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I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda, 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
(1/734) (S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam 
olunarak; 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe

leri kabul edildi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü (1/746) (S. 

'Sayısı : 828) ile 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü ('1/742) (S. Sayısı : 829) 1973 yılı Bütçe 

kanunu tasarılarının' maddeleri kabul edile
rek tümlerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

23 Şubat 1973 Cuam günü saat 9.00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 22.52'de son 
verildi. 

Başkan Katip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Manisa 

Orhan D aut 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

SORULAR 

Yazılı 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara

ca 'nını, Erzurum'un İspir ilçesi halkından Veh
bi Demir'in İstiklâl Madalyasına dair yazılı 
soru önergesi Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1531) 

2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, yurt dışında çalışan işçilerimize 

yapılan vergi iadesine dair yazılı soru öner
gesi Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/1532) 

3. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, Sosyal Güvenlik anlaşması yapma
dığımız ülkelerde çalışan işçilerimizin durumu

na dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa ve 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1533) 

4. — Afyoın Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon ili Sultandağ ilçesinin 
emniyet teşkilâtına dair yazılı soru önergesi İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1534) 

5. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'im, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan işçilere 
verilen primlerin ödenmediğine dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1535) 

6. —• Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'im si
gorta acente ve prodüktörlerinin! komisyon nis
petinin düşürülmesine dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1536) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve İm kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkan

lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/616; C. Senatosu 1/113) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 671 ve 671'e 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 154) (Dağıtma tarihleri: 
15 , 5 . 1972 ve 22 . 2 . 1973 (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ısaaitli : 9,00 

BAŞKAN : Hakiki Gökçe 

KÂTİPLER : Şevket Doğam (Kayseri), Muhittin iSayuı (Gıaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 ncı Birleş imini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komiyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (1) 

A. — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1973 yılı Bütçesinin görüşme
lerine devam ediyoruz. Kabul olunan program 
gerekince Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1973 
yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesi üze
rindeki grupları ve şahısları adına söz alan sa
yın milletvekillerini sunuyorum. 

(Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Sami Kumbasar, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Salih Zeki Köseoğlu, Millî Güven 
Partisi Grubu adına Sayın Reşit Önder, Cumhu
riyetçi Parti Grubu »adına Sayın Abdüllkerîm 
Beyazıt, Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
İbrahim Ab ak; 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
sayın üyeler; Sayım Kemal Ataman, Sayın Ba
ha Müderrisoğlu, Sayın Hüseyin Yenipınar, 
Sayın Nuri- Çelik Yazıcıoğlu, Saym Ekrem 
Kangal, Saym Zekeriya Kürşat. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Sami Kumbasar'da buyuru
nuz efendim. 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 59 ncu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

C. H. P. GRUBU ADINA SAMİ KUMBA-
'SAR (Rize) — Sayın Başikan, sayın milletve
killeri ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1973 malî yı-
.11 Bütee Kanunu tasarısı üzerinde C. H. P. Mil
let Meclisi Grubu adına görüş ve temennileri
mizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Hazineye bütçemizin üçte birine yakın bir 
gelir sağlayan bu Bakanlik meselelerini, çok 
az bir para ve eksik elemanlarla halletmekte
dir. Şu misal durumu aydınlatır kanaatinde
yiz. 1972 yılında 51 milyara yükselen bütçe
den Bakanlığın aldığı hisse binde ikidir. Bu 
dunum, her sene bütçede defalarca dile geti
rilmektedir. Bakanlığın iş hacmi çok artmış
tır. Gerek personel, gerekse ödenek bakımın
dan mahrumiyetlerinin giderilmesi temenni
mizdir. 

Bakanlıkta çalışan yüksek öğrenim yapmış 
eleman sayısı % 2,5 civarındadır. Son zaman
larda yüksek öğrenim yapmış elemanlara yer 
verilmesi sevindiricidir. 

Gümrüklerimiz ve Gümrük Muhafaza Teş
kilâtımız, her ne kadar kısmen düzeltildiyse 
de diğer devletlerle mukayese edilirse, çok da
ha tadilâtlara ve yeniliklere ihtiyacımız olduğu 
meydandadır. 

Turizmin memleket ekonomisine katkısı açık
tır. Turistin ise ilk temas ettiği kişi gümrük per
sonelidir. Bu kişilerin lisan bilmeleri, dirayetli, 
nazik, güleryüzlü, vazifesever olmaları şarttır. 
Ayrıca gümrük binalarının da modern ihtiya
ca cevap verecek şekle getirilmesi gereklidir. 

Turistin ne gibi eşyalar getirebileceği veya 
getiremiyeceği seyahat acentalarmda kendile
rine önceden bildirilmelidir. Turist, gümrük 
kapılarında göreceği iyi veya fena muamelenin 
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müspet veya menfî duygularıyla dolar. İkinci 
defa gelmesi de bu intibalara bağlıdır. 

Artık gümrüklerle ilgili mevzuat, bütün 
dünyada klâsik gümrük anlamını aşarak yep
yeni bir hüviyete bürünmüş ve uluslararası bir 
mahiyet almıştır. Gümrük İşbirliği Konseyi, 
GATT, RCD, (Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği) 
gibi uluslararası kuruluşlar da gümrüklerin 
önemini bir kat daha artırmıştır. 

Gümrük kapılanımızda, sınır boylarımızda, 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde, büyük 
illerimiz ve Hükümet merkezimizde, hattâ en 
ufak köy ve kasabalarımızda kaçakçılığın göz-

, le görülür açıklıkta olduğu, seneden seneye 
arttığı hepimizin üzülerek müşahede ettiği ha
dis elerdir. 

Bütün yurtta parayı verdiğiniz takdirde her 
türlü kaçak malı bulmanız mümkündür.. 

Hudut boylarımızdaki canlı hayvan kaçak
çılığı da hepimizin. bildiği bir gerçektir. 

Kızılayım göbeğimde, İstanbul'da ve İz
mir'de Amerikan Pazarı olarak isimlendirilen 
satış yerlerinde alenen, herkesin gözü önünde 
Serbestçe kaçakçılık yapılmaktadır. 

Bu pazarlarda her ©eşit kaçak sigara, oyun 
1 kâğıdı, çay, kahve, köpek .maması, viski, Çin 

saati, kadın losyonu ve akla gelmeyen daha bir 
" çok: eşya açıkta ve vitrimde teşhir edilmek su

retiyle rahatlıkla satılmaktadır. 

Yine Kilis, Gaziantep ve DiyarbakıHda bel
li sokaklarda el lambasından dolma kaleme, 
ipekli kumaşından kadifelik elbisesine, duvar 
halısından masa örtüsüne kadar her türlü imal
ılar açıktan satılmaktadır. 

Ne gariptir ki, çarşıda alenî alış - veriş 
edersiniz, şehrin dışımda, yurt içimde olmamı
za rağmen, kanunsuz bir aramaya tabi tutu
lumumuz. Alınması yasak olan eşyaların bel
li pazarlarda serbestçe satışımı da önlemek ge
rekir. 

Kaçak eşya satışıma göz yumulduğu bir ül-
fce<de, kaçakçılıkla mücadele ettiğimizi sanmak, 
müsaadenizle saflık olur. 

Bir taraftan kaçakçılığa göz yumacağız, di
ğer taraftan ancak gücümüzün yettiğimi yaka
layacağız, soıura milletin karşısıma çıkıp ka
çakçılıkla mücadele ediyoruz diyeceğiz; buma 
kimseyi inandırmak mümkün değildir. 

Senede yakalanan kaçak eşyanın kıymeti 
50 milyon lira civarındadır. Ortalama bir he
sapla kaça'k giren ve çıkan eşyaların % 10'u-
mum yakalanabileceği kabul edilirse, memleke
timizde senede 500 milyon lira değerinde kaçak
çılıik yapılmaktadır. Bu miktarım daha da 
yüksek olması da mümkündür. 

EiSlkiden Amerikan sigaraları gizili yerlerde 
satılırdı. Şimdi her bakkalda Samsun, Malte
pe gibi filitrelıi sigaralar bulunmazken Kent, 
Palmall markalı sigaralar 5 liradan satılmak
tadır. Hattâ bavul içimde apartmanı ve işyer
lerine ve resmî dairelere korkmadan giren sa
tıcılar, Amerikan sigarası lâzım mı diye sor
maktadırlar. 

Memleketimizin ekonotaıisimde olumsuz etki
leri olan kaçakçılık olaylarımın Türkiye'de bü
yük teşkilâtlar tarafımdan idare edildiğini bil
meyen yoktur. Bu durum, Devletin itibarını 
da sarsmaktadır. 

Neden kemdi özyurdumuzıda yabancı ve 
kaçak mallar satılıyor? Gerekli tedbirleri. al
mak için kuvvetimiz mi yok? Yoksa bu ted
birlerin alınmasını belli çevreler mi engelliyor? 
Yabancı menşeli sigaralar serbestçe satılır ve 
içilirken hiç kimseye bir ceza tatbik edilm'C-
mektedir. Ama, tarlasından kaldırdığı tütü
nüm az bir miktarını kışın havamda kıyarak 
kendisi kullanırsa vatandaşımıza hemen ceza 
vermekten geride kalmıyoruz. 

Memleş etimizde Tekel'im Batı'da ve Doğu'da 
sattığı içkilerin kalitesi birbirinden farklıdır; 
fiyatları ise aynıdır. İçki şişesinin, altındaki 
numaraya bakmak suretiyle garsonu geri çevi
ren müşteriler çoğunluktadır. Bu durum sos
yal adalet ilkelerine aykırıdır. Hiç olmazsa iç
ki şişelerinde Doğu Batı farkımı ortadan kaldı-
raJİi'm. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ̂ de muazzam 
bir bira sarfiyatı olmasına rağnıen, Tekel bi
rası gereken şekilde organize ve pazarlama 
yapılmadığı için vatandaşım emrime tahsis edi
lememektedir. Halbuki, vatandaşımız Efes 
Pilsen ve Tuborg biralarımdan daha çok, taze: 
olduğu takdirde Tekel birasını aramaktadır. 
Bâzı semtlerde perakende saltış mağazaları açı
lırsa bira satışı yönünden faydalı olacaktır. 

İhraç ve döviz kay nalklarımızm başında ge
len bir ürün de tutumumuzdur. Müstahsilden 
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her yıl tütününü piyasada iyi fiyatla satıp sa-
tamıyacağı kuşkusunu artık kaldırmak lâzım
dır. 

Ekiciyi, aracıya ve tefeciye muhtaç etme-
mdk, piyasanın açıl maşımdan çok evvel tütünü 
yak pahasına ellerinden çıkarmalarına mâni 
olmaik için belli kaynaklardan avans verilerek 
ekicinin destelklenımesi gerekir. 

Bitlis (Simek), Şemdinli'de yetişen Virjiııi-
ya tipi tütünlerimizin gerektiği şekilde değer
lendirilip milletimize tanıtılması zaruridir. 

Rize'nin Pazar puro tütününün değerlendi
rilmesi için gereken uğraşıların yapılimasını Ba-
k aın h'ktan b eklemekt ey iz. 

Tütünde kredi mevzuunda büyük bir ada
letsizlik göze çarpmaktadır. Tütün müstaıhsd-
liiııe senede ortalatma 750 lira kredi verilmesine 
rağmen, beher ihracatçıya 5 milyona yakın bir 
kredi verilmektedir ki, bu, alınt'eri ile tütün 
mahsulünü meydana getiren, İrer türlü ızdıra-
bı tatmış tütün müstahsiline yapılan 'en büyük 
haksızlıktır. 

•Sayın milletvekilleri; 
Şimdiye kadar iç ve dış pazarlara dayan

mak suretiyle ilmî esaslara istinadcden millî 
Mr çay politikası maalesef tespit etmiş duruım-
da değiliz. 

.Memleketimizde tarımsal, sosyal ve ekono
mik alanda çay mahsulünün önemi herkesçe bi
linmesine rağmen, bu kıymetli ürünümüz, yıl
lardır uğradığı ihmal ve politik nedenler do
layısıyla bilhassa dış pazarlarda tutunamamış 
ve ralkiplerliimizle mücadeleye girememiştir. Ay
rıca iç pazarlairda Tekelin bu mahsulüne rağ-
!bet azalmış ve kaçakçılığın önlenememesi sebe
biyle dışardan yurdumuza sokulan çaylar da
ha fazla rağbet görmüştür. 

İyi kaliteli, dışarıya satabileceğimiz ve iç 
tüketimde kullanabileceğimiz çayı elde edebil-
meSk için nasıl bir strateji takip edeceğimizi 
bir an evvel saptamamız lâzımdır. Hattâ bu
nun zamanı çoktan geçmiştir. 

Çayda oynanan politik oyunlara son verme
nin zamanı da gelmiştir. 

Temennimiz, ıbu politik oyunların, iyiniyet-
lerle 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanunla 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı olarak ku
rulan Çay Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesin
de teikrarlanmamasıdır. 

Çay Kurumu Kanunu kesinleştikten hemen 
iki ay sonra Anayasamızın 64 ncü maddesine 
göre yetki istenerek kuruluş hazırlıklarının 
Ankara'da yapılması istenmişti. 1972 malî yılı 
Bütçesi görüşülürken 23 . 2 . 1972 günü Meclis 
kürsüsünden kuruluş hazırlıklarının Rize'de ya
pılmasını önerdiğim zaman Sayın Bakan bana 
kırılmışlardı. Ama Yüce Meclislerimiz bu yet
ki istemini benim görüşüm istikametinde red
detmiş, kuruluş hazırlıklarının Ankara'da ya
pılmasını kabul etmemiştir. Bu çok yerinde 
bir karardır. 

Kanun, 6 . 12 . 1971 tarihinde cılktığı hal
de bir sene Genel Müdür tayin edilememiştir. 
Kuruluşunu hâlen daha tamamlıyamamış idare 
meclisini tam teşekkül ettİrememiştİr. Kanun
da Kooperatifler Birliğinin seçeceği iki üye, 
yine politik nedenlerle, vilâyete emir verildiği 
hakle seçimi yapıl almamıştır. Sayın Balkandan 
bu sene, kampanyaya girerken, Çay Kurujmu 
İdare Meclisinin tam teşekküllüyle vazifeye baş
latmasını temenni ediyoruz. 

Şimdiye kadar ne bir politikacıdan, ne de 
bir ziraatçıdan Doğu - Karadeniz bölgesinde ye
tişen çay bitkis'in'in, dünyanın diğer 'memle
ketlerinde yetişen çay bitikisinin kalitesinden 
daha düşük olduğunu duymadık. Hattâ çay 
bitikisinin yetiştiği ilk senelerde dünya piyasa
sına hâkim olan İngilizlerin meşıhur cay uzma
nı R. O. Mennel, 1949 da Londra'da yaptığı 
tahliller neticesinde içimi, nefaseti, kokusu ba
kımından Seylân ve Darjeldng çaylarından da
ha üstün olduğunu, Türkiye'nin Avrupa'ya 
yalkınlığı sebebiyle Orta - Doğu'da ve Avru
pa'da en çok tutulan çayın Doğu - Karadeniz 
çayları olacağından bahsetmişlerdi. 

Ayrıca insan vücudundaki yağları eritici 
bir niteliğinin, olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Bu husus iki sene evvel İzmir'de Etıbba'ya ait 
bir kuruluşta dile getirilip basında da yer al
mıştır. 

Hal böyle iken, Telkel'in üreticiden aldığı 
çayda hiçbir hata yokken senelerdir çayı poli
tik bir çıkar yolu seçenlerin icabında oy al
mak için gereken her türlü tâvizi verenlerin' 
zaman zaman her milletvekili için bir yaprak 
ver diyen politikacıların günahını, güneş ve 
yağmur altında, çamur içinde, bu dağlık ara
zilerde hastalanması pahasına, tarlasının ba-
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şında çay yetiştiren bu cesur ve çalışkan insan
lara yükleyenleyiz. 

Şimdiye kadar gelmiş iktidarların bu işte 
günahı çoktur. 

Yeni kurulan Çay Kurumunun, baştan so
na kadar aksak olan hususları düzeltmesi için 
kendilerine herkesin yardımcı olmak mecbu
riyeti vardır. Eğer tedbir alıp çaydaki kali
teyi düzieltmek istiyorsak, aşağıdaki önerile
rimizin, Bakanlığın acilen yerine getirmesin
de fayda mülâhaza ediyoruz: 

1. Elde nakit olarak 25 milyon lira para 
vardır. Bu, Tekel Genel Müdürlüğünden dev
redilen paradır. Tekel'in 50 milyon lira da
ha Cay Kurumu Genel Müdürlüğüne vermesi, 
kuruluş hazırlıklarını yapma bakımından fay
dalı olacaktır. 

2. Hali hazırda ihracat, bez torbalarla ya
pılmaktadır. Dünya standartlarına göre böyle 
ibir durum bizden başka hiçbir devlette yoktur. 
Kontraplâk kutularda ve nikâlaj içerisinde ih
racat yapmamız için gereken tedbirlıerin alın
ması lâzımdır. İyidere nahiyesindeki Tekele 
ait kereste fabrikasının onarılarak bu işe tah
sis edilmesini, 

3. — Yine fabrika ve ately elerdeki makine
lerimiz çak eski olup, bu durum çaydaki çöy 
adedini artırmaktadır. % 10 çöp olunsa kim
se çayımıza tal'ip olmuyor. Bu makinelerin ye
nilenmesi için gereken çalışmaların sağlanması, 

4. 3Q'dan faızila fabrika ve atelyelerdeki tas-
ınif makineleri değişik tipte olduğu için stan
dart bir taısnif yapılamıyor. Her fabrikaya ay
nı marka tasnif makinelerinin konması, 

5. Hemen hemen hiçbir fabrika ve atelye-
de depo yoktur. Olanlar da az olup yetersiz
dir. Her fabrika ve atelyeye silo şeklinde de
poların yapılması, 

6. Paketleme makinelerinin miyadı dolmuş 
olup, bunların tamamen değiştirilmesi ve Ri
ze'de yeni faaliyete geçen Çay Paketleme Fab
rikasının İstanbul ve Ankara 1da olan paketle
me makinelerinin biran evvel Rize'ye nakledil
mesi, tüm paketlemenin Rize'de yapılması 
'hem çayın evsafının nakliye dolayısıyle bozul
maması ve hem de maliyetin düşürülmesi için 
zaruridir. 

7. Personel kadro olanak eksik ve zayıftır, 
taikviye edilmesi, 

8. Alım yerlerinin artırılması, 
9. Çayın vatandaşın bizzat tarlasından' 

alınması cihetine gidilmesi, 
10. Ortak Pazar ve iyi ilişkilerimizin oldu

ğu ülkelere çayın ihracında kolaylık ve kon
tenjan sağlanması, 

11. Tuzla yolları gibi çay yollarının da 
Karayolları ve YSE ile anlaşarak yapılması, 
erken nakliye ve çayım kalitesinin bozulmaması 
Ibakıımından lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. 

Eğer, yukarda az bir kısımmı dile getirdiği
miz eksiklikler yerine getirilmezse, çay yap
rağı ister 3,5; ister 2,5; ister yalnız tepe to
murcuğu olarak alınsın, m'evcut tesislerle dün
ya standartlarına uygun kuru çay yapmaimız 
mümkün değildir. Dünya piyasalarında reka
bet yapmamıza imkân yoktur. 

Fabrika teşkilâtları, mevcut iktidarların 
baskıları altında tutuluyorlar. İşçi alma za
manlarında parti başkanlarının gönderdiği lis
telere rağbdt etmeyen fabrika yetkililerinin 
yerlerinin değiştirilımeısi alışılagelmiş olaylar
dandır. Ehliyetsiz kimselerin vazifeye alınma
sı, çayın kalitesiz olmasına sebep oluyor. Yi-
me bâzı kimselerin ve iktidarların arzularına 
uymayan hakikî uzmanlar Hindistan'da, İn
giltere'de yetiştirilmiş, lisan bilen değerli ele
manlar şimdi maalesef çay teşkilâtında bulun
mayıp, ya şeftali bahçelerinde öğretmenlik 
yaptırılıyor, ya da başka bir teşkilâtta masa 
başında imza atıyor. 

Söylediğim bu. politik durumları mevcut 
Pantülerüstü Hükümetimizin Sayın Bakanı için 
^söylemiyorum. Kendisi de bütçenin Senatoda 
görüşülmesinde aynı durumu dile getirerek 
hem tütünde hem de çayda politik durumlara 
artık son verilmesinin zamanının geldiğini söy
ledi. Ben, çayın ta 19391dan beri geçirdiği/ 
«Safihaları da gözönüne alarak; bunların 440 sa
yılı İktisadî Devlet Teşekkülleri Kanununa gö
re 1497 sayılı Kanunla kurulan Çay Kurumu 
Genel Müdürlüğünde de tekrarlanmaması için 
öneriyorum. Yoksa Sayın Bakanımızdan mem
nunuz. Kendisi partilerüstü bir Hükümetin 
Balkanıdır. Bu politik oyunların içine girme
miştir. Bu kürsüden kendisine hassaten teşek
kür ederiz. 

Artık gelen iktidarlara değil de, dünya 
piyasalarında boy ölçüşeceğimiz ve iç piyasada 
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kaliteli çayı elde edebilmek için gereken esas
ları ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Bugünkü endüstride önemli yeri olan rek
lâm ve ambalaj sanayiine önem vermek zaru-
retindeyiz. 

Çayımızı yabancı devletlere satmak içini ge
reken hiçbir çalışmayı, gelen hükümetler yap
mamışlardır. Mısırlı, Holandalı, İngiliz ve sair, 
devletler, uzmanlarını Rize'ye göndermek su
retiyle istedikleri çayı seçip almaktadırlar. 
Çayımızı tanıtmak için hiçbir reklâm yapılma
mış olup, kuvvetli distribütör'lerimiz de yok
tur. 

BAŞKAN — Saym Kumbasar, birinci yir
mi dakikalık müddetiniz bitti, ikinci müddeti
nizi kullanacak mısınız? 

Ayrıca, işçi ücretleri ve gübre fiyatları da sü
ratle yükselmektedir. Son iki hususun mali
yete müessiriyeti de meydandadır. Yani, ma
liyet de artmıştır. Mektup pulundan tutun, her 
türlü ihtiyaç maddelerinim fiyatı artarken, 
yaş çay yaprağının fiyatının aynı kalması eşit
lik ilkeleriyle bağdaşamaz. 

Artan hayat pahalılığı ile orantılı olarak, 
yaş çay yaprağınım fiyatının da artırılması, ta-
kibedelicek en âdil yoldur. Bunu, bu seneki 
kampanyaya başlarken Hükümetin düşünece
ğini ümidederek, hatırlatmayı faydalı sayıyo
ruz. 

Anayasamızın 52 nci maddesi, tarım ürün
lerinin ve tarımla uğraşanların/ emeğinin fle-
ğerlendirilmesirii, zaten emreder. 

Gümrük ve .Tekel Bakanlığı bütçesinin 
memleket ve millete hayırlı olmasını temenni 
eder, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırasi', Adalet Partisi Gru
bu adına Sayını Salih Zeki Köseoğlunda. Buyu
run efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SALİH ZEKİ KÖ-
SEOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri j 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1973 malî yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grubunun görüş ve temenni
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

Grubumuzun görüşlerini; Bakanlığın' görev 
ve hizmetlerinin gelişmesi, genel esaslar, güm
rük işleri, kaçakçılık, tütün ve sigara, şarap
çılık ve çay gibi mevzulara 20 dakikalık za-
'inanın imkânları nispetinde temas etmek sure
tiyle belirtmeye çalışacağım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Devlete büyük 
ölçüde gelir sağlayan bir teşekküldür. Devlet 
gelirlerinin üçte birini tahsil eder. Bu bakım
dan büyük önem arz eder. Ayrıca; gümrükler, 
tütün ve çay gibi, bu Bakanlığın görev sahası 
içine giren mevzular; ekonomik ve sosyal ba-. 
•kindardan Devlet ve Milletimiz için büyük 
özellikler arz eden hizmetlerdir. 

Bakanlığın lağvı ve görevlerinin Maliye Ba
kanlığına devri hususunda zaman zaman be
liren görüş ve düşünceler tamamen haksız ve 
lüzumsuzdur. 

C. H. P. GRUBU ADINA SAMİ KUMBA-
SAR (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA SAMİ KUMBA-
SAR (Devamla) —- Teşekkür ederim. Fabrika 
adetleri eksiktir. Dövize ihtiyaç olmadan fab
rika yapmamız mümkündür. Devletin çimento 
ıfabrikasıl var, demir fabrikası var, Makine 
Kimya'da makine aksamlarını yapacak bütün te
sisat var. Buna rağmen fabrika yapmaktan 
niçin imtina ediyoruz? Pabarika azlığından do
layı ilmî şekilde gereken manipülâsyon ya
pılamadığından, ya çayı kalitesiz hâle getiri-
yorua veya . denize dökmek suretiyle millî 
serveti heba ediyoruz. Her sene denize dökü
len çaylardan iki fabrika yapmak mümkün
dür. 

Doğu Karadcnizin dağ köyleri ve orman içi 
köyleri çok fakiri olup, kampanya zamanın
da bu mıntakalarda geçimini zor temin eden 
vatandaşlarımızın, muvakkat işçi olarak fab
rikalarda çalışmaları için bir kontenjan tanır
sak, sosyal adaleti gerçekleştirmiş oluruz. 

Yaş çay yaprağına verilen fiyat da çok az
dır. Türkiye'de bugünkü geçim şartları göz-
önüne. alınırsa, geçimini yalnız bu ürüne bağ
lamış, ömrünü bu ziraate vakfetmiş kimselerin, 
sosyal ve ekentomik ihtiyaçlarını karşılaması 
mümkün değildir. 

1971 senesinden sonra hayat pahalılığı, 
Devletin resmî kayıtlarına göre, % 40 artmış
tır. Satmaldığı bütün giyecek, yakacak, 
içecek ve gıda maddelerinin fiyatı artmıştır. 
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öümrük ve Tekel Bakanlığının hizmet alanı 
süratli bir şekilde genişlemiştir. Ezcümle; ih
racat ve ithalâtımız.büyük bir hızla artmakta
dır. Yurdumuza giren turist sayısı 6 milyona 
yükselmiştir. Giren ve çıkan turistler devamlı 
surette çoğalmaktadır. Devletimiz ve Milleti
miz için büyük değer taşıyan, yaıbaneı memle
ketlere giden işçilerimiz içini; gümrük kapı
ları yepyeni ve yüklü bir hizmet anlayışı içine 
girmiş bulunmaktadır. Kalkınana plânlarında, 
kurulan ve kurulacak sanayiimizin gelişmesi 
ve korunması için gümrüklere önemli görevler 
verilmiştir. Ortak Pazar ve benzerî anlaşma
lar, gümrüklerimizin görevlerini bir kat daha 
artırmış ve önem kazandırmıştır. 

İşte, bir kısmına kısa olarak temas ettiğim 
hizmetlerin süratle gelişmesi karşısında, Güm
rük ve Tekel Bakanlığım acele olarak yeni im
kân ve salâhiyetlerle mücehhez kılmanın lü
zum ve zaruretine inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hizmetlerin 'daha iyi yürümesi için alınması 

gereken genel tedbirler bakımından da görüşle
rimizi kısa olarak 'belirtmeye çalışacağım. Ancak, 
aksaklıklar bütün Devlet hizmetleri için varit
tir. Hizmetlerin iyi yürümemesinden Devlet ve 
vatandaş olarak zarar göilmekteyiz. 

Mesele şudur, Devlet hizmetleri lüzumlu sü- -
rat ve emniyet içinde cereyan etmemektedir. Ya
ni Devlet çarkı iyi işlemiyor. Bürokrasi ve kırta
siyeciliği kaldırmak, merkeziyetçiliği asgarî had
de indirmek, görev ve 'sorumluluk hudutlarını'tes
pit ve müeyyideisıiyle bu duyguyu hâkim kılmak, 
dürüstlük, çalışan ile çalışmayanı tefrik ve de
ğerlendirmek gibi prensiplerin hâkim olacağı 'bir 
zi'hniydt ve sistemin idarede yerleşmesi ve (geliş
mesi için gerekli müspet çalışmalar yapılmalıdır. 
Memleketimizin ve miletinıizin en çok ihtiyacı 
olan idarî reformun; Gümrük ve Tekel Bakan
lığı, kendisine düşen kısanını tahakkuk ettirme-
lidir. 

Diğer taraftan, idarî reformun çok önemli 
bir unsuru olan personel meselesini halletmek lâ
zımdır. Bakanlığın personel adedi çok azdır. 'Sü
ratli gelişen hizmetleri mevcut personel ile yü
rütmek mümkün değildir. Kaldı ki; bilgili, dü
rüst, çalışkan, tahsilli ve eğitim görmüş persone
le Bakanlığın, çok ihtiyacı vardır. Bu 'sebeple, 
Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısının süratle 

Meclislerden geçmesini lüzumlu ve zarurî görmek
teyiz. 

Gümrük- ve Tekel Bakanlığı İle ilgili mevzuat 
çok eskidir. Gerekli 'tetkik ve tespitler yapılarak, 
ihtiyaç duyulan tasarılar süratli bir şekilde Mec
lislere sevk edilmelidir. Tekel Genel Müdürlü
ğünün bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline gel
mesini arzu etmekteyiz. Bu husustaki çalışmala
rın süratli hlr şekilde neticeye bağlanmasını bek
lemekteyiz. 

Bir, Tekel Başbayiiik'müessesesi vardır. Eko
nomik, sosyal ve kültürel bakımlardan (gelişmiş 
bâzı ibölgelerd'3 artık (buna lüzum kalmamıştır. 
Bunlar, Tekelden aldıkları maddeleri, biraz ileri
de, köy ve kasaba esnafına, satmaktadırlar. Ya
ni, satış köyde değil, Tekel teşkilâtı civarında 
yapılmaktadır. Birçok maddeler köye ulaşma
maktadır. Mahdut geliri olan bu esnaf, bu du
rumdan, büyük ölçüde şikâyet etmektedir. 

Bu itibarla, bu gibi yerlerde. Başbayiiikler kal
dırılmalı, Tekel, satışlarını doğrudan doğruya, 
varlığı mevcudiyeti sosyal ve ekonomik bakım
lardan, köy için büyük değer taşıyan köy ve ka
saba hakkallarına yapılmalıdır. 

Değerli mili et vekilleri, 
Şimdi de gümrükler üzerindeki görüşlerimizi 

belirtmeye çalışacağım. Sözlerimin başında çeşit
li sebepler dolay isiyle gümrüklerimizin en önem
li (bir Devlet hizmeti haline geldiğini ifade et
miştim. Gümrük hizmetlerinin sürat, emniyet ve 
dürüstlük içinde cereyan etmesi, Devletimizin ve 
milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu hu
sustaki görüş ve temennilerimiz şunlardır : 

1. Gümrük Teşkilât Kanunu ve diğer ilgi
li kanunlar öncelikle ve süratli bir şekilde çıka-
rılmalıdıi'. 

2. Yeni Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinin 
tatbikatı; müspet, yapıcı ve kolaylık ifade eden 
'bir sistem ve zihniyet- içinde cereyan etmelidir. 
Tatbikat takibedilerek boşluklar doldurülmalı
dır. 

3. -Gümrüklerdeki suiistimaller ile, bir sis
tem içinde 'devamlı surette mücadele edilmelidir. 
Bu maksatla : 

a) Dürüst ve çalışkan personel tespit edile
rek takdir edilmeli, diğerleri geri görevlere alın
malı ve yeniden tayinlerde çok hassas ve dikkat
li hareket •edilmelidir. 

t)) İş ve işlemlerde formalite ve kırtasiyeci
liği asgarî hadde indirilmelidir. Gümrük muame-
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leşini uzatmak ve sürüncemede »bırakmak; iiş sa- ı 
bibini rüşvet vermeye mecbur eder. Muamelât; 
sürat ve intizam içinde cereyan etmelidir. Bu du
rum ıtespit v'e takibedil'melidir. Gümrük işler'i- J 
nin çjok olduğu Edirne, İstanbul ve İzmir ıg'ibi 
yerlerde müessir ve devaımlı kontrol teşkilâtı ku-
rulmalıdiL'. 

c) Bilgili ve kurs görmüş personel ile güm
rük teşkilâtı süratli bir şekilde takviye edilm'eli-
dL'. 

4. Turizm, memleketimizin döviz temini ba
kımından çek önemli bir kaynağıdır. Yurdumuza . 
'gelen turistler her yıl süratte 'artmaktadır. 'Tu
ristlerin gümrük 'muameleleri süratle intaç edil- I 
ineli, igüler yüzlü, toleranslı, yol gösteren ve li
san bilir peruo'nele ihtiyaç vardır. Hudut kapıla
rında ilgili bakanlıkla ila temas ederek festivaller 
tertip edilmelidir. Gümrük girişleri temiz ve kon
forlu olmalıdır. Turistler memleketlimize De
mirperde memleketlerinden ve uzak yerlerden gel
mektedir. Bu maksatla gümrük kapıları, dinlen- I 
dirici, eğlendirici, temiz ve konforlu ve emniyet 
veriöi ıbir 'manzara aız etmelidir. I 

5. İşçilerimizin de yurda giriş ve çıkışla
rında aynı şekilde dürüst ve güler yüzlü ama- I 
meleye muhatap olmaları sağlanmalıdır. Yeni I 
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinin işçiler için 
sağladığı imkân ve kolaylıkları gösterir bir bro
şür tanzim edilerek hudut kapılarında kendile
rine verilmeli, hattâ işçilere dağıtılmak üzere I 
ilgili konsolosluklarımıza gönderilmelidir. I 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılık ile ilgili 
görüşlerimizi ifade edeceğim. Kaçakçılık, Dev
letimizin ekonomik ve sosyal bünyesine arız ol
muş çok kötü bir hastalıktır. Devletimizin iti
barını sarsmakta ekonomimize zarar vermekte, I 
sosyal bünyemizi tahrip etmektedir. Kaçakçılı
ğı tamamen kaldırmak elbette mümkün değil
dir, fakat asgarî hadde indirmek için süratli 
ve müessir tedbirler alınması lâzımdır. Bu hu- I 
sustaki temennilerimiz şunlardır : I 

1. Yurdumuzun şartları kaçakçılığa mü
saittir. 2 500 Km. deniz ve 1 500 Km. kara ol
mak üzere çok uzun bir hududumuz vardır. 
Komşularımız ile aramızda ekonomik farklılık
lar mevcuttur. Komünist bloka dahil memleket
ler, ekonomimizi ve sosyal bünyemizi sarsmak 
için kaçakçılığı teşvik etmekte ve yardımcı ol
maktadırlar. | 

— 783 

23 ,. 2 . 1073 O : 1 

Diğer taraftan kaçakçılık ile mücadele için 
Devletin iki teşkilâtı vardır. Bakanlık, hudut 
kapıları ile Marmara ve havalisinden sorumlu
dur. Diğer yerlerden Jandarma Genel Komu
tanlığı görevli ve sorumludur. Kaçakçılıkla mü
cadele görevinin iki teşkilâta verilmesi son de
rece mahzurludur. Tek elde toplanması gerek
mektedir. 

2. Bugünkü araç ve gereçlerle kaçakçılık
la mücadele etmek zordur. Süratli gemiler, he
likopter ve benzeri modern vasıtalarla teşkilâtı 
mücehhez kılmak şarttır. 

3 — 1918 sayılı kaçakçılığın men'i hakkın
daki kanun artık ihtiyaca cevap verememekte
dir. Günün şartına uygun yeni bir tasan hemen 
Meclise sevkedilmelidir. 

4. Kaçak eşyalar yurdumuza esas itiba
riyle gemiler, TIR Kamyonları ve yeni satın 
alman gemilerle girmektedir. Bunlar üzerinde 
çok sıkı bir kontrol sistemi kurulmalıdır. TIR 
Kamyonları giriş ve çıkışlara ilâveten birkaç 
yerde sıkı kontrola tabi tutulmasını faydalı mü
talâa etmekteyiz. 

5. Canlı hayvan kaçakçılığı için hudut 
bölgelerinde sıkı tedbirler alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın görevleri arasında tütünün çok 

önemli bir yeri vardır. 500 bin ailenin ve orta
lama 6 milyon vatandaşımızın geçim kaynağı
dır. Zor bir tarımdır. Ekici, çoluk çocuğu ile 
tam 14 ay ona evlâdı gibi bakar ve ihtimam 
gösterir. Bu hususta temel görüşümüz; Tütün 
ekicilerinin almteri olan mahsullerin Devletçe 
en iyi şekilde değerlendirilmesi istikametinde
dir. Bu mevzu ile ilgili olarak temennilerimiz 
şunlardır : 

il. Türk tütünü dünya tütünleri arasında 
ön sırada yer almaktadır. İhracat üzerinde 
önemle durmak lâzımdır. Y"aprak tütün stokla
rının azalmasından büyük memnuniyet duy
maktayız. 

2. Sigara endüstrisini süratle geliştirmek 
lâzımdır. Bilhassa filitreli sigara mevzuu üze
rinde önemle durulmalıdır. İç tüketimi karşı
lamak için gerekli tesisler süratle ikmâl edil
melidir. Almanya'da bir filitreli sigara fabrika
sı kurulması hususu gerçekleşmelidir. 

3. Evvelce büyük değer taşıyan şark tü
tünleri geliştirilmelidir. Bu bölgenin kalkınma
sı için bu mevzu üzerinde önemle durulmalıdır. 
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4 —• Tütün ekicilerinin; Ziraat Bankası, Ta
rım. Kredi Kooperatifleri ve Tekelden aldıkları 
avansların miktarları artırılmalı ve formalite
ler kısaltılmalıdır. 

5 — Tütün yetişen topraklar esas itibariyle 
verimsiz sahalardır. Üreticinin başka bir mah
sul yetiştirmesi âdeta mümkün değildir. Kalite
li bütün yetiştirilebilmesi için; Devlet, teknik 
ve idarî imkânlarla tütün ekicisine rehber ve 
yardımcı olmalıdır. İyi eksper yetiştirmek me
selesi halledilmelidir. Tütün sahalarının tespi
tinde dikkatli ve hassas hareket edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının görevleri 

arasında özel bir şekilde yer almasını arzu etti
ğimiz bir mevzu da şarapçılıktır. Halkımızın 
i% 70'e yakın kısmı köylerde yaşamaktadır. Bu 
itibarla köylerimizin ekonomik ve sosyal bakım
lardan kalkınması büyük önem taşır. Türk köy
lüsünün istihsâlini artırmak ve onu yeni gelir 
kaynaklarına kavuşmasını sağlamak Hükümet
lerimizin üzerinde hassasiyetle durdukları bir 
konudur. ' , J tf, j Jl 

Üzüm, yurdumuzun bir çok yerlerinde ve 
çok eskiden beri yetişen bir üründür. Ne yazık 
ki mahsulün iyi değerlendirilmemesi yüzünden 
bağlarımız her yıl harap olmaktadır. Kaldık! 
üzüm yetişen bölgeler fakir topraklardır. Bu 
itibarla üzüm ekicilerinin mahsullerini en iyi 
bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. 

Üzüm istihsalinde dünyada 4 ncü sırayı iş
gal ediyoruz. Orta ve Güneydoğu Anadoluda, 
ezcümle Gaziantep, Nevşehir ve Konya gibi böl
gelerde üretici büyük sıkıntı içindedir. 

Tarım teknolojisini geliştirerek iyi mahsul 
yetiştirmek ve ihraç imkânları araştırılmalıdır. 
Bunun yanında bilhassa şarap sanayiini geliş
tirmek lâzımdır. Devlet ve özel sektör elele ve
rerek iyi vasıflı şarap imâli için gerekli şarap 
sanayiinin biran evvel kurulmasına çalışmalı
dır. Şaraplarımız biran önce Ortak Pazardaki 
gümrük muafiyeti protokoluna dahil edilmeli
dir. İspirto istihsali üzerinde de durulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de çay ile ilgili görüşlerimizi arz ede

ceğim. Çay ziraati çok başarılı bir tarım refor
mu mahiyetini taşır. Doğu Karadeniz'in Rize, 
Trabzon, Artvin ve Giresun gibi dört vilâyetini 
içine alan çay bölgesi; arazi ve toprak bakımın
dan dar ve verimsizdir. Yakın zamana kadar 

yurdumuzun en fakir bölgelerinden birini teş
kil ediyordu. Halkın büyük kısmı çalışmak için 
gurbete çıkmaktaydı. Çay ziraatının 'geli§mesiy: 

le bu bölge halkının ekonomik durumu düzel
miş, Devletle elele vererek bu şirin yurt parça
sı «kalkınmaya başlamıştır. Çay zira atiyi e Dev
let büyük ölçüde döviz tasarrufu sağlamıştır. 2 
milyon civarındaki vatandaşımızın tek geçim 
kaynağıdır. Bu gerçeklerin ışığı altında Adalet 
Partisi olarak çay ile ilgili görüşlerimizin temel 
prensibi; çay müstahsilini daha iyi hayat şart
larına kavuşturmak ve müstahsilin alın teri 
olan yaş çay yaprağını günün icaplarına uygun 
olarak en iyi bir şekilde değerlendirmek, baş
lamış olan hizmetleri bitirmek ve yenilerini ilâ
ve etmek istikametinde olacaktır. 

Bu temel prensipten sonra; çay ziraatı ve 
sanayiisi ile ilgili olarak diğer görüş ve temen
nilerimiz şunlardır : 

1 — Süratle 'gelişen çay ziraatı ve sanayiini 
sevk ve idare için 27 . 11 . 1971 tarihinde 1497 
sayılı kanun ile bir İktisadî Devlet Teşekkülü 
olan Çaykur kurulmuştur. Sermayesinin tama-
JPLYU Devletindir. Kâr ve zararı da Devlete aittir. 
Kurumun faaliyete geçmesini beklemekteyiz. 1 
Mart 1973 tarihinden itibaren bütün imkân ve 
salâhiyetleri ile Çaykur'un; çay bölgesinde faa
liyete geçmelidir. Bu vesile ile; Çay ziraati ve 
sanayiini zor imkânlar içinde bugüne kadar yü
rüten eski sahibi Tekel Genel Müdürlüğüne te
şekkür ve şükranlarımızı arz etmeyi bir borç. 
telâkki ediyoruz. 

2 — Çaykur'un personel kadroları Şubat 
sonuna kadar çıkarılması gerekmektedir. Hü-
kümeçe bu husus halledilmelidir. 

3 — Çaykur'un başarılı olması; başlangıçta 
sermaye bakımından sıkıntı çekmemesine bağlı
dır. Bütçeye konan tahsisat ve Tekel Genel Mü
dürlüğünce devredilecek nakit 1 Mart 1973 ta
rihinde Çaykur'a ödenmelidir. 

4 — Kurumun 1972 yılı içinde malî bakım
dan bir faaliyeti olmadığına göre, Çaykur'un 
zararından bahsetmek artık lüzumsuzdur. Büt
çe Komisyonunda; Maliye Bakanlığı bütçesi gö
rüşülürken Çaykur için ayrılan tahsisat zarar 
maddesinden alınarak Sermaye Teşkili madde
sine aktarılmıştır. Bu suretle zihinlerde istif
ham yaratan Çaykur'un zarar meselesine artık 
kapanmış gözüyle bakmaktayız. Kaldı ki; Dev
letin Çaykur'a ayırdığı 940 milyon sermaye ile 
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bu teşekkül değeri 2,5 milyarı bulan 50 bin ton 
kuru çay imâl edeceğini de bilhassa belirtmek 
isterim. 

5 — Depolarda ihraç edilebilecek 15 - 20 bin 
ton kuru çay olduğu söyleniyor. Holanda, İn
giltere ve Orta' Doğu Devletleri isteklidir. En 
iyi fiyatla ve en kısa zamanda ihracat 'gerçek
leşmelidir. 

6 — İçerde tüketimi artırmak ve hazır çay 
imalâtı için gerekli gayret ve çalışmalara he
men başlamak lâzımdır. 

7 — Yaş yaprak çaylarımızın çok üstün va
sıflı olduğu tespit ve tescil edilmiştir. Kuru ça
yı arzu edilen vasıfta olmayış sebebini satın alı
nan yapraklara bağlamak tamamen gerçek dı
şıdır. Aşağıda arz edeceğimiz tedbirler alındığı 
takdirde kuru çayın kalitesinin süratle düzele
ceğine inanmaktayız. 

•a) Fabrika kapasiitesinin çok az oluşu sebe
biyle; imalâttaki çeşitli ameliyeler ya tatbik 
edilmemekte, veya çok kusa süreli; yapılmakta
dır. Böylece çaylar haşlama taibir edilen bir ima
lât şekline g'inmekteldir. Uygun fabrika kapa
sitesi en kısa zamanda tesis ve inşa edilmeilidir. 
Çayda kaliıtıeyi düzeltmenin temel şartı huıdıu?*. 

1973 icıia proıgramma yeni çay fabrikası in
şaatının konulmadığını hayretle öğrendim. Üçün
cü Beş Yıllık Plân çay ziraatinde % 12 artışı 
öngörmüştür. Bu artışın' neticesi olarak yıllık 
icra programlarına her yıl asgarî 3 fabrika ko
nulması gerekmektedir. 

1972 yılı Bütçesi ile Derepaaarı (Rize) ve 
Hayrat (Traibzion) bölgelerinde birer fabrikanın 
•inşaatı kalbul edilmiş idi. Bakanlık bu fabrika
ların yenlerini istimlâk ederek satmaLmış ve in
şaata hazır dunuma getirmişti. Bu kamun hük-
mlünün yenine getirilimeisli gereikmleiktedir. İlgi
liler, Genel Kurulda kabul edilecek bir te<men-
ni kanarı ile bu ilki çay fabrikasının teımıelini 
CumhuTfiyetin 50 nci yılımda atılmalını arzu et
tiklerini ifade etmişlerdir. Bu maksatla verilen 
temenni önergesine iltifat etmenizi rica ediyo-
mım. 

b) Çay imalât işinde telknioloji bakıimındıan 
çok geriyiz. Son [gelişmeleri öğrenmek ve tatbik 
etmek üze.re 10 - 15 kişilik bir uzman ekibinin 
derlhal ilgili memleketlere göndenilimesini uygun 
görenekteyiz. 

e) Çay imalâtında kullanılan makineler esiki 
ve teknik vasıflara uygun değildir. Çay imalât 
teknolojiiısıinin en son gelişımeısiyle imal edilen 
(makineler temin edilerek fabrikalara konul-
nıalidır. 

d) Daha iyi vasıflı ve bol mahsul elde ede
bilmek için çay tarım teknolojisinin son geliş-
imelerinden istifade yolları aranmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu birinci 20 da
kikalık süreniz doldu; ikinci sürenizi kullanacak 
mısınız ? 

A. P. GRUBU ADINA SALİH ZEKİ KÖ-
ıSEOGLU (Devamla) — Bir dakika sonra biti
yor efendim. 

e) Toplanan yaş yaprakların imalâta şev
kine kadar geçen deve içindeki muhafaza ve 
taşınıma .şartları çok iptidaidir. Hassas bir ne
bat olan yaş çay yaprakları bu yüzden vasıf
larını büyük ölçüde kay!betmektedirler. Bu hu-
sulsıta gerekli tedbirler hemen alınmalıdır. 

f) İmar edilen kuru çayların rutubet ge
çinmez torbalarda muhafazası şarttır. Kutu am
balajları da iyi bir şekilde yapılmalıdır. 

g) BİT miktar anoiması bol olan çay ithal 
ederek kokulu ve yeni bir tip çayın iyi bir am
balajla piyasaya çıkarılması, üzeninde durula
cak önemli bir tedibindir. 

h) Filiz çayı % 10 nispetinde imal edilmek
tedir. Bu nispeti yeni ve modern makinelerle 
süratli bir şiekdlde % 50'ye çıkarmak elzemdir. 
Bu takdirde Almanya'ya 3 - 4 bin ton çay sat-
ımak imjkân dahiline glineoelktir. 

Yukarıda arz ettiğilm tedbirler alındığı tak
dirde çayıniüzın kalitesinin kısa zamanda dü
ze 1 ece ğline inainmaikt ayı z. 

Değerli milletvekillani, 
1970 Devalüiasyonu ve müteakip yıllarda 

meydana gelen fiyat artışları karşısında yaş 
çay yaprak fiyatlarına % 10 nisbetiınde olan 
50 kumi'şluk bir zam yapılmıştır. Halbuki fiyat
lar bu nispetle mukayese edilmeyecek derecede 
fazla artmıştır. Çay ziraaıtinıin bir özelliği aile 
ıziraatı oluşu ve mevcut tarlaların % 95'inin 1 
ilâ 5 dönüm gibi küçük parçalar halinde bö
lünmüş bulunmasıdır. Yani çay ekicisinin % 95 
iniin eline geçen 1 500 - 8 000 İka arasındadır. 
Hailıkın tek igeıçim kaynağıldır. Çok zor bir ziraat-
tir. Müstaihsil parmak uçları ile ve bir kişi gün
de ,ancak 15 kilo toplayabilmektedir. Bu da bir 
amelenin yevmiyesine tekabül eder. 
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i lk yıllarda yüzü gülen çıay ekicisi; artan 
ı'tlar karşısında .elde 'ettiği gelirin en az 

ı% 60'ımı kaybetmiş durumdadır. Çok sıkıntılı 
ve zor bir duruma, düşmüştür. Bu itibarla yaş 
çay yaprak flyatlarmın günün şartlarına uy-
ıgun bir şekilde değerlendirilmesinin şart oldu
ğu kama a t imdeyiz. 

Konuşımaima son verirken; Bütçenin aziz 
'milletimize, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teş
kilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını yürekten 
diler, Adalet Partim Grulbu adına hepinize say-
ıgılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
iadınıa Sayın Reşit Önder, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA REŞİT ÖNDER 
ı(Tokat) — Sayın Başkan, Gümrük Tekel Ba
kanlığının çok değerli temsilcileri, muhterem 
arka daışlarım; 

Gümrük Tekel Bakanlığının 1978 malî yılı 
Bütçesi üzerlimdle Millî Güven Partisi Meclis 
Grubunun görüşlerini arz etmek üziere huzuru
nuz a ;gelımiş bulunuyorum. 

Mulhterıem arkadaşlarım; 

Gümrük Tekel Bakanlığı 1973 yılında ku
rulmuş, Teşkilât Kanunu da 1935 yılında çıka
rılmıştır. Aradan geçen zamandan bu yana bu 
Bakanlığın hizmet ve vazifelerinde çok büyük 
gelişmeler olmuş, iş hacmi süratle artmıştır. Bi
lindiği gibi bu Bakanlığın Teftiş Kurulu, Hu
kuk Müşavirliği, Zatişleri Müdürlüğü gibi ser
visleri dışımda Tekel Genel Müdürlüğü, Güım-
ırükler Genel Müdürlüğü olmak üzere iki Genel 
Müdürlükle yönletilmekle beraber ayrıca Güm
rük Muhafaza Müdürlüğü ile Dış Münasebetler 
Dairesi Başkanlığını da eklemek gerekir. 

Ayrı tüzel kişiliği ve katma bütçesi olan 
'Tekel Genel Müdürlüğü görevlerinin günden 
tgünıe önemi artmaktadır. Gümrükler Genel Mü
dürlüğünün ilse 1930 yıllardyle kıyas edilemeye
cek şekilde iş hacmi çoğalmış ve sommlulukları 
bir hayli artmıştır. 

Dış seyahatler ve yaibancl ülkelerden yur
dumuza gelen turistler artmış, dış ticaretimi-
izıin hacmi yıldan yıla genişlemiştir. Yakın se-
nielere kadar yılda birkaç yüz milyon doları 
geçmeyen ithalâtımız son yıllarda 1 milyar do
ları aşimış ve dolayısiyle gümrük muaımleleleri 
de bu sebepten artmıştır. Aynıca, yurt dışın
da bulunan işçilerimizin yurda giriş ve çıkışları 

da gümrük teşkilâtımızın işlerini bir hayli art
tırmıştır. 

Kjarjayolu transit nalkliyatı da som yıllarda 
büyük ölçüde artmıştır. 

Aradan geçen yıllar zarfında Türkiye 
GATT Ortak Pazar NATO ve Bölgesel'Kalkın
ma İçin İşbirliği teşkilâtlarına katılmış ve bü
tün bu anlaşmalar Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na yeni yeni görevler yüklemiştir. Bu (bakım
dan Bakanlığın Teşkilât Kanununun yeni du
rum ve ihtiyaçlarına göre uydurulması artık 
kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Geçen yıllardaki bütç'e müzakerelerinde de 
Partimizin görüşü olarak belirtmiş olduğumuz 
-gibi gümrüklerimiz, yurda giren ve yurttan çı-
Ikan vatandaşlarımızın veya yabancıların ilk te
mas ettikleri ve ayrılırken de son defa temas 
edegeldikleri Devlet teşkilâtıdır. 

Yıllardan beri bütçe müzakerelerinde gerek 
»gruplar adına, ve gerekse şahıslar adına yapı
lan çeşitli tenikid ve temennilerid'e ilen sürül -
meşine rağmien gümrük işlerdiniz nedense iste--
mildiği gibi bir türlü düzene girememiştir. 
Memleket kalkınmasında, paha biçilmez bir kat
kıda bulunan ve bu yıl yurda bir milyar dolar 
döviz kazandırmış olan işçilerimize, her ne ka
dar Sayın Bakanımız çok hassas davranışları 
ile birçok kolaylıklar sağlamış isıe de, bu va
tansever ve mıemlıeiketısevier milliyetçi Türk iş
çisinin bunların çok daha fevkinde müsamahalı 
ıbir mualm-eleye lâyık olduğu kanısındayız. Bu 
anlayışı, çok hassas olan Sayın Bakamdan bek
lemekteyiz. 

Gümrük kapılarımda bir küçük cep radyosu 
Ibulalbilımeık için Türk (işçilerinin kirli çamaşır
larının yerlere dökülüp saçıldığını bizzat gez
lerimle gördüm. Bu çirkin hadiselere bir dalha 
meydan verilmemesi ve bu şekildeki utanç ve
rici muayene tarzından vazgeçilip daha seviyeli 
ıbir usulün uygulammasmiın yerinde olacağını 
belirtmek isjtcrim. Zira gümrüklerde bu şekilde 
muayeneye mâruz kalan vatansever ve memle
ketine çok bağlı olan Türk işçisini, hasriet gi-
donmek için, bir an evvel yavrusuna ve çoluk 
çocuğuna kavuşmak için yıllık tatillerinde 
Anayurda geldiklerime âdeta pişman edecek 
güçlüklere çare bulunmasının önemini grubu
muz laldına bir defa daha hıatırlatmayı yerinde 
gömmekteyiz. 
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Gümrük kapılarında görev yapan vazifelile- I 
Tiki sayı, eğitim, teçhizat ve sair imkânlar ba
kımından takviye edilmesi zoi'unluğu vardır. 
Gümrük işlerinde aşırı formalite, aşırı kırtasi
yecilik ve aşırı müşkülat çağdaş dünyamızın 
şartlarıma aykırı düşmekte ve ülkemizin zara
rına olmaktadır. 

M'eimleıketimize yabancı turistlerin celbi ko
nusu da gümrük işlerimizin düzenli yürümesi 
ile yakımdan ilgilidir. Sınır kapılarında gerek
siz yere beklemeye mecbur edilen, nahoş muame
lelere mânız -bırakılan turistlerin yurdumuza 
bir daha gelmemeye karar vereceğini unutma-
mıaik lâzımdır. Kaldı ki, turist gördüklerini ve 
yaşadıklarını her yerde anlatan insandır. Git
tiği her yende karşılaştığı güçlükleri anlatan 
bir turistin millî menfaatlerimize ne kadar za
rar vereceğini takdir edersimiz. 

Gümrük uygulama kolaylıklarını sağlamak 
ve bütün gümrük işlerinde millî 'menfaatleri-
mizo uygun şekilde bir uygulamaya gidilmesi-
ıııli önemle belirtmek isterim. 

ıGeçon yıl (bütçesinde de temenni etmiş oldu
ğumuz bir hususa değinmeden geçemeyeceğiz. 
Gümrüklerde görev alan personelin meslekî eği
time taibi tutulmalarını vie her yönden gördüfk-
leni hizmettin önemiyle orantılı bir duruma ge
tirilmeleri lüzumuna inanıyoruz. 

Gümrük hizmetlerimizin dürüst ve ciddî şe
kilde yapılması memleketin kaillknımıası bakı
mından büyük önem taşımaktadır. Gümrüklerin 
depo ve antrepolarında bulunan malların biran 
evvel pratik usullerle değerlemdirilimek sure
tiyle telden çıkarılmasını bu yılfci bütçede de 
tekrarlamakta fayda görımiekteıyiz. 

Gümrükler komusundalki görüşlerimtizi böy
lece belirttikten sonra, memleketimizin ekono
mik, sosyal ve tarımsal hayatında çok önemli 
yeri olan, belli başlı döviz kaynaklarımızdan 
IMrini teşkil eden, hazineye büyük ölçüde gelir 
•sağlayan ve 4 - 5 milyon kadar vatandaşımızın 
(geçimjini ilgilendiren tütün konusuna temas et-
meik istiyorum. 

'Tütün bir tekel maddesi olması itibariyle, 
ekimi, satımı, hattâ nakli birtakım kayıt ve 
vŞıantlara bağlıdır. Türkiye, coğrafî ve iklim 
şartları balkımandan tütün ekimini başıboş bı
rakılacak olursa, her yıl ortalama 200 milyon 
toilonun üzerinde tütün üretecek bir ülkedir. | 
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Aneaik, meimlekeıt içindeki istihlâkimiz 45 mil
yon kilo civarındadır. Yılların uygulaması gös
termiştir ki, dış ülkelerden de 80 milyon kilo 
'kadar bir talep devamlı olaraik sağlanalhilmelkte-
dir. Ortalama yıllık rekoltemiz halen 150 mil
yon kilo civarımda olsa dahi, yine de oldukça 
önemli bir miktarın idde stok olarak kalacağı 
tabiîdir. 

Sayın Bakanımızın enerjik davranışı saye
sindedir ki, tekelin elinde yıllardan beri stok 
miktar yok denecek kadar azalmıştır. Bu du-
ruim, hakikaten memleketimiz için memnuniyet 
vericidir. Sayın Bakanı bu enerjik davranışın
dan dolayı grubum adına tebrik etmeyi zevkli 
bir vazife sayarım. 

ıSayın Bakanın bundan böyle de, bu konu
daki özelliği dikkate alarak, elde stok. kalma
ması için gerekli tedbirleri titizlikle alacağına 
emin builunmaktayız. Bu cümleden olarak, ge-
relk tekel ve gerekse tüccar elinde bulunan stok 
tütünlerin de bir monopol maddesi olması ba
kımından, Sayın Bakanın ilgili bakanlıklar ne'z-
dinde bir mesai sarfetmek suretiyle gerekli ilgi
yi göstereceğini ümidederek, Türkiye'de bütün 
stok tütünlerin elden çıkarılması için kendisin
den ehemmiyetle gayret beklemekteyiz. 

Ekim .sahalarımda tahdit işini memleketimi
zin şartları bakımından ciddiyetle takibetmesi-
ni Sayın Tekel Müdürlüğüne ve Sayın Bakana 
bir defa daha hatırlatmayı yerinde görmekte
yiz. Tahdidin bilhassa tabiatın yurdumuzun 
ımahsul verimi ve çeşidi bakımından kıskanç 
davrandığı bölgelerin özelliğini dikkate almak 
suretiyle yapılmasını da sosyal adalet bakımın
dan isabetli olacağı kanısındayız. Şöyle ki, tabiat 
liklıim ve coğrafî bakımdan bâzı bölgelere on çe
şit mahsul yaptırmak imkânı bahsetmiştir. Bâ
zı bölgelerde bir - iki çeşitten fazla imkân ver-
meımiştir. Bu balkımdan bilhassa bu hususların 
tahditte dikkate alınmasına önemle işaret et
mek isteriz. 

Bu yıl Ege tütün alımında, her ne kadar 
çok fazla bir şikâyet olmamış gibi görünımelk-
teyse de, Hükümetimiz kendi imkânları müsa
adesinde bir fiyat baremi tatbik etmiş ve çift-
çilerimiizin elimde bir yaprak tütün kalimaym-
caya kadar mubayaayı takibetmiştir. Ancak, 
tahammül edilemeyecek şekilde hayat pahalılı
ğının ağırlığı ve maliyetlerin yüksekliği kar-
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şısında maalesef tütün müstahsili yine de mus
tariptir ve yine de müşteflodir. Böylece, alın ite
ninin karşılığını alamamıştır. 

Ziraat Bankasının tarım kredi kooperatifle
rinin tütün çiftçiler ine vermiş okluğu avans ve 
(krediler maalesef bugünün şartlarına göre çift
çiyi tatminden çok uzaktır. Kaldı ki, her yıl 
ilgili bakanlıklar, Ziraat Bankası çiftçinin kr'e-
ıdiısini bilmem kaç milyon artırıyor, demelerine 
rağmen, artırılan krediler hangi çiftçi için artı
rılıyor? Bunu anlamak ve öğrenmek halkilkaten 
çak güç». Bu durum karşısında çilekeş Türk 
çiftıçıisi tefecilerin pençesinden ne zaman, kurta-
irılacaktır 1 Bu hususta Sayın Balkanın, ilgili 
kredi müesseseleriyle temasa geçip çiftçilerimi
ze günün santiarına uygun kredilerin sağlanma
sı için gayretini beklemekteyiz. 

Türkiye'miziin, tütün ihracatının yanında, 
marnlul sigara ihracı yapması için de Bakanlı
ğın ciddî çalışmalarda bulunması önemini be-
tirtımeık isteriz. 

Çay konusu : 

Doğu Karadeniz bölgemizin ekonomik, sos
yal çehresini süratle değiştiren ve yüzbinlerce 
vatandaşıımızın geçümini sağlayan çay tarımı 
ve endüstrisi büyük inkişaf kaydetmiştir. Bilindi
ği gibi, bundan ilki yıl evvel Aralık ayında Güm
rük ve Tekeli Bakanlığına bağlı olarak bir çay 
kurumu teşkili hakkında 1497 sayılı Kanun ka
bul edilmişti. Bu kanun gereğince, çay tarımı 
ve endüsîtris'iyle ilgili konularda görevli olmak 
üzere kurulması gereken çay kurumunun hazır
lıkları yapılmıştır. Çay tarımını geliştirmek ve 
bu tarım kolunda bilgi sahibi teknik ziraat per
sonelini yetiştirmek üzere bölgede mutlaka bir 
tarım okulunun açılmasını zarurî görmekteyiz. 

ıÇay fabrikalarınıdaıki noksanlıklar birçok 
israf ve zayiata selbefoiyet verdiğinden, bu nok
sanlıkların biran evvel ikmalinin lüzumuna işa
ret e'tmcık isteriz. 

Ambalaj işlerinin Türk çayının kıymeti ile 
orantılı olaraSk düzgün bir şekilde yapılması 
için titizlik gösterilmesini hatırlatmak isteriz. 

Tuz : 
Tuz, memleketimizin önemli ihtiyacını temin 

eden, küçümsenemeyecek kadar memleketimize 
döviz getiren bir metaldir. Bundan evvelki yıl
lar bütçesinde tuz tesislerinin modern tesislere 
kavuşturulması için temennilerde bulunduk; 

maalesef bugüne kadar bu konuda bir adım 
atılmış olmadığını üzüntüyle görmekteyiz. Bu
nun da Sayın Bakandan daha modern, daha ve
rimli bir şekle konacak tesislere kavuşturulma
sını biran evvel belemekteyiz. 

Valktin müsaadesi nispetinde grubumuzun 
bu bakanlık bütçesi üzerindeki görüşlerini kı
saca izah etmiş bulunuyoruz. 

Bu bütçenin Gümrük Ve Tekel Bakanlığına 
ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
yürekten temenni ederken, Bakanlığın sayın 
temsilcilerini ve Sayın Bakanı ve mıııhtereim 
arkadaşları M. G. P, Grubu adına saygılarla 
selâmlarım. ('D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurunuz efendim. 

OUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
lOBıLÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sayın 
Başıkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; CİP. 
Millet Meclisi Grubu adına Gümrük ve Tekel 
Baikanlığı bütçesi hakkında görüş ve temenni
lerimizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

İlik önce gümrük mevzuatında ve gümrükler 
hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim. 

9 . 10 . 1935 günlü ve ,2821 sayılı Teşkilât 
Ve Vazife Kanunu şümulü içinde vazifeli bulu
nan Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gem el karak
teriyle Hazineye gelir sağlayan bir fonksiyona 
sahiptir. Genel bütçe gelirinin 1/3'ünü aşan ver-
'gi tahsil fonksiyonu dışında, onun kadar ve 
ihatitâ çok daha önemli fonksiyonları ifa etmek
tedir. Çeşitli gümrük rejimleri, giriş çıkış, ak
tarma, transit, antrepo,, sundurma, kabotaj, 
TIR, posta yolcu rejimleri yanında kambiyo 
rejimi, dış ticaret rejimi uygulamaları da fonk
siyonları arasıridadır. Gümrüğün önemi ve ak
tüel olması bütün bu rejimlerin uygulanması
nın gümrüklerde düğümlenmesinden doğmakta
dır. 

Bütün bunların yanında, memleketimizi zi
yaret eden yabancı turistler, sayıları 1 milyona 
yaklaşan ve yabancı memleketlerde çalışan Türk 
işçilerinin giriş ve çıkışlarındaki gümrük mua
meleleri de kemiyet ve keyfiyet bakımından 
büyüik artış göstermektedir. Ayrıca, GATT, Or
tak Pazar, Gümrük İşbirliği Konseyi, NATO, 
RÖD gibi anlaşmalar icabı Bakanlığın ilişki Ve 
çalışmaları günün şart Ve icaplarına göre gö-

_ 788 — 



M. Meclisi B : 66 23 . 2 . 1973 O : 1 

rev tahmil eden bir durum göstermektedir ki, 
bu büyük m'evzuat içerisinde bugüne kadarki 
başarı hizmetlerinden dolayı, sözlerimin başın
da değerli Baika.n arkadaşlarımızı ve kıymetli 
nneısai arkadaşlarını daıha şimdiden tebriki bir 
va z ife addede rim. 

Gümrük Kaıuımunun eskimiş ve günün şart
larına uyamaz hale gelmiş hükümleri Baikanlı-
ğm birçok konularda ge rolken kararları alabil
mesini önlemiş, zaruretler tahtında birçok za
man bu kanunun hudutları zorlanmıştır. 

1 . 2 . 1973 tarihinden itibaren uygulanma
ya başlanmış olan 1915 sayılı yeni Gümrük Ka
nunu ,bu bakımdan ferahlatıcı birçok hüküm
ler vazetmiş bulunmaktadır. 

Yeni kanunun; gerekli hususlarda Bakanlar 
Kuruluna, Gümrük ve Tekel Bakanlığına, di
ğer bakanlıklara yetkiler tanıması, hediyelik 
eşyanın muafiyet ha delinin zaman ve icaplara 
göre Bakanlar Kurulunca tespit olunması, pos
ta yoluyle ,g'elen gayr'itlcarî mahiyette eşya için 
tek ve maktu verigi tespitine Bakanlar Kurulu
nun yetkili kılınması, getirmekte olduğu yeni
liklerden ve iyi olan hususlardandır. 

(Halen bu kanun yürürlüğe girmemekle be
raber, yenilik getirecek: hükümleri de nazara 
alınarak bir kilsim tedbirler alınmış ve yürür
lüğe konulmuş olduğunu memnuniyetle müşahe
de etmekteyiz. 

İşçilerimizin Ve turistlerin sayı bakımından 
en çok tercih ettikleri Yeşilköy ve Kapıkule 
kapılarında 1972 sezonunda gümrük muayene
leri asıgarî hadde indirilmiş, sondaj ve gerekti
ğinde beyanla iktifa usulleri uygulanarak ba
şarılı sonuçlar .alındığını memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. 

Bu kapılarımız devamlı olarak kontrol altın
da tutulmuş, idare âmiri ve görevli memur sa
yısı azamî hadde çıkarıldığı ela isabetli olmuş
tur. 

Yeşilköy hava limanındaki altyapı tesisleri
nin yapımına gayret gösteril'mesinde isapet var
dır. 

Kapıkule Gümrük kapısı tanzimi yoluna gi
dilmesi de uygun olmuştur. 

Uzun süredir gümrük ambarlarında bekle
yen yolcu beraiberi Ve müsaderesi kesinleşen eş
yanın tasfiyesi ve bu suretle ambarların boşal
tılması, mezkûr eşyanın ekonomik değerinden 
istifade amaçları İle bakanlıkta yeni bir şube 

müdürlüğü ihdas olunarak mahallinde tasfiye 
işine süratle girişilmiş bulunması, bunun daha 
hızlı bir tempo ile tahakkuku için tecljbirler alın
masında da isabet vardır. 

Yolcu ^beraiberi ıge'tirilip de yurt dışına çı
karılacak bir kısım eşyanın yolcunun pasapor
tuna kaydedilmek 'suretiyle kendisine verilme
si; yurt dışında belirli süreler kalıp da nakli 
'hane suretiyle ev eşyası getirecek karı ve koca 
mükelleflere uygulanacak 'yeni usuller, tatbi
kata esas olmak üzere kararlaştırılmış olup, 
«23 . 12 . 1972 igünlü 287 sayılı genelge ile teş
kilâta geçici olarak yurdumuza gelen hariçte 
mukim yolcuların beraberlerinde getirip tek
rar yurt 'dışına çıkarma istekleri ve 'kambiyo 
mevzuatı ile itihalleri hususunda gümrük ida
relerine veıJilen yetki dâhilinde olmak işaretiy
le teyp, radyo, pikap ve 'bunların ^birbiriyle 
kaıübine olanları (müzik dolabı hariç) cins ve 
marka tipinin yolcunun pasaportuna kaydedil
mek suretiyle, teminat aranılmaksızm 'geçici 
olarak yurda sokulması uygun ıbir hareket 
olmuştur. 

ıBu şekilde yurda sokulan mezkûr cihaızla-
rın aynen yurt dışına çıkarılımaisı esas olup, çı-
karılmayanlaırın vergi ve resimleri çıkış esnasın
da tahsil edilmesi ve yukarda sayılan eşyanın 
pasaporta kaydı esnasında, yolcu 'beraberi olup, 
Gümrük İdaresinin yetkisi dâhilinde eşya ithal 
etmiş yolcu bu haktan istifade edemeyeceği gi-
ibi, pasaportunda eişya kayıtlı yolcu sonradan 
yine yukardaki yetki dâhilinde eşya ithal et
mek isteği takdirde, pasaportunda kayıtlı eş
ya gümrük ambarına alınmadan ithal işlemine 
müsaade edilmeyeceği, bu ş'ekilde ambara alı
nan eşyanın ise normal transit işlemine tabi tu
tulacağı ela isaibetli hareketlerden birisi olmuş
tur. 

(Bugüne kadar turistlere uygulanan işlemler 
Iha'kkmdaki emirlerin kaldırılmadığı, aynen yü
rürlükte olduğu hususların da talimat verilme
sinde ide doğru 'hareket 'edilmiştir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve ikamet
gâhı dışarda olan vatandaşlarımızın izinli ola
rak geldiklerinde getirdikleri nakil vasitaılarm-
dan alman teminat kaldırılarak, yurda muvak
katen soktukları taşıt için vergi teminatı ola
rak 'Türkiye Tur'inıg ve Otomolbil Kurumunca 
verilen «YaJbancı taşıtlar geçici belgesinin ka-
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bul edilmesi ve 250 - 300 TL. karşılığı döviz 
vermek suretiyle bu belgelerden almak kolay
lığı temin edilmesi, ayrıca yurt dışın
da bu yoldan bırakılan dövizlerin de memleke
te getirilmesi olanağını sağlamıştır. 

Ortak Pazarla imzalanan Geçici Anlaşma do-
layısıyle Gümrük Tarifemiz AET menşeli olan 
ve olmayan eşyaya ve tavizli maddelere uygu
lanacak tarife kendilerine ayrı ayrı irae eder 
şekilde ve uzun bir çalışma ile yeniden hazır
lanması, Bakanlıkça önce resmî ve özel bütün 
ilgili ve görevlilerin istifadelerine sunulmuş ol
masını da takdirle karşılıyoruz. 

TIR rejiminde, öteden beri birçok yabancı 
ülkelerin diplomatik kanalla şikâyet konusu 
yaptığı, bu anlaşmaya taraf olmayan ülkeler
den gelen eşyaya ve vasıtalara da bu rejimin 
uygulanması sağlanmış olması isabetlidir. 

Bütün dünyada olduğu gibi memleketimiz
de de açılan v-e gümrüğün denetimi altında ve 
müsaadesiyle işletilen gümrüksüz eşya satış 
mağazaları (Duty Free Shop) na ilâve olarak 
bu yılda Yeşilköy Charter salonunda, Kapıku
le'de, İpsala'da, Kuşadası ve İzmir Alsancak'ta 
da birer mağaza olarak açılması uygun olmuş
tur. 

1615 sayılı yeni Gümrük Kanunu 1.2.1973 
tarihinde yürürlüğe girmiş, kanuna paralel ola
rak yeni gümrük yönetmeliği ve ekleri yeni
den düzenlenmiş ve 3 .2 .3973 günlü mükerrer 
Resmî Gazeltede yayınlanmış olduğunu mem
nuniyetle karşılamış olduğumuzu Yüce Meclise 
arz ederim. 

Diğer taraftan yeni Gümrük Kanunuyla 
ilgili olarak; 1 -21 .1 .1973 günlü 14424 sayılı 
Reısmî Gazetede yanmlanan 7/5587 sayılı, 
24 . 12 . 1972 günlü kararnameyi, 

2. Transit yolcuları hariç Türkiye'ye gelen 
yolcuların her girişlerinde ('FOB) değeri 1 '000 
TL'm aşmayan beraberlerindeki hediyelik eşya 
hakkındaki yine aynı Resmî Gazetede yayınla
nan 7/5569 sayılı, 23 . 12 . 1972 günlü, 

3. Noel, yılbaşı, Şeker ve Kurban bayram
ları münasebetiyle yurt dışından gönderilecek 
FOB değeri 200 TLka kadar olan hediyelik 
eşyanın Gümrük Vergisinden muaf tutulması 
hususundaki 13 . 1 . 1973 günlü 14420 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/5539 sayılı 
23 . 12 . 1972 günlü, 

4. Makta vergiye tabi eşya konusunda da 
1 . 2 , 1973 günlü 14435 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan 7/5684 sayılı 26 .1 .1973 günlü, 
Ba'kanlar Kurulu kararlarını isabetli bulmakta 
ve bu kararları çıkarmasından dolayı arkadaşı
mızı tebrik etmeyi bir vazife sayarız. 

Günün ihtiyaçlarına uygun bir Teş'kilât kanu
nu tasarısı hazırlanmış olup, halen Yüce Mec
lis Umumî Heyetinde bulunmaktadır. Kanun
laşması beklenen yeni Teşkilât kanunu tasarısı 
ve hükümlerine muvazi olarak, şimdilik ihtiyaç
lara cevap verebilmek ma'ksadiyle teşkilâtta 
yeniden bir düzenlemeye gidilmesi gözönüne 
alınarak Bakanlık mucibi ile Gümrük Muhafa
za Genel Müdürlüğü, Mersin Gümrükleri Baş
müdürlüğü ihdas edilerek çalıştırılmaya başla
nılması, ayrica; bâzı başmüdürlerin görev sa
halarının genişletilmesi Trakya, Ankara ve Er
zurum Gümrükleri Başmüdürlüklerinin mev
cutlara ilâveten ihdasını da uygun bulmakta 
olduğumuzu arz ederiz. 

Personel politikası gümrükler için bir mas
raf politikası olmayıp bir yatırım politikası 
karakteri arz etmektedir. Bu husus yeni Teş
kilât kanunu tasarısında detayları ile de alın
makla birlikte her gün tezahür eden bir zaru
retin icabı olarak Teşkilât kanunu tasarısın
daki gümrük muayene uzmanlığına paralel bir 
'biçimde yüksek öğrenim yapmış olanlar arasın
dan sınavla seçilen 73 adet yeni muayene me
murunun meslek içi eğitimlerinin tamamlan-
ımış olmasını staj devrelerinin de müfettişler 
nezaretinde çalıştırılmış bulunmasını bilhassa 
turizm politikasına uygun olarak kapılarda gö
rev verilmeye başlatılmasını isaıbetli bulduğu
muzu arz ederiz. 

Bakanlığın kuruluşundan bu yana ilk defa 
İ972 yılında 496 kadro alınmış olması ve kul
lanılmaya başlanması ve bu cümleden olmak 
üzere başmüdürlükler ve Bakanlı'k merkezin
deki bir kısım görevlere de teftiş heyetinden 
atamalar yapılması, hizmetin ifası bakımından 
ve kontrolü bakımından çok isabetli olmuş ol
duğunu ifade etmeyi bir borç biliriz. 

Gümrük muhafaza teşkilâtının bir bakanlık 
mucibi ile teşkilât kanunu beklenilmeden ve za
ruretler karşısında genel Müdürlük haline geti
rilmesini uygun bulduğumu ve alınan tedbirleri 
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isabetli bulduğumuzu Yüce Meclisin huzurunda 
arz edip, zabıtlara geçirmeyi de vazife sayarız. 

Kaçakçılıkla mücadele yönünden, kaçak 
kahvelerin ve ithal malı kahvelerin maliyetleri 
arasındaki farkı kaldırarak, kahve kaçakçılı
ğının önlenmeye çalışılması, filtreli sigara ka
çakçılığını önlemek için filtreli sigara imâlatını 
ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkarmak için 
konu, kısa ve uzun vadeli programa bağlanmak 
suretiyle, filtreli sigara ihtiyacının tamamının 
karşılanmasını sağlayacak bu madde üzerinde
ki kaçakçılığın önlenmeye çalışılmasını, 

Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek amaciyle, 
ihracatt kolaylıkları temin etmek veya et kombi-
neleri teısis etmek bu ihracatı ete yöneltmek için 
tedbirler üzerinde durulmasını, 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı kara ve deniz 
itibariyle teçhizat, silâh ve araç yönünden takvi
ye edilmesini, 

Kaçakçılığın men, takip ve tahkikine dair 
1918 sayılı Kanunun kaçakçılıkla mücadele yö
nünden zamanımızın icaplarına uygun hale ge
tirilmesi için tadili ile ilgili çalışmalara baş
lanmasını, 

Kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmala
rın artırılmasını olumlu bulduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Bunları arz ettikten sonra değerli arkadaşla
rım, tekel mevzuundaki görüşlerimizi kısaca yük
sek huzurunuzda arz etmeye başlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri arka
daşlarım ; 

Yurdumuzda sigara sanayiini çok hızlı bir 
tempo ile geliştirmek mecburiyetindeyiz. Eskisi
ne nazaran büyük şehirlerde nispeten bollaştığı-
nı müşahede ettiğimiz filtreli sigaralar, yurdun 
her tarafında arandığı zaman bulunabilir bir 
üretime kavuşturulması zorunluğuna inandığı
mızı belirtmek isteriz. Ayrıca bütün sigaraların 
ıslahı için çalışmalara özel bir önem verilmesi 
lüzum ve zarureti aşikârdır. Bu iki çalışma sağ
landığı takdirde genellikle şikâyet konusu olan 
kaçakçılıkla mücadelenin en iyi şartlarından bi
risi yerine getirilmiş olacaktır. Vatandaşlar ara
dıkları her yerde, her sigarayı bulabilir hale 
geldiklerinde ve bu sigarayı zevk alarak içtikleri 
takdirde, kaçağa rağbetin azalacağı tabiîdir. Bu 
itibarla yapılmakta olan çalışmaların çok hızlı 
ıbir tempoda sürdürülmesi ve bu konunun halli 
gereklidir. 

İçkilerde meydana gelen gelişmenin, bu iç
kilerin en önemli kısmını üzüm mahsulü teşkil 
ettiğine göre, bu ürünün değerlendirilmesi bakı
mından büyük önemi vardır. Yurdumuz üzüm 
üretiminde dünya memleketleri arasında beşinci 
sırayı işgal etmektedir. Ancalk, değerlendirilme 
yalnız içkiden beklenmektedir. Bu, üzüm sorunu
nu halletmeye yeterli değildir. Tekel'in program
larında geliştirmekte olduğunu gördüğümüz ye
ni içki tesisleri arasında şarap fabrikalarının in
şası üzüm mahsulünün değerlendirilmesinde 
önemli bir rol oynayabilir. Ancak, iyi bir pazar
lama çalışması gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tekel programlarından ve raportör arkadaş
larımızın raporlarından edindiğimiz bilgiye göre, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, şarap 
kapasitesinin 40 000 000 litrenin üzerine çıka
cağı anlaşılmaktadır. Bu realize edilirse, cidden 
iyi bir gelişmedir. Bu gelişmenin hakiki değeri
ni kazanması, üretilen içkilerin en büyük kısmı
nın ihraç edilebilmesi ile mümkün olabilecektir. 
Bugün Tekel'in şarap ihracatının 5 000 000 lit
re civarında seyrettiği anlaşılmaktadır İd, bu 
çok gülünç bir rakamdır. 

Büyük şarap tüketicisi memleketlerin tüke
tim miktarları gözönüne getirilirse, bu memle
ketler arasında daha geniş nispette yer almak ça
lışmalarına önem ve öncelik verilmesi zaruretine 
inandığımızı belirtmek isteriz. 

Tütün Türkiye'de hem büyük üretici kitle
lerinin geçimini sağlaması, hem yurdun ihraç. 
metaları arasında mühim bir mevkii bulunması, 
hem de işlemesinde ve fabrikasyonunda on 
binlerce işçi vatandaşımızın çalışması bakl
anından çok önemli bir konudur. Vaktiyle bü
yük miktarlarda paraların bağlanmasını mey
dana getiren büyük stokların eritilmiş bulun
ması kayda değer bir başarıdır. Daha iki yıl 
evvel destekleme stoklarının 150 000 ton ka
dar çoğaldığı gözönünde tutulursa, bu stokun 
50 000 ilâ 60 000 tona inmesi bir ferahlık kay
nağı olduğu memnuniyetle müşahade edil-
metkedir. Bizim kanaatimiz stokların erimesin
den meydana gelen ferahlıktan en önemli payı, 
bu ürünün en çok zahmetini çeken ekiciye in
tikalini sağlamaktır. 

Stoklar biriktikçe ekici bunun maddî ve 
manevî tazyikinden büyük ıstırap çekmekte
dir. 
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1972 ürünü, ekici tütün piyasalarında 
Ege'de görülen neticenin Karadeniz, Marmara 
ve Doğu tütün piyasalarında da sağlanmasını 
beklediğimizi arz ederiz. 

Bu sene Ege tütün piyasası gerek Teke
lin, gerek ' tüccarın yarış halindeki alımla
rı yle seyretmiş ve fiyat ortalamaları da ge
çen yılların üzerinde olmuştur. Bilhassa başta 
pamuk ve üzüm olmak üzere bu yılki, uygula
malar gözönüne getirilirse, Ege tütün piyasa
sından elde edilen neticenin önemi daha iyi 
anlaşılır. 

Tütün ürününün değerlendirilmesinde ta
hakkukunu öngördüğümüz istikrarlı uygula
malardır. Bir piyasanın iyi bir şekilde inkişaf 
etmesi yeterli değildir. Takibedecek piyasala
rın rağbete ulaşması tedbirleri vaktiyle alın
mak icabeder. Bunun için de tütün politikasın
da yurt yararına, ekici yararına prensipleri 
dikkatli ve devamlı bir şekilde uygulamak lâ
zımdır kanaatinde olduğumuzu belirtmek iste
riz. 

Tekerin çeşitli faaliyetlerinden konuşulur
ken, bunlar üzerinde eleştirme yapılırken, bün
yesi üzerinde durmak zorunluğu da vardır. 
Tekel Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına bağlı hükmî şahsiyeti hâiz, katma 
bütçeli bir âmme kuruluşudur. Demek ki, bu 
müessesenin bütün faaliyetlerinde uygulayaca
ğı mevzuatı, katma bütçeli bir müessesenin 
mevzuatıdır. Bu mevzuat, genel bütçe faaliyet
leriyle yönetilen herhangi bir âmme kuruluşu 
mevzuatından farksızdır. Bu husustaki düşün
celerimizi biraz sonra daha detaylı olarak arz 
edeceğim. Yani, dış satışlarında kendisinden 
büyük hizmet beklediğimiz, piyasalarda bütün 
çe'vreleri tatmin edici bir tutumda bulunması
nı istediğimiz iç satışlarında, bütün mamulle
rini ıslâh etmesini, vatandaşa en iyi bir şekilde 
sunmasını istediğimiz Tekelin hangi koşullar
da çalışmakta olduğunu da hatırlamamız ye
rimde ollur. Katı mevzuatla bu hizmetler isten
diği gibi, özlendiği gibi yerine getirilemez. Bu 
sebeple, Tekele daha rahat bir statü kazandır
mak şarttır. Bugün Tekelden ayrılmış olan 
Cay İşletmeleri Kurumu (Çay - Kur) bir İkti
sadî Devlet Teşekkülü halinde kurulmuştur. 
O halde, Tekele, hiç değilse bünyesini veren 
Çay - Knr'a sağlaman statüyü kazandırmak lâ
zımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Plân 
esnasında yapımına başlanmış olup da uzun 
süre sürüncemede kalmış olan Yozgat Bira 
Fabrikasının ikmalinden ve bu başarısından 
dolayı sayın Gümrük ve Tekel Bakanına da 
Grupumuz adına teşekkürü bir borç biliriz. 

Sayın arkadaşlarım, şu arz edeceğim husus
ları da belirtmek ve zabıtlara geçirmek zorun-
luğunu duymaktayız. Çay Kurumu Kanunu 
ile gelecekte daima zarar edecek olan ve Dev
letin başına yük olacak olan bir İktisadî Dev
let Teşekkülü doğmuştur. Bir an önce, yatırım
lara geçmeden önce bu Kanunun ıslâhı gerek
tiğine inanmaktayız. 

Tütün ve içki konaılarnflan pek çok tedbir
ler mevcuttur. Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânlarında da tedbirler zik
redilmiş bulunmaktadır; fakat bunlar uygu
lanmaktadır. 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanunu uygulanmamaktadır. 1969'dan be
ri bu kanunun uygulanmasına geçilmemekte, 
hep eski usuller tatbik edilmetkedir. 1177 sa
yılı Kanunun uygulanmasını, yürürlükte olma
sı hasebiyle talep hakkımız zabıtlara geçirme
yi bir vazife saymakta olduğumuzu belirtiriz. 

Bafcamlıfclararası tütün kurulu ve millî tütün 
komitesi kuruılınadığından, fiyatlarda polatdlk is
tismar imkânı mevcudiyetini muhafaza edebil
mektedir. Bu sebepledir ki, iyi tütün üretimi 
de mümkün olmamaktadır. Tekel Genel Mü
dürlüğündeki içki sanayiilerin'in ve tütün sana
yiinin İktisadî Devlet Teşekkülü haline geltiril-
meısi zorunludur. Çünkü, ancak bu takdirde lâ-
yikı veçjhile denetim- olanağına erişebilmek 
miümfcün olacaktır. Tekel Genıel Müdürlüğünün 
Ankara'ya, nakledilmesinde faydalar olduğu 
inancındayız. 

Yukarıdaki ıgenel izıa/hatımızda bahsettiğimiz 
şarap ihracatımızda, tetkiklerimizle zaraırana 
iftiracın mevcudiyetini tespit letmiiş bulunmakta
yız. Bu da, Sayın Bakanın bütün iyi niyetine 
rağmen bir kısım yöneticilerini basiretsiz ve ye
teneksiz idarelerinden ileri gelmektedir. ıSayın 
Bakan Ve yakın çalışmia arkadaşlarının başa
rıları haricinde genellikle tütünde ihracat artışı 
olamadığından, denetim »olamadığından inhaya 
yömelırrıeik'te olan tütün stoklan şişmeleri oıla-
igelmiiştir. Bu durumda da hep kötü tütünleri iyi 
tütünler içinde eriterek piyasaya süraııe yolla-
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rina ve binnetice kalite (bozukluğuna sebebiyet 
verilegelmiştir. Tüttün tüccarı da elindeki tütü-
<nıü Tefede vermek çabasına daimî surette giriş
mektedir". Hiçbir zaman bu çabasından vaz-geç-
memıiş ve buna uğraşmaktadır. 

Filtreli sigara programlarında makineleşme 
ve üretimiinde gecikme çok büyük olmuştur. Bıi 
bal ise, bu durumun nedeni olarak yabancı ser
maye politikası dedikodusuna ve zihinlerin bu
lanmasına sebep olmaktadır. 

GlÖrülüyor ki, bâzı önemli hususlar .mevcut
tur ve bu gerçeklere yurt yararına olmak şar-
tıyle eğilmek ziorunluğuyle karşı karşıya bulu
nuyoruz. Kanımızca, bunların hepsinin baş se
bebi denetim yetersizliğidir. Halk, düşünürler ve 
memleket 'gerçeklerine eğilenler arasındaki yay
gın kanaatin şu busus olduğunu açık ve seçik 
'olarak belirtınelk isterim : O da, 1:177 sayılı Ka
nun uygulanırsa ve Teikel, iktisadî Devlet Te
şekkülü haline getirilirse, Tekelin ölçüsüz sar-
fiyatları son bulacaktır. Başarısıyle iftihar et
tiğimiz değerli Bakan arkadaşımızın bu söylen
tileri de yıkacağı inancını muhafaza ettiğimizi 
belİT'tmek isteriz. 

ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 1973 
bütçesi dolayısıyle görüşlerimizi arz etmiş bulu
nuyoruz. Bütçenin Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına Fe Tekel Genel Müdürlüğünle hayırlı ol
masını diler, Cumhuriyetçi Part i Grubu adına 
saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Demıokratik Parti Grubu adına 
Sayın İbrahim Abalk, buyurunuz efendim. 

D.P. GRUBU ADINA İBRAHİM ABI AK (İs
tanbul) —• Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ;• 

Demokratik Par<ti Millet Meclisi Grubu adı
na Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1973 malî yılı 
bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz 
°itmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gümrük ve 
Teikel Bakanlığı, halen Devlet bütçesinin 1/3 
gelirini sağlayan, dün sadece bir vergi tahsil 
müessesesi olarak tanımlanan, bugün ise millet
lerarası münasebetlerin arttığı, Avrupa Ortak 
Pazar birliğine doğru 'gidildiği bir döneımde 
'gümrüklerin önemi daha da artmış bulunmakta
dır. 

Gümrüklerini, uluslararası anlaşmalar muva-
ceıhesinde iktisap ettiği hüviyet içerisinde teşki

lâtının yeni bir bünyeye kavuşturulmasında, 
bilhassa teşkilat mensuplarının, Bakanlık üst 
kademesinde, kısır ve kayırma politikası güden 
zihniyetin baskısı altında (sevimsiz tatbikatçı) 
•durumuna düşürülmjemesi gerekmektedir. 

Bütün bunlara meydan vermemek için 
1 . 2 . 1978 tarihinde yürürlüğe ıgiren 1615 sa
yılı Gümrük Kanununun büyük bir itina ve hiz
mette verimlilik esasları içinde yerine getire
cek görev ve kuruluş kanununun da çıkarılma
sında zaruret vardır. Teşkilât kanununun bir 
an önce çıkarılmasında zaruret olduğu bütün 
sözcü arkadaşlarımız tarafından ifade ve temen
ni edilmekte ve fakat bu kanun çıktığı takdir
de Personel Kanunu uygulamasında olduğu gi
bi, memurun sosyal güvenliği teminat altına 
alınması bir tarafa, eş - dost kayırması şeklinde 
tecelli edeceği kanaatini muhafaza etmekteyim. 

Persıonel Kanunu uygulamasında 20 hizmet 
yılını doldurmuş uzman memurlar 4 ncü ve '5 nci 
dereceleri alırlarken, 10 hizmet yılını doldur
mamış veya yeni doldurmuş bulunanlar 1 nci ve 
2 nci dereceleri almışlardır. Esasen bu kayırma 
ve tatminler yapılabilmek için, yeni makamilar 
ihdas •edilmiş veya mlevcut makam sahibi pasif 
bir göreve nakledilmiştir. Böylelikle bir bakan
lık çatısı altında, şirin görünen mesut ve mes
rur, şirin görünmeyenler de küskünler listesinde 
günlünü doldurur durumda bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan muh
telif beyanlarında muayene memurlarına yük
sek tahsil görmüş gençlerin kurslarda bilgi ve 
görgülerini arttırarak tayin edileceğini ifade 
etmiştir. Sayın Bakanın bu görüşüne katılma
mak mümkün değildir. Yalnız Bakanlık teşki
lâtı tatbikatı nasıl yürütmektedir?- Bunu merak 
edersiniz düşüncesiyle bir misâl vermek isterim. 

1971 sonlarında imtihan açılarak kursa tabi 
tutulan 70 yüksek tahsilli genç, 9 aylık kursa 
tabi tutulmaları teamül halinde iken, 6 aylık 
kursa tabi tutularak hiçbir şey öğretilemeden 
15 Mayıs 1972 günü Gümrük Teşkilâtına staj
yer olarak tayin edilmişlerdi. İstanbul Gümrük
leri Başmüdürlüğü emrine verilen 35 genç, 6 ay 
hiçbir mesul makam veya şahıs tarafından ne 
yaptıkları sorulmadan, hiçbir vazife tevdi edil
meden ve hattâ muayene memurlarının yanma 
yaklaştırılmadan, yalnız ay başlarında maaş 
bordrosuna imza atmışlardır. Ayrıca Sayın Ba-
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kanın, muayene kursunu bitirdikleri gün bir 
toplantı düzenleyerek kendilerine güven ve iti
mat duygularını belirttikten sonra ayda 700 li
ralık tazminat vaatleri de hayal olmaktan öteye 
gidememiştir. 

Sayın milletvekilleri, Bunun içindir k i ; Mec
lislerden kanun çıkarmak, memleket meselele
rine çözüm yolu bulunmasına yetmez. Kanun 
tatbikatçısı bulunan memurların Anayasal ve 
sosyal güvenliklerini teminat altına alacak ted
birleri getirmek, ekonomik yönden tatmin ol
malarını sağlamak daha da yararlı olur kanaa-
tmdayız. Tatbikatın iyi yürütüldüğü takdirde, 
turizm kolaylıkları işçi dövizlerinin akışına ya
rarlı olacak, yurt ekonomisine katkıda bulu
nacak, yurt dışında çalışan işçi ve işçi aileleri
nin yüzünü güldürecektir. Ama, bir tarafta 
Meclislerden kanun çıkaracak kolaylıklar sağ
lıyoruz diye beyanat üstüne beyanat verecek 
siyasî yatırım yapacaksınız, diğer tarafta; 
Gümrük Bakanlık teşkilâtı merkeziyet sistemi
ni terketmek istemeyecek, taşra teşkilâtı da 
bundan cesaret alarak her meseleyi merkeze 
sormakta mahir olacak ve bu düzenin sorumlu
su da olmayacaktır. Böyle şey olmaz arkadaş
lar. 

Bu tatbikattan ezilen işçi vatandaşımız taş
ra ve merkez teşkilâtları arasında git - gel ile 
bizar edilecek, hasret kaldığı yurduna döndü
ğüne pişman olacaktır. Misâl mi istiyorsunuz? 
Yurt dışında çalışan bir işçi vatandaşımız yur
da katî dönüşü sırasında mesleği ile ilgili kul
lanılmış bir makine getirdiği takdirde, o maki
ne kıymetinin, ne elindeki mahrecinden alınmış 
faturasının, ne kambiyo mercilerinden alınmış 
müsaade belgesinin ve ne de makinenin bulun
duğu gümrük idaresinin kıymet takdiri mute
ber birer vesika değildir. Yalnız muteber olan 
ve bir tamimle taşra teşkilâtına bildirilen Ba
kanlık takdir hakkıdır. Bakanlık bu hakkı na
sıl kullanır, kıstası nedir"? Onu da kimse bile
mez. 

Bu cümleden olarak Bakanlık yetkililerine 
sormak istediğim bir husus da şudur; Bakan
lık merkez teşkilâtından taşra teşkilâtına yapı
lan son nakillerle vatandaş ve iş sahiplerinin iş
lerini gördürecek memur bulamayacak duruma 
geldiğini biliyorlar mı? Biliniyorlarsa bile bun
dan böyle tedbir almayı düşünürler zannede
rim. 

Sayın milletvekilleri, Hukuk Devleti ilkele
rine saygılı olduğunu, hukukun üstünlüğü pren
siplerini benimsediğini iddia eden reformist 
partiler üstü Hükümetin Gümrük ve Tekel Ba
şkanlığı teşkilâtının bâzı tatbikat hatalarından 
daha bahsederek başka bir konuya geçeceğim. 

Bir taşra gümrüğünde ihbar üzerine dört 
memur işten men edilir. Müfettiş tahkikatı ne
ticelenir, iş mahkemeye intikal eder, muhake
me neticesinde memurların hepsi beraet kararı 
alır ve Bakanlığa müracaat ederek vazifelerine 
iadelerini talep ederler. Bakanlıkça,. kendileri
ne muayene memurluğu verilemiyeceği söyle
nir. Bu durum muvacehesinde mağduriyetlerine 
daha fazla devam edemiyecekleri için hakları
na rıza göstererek: her türlü vazifeyi kabul eder
ler. Bir müddet geçtikten sonra içlerinden en 
beceriklisi her ne sebepten ise hareketli bir 
gümrükte muayene şefi tayin edilir. Diğer me
murlar ise yine hangi sebepten bilemiyoruz 
haklarını alamazlar. 

Bunun gibi bir çok misaller vermek müm
kündür. Bir tarafta küskünler ordusu yaratı
lırken, diğer taraftan da sayın Bakama şirin 
görünme yarışı yapılır, işte bir şirinlik örne
ği : Ankara Bira Fabrikasında • açılan lokale 
alınan 15 bin lira değerindeki porselen eşya
nın; hangi yolla ve nasıl alındığının şüpheli 
söylentilerini hibe olarak cevaplamak mümkün 
değildir sanırım. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakanın 
tatbikatından da bir örnek vermek isterim. 6183 
sayılı Kanun, gümrük vergilerini ödeme güçlü
ğü çeken ve zor durumda 'bulunan sanayiciye 
gümrük vergilerini iki sene müddetle taksite 
bağlama yetkisini Sayın Bakana vermiştir. 
Halbuki, reformist hükümetin reformcu Sayın 
Bakanı teşvik tedbirleri meyanında bulunan 
bu taksitlendirmeleri iki sene yerime üçer ay
lık vermekte ve iş saihibıini her üç ayda bir 
karşısına çıkarıp siyasî yatırım yapma fırsatı 
bulduğunu zannetmektedir. Bu tatbikatın da 
ne kadar gayri adil ve teşvikten ziyade bal
talayıcı, sanayiciyi bezdirici bir zihniyetle ya
pıldığı izahtan varestedir. 

Muhterem milletvekilleri, 1972 malî yılı Büt
çe görüşmelerindeki tenkit ve temennilerimi
zin hiçbir fayda getirmediği kanaatiyle sözle
rime devam ediyorum. 

— 794 — 



M. Meclisi B : 68 

•Geçen yıl bütçesindeki görüşlerimizi arz I 
ederken, bilhassa kaçakçılık konusuna değin
miş, kaçakçılığın nedenlerini, nereden ve kim
ler tarafından yapıldığım arz ve izah etmiştik. 
Bu konudaki uyarılanımız ne yazık'kİ durumda 
hiçlbir değişiklik yapmamış, bilâkis Devlet 
itibarı zedelenmeye devam etmiştir. «Bugün 
Türkiye'mizde büyük kaçakçılıklara mâni olu
namaz, çünkü birçok sebepleri vardır» sözleri 
halk arasında yaygın haldedir. Kaçakçılar ya
kalanır ama, büyük kaçakçı değil, polis tara
fından yakalanan kaçakçı, iki paket yabancı 
sigara ile tombalacıdır. Veyahut gümrük mü
fettişi tarafından bir karton hediye edilmiş 
sigara ile yakalanan muayene memurudur. 
Bunları yakalamak zor değildir, aslında bu gi
biler kaçakçı da değildir. Kaçakçının tarifini 
de yapmaya lüzum görmüyorum. 

Sayın milletvekilleri', bu tenkitlerimizi mem
leket ekonomisinin istikrarında önemli bir I 
görevi olan Gümrük ve Tekel Bakanlığının da
ha iyi işlemesi için ifade ediyoruz. Bunlarla 
memleketimiz ve Gümrük teşkilâtlımızın yara
rına gerçekleşecek bâzı tedbirlerin alınmasına 
vesile olmak istiyoruz. Tenkitlerimizin, geçen 
yıllarda olduğu gibi haksız olarak şahsî sebep
lere bağlanarak geçiştirilmemesini temenni edi- I 
yoruz. I 

Mesele, bu şikâyetlerin vakıa olup olmadı
ğını dürüstçe değerlendirmektedir. Sayın B/akan I 
ortaya koyduğumuz vakıaların mevcut olma- I 
dığını ifade edebilirler mi? Bu aksaklıklar or
tada iken bunları düzeltme çarelerini en baş
ta sayın Bakan düşünmek mecburiyetinde de
ğil midir? I 

Grubumuzun bütün tenkitleri iyi niyetle ele 
alınıp, çareleri üzerinde gerekli işlemlere giri- I 
şili'rse bundan yalnız ilgililer değil, memleket 
kazançlı çıkacaktır. I 

iSaym milletvekilleri, şimdi memleket eko- I 
nomisinde önemli yeri olan tütün meselesine 
geliyorum. I 

Tütün Türkiye'de 8 - 10 milyon vatanda- I 
şımızm doğrudan veya dolayısıyle ekmek kapı- I 
sidir. İhraç ürünlerimiz arasımda büyük bir I 
kalem teşkil etmekte, iş tüketim yönünden de I 
önemli ekonomik olaylara âmil olmaktadır. I 

Şurasını açık olarak ifade etmek gerekir I 
ki, yıllardan beri alman çeşitli tedbirlere rağ- 1 
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men tütüncülüğümüzün bugün yığınla proble
mi bulunmaktadır. 1973 malî yılı Bütçe Kanu
nunun müzakeresi münasebetiyle bu problem
lerden bâzılarına değinmeyi gerekli görüyoruz. 

Demokratik Parti Grubunun, diğer konu
larda olduğu gibi, tütün konusunda da ortaya 
koyacağımıız problemlerle ilgili çözüm yolu tek
lifleri vardır. 

Tütünlcülüğün aile tarımı olarak gelişti
rilmesi ve dış pazarlardaki değerinin korunma
sı bugün de önemini muhafaza eden bir me
seledir. iyi tütün üreten müstahsilin emeği ge
rektiği ölçüde değerlendirildiği takdirde tütün
cülüğümüz istikrarlı bir gelişme sıeyrime gire
cektir. 

Halbuki bugün yıldan yıla değişen alım 
şartları dolayısıyle tütün üretiminde istikrar 
kurulamamıştır. Tütün üreticiliği kumar ol
maktan bir türlü kurtarılamamıştır. Üretici, 
yıl boyunca çektiği emeğin bir günde yok ol
duğunu görmekten ıstırap içindedir. Bu sebep
le kaderini ve geçimini tütüne bağlamış ailele
rin sosyal güvenliği de teminat altında değil
dir. Meselenin çözümü iyi tütünün, aile üni
tesi içinde üretilen tütünün daima desteklenme
sidir. 

Bu yıl dolar kuru üzerinde yapılan ayarla
ma, tütün fiyatlarını bir ölçüde düzeltmiştir. 
Fakat artan fiyat miktarı, genel fiyat artışı 
seviyesinin çok altındadır. 

Tütünün 1972 yılı içindeki maliyeti çeşitli 
girdi fiyatlarının yüksekliği ve işçi ücretleri
nin artışı sebebiyle eski yıllardan fazla olmuş
tur. 1973 ekim yılında da fiyat artışlarının de
vam etmesi ihtimali vardır. Bu durumda tütün 
ekimine devam edecek üreticimin eline geçen 
para, kaliteli tütün tarımını cazip hale getir
meğe yetmemektedir. Bu durum, bâzı üretici
leri kalitesi düşükte olsa, bol üretim yoluna 
itmektedir. 

Demokratik Parti Grubu olarak, tütün fiyat 
politikasının memleket ekonomisindeki fiyat 
dalgalanmalarının dışında tespit edilmesini öne
riyoruz. Çiftçi ürettiği tütünün kalitesine göre, 
eline ne geçeceğini yaklaşık olarak bilebilmeli-
dir. Üreticinin fiyat dalgalanmalarından mütees
sir olmaması için yeterli destek göreceğine inan
dırılması lâzımdır. Tütün ekim ve toplama mev
siminde verilen krediler sembolik olmaktan 
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çıkarılmalıdır. Üretici daha mahsulünü toplaya-
madan, borç altına girmek mecburiyetinden kur
tarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, 
sigara üretimi yıllardan beri iç istihlâki karşıla
yamamaktadır. Bu durum kaliteli sigaraların 
karaborsaya düşmesine yol açmaktadır, öte yan
dan, yabancı sigara kaçakçılığı yurt ekonomi
sinde milyonlarca lira zarara sebebiyet veren 
bir seviyeye ulaşmıştır. Tütüncülüğümüzü teh
dit eden en önemli problemler, bu noktalarda 
düğümlenmektedir. Sigara üretimi devlet teke
lindedir. Tekel İdaresi, ne iç tüketimi karşılaya
bilmekte, ne de yabancı sigara karaborsası ile 
mücadele edebilmektedir. Buna bir çare bulmağa 
mecburuz. Problemi vahimleştiren bir durum da, 
tekel gelirlerinin yurt içi istihlâk seviyesine göre 
düşük oluşudur. Biz bu konuların çözümünü, si
gara üretiminin özel sektöre açılmasında görü
yoruz. 

Türkiye'de bütün ekonomik kararlar Avru
pa Ekonomik Teşkilâtı ile tam rekabet şartları 
düşünülerek alınmalıdır. Ortak pazar üyeliğimi
zin gerçekleşmesi halinde, Türk tütüncülüğü
nün ayakta kalabilmesi de, sigara üretiminin 
özel sektöre açılmasıyla mümkün olacaktır. Yal
nız tütün üreticisinin korunması yönünden ku
rulmasına müsaade edilecek özel sektör sigara 
fabrikalarının hisseleri, sadece tütün üreticileri
ne ait olmalıdır. Devletin öncülüğünde veya dev
let ortaklığıyla kurulacak yeni sigara fabrika
larına, sadece belli bir süre tütün üreten çiftçi
ler ortak olabilmelidir. Bu ortaklık hisseleri 
belli bir seviyeyi aşmalıdır. Ayrıca, kurulacak 
yeni fabrikalar tütün üreten bölgelerde kurulma
lı, böylece o bölgelerin sanayileşmesinde çekir
dek görevi yapmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; Tütün üreticilerine 
sigara imal etme imkânı tanınırsa, iç istihlâk 
daha rahat karşılanacak ve karaborsa önlene
cektir. Yabancı sigaraların kaçak olarak yurda 
girmesi imkânı kalmayacaktır. Ayrıca, tütün 
alıcısı olmayan Orta - Doğu ve doğu ülkeleri gibi 
geniş sigara müstehliki memleketlere sigara ih
raç etme imkânları doğacaktır. 

Tütün üreticimizin almteri ancak bu şart
larla değerlendirilebilir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içinde tütüncülüğümüz, ancak bu 
şartlar altında ayakta kalabilir. 
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i Muhterem milletvekilleri; Tekel İdaresinin 
üretici Vatandaş lehine düzenleyemediği 
diğer iki konuya da değinmek zorun 
luğunu duyuyoruz. Geçen yıl anason fiyatları 
5 - 6 lira civarında takarrür etmiştir. Tekel, 
Anasonu 5 - 6 liradan desteklediği için, çiftçi 
vatandaş mahsulünü bu fiyattan elinden çıkar
mıştır. Aradan iki ay geçince, Tekel idaresi 
10-12 liraya çıkarmıştır. Aradaki % lOO'lük fark, 
sadece aracı tüccarların elinde kalmıştır. Eğer 
Tekel idaresi vaktinde fiyatları iyi tespit etmiş 
olsaydı, hem hazine zarara uğramamış olacak-. 
iti, hom1 de artıştan üretici vatandaş istifade 

I edecekti, 
Aynı hatalı politika çekirdeksiz kuru üzüm 

alanında da, üreticinin zararına olarak takiibe-
dilmistir, Çekirdeksiz kuru üzüm 150' - 200 ku
ruş, çekirdeksiz kuru Miimı 3'0O - 40O kuruş fi
yatla üreticiden alınmıştır. Bilâhara, bu kalem* 
lerde de % 1Ö0 fiyat artışı olmuş, bu sefer tüc-4 
carın depoladığı kuru üzüm 80€ - 900 kuruşa 
fırlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Abak, ilk süreniz 
dolmuştur, ikinci sürenizi kullanacak mısınız? 

D. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ABAK 
I (Devamla) — Evet kullanıyorum. Devam ediyo

rum efen'dim. 
ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi 

I sizlere memleket ekonomisinde çok önemli yer 
I işgal eden çay tarımı ve sanayii hususundaki 

'partimizin görüşlerini arza çalışacağım. 
Bilindiği gibi Türkiye'de 1950 yılımdan son-

I ra qok hızlı gelişen çay tanının ve buna paralel 
I olarak çak sanayii bugün önemli ekonomik ve 

sosyal problemler arzetmektedir. 

I 1972 yılı sonlarına kadar yaş çay yaprak 
üretimi ile işletmecilik işleri iki ayrı teşkilât 

I tarafından yürütülmekte idi. Bugün ise, bu iki 
I ayrı teşkilât bir İktisadî Devlet Teşelbfoüsü ha

line getirilerek «Çay Kurumu» adı altında bir
leştirilip Gümrülk ve Tekel Bakanlığına bağlan-

I ımıştırj 

I Yapılan tahminlere göre 1972 yılı yaş çay ü 
I retimi 21,6 milyon, kuru çay üretimi 46 milyon, 

kuru çay tüketimi ise 24 milyon kilo • olarak 
I tahmin edilmektedir. Tüketim fazlası çaylar 22 
I /milyon kilo civarındadır. Bir kilo kuru çayın 
I maliyeti ise 32 - 38 liradır. Çay kalitesinin dü-
I ışüfclüğu sebebiyle çaylarımız dış pazarlarda 
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ancak 2,5 - 3 liraya satılabilmektedir. îç tüke
timde, aynı sebepten dolayı yavaş yürümekte
dir. Bu yfüzden çay ül'kesi Türlkdye'de kaçak çay 
tüketimi, tüm tüketimin % lobini teşkil etmek
tedir. 

Öte yandan çay teşkilâtında yolsuz işler ya-t 
pıldığı söylentileri çolk yaygın hale gelmiştir. 

Yine bir spor kulübüne yetkili Devlet me
murlarının ve bâzı müessir kişilerin baskısıyle 
kanunlara aykırı olarak müstahsilin teberrusu 
giibi gösterilip, Devlet kasasından yüz binlerce 
lira aktarıldığı iddia edilmektedir. Ancak, yeni 
idarecilerin bu gibi kanunsuz işlemlere mâni ol
duklarını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Fakat, bu güne kadar bu yolsuz işlemleri 
yapanlardan hesap sorulmalıdır. 

Çok iyi niyet ve büyük gayretler neticesin
de kuruluşu sağlanan Çay Kurumunun yöne
tim kurulundaki müstahsil temsilcileri 1972 
Kasım ayımda seçildiği halde, politik maksat
larla bu seçime itibar edilememiştir ve yeni 
seçimin yapılması için girişilen bütün teşebbüs
ler engellenmektedir. Bu yüzden Çay Kurumu 
Genel Müdürlüğü çalışmaları aksatmaktadır. 
Öğrendiğimize güre, bu kanunsuz engellemelere 
hükümet de vasıta edilmektedir. Bu amaçla ye
ni yeni paravan çay üretici kooperatifleri ve 
kanunda öngörülmeyen kooperatif merkez bir
likleri kurdurulmaktadır. 

Çay Kurumu ile ilgili bulunan bu ekonomik, 
sosyal problemler ve bunlarla iç içe bulunan or
ganizasyon ve işletme problemlerinin çözümü 
için, aşağıdaki tedbirlerin alınmasını zarurî gör
mekteyiz. 

1. Yaş çay alımında çay eksperliği müesse
sesinin önemi büyüktür. Çay alım merkezlerin
de çalışan eksperlerin çoğu gerekli vasıflara 
haiz değildir. Bu sebeple çay eksperi yetiştirme 
işi ele alınmalıdır. Eksperler devlet memuru 
statüsüne alınarak bunların sosyal güvenlik 
hakları sağlanmalıdır. Hattâ ziraat teknisyen
liği okuluna bir Çay Esperliği bölümü ihdas 
edilmelidir. 

2. Mevcut çay fabrikaları imalât kapasite
sinin çok üstünde bir kapasite ile çalışmakta
dır. Bu maksatla modern tekniğin icaplarına uy
gun yeni fabrikaların yapımına devam edilme
lidir. 

3. Çok ağır şartlar altında çalışan fabrika 
ımfüdürleri siyasî parti başkanlarının ve diğer 

politikacıların baskısından kurtanlnıalıdır. Be
le bâzı çay fabrikalarının müdürlerinin nakil
lerini başka yerlere yaptıktan sonra parti baş
kanlarının tavassutu ile bu nakillerin durdu
rulması alışkanlığından vazgeçilmelidir. 

4. Yegâne geçim kaynağını çaydan sağla
yan Doğu Karadeniz halkının çay ekim saha
larını tahdit etme düşünülmemelidir. 

5. Çayın kalitesi mutlaka yükseltilmeli* 
dir. Bu suretle çaylarımızın dış pazarlarda de
ğeri artacak iç tüketimde de kaçak çay içimi 
azalacaktır. Ancak çay kalitesini yükseltmek 
ve düzenli çay alımını sağlayacak Mayıs ayı 
izhidaımmı önlemek için her üreticinin sahip' 
olduğu çay bahçesini beş bölüme ayırarak her 
yıl bir bölümünün Mayıs ayında budanması 
cihetine gidilmelidir. 

6. Son Demirel hükümetinin öncülük etti
ği hatalı fiyat politikası yüzünden pahalılık 
ıgörülmemdş şekilde artarak kilosu dört liraya 
olan yaş çay yaprağının hakikî değeri iki lira
ya düşürülmüştür. Yaş çay fiyatları umumî fi
yat artışına uydurulmalıdır. Bu suretle üretici
den daha kaliteli çay yaprağı satmalıma imkân
ları da doğmuş olacaktır. 

7. Çay üreticisine çok daha düşük fiyatlar
la suni gübreyi intikal ettiren Çay Üretici Koo
peratiflerine ithalât yapma hakkı verilmelidir. 

8. 'Tüketim fazlası çaylarımızın ihracı için 
yeni dış pazarlar arama imkânları yaratılma
lıdır. Ortak Pazar ülkelerinden yegâne çay üre
ticisi olan ülke Türkiye^dir. Çay kalitesinin 
yükseltilerek üye ülkelere Türk çayının daha 
yüksek fiyatla satış imkânları aranmalıdır. 

.Sayın milletvekilleri, 
1973 malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

bütçesinin Milletimize ve Memleketimize hayır
lı olmasını diler, Damiokratik Parti Grubu adı
na Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıra
larından, alkışlar); 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (iSakarya) — 
Sayın Başkan, Demokratik Parti Grubu olarak 
kaç dakikamız kaldığını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
'Söz sırası, kişisel görüşlerini arz etmek 

üzere Sayın Kemal Ataman'da, buyurun efen
dim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 
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• Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluş olarak 
Maliyeye, yani Hazinemize gelir getiren bir 
kaynaktır/Bütçenin % 30 oranındaki gelirini 
bu bakanlık temin etmektedir. Onun için bu 
bakanlığın önemi bize göre çok büyüktür.' 

Diğer bir önemli yanı da şudur : Gümrük-' 
ler, bir ülkenin en kritik ve turist için ilk kar
şılaştığı yerdir. Turistin, o ülkeyi sevip seveme
yeceği, kalıp 'kalamayacağı içıin karar verdiği 
yerlerdir. Bunun için gümrükler ülke için en 
önemli görev alanlarıdır. Gümrükçü, turistin ilk 
karşılaşacağı kişidir. Buna göre gümrükçü; bil
gili, temiz, güler yüzlü, centilmen, yol gösterici 
ve lisan bilir ve özel eğitim görmüş kişiler ol
malıdır. 

Çünkü, onlar Türk ulusunun resımi temsil
cileridir. Yurdumuza dönen işçilerimiz gümrük
lerde büyük zorluklar çekmektedirler. Saat
lerce gümrük kapılarında beki emektedirler. İş
çilerimize de kolaylık sağlayacak: imkânlar 
aranmalıdır. 

Memleketimizde, Güney ve Güney - Doğu 
sınırlarımızda kaçakçılık, o yörenin halkları için 
geçim kaynağı haline gelmiştir. Burada oturan, 
halkımızın insanca yaşayacağı bir düzen, bir 
ortam aranmalıdır. Halkın çalışabileceği, altya
pı tesisleri buralara doğru kaydırılmalıdır. 

Kilis açık pazar şehri haline gelmelidir. î<j 
turizm yönünden faydalı olacağını sandığımız 
bu karara artık varılmak zamanı gelmiştir. Ak
si halde, büyük şehirlerimizde «Amerikan pa
zarları»1 adiyle göz göre göre çoğalan kaçakçı
lıklara imlkân vermiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; Kilis'in içerisinde 
her türlü alış veriş serbesttir, bu kaçakçılık ala
nına girmez. Ama Kilis ilçemizin dışında bir ki
lo çay kaçakçılık olarak değerlendirilmektedlir. 

Çay kaliteleniimizin düşük olmasından dolayı 
halkımızın çoğu haklı olarak evinde kaçak çay 
bulundurmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının en çok dikkatimi çeken ve yurt 
sathında dedikodusu bir hayli yaygın olan bir 
tasarrufuna değineceğim; 

Konu şudur : Muhtelif kanallardan yurda 
sokulmuş; fakat sahipleri tarafın/dan gümrük
lerden çekilmeyen çeşitli tip ve modeldeki vası
taların, özellikle, Bakan tarafından muhtelif 
belediyelere bedelsiz tahsis edilmesidir. Bu tah-
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sislenin partizanca yapıldığı söylentileri yaygın 
haldedir. 

Niğde Vilâyetindeki belediyelerin tümüne bu 
vasıtaların tahsis edildiği, hattâ birden fazla 
vasıta alan belediyelerin olduğu da söylenmek
tedir. Niğde Vilâyeti bir istisna olalbilir. Çünkü, 
Sayın Bakanımızın seçim bölgesidir. Yurt sat
hında bir inceleme yapıldığında Adalet Partili 
Belediyelerin bu dağıtımdan daha çok faydalan
dığı açıklığa çıkacaktır. Sayın Bakandan, bu
güne değin ne kadar vasıtanın ve hangi beledi
yelere verildiğinin açıklanmasını rica ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri; diğer önemdi bir so
run da yabancı /menşeli sigaraların geniş çapta 
Türkiye sathında kaçak olarak satılmasıdır. 
Bunların adını dahi saymak zordur. Güney vi
lâyetlerimizde yerli sigara tüketimi bu yüzden 
hemen hemen sıfıra inmektedir. Kent, Pal Mail, 
Dunhill, Winston, Astor gibi bu sigaraların tü
mü Amerikan menşelidir. 

Gerek bu sigaraların .satışı, gerekse Ankara' 
da Başkentimizde açık açık satılan kaçak giye
cek ve kullanılacak eşya satışlarını önlemek 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığının olumlu bir 
çabasını görememekteyiz. Bu gidişle yurt sat
hında geniş çapta satışı yapılan yabancı siga
ralar yüzünden ileri de tütün satışları ile yur
da sağlanan döviz gelirleri geniş çapta engelle
necektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının kısaca değin
diğim bu önemli sorunlara bir çözüm yolu bu
lacağına inanıyorum. Samimiyetini yakından 
bildiğim Sayın Bakanın bu eleştirimi iyi niyet
le yaptığımı kabul etmesini rica ederim. 

Başarılı çabalarından dolayı kendilerine teb
riklerimi sunar, 1973 yılı Bütçesinin Türk ulu
suna ve bakanlık mensuplarına hayırlı olması 
dileğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, Sayın Bakan konuşacak mısınız?.. Cevap 
vermek üzere Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, 
buyurunuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri ; 

Bakanlığım bütçesi üzerinde tenkit, temenni 
ve takdirlerini izhar buyuran arkadaşlarıma te
şekkür ederim. 
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Sözlerime başlarken, arkadaşlarımın bir nok
tada-hassaten emin olmasını rica edeceğim. Ge
çen yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan tenfkdd ve 
temennilere bakanlığım bütün kademeleriyle 
eğilecek ve alacağı yeni kararlarla bu tenkid 
ve temenniler ışık tutacaktır. Bundan arkadaş
larımın emin olmasını hassaten rica ederim. 

Çok değerli arkadaşlarımın dile getirdiği 
'gibi mütevazı imkânlar içinde çalışan Güm
rük; ve Tekel Bakanlığı, hakikaten bugün artık 
bir vergi tahsil müessesesi olmaktan çek öteye 
çıkmış, dünya geliştikçe ekonomik; 'sosyal birçok 
tedbirlerin alınması Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın vazifeleri arasına girm iştir. Bunun dışında 
gümrük kapılarından giriş ve çıkışların artması, 
kaçakçılık gibi 'bir problemin geniş hudutlar bu
lunan bir memlekette bir problem haline gelme
si, 'gelişen Türkiye içinde tütün ve çayın ıbır prob
lem olarak bulunması hakikaten Bakanlığımızın 
bugün çapını da o derece genişletmiştir sevgili 
arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı rakamlar vermek 
isterim. Bu rakamlar Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının hizmetlerindeki ^gelişmeyi bir nebze olsun 
sizlere bu rakamlarla zannederim ışık tutalbillrim. 
Meselâ 1970 yılında kapılanımızdan giriş yapan 
yolcu sayısı 3 milyon iken bugün 7 'milyonun üs
tüne çıkmıştır. Vasıta sayısı 115000 iken bu
gün 400000'nin üzerine çıkmıştır. Bir günde 
hava alanına 01.00 ile 04.00 saatleri arasında 
inen yolcu sayısının 15000 olduğunu 'söylersem 
ve bu hava alanının da Yeşilköy gibi bugünün 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olan bir te
sisler içinde bulunduğunu 'da düşünürseniz haki
katen diğer teşkilâtlar gibi Bakanlığımın da bu 
arada büyük sıkıntı çektiğini ifade etmek iste
rim. Bunun gibi vergi 'beyannamelerinde, kaçak 
dosyalarında çok miktarda ve hızlı olarak bir ge
lişme olmuştu:' sevgili arkadaşlarım. Bunun dı
şında aldığımız bâzı tedbirlerin de iyi tarafla
rı olsun derken kötü netice vermesi ihtimalleri 
üzerinde de durmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Meselâ uluslararası bir TIR anlaşması var. Bu 
anlaşmaya göre hakikaten en kısa yoldan bu TIR 
kamyonları geçer ve bu anlaşmaya göre herhan-
gi bir ihbar müessesesi olmadığı takdirde bu va
sıtalar rahat geçer. Bu vasıtaların bir taraftan 
da silâh kaçakçılığı gibi bugün memlekötiımizin 
güven bekleyen bir zamanında bâzı 'sorunları do
ğurduğunu ifade etmek isterim. Yine işçilerİmi-
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ze, turislere azamî kolaylığı g&jtermdk; karken 
bir diğer yanda da sanayimizi korumak mecbu
riyetinde olduğumuz için bâzı sorunlar çıkardığı
nı yine ifade etmek isterim. Yani alınan her 
tedbir karşılığında bir sorun çıkartmakta ve bâ
zı sıknıtılara bizi sokmakta ama bütün buna rağ
men almış olduğumuz kararlar medenî ülkelere 
yaraşır giriş ve çıkışları temin etmektir sevgili 
arkadaşlarımı. Bunda büyük adımlar attığımızı 
ve büyük bir hamle yaptığımızı hattâ rahatlıkla 
şunu ifade edebilirim bugün «reform reform» de
niyor işte benim ifade edeceğim bu pratik tedbir
ler her halde bugünün reformu yerine rahatlıkla 
kaim olabilecek hususlardır. 

Çok söylenmiştir vaktiyle beyanla iktifa su
retiyle rahatlıkla giren işçilerimizden ben milyon
larca teşekkül1 almaktayım. Bir değerli arkada
şım burada değişen hiçbir şey yok dedi. Eğer 
müsaade ederlerse tabiatıyle bunu kendilerine iş
çilerimizin göndermiş olduğu teşekkür mektup
larını rahatlıkla topladığımız dosyadan verebili
rim. . 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Biz de alisi
ni söyledik Savın Balkan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP' (Devamla) — Aksi veya doğrusu başka 
mesele, fakat ben bir meseleyi dile getirmek isti
yorum. Bu arada triptik gibi kolaylıklar, akın
larda yaptığımız taıshihat ve memur hacminin ge
nişletilmesi suretiyle bilhassa 'trafikte gayet ağır
lık gösteren Kapıkule gibi benim Bakanlığa geç
tiğim zaman kimseyi ben suçlamak istemem ama 
bana ifade ettiler, 13 kilometre Bulgaristan hu
dudunda işçi kuyruğu var dediler. Bugün ban 
arkadaşlarıma soruyorum acaba Tüıikiye' sınırla
rı dışında bir tek arabanın en şiddetli giriş yap
tığı o izinli aylarda olduğunu gören veya ifade 
eden arkadaşım varsa söylesin. Yani ben de bir 
şeyden kurtulmuş olacaği'm. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten aldığımız ted
birlerle bugün rahatlıkla hiç olmazsa gelen ve sı
la hasreti taşıyaın işçilerimiz,! kendi vatan top
raklanmaz içerisinde elbette gümrüğün icabet-
tiği işlemlere tabi tutmaktayız. Bu ve bumun gi
bi . kolaylıkların başında yıllarca bekleyen bir
kaç defa kadülk olanı, 12 sene Büyük MeelMeri 
işgal eden bir Gümrük Kamununum da bu sene 
çıkmış olması hakikaten büyük bir eser olmuş
tur sevgili arkadaşlarım'. Bu sizlerin eseridir, 
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Meclisin eseridir, Yüce Senatomun eseridir ve 
bu kanunlaşmıştır. Bu suretle »geçen yıl bu ka
munun neler getireceğinden bahsetmiştik, bıı yıl 
neler getirdiğimi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. 
inşallah geıleeek yıllarda buradan konuşma na-
sibolan arkadaşım daha iyi bir tatbikatla hu
zurlarınıza çıkmak imkânını da bulacaktır. Her-
şeyden evvel Gümrük Kanunu günün icaplarına 
•göre Bakanlar Kurulu kararnameleri ile mese
lelerin hallini getirmiştir. Bu büyük bir avaın-
tajdir. Meselâ eski kanunda sadece hediyelik eş
ya olarak 25 lira değerinde eşya sokulabilirdi. 
Bugün diyor ki, bu hususta Bakanlar Kurulu 
günün icabıma göre karar verir. Bunun için çı
karttığımız karaname hediyelik eşya miktarlını 
1 000 lira üzerinden hesaibediyor, bunu bu yıl çı
karttık. Belki ileride paranın vaziyetine göre 
bu miktar artar veya eksilmeler gösterebilir. 

Yıoicu beraberinde gelen eşya gibi, Nıoetl ve 
bayramı tatillerinde gelen hediyelik eşyaların 
'da muafiyet mliktarı hiç yok idi. Bu, bugünkü 
(kamuna göre 200 lira üzerinde tutulmuştur. Tek 
ve maktu vergi sistemi getirilmiştir sevgili ar
kadaşlarım. Tek ve maktu vergi sisteminden! ga
ye şudur; kapıdan giriş yapan benim işçim ar
tık bundan s'onıra getirdiği radyo, televizyon igi-
bi elektrikli cihazları veya buna mümasil elinde 
^getirmiş olduğu malları giriş kapısında rahatlık
la tek vergi sistemi ile, maktu bir sistem ile ver
gilendirme imkanını bulacaktır. Bunun için bü
tün karaırna'meler çıkmıştır ve bu suretle biraz 
ida indirim yapmak imkânını bulduk. Meselâ 
evvelce 2 400 ilâ 2 700 lira arasımda tutan bir te
levizyon vergisi bu suretle 2 000 lira gibi, 1 800 
lira gibi, tabiî ekran boyuna göre değişiyor, bir 
ımiktar da indirim yapıldı. Bu suretle değerli 
arkadaşlarımın da konuşmalaırıında dile getir
dikleri gibi 'gümrüklerimizde bâzı kolaylıklar 
Igo'tirmek için, bâzı ıslâhatlar yaıpmak için haki
katen teşkilâtım büyük eımek ve büyük eımeği-
nin de mahsulünü bugün görmüş durumdadır. 
bilhassa Gümrük Kanunu da çıktıktan sonra 
ibir hayli kararname çıkması İcabediyordu, tali
matlar çıkması icalbediyordu, hepsi hazırlandı 
ve hizmete arz edilir duruma sokuldu sevgili ar
kadaşlarım. 

Çok değerli arkadaşlarım temas ettiler güm
rük muayene memurluğu meselesine ve bu arada 
da gümrükte yapılan tayin ve atanmalara temas 
ettiler, 

Değerîii arkadaşlarımı ben bunu şu suretle cevap
landırmak isterim. Geme Bakanlığa geldiğini za
man gördüğüm manzara şu idi : Sayın bakamlar 
'tayin tasarruflarımı kullanırlar idi. Hiç kınamı
yorum, yanii sayın bakan, bakanlıkta filâın yere 
filânı atıyor, filân yerden de filân yere alabili
yordu. Ben bugün geldiğim aından itibaren Ba
kanlığın Müsteşarının başkanlığı altında iki 
Genel Müdür, Muhaıfaza ve Gümrükler Geınel 
Müdürü, Teftiş Heyeti Reisi, Bakanlık Zatişleri 
Müdürü ve Hukuk Müşavirinden müteşekkil bir 
tayin komisyonu marifetiyle bu tayinleri ve 
atanmaları yaptırıyorum. Eğer bu dalha süb
jektif, objektif ma olur artık ben arkadaşlarımın 
takdirlerine bırakacağım o meseleyi ve atanma
larla gene büyük hassasiyeti gösteriyoruz. Ama 
bir değerli arkadaşıım buraya geldi, gecem sene 
de aynı şeyi yaptı. Dedi ki; «10 semesıimi doldu
ran memur ikinci ve üçüncü kademelere gelmiş
tir '20 yıl hizmet veren arkadaşım filân kademe
de kalmıştır» Ben arkadaşlarım arasımda tefrik 
yaratmayı sevmeyen bir idareciyim ve yapma
dım. İşte geldik, işte "gideceğiz belki de, yapma
dım. Yapmak tabiatımın da icabı değil. Ama 
işe adam bulmak için de bütün gücümü sarf et
ti m. Evet, Teftiş Heyeti içerisinde değerli olan, 
her biri bir değer olan yüksek okul bitirmiş, 
yıllarca Teftiş Heyetinde hizmet vermiş olan 
arkadaşlarımı bâzı köşebaşlarına getirdim sev
gili arkadaşlarım. Eğer bu kusur ve kalbahat-
se bunun sonuna kadar sorumluluğunu taşırım. 
Bu demek değil ki, idare kademesinde yıllar
ca hizmet gören arkadaşımı bir tarafa ittim. 
Ben, bilmiyorum hangi mahreçten haber alarak, 
hangi kişisel bir durumun burada müdafaasını 
yaptılar, onu bilemem. Ama, şu kadarını ifa
de edeyim, bana Bakanlığımda bugüne kadar 
sade sevgi izhar olmuştur, küskünlük izhar edil
memiştir; kendilerine bildiririm sevgili arka
daşlarım. 

Muayene memurları için hakikaten bir ham
lenin içine girdik. Yüksek tahsil görmüş arka
daşlarımdan geçen yıl ve bu yıl kursa tabi 
tuttuğumuz arkadaşlarımız oldu. Geçen yılkr-
ler kurslarını bitirmişler ve bugün vazifeye 
dönmüşlerdir. Hiç bir nezarete tabi tutulmadan 
bu arkadaşların bir tarafa itildiğinden bahset
tiler. Stajlarını Teftiş Heyetindeki müfettiş ar-
daşlarımın nezaretinde yaptılar. Öteden beri, 
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Bakanlığımda kadim olarak devam eden bir 
kurs vardır ve hu kursta ders veren, (başımda 
müsteşarı, genel müdürü olmak üzere bir ekip
tir ve hattâ bâzı hocalar dışardan getirilmek 
suretiyle yapılan bir kurs vardır, bu kurstan 
geçmişlerdir. Bunla/rm tatmin olması ve bunla
rın maddî olanaklara kavuşturulması meselesi' 
ise, hakikaten bizim için bir problem olmuştur. 
Bütün bunlara rağmen bu problemi de şu an
da yenmiş durumdayız. Bir taraftan iş riski gi-
(bi bir avantaj sağlarken, öbür taraftan da Ma
liye Bakanlığı ile bir mutabakata varmak su
retiyle, elimizdeki boş kadroları Maliye Ba
kanlığına devretmiş ve oradan kontrolör kad
rosu diye kadro aldıık. Bunun için bütün çaba
larımızı sarf ettik ve hal yoluna girmiştir bu 
mesele de. Bu suretle yüksek tahsil görmüş, 
kursunu bitirmiş, stajını bitirmiş ve hizmet 
görmek isteyen arkadaşlarımı, aynen Maliye 
Bakanlığındaki uzmanlar gibi, onların kavuştu-
ralduğu olanaklar gibi olanaklara kavuşturul
mak suretiyle hizmete arz etmiş olacağız sev
gili arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız bir ham
le de muhafaza teşkilâtımda olmuştur. Kaçakçı
lık, daima faturasını Gümrük Tekel Bakan
lığının ödediği; fakait Gümrük ve Tekel Bakan
lığının ötesinde, yalnız kapıların dışında de
vam eden bu büyük çaptaki meselenin de ge
ne faturası bize gelir maalesef, gümrük kaçak
çılığı olarak biz ödemek durumunda kalırız. 
Halbuki, gümrük kapılarının dışında, diğer 
devlet teşekkülleri bu kaçakçılık mevzuu ile il-
ıgilidir. Bir talihsizlik, bir taraftan gayet iyi 
iken; bir talihsizlik derken şunu kastediyorum, 
hudutlarımızın genişliği, denizlerimizin geniş
liği kaçakçılık bakımından talihsizlik, yani bi
zim için ne kadar iyi ise; çok geniş bir satha 
yayılmışız çünkü. Bu suretle kaçakçılık bir 
problem olarak Türkiye'de dün de devam edi
yordu; dün de Kilis pazarları mevcuttu, dün 
de kaçak sigara vardı. Fakat bugünün gelişen 
Türkiye'si içinde' hakikaten bâzı meseleler 
problem haline geliyor. 1967 yılında 65 bin ki
lo filitreli sigara imal eden Tekel, o zaman hu 
kadar filitreli sigara problemi yoktu, bugün 
6 - 7 milyon kilo imal ediyor. TekeFde bugün 
filitreli sigara problemi var. Türkiye gelişiyor 
elbette. Elbette bu meseleler meydana çıkacak 

ve bunları önleyici tedbirlerin de alınması lâ
zım gelir sevgili arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılıkla ve rüş
vetle, irtikapla ki, bu nevi meseleler biliyorsu
nuz memleketimiz mekanizmasında hazan çalu-
şan ve kötü ve talihsiz meselelerdir, bununla 
uğraşmak için Gümrük Teşkilâtımızda bir Mu
hafaza Genel Müdürlüğü kurduk. Bu sene Yü
ce Meclislerin de şimdi tasvibinden geçen büt
çemizle, Yeşilköy ve Kapıkulede kapalı tele
vizyon tesisleri kurmak için, komisyonca bir 
proje karşılığı para ayrılmış durumda. Telsiz 
teşkilât: yapılıyor; bunun için de lâzım gelen 
tahsisatı yüce Meclisler lütfetmiş durumda. Bu 
gelişmeler altında, bu meselelere, daha büyük 
bir gayretle, büyük bir şevkle önümüzdeki yıl
lar el atacağımızı da ifade etmek isterim, sev
gili arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük hakkımdaki 
mâruzâtımı burada tamamlarken Tekel İdare
miz hakkında da kısa, özet bilgi vermek iste
rim. 

Tekel'in bu yılki bütçesi 223 645 000 lira
dır. Şimdi sizlere bu bütçe ile çok kısa olarak 
sigara meselesinde neredeyiz, tütün meselesin
de neredeyiz; bunları ve bir Ege piyasası geçir
dik yakınlarda, bunlar hakkında hakikaten yü
ce Meclise kısa da olsa bilgi arz etmek isterim; 
bunları dile getirmeye çalışacağım. 

Her sene Türkiye'nin sigara ihtiyacı % 3,6 
nispetinde artmaktadır. Bu artış talebini kar
şılamak için eski fabrikalarımızı ınodemize 
ederken, yeni yapılmakta olan Adana, Bitlis ve 
Malatya fabrikalarının da inşaatlarımı tamam
lamakla meşgulüz. Bugün aşağı yukarı, diğer 
sigara ihtiyacı karşılanıyor; bir problemi filit
reli sigarada var. Filitreli sigaradaki durumu
muzu da her zaman ifade ederim, 1'967 yılında 
65 biln kilo iken imalât, bugün aylık istihsal, 
imalât miktarımız 650 bin kilo; yani, 7 milyon 
kilonun üstüne, hattâ 8 milyona doğru bir yak
laşma var yıllık istihsalimizde, imalâtı muzda. Bu 
demektir ki, sigaralarımızın % 16,3'ü filitreli 
olarak yapılmaktadır. Yeni 10 adet filitre tak
ma makinesini, cihazını kısa vadeli olarak rea-
lize etmeye uğraşıyoruz Maltepe Sigara Fabri
kasına, Bu suretle, miktar itibariyle, diğer siga
raya nispetle % 22,6 nispetinde bir artış yapa-
sağız. Onun dışında elimizde, ihalesini yaptığı-
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mız, 10 milyon liralık bir dövizimiz var. Bu 
suretle de Malatya Fabrikasında, kısa vadeli 
olan ve realize etmekte olduğumuz programı 
tamamlamış olacağız. Bunun dışında uzun va
deli programımız da,- Adana ve Malatya fabri
kalarının bitmesi ki, bu fabrikalar % 75 nispe
tinde filitreli sigara imal edecek. Siirt faibri-
kamız 1 333 000 kilo çıkartırken, yeni fabri
ka 4 milyon kilo üzerinde bir istihsal yapacak. 
Bu suretle sigarada zamıaderim bu 2 fabrika
nın da tama'mlanmasıyle talep meselesi büyük 
ölçüde karşılanmış olacaktır. 

Tütünde durumumuzu çok ifade ettim, stok
larım] zı büyük nispette eritmiş durumdayız. 
Hakikaten bu sene piyasalara rahat girmemi
zin bir sebebi de, üreticiye dolar kuru farkı
nın intikali yanısıra, bunu yapabilme olana
ğına,, stoklarımızı eritmek suretiyle kavuşmuş 
olmamızdır. G-eçen yıla nispetle % 100 'nispetin
de stoklar erimiş durumdadır. Çok ifade ettik, 
geçen yıl işte 120, 130, 140 bu arada seyreder
ken, tabiî aylara göre değişiyor, şimdi şu an
da 70 milyon kilo bir stokla bu Ege .piyasası
na girdik. Bu % 100 elimizdeki stokların azal
dığını ispat eden kesin rakamlardır sevgili ar
daklarım. 

Eige ekici tütün piyasalarına bu yıl, yıllar
dır görülmeyen bir rekabet piyasası yaratma 
prensibi içinde girdik ve bunda muvaffak ol
duk. Geçen yıl ağırlığı tamamen Tekel kaldı
rırken bu yıl piyasanın ağırlığı tüccara geçmiş 
durumda. Geçen yıl, zannediyorum rakam ha
tırımda «kaldığına göre Tekel 65 milyon kilo 
tütün aldı, tüccar 35 milyon üzerinde seyret
ti, pek kesin değil hu rakam yalnız şu anıda ha
tırımda kaldığına göre, yalnız bu seneki rakam 
tüccar 73 milyon kilo aldı, Amerikalılar 5 
milyon kilo, küsurlarını söylemiyoruım, buna 
mukabil Tekel'in aldığı 40 milyon kilo. Yani, 
Tekel stok birikimini eritici ve rekabet piyasası 
sayesinde ikinci bir hamle yaptık. Bu demektir 
ki, Tekelimiz gelecek yıllar içinde rahat bir 
piyasa yapma imkânlarına, olanaklarına kavuş
muş olacaktır sevgili arkadaşlarım. 

Geçen sene üreticiye intikal eden para or
talama olarak 11,08 idi tahmin ediyorum. Şu 
anda pek kesin ifade edemeyeceğim; ama bu 
sene ortalama 13,50 olacağımı tahmin ediyorum. 
Bu da gösteriyor ki, hem üreticiyi tatmin etme 

imkânını bulduk, hem de dediğim gibi, yükün 
büyük ağırlığından rekabet piyasası sayesinde 
Tekeli kurtarmış okluk sevgili arkadaşlarım. 

Elbette her piyasanın ufak tefek kusurları, 
ufak tefek hataları da olabilir; ama. şunu ra
hatlıkla ifade edebilirim k'i, bu yılki piyasa en 
rahat ve en az hatalı olarak atlatılmıştır. Ge
rek basınımızın, gerekse bizimle adım adım ta
kip eden parlamenter arkadaşlarımın ifade et
tikleri gibi, bizim düşüncemize paralel olarak 
bu iş geçmiş oldu. 

iınşallah ayın 5"inde Karadeniz piyasasını 
açacağız. Bunu da aynı rahatlık ve aynı hu
zur içinde ve üreticimizin lehine olarak, cereyan 
«ettireceğiz; bütün temenni ettiğim mesele bu
dur. Onu da rahatlıkla 'atlattıktan sonra Mar
mara piyasasına zannediyorum Nisan ayı içeri
sinde girmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, alkollü içjkilerde de 
büyük artışlar kaydoldu. Şöyle rakamlar vere
bilirim : Meselâ rakıda İkinci Beş Yıllık Plâ
nın sonunda kapasite 14 milyon litre iken, bu
gün zannediyorum bu rakam 22 milyon Litreyi 
buldu. Tekirdağ rakı fabrikasına ve Gazian
tep rakîi fabrikasına yaptığımız yeni ek tesis
lerle bu rakam 29 milyon litreyi bulmuş olacak
tır. 

Şarapta yine İkinci Beş Yıllık Plânın so
nunda 13 milyon litrede iken, yeni açılan bir 
hayli fabrika devreye girmiştir. Müsaade eder
seniz bu fabrikaların isimlerini kaydedeyim : 
Ui'fa, HoşkÖy, Kırıkkale, Kırşehir ve Kalecik 
fafb'rikalanyle 27 milyon litreye çıkmış oldu şa
rap istihsalimiz. 

inşaatı devam eden Kırca 'Salih fabrikası, 
Tokat şaraphanesi tıevsıii, Çanakkale şarap fab
rikası tevsii, Bor ve Karaman fabrikaları, tev
sii ve 10 bin litre kapasite kazandıracak olan ve 
.1973 yılında başlanacak olan Tekirdağ şarap 
fabrikası tevsii ile Tekel şarap fabrikaları ka
pasitesi 43 milyon litreye çıkmış olacaktır. Yal
nız bu efc kapasiteler 22 milyon kilo daha faz
la yaş üzüm alma imkânını bize sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tuz meselesine de te
mas ettiler. Tuzda da çok eski tesislerimiz var, 
modernize etmeye uğraşıyoruz, istihsal kapasi
teleri düşük tesisleri ımoderriize etmek suretiy
le istihsallerini artıracağız. Zannediyorum 350 
bin kilo istihsal yaptığımız Çaımaltı tuzlası ye-
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ni programımıza göre 1,5 milyona çıkmış ola
cak. 

'Satış faaliyetlerimizde oldukça artışlar var. 
A'vrupanm birçok şehirlerinde kurulan fuarla
ra iştirak eden tek müessese Tekel idaremizdir. 
Buralarda hakikaten başarılı olmaktadır. Rek
lâmlar yapmak suretiyle, şarap ihracatumızda, 
rakı ihracatımızda, likör ihracatnmızda bir 
hayli artmalar kaydetmiş durumdayız. Rakı ih
racatımızda sion rakam zannediyorum 300 bin 
litreyi bulmuş eforumda. Başta Batı Almanya, 
Amerika, İngiltere, Fransa, Belçika, Holanda 
gelmektedir. Şarap satışlarında ise başta İsveç, 
Almanya, İsviçre oimak üzere dış memleketle
re-5 milyon litre civarında şarap ihraç etmek
teyiz. Kahve ve kayısı likörlerimiz piyasalarda 
aramır meta haline -gelmiştir. -Ayrıca son ima
lâtımız Binıboğa votkası, yabancı uçak şirketle
ri de dahil olmak üzere, takdir edilen ve ara
nan bir içki ç eş iti olarak .bulunmaktadır. Yeni 
çeşit olarak İra yıl içinde Binboğa ve yeni ape
ratif olarak da Bindallıyı çıkartmış bulunuyo
ruz. Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü münase
betiyle idaremiz önümüzdeki yıl yeni bâzı si
gara çeşitleriyle, bâzı içki çeşitleri imal etmek 
tasavvuru ve .gayreti içindedir. İnşallah bu gay
rette de muvaffak olacağız. 

Değerli arkaelaşlanım çay meselesine gelince : 
Bir değerli -arkadaşıımın da ifade ettiği gibi, 

yeni bir kuruluş içindeyiz. Çay - Kur'u kurduk, 
1 Marttan itibaren Rize merkez olmak üzere fa
aliyete geçmiş olacaktır. Kadrolarımız çıkmış 
durumda, bütçede tahsisatımız ayrılmış durum
da, arkadaşlarım gayet iymiy etleri e işe girmiş 
durumda. 

Dünya çay piyasasında bir sıkıntı var. Biz
de nasıl istihlâkin dışında artış nispeti rekol
tede % 10 - 15 nispetinde ise, dünya piyasasın
da da artış Var. Yani elünya istihlâkinin dışın
da %\ 3 ilâ 7 nispetinde değişen bir fazlalık 
var. Bu bakıimdan ihracat olanakları çay mese
lesinde biraz sıkıntılı. Bunu*gidermek için ye
ni ambalaj, kaliteli çay Vermek suretiyle, bil
hassa iç piyasada, iyi çay vermek suretiyle çay 
istihlâkini artırarak bu Kurumu daha yararlı 
bir hale sokmak gayreti içindeyiz. 

Çay - Kur iyi bir kuruluş olmuştur. Çay 
meselesi, ekiminden pazarlanmasına kadar tek 
elde toplanmıştır. İnşallah hu kuruluş, bu ça-
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j hşma çabası ve azmi içerisinde memleket eko
nomici için bugün sıkıntılı bulunan çayı, yarm 
bu sıkıntıdan kurtarmış şekilde bir başarının 
içline girebilir tahmin ediyorum. Bu bakımdan 
Çay - Kur üzerimde fazla durmayacağım. .Arka
daşlarım zaten bâzı tavsiyeleri dile getirdiler. 
Yalnız bir değerli arkadaşım bir fabrikanın 
unutulduğundan, Dereköy fabrikasının unutul-

I duğunidan bahsettiler. Geçen sene ele alınması 
I lâzım geldiği halde Plâna ve Programa alın

madığından bahsederek temenni sadedinele me
seleyi burada dile getirdiler. Ben de kendilerine 
şunu ifade edeyim, bu fabrika hakikaten .geçen 
senle ele alınıması lâzım gelen fabrikalardandı.. 
Kuruma bu yönde tavsiyelerde bulunup bu 
fabrikanın yapılması için bir gayrete gireceğiz. 
Ayrıca önümüzdeki yıl 4 yeni falbrika faaliyete 
geçedektir. Bu fabrikalar şunlardır : Sabuncu
lar, Araklı, Fetenksu ve öamidağ'dır. Cumhu
riyet hükümetleri hakikaten çay saıı'ayiinde 
kendine düşen hizmeti Rize'ye bu tesisleri ka-

I zandırmak suretiyle yerine getirmiş vaziyette
dir. 

Çektiğimiz sıkıntı, bugün rekoltenin fazla 
olmasıdır. Dün ele çekilen sıkıntı, çayın ithal 

I edilmesi idi. Yani ters bir istikamette belki bıı 
I (düzen çalışmış gibi görülürse de, birçok dünya 
I 'devletlerinde olduğu gibi, nüfus başına düşen, 

yani devlet eliyle intikal edecek çayın miktarı 
1,5 kilo olduğu takdirde bu fazlalık kendiliğin
den halledilmiş olur tahmin ederim. 

Çok değerli (arkadaşlarım bâzı hususları eti
le getirdiler. Daha ziyade temenni mahiyetinde 
olan bu hususlar üzerinde durmayacağım. Yal
nız bir değerli arkadaşumm ithamkâr bulduğum 

I bâzı sorularını cevaplandırmadan da geçemeye-
I ceğim. 
I Memurlar arasında kayırma meselesine te

mas etmiştim. Bendeniz Bakan olduktan sonra 
I tayinler benden çıkmadı. Bir tayin komisyonu 

marifetiyle yapıldı. Yani, meseleyi daha.mı süb
jektif esaslara bağlamış olduk, daha ımı objektif 
esaslarda kaldı, arkadaşımın takdirine bırakı-

I yorum. 
Muayene memurları - demin de dediğim gi-

I >bi - müfettişlerin nezaretinde staj müddetlerini 
tamamladılar. 

Asıl ıbeni üzen mesele, tecil ve temdit mua-
I mel eleri meselesi. 
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Değerli arkadaşlarım, 933 sayılı Kanun iptal 
edildikten sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
büyük Ibir ağırlık düştü, Bu özel sektörün de, 
sanayi tesisleri kuran vatandaşlarımız vergile
rini tecil ve temdit için Bakanlığa büyük çap
ta başvurdular ve Bakanlığım bu işte o kadar 
başarılı oldu ki, zaman zaman yıl sonunda ta
hakkuk ettireceğimiz Ibütçeyi dahi aşmak sure
tiyle (bu işte yardımcı olmaya uğraştık. Bu va
zifeyi, yapmada aşırılık var. Bilâkis, böyle ge
len vatandaşı 3 ayla, '6 ayla, 3 aylık muamele 
de var sevgili arkadaşlarım. 3 aylık muamele
ler sadece Ibakanm yetkisine bırakılmış mesele
ler ve yatırım malı olmayan meseleler, yeni 
Gümrük Kanunumuzla 6 ay yapabiliyoruz ve 
bir de 48 nci maddeye göre, 2 yıl müddetle ya
tırım mallarının tecili, meselesi var. Bilmiyo
rum, 'bir 'özel sektörden 'bir Allah'ın kulu çık-
•sında Gümrük ve Tekel Bakanlığına gümrük 
tecil ve temditi için 'geldim, ıbu muamele işim 
kanunî idi, olmadı desin, ben Bakanlıktan is
tifa etmeye hemen hazırım, şu anda çekilirim. 
En kuvvetli çalıştırdığımız mekanizma bu ol
du. Hattâ ıbunu zaman zaman suiistimal mi edi
yorum diye vicdan azabı içinde kıvrandığım 
•geceler de oldu sevgili arkadaşlarım. 

Hakikaten 933 sayılı Kanun kalktıktan son
ra özel sektörün içine düştüğü durumu yakinen 
bildiğim için 'bunu cesaretle yaptım ve yapmak
ta da devam edeceğim. 

Taibak alım işi gibi gaye't basit bir meseleyi 
buraya getirdiler. Herhalde bâzı bakanlıklarda 
veya bâzı işlerde fazla iş yapmamak gibi, ya
hut meseleleri fazla ele almamak gibi bir me
sele doğuyor. Bakanlığımın sosyal hiçbir tesisi 
yok. Gümrük ve Tekel Bakanlığı gelir bütçe
sinin 1/3'ünü temin eder, yine bu miktar aşa
ğı - yukarı zannediyorum bu sene 4 milyardan 
aldık 9 milyarı buldu. Tekeli 2 milyardan aldık, 
3,5 milyarı 'buldu. Bütün İrana rağmen bir tek 
sosyal tesisi yok. 

Bira fabrikasında memur arkadaşlarımın, 
bir aile lokali haline ıgelmeısi için çaba sarfetti-
ğim 'bir binayı restore ettik, meydana 'getirdik, 
yılbaşında da Bütçe Komisyonu üyelerini de 
davet etmek suretiyle buranın açılışını yaptık. 
Buraya tabak v. s. alımı gibi .eşyaların gümrük
lerden nasıl tasfiyeye tabi tutup da birçok te
şekküllere verdiğimiz gibi kendi hizmetimize de 

bu eşyalar gümrüklerden geldi sevgili arkadaş
larım. 

Bunun dışında ıbâzı müesseseler hakikaten, 
meselâ, 'bir halıfleks tavan döşemesini ve taban 
döşemesini Bakanlığıma karşı olan sempatisin
den - şahsî değil - geldi, belki maliyet fiyatı 
üzerinden yapılsın ve bu tamamen Bakanlığın 
yardımlaşma sandığının organize ettiği yani 
Bakanlık hizmetleriyle hiç alâkası olmayan bir-
mesele. Burada, «13 'bin liralık tabak nereden 
alındı, nereden verildi» bakanlıkların yardım
laşma sandıkları nereden alıp, nereden veriyor
larsa oradan alındı (herhalde, yoksa gidip de 
Kilis pazarından alınmadı sevgili arkadaşlarım. 

Sigarada özel sektörü savunma meselesi bir 
görüş meselesidir. Biz her zaman söyleğimiz 
^ibi, sigarada özel sektör faaliyet gösterecekse, 
tütünden başka bizim malımız olmayan filitreli 
sigarada yan tesisleri vücuda getirmek suretiyle 
bize yardımcı olması ıbenim halisane temennim
dir. 

Bir de, % 95'i yabancı tütünden yapılan ve 
lisans almak suretiyle Türkiye'de fabrika kur
mak isteyenlere karşı Bakanlıkta bulunduğum 
müddetçe, ayrıldığım müddetçe karşısında oldu
ğumu rahatlıkla her yerde ifade ettim. 2 mil
yon kişinin rızk beklediği bir meselede, 2 mil
yon kişinin sosyal adalet esaslarına en yakın 
bir tarım usulü olan tütünü yetiştirdiği müddet
çe ve hakikaten Türk sanayiinde büyük bir is
tihdam gücü yaratan işçi kitlesini kullandığı 
müddetçe bunun karşısında lisans suretiyle kent 
sigarasının yapılmasına karşı olduğunu her za
man ifade ettim; ama, Türk tütününden ihraç 
yapmak kaydıyle sigara imal edenlere kanun
lar ve mevzuatlar açık; fakat buna da güm
rük ve monopol vergilerle imkân olmadığını 
değerli arkadaşlarım çok iyi bilirler. 

[Sigaranın da 'bir vergi metahı olduğunu da 
kabul buyurmanızı rica ederim. En ileri mem
leketlerde meselâ, Fransa'da, Japonya'da mono
pol vardır, yani biz onları da aşacak seviyeye 
geldik mi, gelmedik mi, onu da şu anda ifade 
etmek sıkıntısı içindeyim. 

Bir değerli arkadaşım gümrüklerde tasfiye 
edilen işlerde nazik bir lisanla beni bölgecilikle 
itham etti. 

(Sevgili arkadaşlarım, memleketin her tara
fından müracaat eden 'belediyelere, kamu hizme
ti gören müesseselere ve kamu yararına der-
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neklere verdiğim gibi, kendi bölgem olan, yani 
geri kalmış yörelerden olan Niğde'ye de bu 
yardımı yaptım sevgili arkadaşlarım. 

Bu yardımı o kadar yaptım ki, bir sayın ar
kadaşım burada, bilir, Meclisin Muhafız Ta
buruna kadar televizyon istendi, verdim. Birçok 
müesseselere, Yardım 'Sevenler Derneğine, An
neler Derneği gibi yani, yerinde masraf yapan 
derneklere 'büyük çapta gümrüklerde kalan 
eşyaları verdim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — İsabet bu
yurmuşsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Estağfurullah efendim. 

Belediyelere verdim, mümkün olduğu kadar 
ayırım yapmadan vermeye gayret ettim; ama, 
mümkün olduğu kadar yapmama. rağmen, eğer 
sayı ve oran itibariyle bâzı haksızlıklar olmuş
sa inanın bunu herhangi ''bir kastı mahsusla de
ğil, belki oran itibariyle «bir tarafa fazla gitmiş, 
bir diğer tarafa az 'gitmiş olabilir. 

iBen yardım sevenlerin renginin ne olduğunu 
bilmiyorum, halen de bilmek istemem. Anneler 
Derneğini bilmek istemem, Ev Kadınlar Derne
ğini bilmek istemem, Trabzon'daki Çocuk Esir
geme Kurumuna bakan derneğin ne olduğunu 
bilmek istemem, yani bu meseleleri pek üze
rinde durarak vazife yapmak da hiç âdetim de
ğil, ama arkadaşlarımdan gelmiştir, kazalarına, 
vasıta istemişlerdir, demişimdir, «Gidin gümrük 
kapılarına 'bakın, tasfiyeye tabi olup da veril
mesi imkânı 'olan vasıtayı tespit eden hangi 'be
lediye gelirse o vastıayı vereceğim» demişimdir 
ve bu belediyelere vermeye gayret etmişimdir. 

Müsaadenizle 1965 yılından kalma bir anı
mı anlatayım. Bakan olduğum zaman Derin-
ce'ye gittim, şimdi markasını hatırlayamadığım 
4 tekerli ufak arabalar vardı. Bunlar 1965 yı
lında sıfır kilometrede gelmiş ve kalmış. Sene 
1971, yağan kar ve yağmur saçlarına varınca
ya kadar çürütmüş. Gümrük depolarında, haki
katen gümrük depolarının alamayacağı kadar 
artık ibir tasnif değil, 'bir yığılma haline gelen 
eşyalarla dolmuş. Kanunu da Yüce Meclis çı
karmış, buna uyarak bunların en iyi kullanı
labileceği yerlere, en iyi tasarruf edilecek bir 
şekilde dağıtmaya gayret ettim. Dağıtmayı da 
hakikaten kendi elimle yapmaya, çünkü bu me
selenin siyasî mesuliyeti var, burada hesabını 

| vermek icabettiği için kendi elimle yaptım. Bu
nu tahkik için Yüksek Meclis her zaman bir 
araştırma, bir gensoru getirir, rahatlıkla bu 
miktarları verebilirim ama, arkadaşım mazur 
görsün şimdi hangi belediyeye ve hangi şehir
lere şu anda ne kadar verildi derse, (bilemem, 

I ama yazılı olarak da kendilerine takdim ederim. 
Çok değerli arkadaşlarım, Bakanlığım hak-

I kında tenkit, temenni ve takdirlerini izhar bu-
I yuran arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. 

Mütevazi imkânlar içerisinde; sözlerime baş
larken de söylediğim gibi, çalışan Gümrük ve 

I Tekel Bakanlığının önümüzdeki yıllarda takdir 
I ettiğiniz ve verdiğiniz bütçe ile iyi hizmetler 
I görmesini dilerim. 
I Bu duygular içerisinde hepinize saygılar su-
I narım sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Mustafa Ok, 
I sualinizi sorun. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
I Sayın Bakanın söyledikleri gibi, 'bu sene tüccar 
I bol miktarda tütün aldı ve yüksek fiyatla aldı. 
I Gerçekten Bakanlık, Tekel İdaresi tüccarı yük-
I sek fiyatla ve hızlı alıma sokmaya muvaffak 

oldu. Bu sene, 72 milyon kilo tütünü 13,84 ku
ruştan ortalama fiyatla aldı. Tekel 40 milyon 

I kilo aldı ortalama fiyatla 12,49 kuruştan. 

I ıGörülüyor ki, tüccar Tekeli aşağı - yukarı 
I 130 kuruş fiyatla geçmiş oluyor, ortalama fi-
I yatta. 

I Şimdi tüccarın bir meselesi var; yüksek fi-
I yatla aldığını düşünerek tesellüm sırasında ya 
I ıskarta çıkarmak veya kendine mahsus oyun-
I larla ortalama fiyatı düşürmek isteyecektir. 
I Bu konuda şikâyetler almaya başladık. Tahmin 
I ederim ki Sayın Bakan da şikâyetler almaya 
I başlamışlardır. Vatandaşlara tütün ekicilerimi

ze transferde, tesellümde mağduriyetlerini önle-
I mek bakımından iSaym Bakanımız tedbir alma

yı düşünüyorlar mı? 

I Çok önemli gördüğüm için arz ediyorum, 
I çünkü her yıl tüccarın kaimesi yakardayken 
I bu yıl tüccarın kaimesi veya ortalama fiyatı 
I düşüktür. Tüccar bundan müteessir olarak te-
I sellümden zararsız çıkmaya çalışacaktır. Sayın 
I Bakanımızdan tesellüm sırasında da ekicilere 
I sahip çıkmasını istirham ediyoruz. Bu konuda 
I tedbirleri var mıdır? 
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İkinci husus: Üzülerek arz ediyorum, Sa
yın Bakanımdan 80 üreticinin şikâyetlerine 
çözüm bulmalarını istirham ettim, hemen emret
tiler. 

Tekrar rica ettiklerimde yanlarında Sayın 
Genel Müdür Recai Dıblan Beyefendi vardı, o 
da ibir heyetin hazırlandığını, gitmek üzere ol
duğunu söylemişlerdi. Maalesef 80 vatandaşımı
zın ibu şikâyeti halledilmiş değildir. Bu konu
da ibir soruşturma düşünüyorlar mı ? Yaptılar-
sa bana bir cevap vermeleri mümkün müdür? Şim
di burada cevap verebilirler mi? Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Hakikaten tüccar bu se
ne Tekel üzerinde ibir ortalama kaime ile tütün 
aldı. Fakat şu âna kadar bana, Sayın Ok'a inti
kal eden şikâyet intikal etmedi. Ken
dilerine ettiğine göre, kendime etmiş 
gibi kabul ederek meselenin üzerine derhal eği
leceğim, lâzım igelen tedbirleri alacağı
mızdan emin olmasını rica ederim. 

İkinci meseleyi dün yine ıSayın Ok ile konuş
tuk. Arkadaşlarım bütçe vesilesiyle yeni geldi
ler, kendileriyle görüşmek imkânını bulamadım; 
«Nerede kaldı verdiğimiz emir?» diye. İzin ve
rirlerse bütçe sonunda meseleyi tahkik edip 
kendilerine durumu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Tekel maddelerinin fiyat bakımından satışı Tür
kiye'nin her tarafında aynıdır. Gerek eski, ge
rek yeni zamlar itibariyle, maliyet itibariyle her 
tarafta aynı şekilde satılmaktadır. Ben sadece 
içki bakımından ibir hususu arz etmek istiyo
rum. Bunu daha şümullü olarak gerek sigara, 
gerek içki ve diğer tekel maddelerinin kalitesi 
'bakımından bir farklılık gösterdiği ve sadece 
kalitesi 'düşük olan tekel maddelerinin, en çok 
tüketicisi bulunan Orta ve Doğu - Anadoluya 
sevkedilip orada halka arz edildiği, diğer kali
tesi yüksek daha iyi kalitelere sahip bulunan 
tekel maddelerinin ise hususiyle büyük şehirler
de piyasaya arz edildiği ibir hakikattir. Ben ifa
de ediyorum, demiyeeeğim, bir hakikattir. Çün
kü, Kars'ta veya Erzurum'da veya Malatya'da 
satılan Yenice sigarası ile, İstanbul'da veya An
kara'da satılan Yenice; Kars'ta veya Diyarba-

I kır'da veya Niğde'de satılan yeni rakı ile bü
yük şehirlerde satılanlar arasında farklılık ol
duğu herkesçe bilinmektedir. 

Acaba böyle 'bir hususu niye tercih etmiş
lerdir ve tenkidler karşısında bir İslahata git
me arzusunda mıdırlar? Gerek vergi bakımın
dan, gerek zamlar 'bakımından hiçbir fark yok
ken böyle İbir farklılığın Bakanlık tarafından 
tahaddüs etmiş olması, üzerinde düşünülecek 

I bir keyfiyettir. 
İkinci sualim: 'Sayın Başkan; ifade edilir ki 

Edirne hudut kapısında Avrupa'dan gelen misa
firlerin ekserisi ya'bancı etiketeli ve ucuz fi
yatlı viski almaktadırlar. Tekel maddeleriyle 

I rekabet edecek ucuzlukta alınmaktadır bu vis
kiler. Ve yine ifade edilir ki bu viskiler aleni 
olarak satılmakta ve hattâ hattâ gümrük ka
pısında bulunan memurların dahi ki kendileri
ni tenzih ederim, malûmatları olduğu ifade edil
diği bu konuyu acaba ıSaym Bakan doğrularlar 

I mı? Doğruluyorlarsa, 'bunları önlemek için bir-
tedbir almışlar mıdır? 

Üçüncü sorum: Bugün Kars bölgesinde en 
büyük kayatuzu ocakları mevcuttur. Hususiy-

I le Tuzluca ve Kahızman tuz ocakları çok ipti-
I daî bir şekilde çalıştırılmaktadır. Gerçi Bakan 
I bu tuz mevzuunda tetkikleri olduğunu ifade et-
I tiler. 
I BAŞKAN — iSaym Artaç, lütfederseniz 

sual şeklinde olsun. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

I dün aynı makamı işgal eden bir Başkanvekili 
arkadaşımız konuşmacıları müşkül duruma sok-

I tular, siz müsaade edin de bizi bu müşkülâtla 
karşı karşıya bırakmayın. Bir sorunun sorul-

I ması için onun izahı gereklidir. 
I BAŞKAN — Ama çok kısa olmasını rica 
I ediyorum Sayın Artaç, izahatınızın da kısa ol-
I ması lâzım, izahta bulunmuyor, sual soruyor

sunuz... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, aca-
I ba Sayın Bakanlık bu işletmelerde yeni ve da-
I ha verimli usullerle çalıştırmayı düşünürler mi? 

Bir sualim daha var, onu da Sayın Bakanın 
I kulağına söyleyeceğim Ibilâhara. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Efendim, imalatlarımız-
| da Şarka, Garba ve Orta - Anadoluya diye 
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bir imalât sistemimiz yok. Yani rakı fabrikala
rımız meselâ bir seri rakı çıkarır, sigara fabri
kalarımız bir seri sigara çıkarır, eğer, bir ka
lite düşüklüğü varsa talebi karşılayamamaktan 
mütevellit umumî olarak bir sıkıntımız var. 
Meselâ bugün filtreli sigarada zaman, zaman 
arkadaşlarım da dile getirmişlerdir; «filitreleri 
sigara çekmiyor.» Bu çekmeyen sigara Kars'ta 
da çekmez, Ankara'da da çekmez buna arkadaş
larımın emin olmasını (hassaten rica ederim. 
Yani bir tefrik yoktur. Ama talebi karşılaya
mamakta mütevellit boyuna imal etme ve rezerv 
de fazla olmadığı için, bir sıkıntı içinde olduğumuz
dan belki bu nevi aksamalar oluyor tahmin edi
yorum. Bunların .giderilmesi için bütün gücü
müzle çalışıyoruz, inşallah bu sorunlar kısa bir 
zamanda bu fabrikalarımız modernize olması 
suretiyle giderilir. 

İkinci meseleye .gelince; Duty free shop me
seleleridir bu, hudut kapılarında bu yalnız Ka
pıkule'de değil Yeşilköy'de var, Karaköy'de 
var, diğer birçok gümrükler de açtık; Yayla-
dağ'da, Çilvegöz'de var. Yani bu mağazaları ge
niş çapta tutturduk. Bu mağazalar dünyanın 
her tarafında giriş kapılarında mevcuttur ve 
bu mağazalar dolar karşılığında satış yapar ve 
giriş çıkış (yani döviz karşılığında) yapan, pa
saportunu ibraz eden vatandaşa muayyen ölçü
lerde verilir, o 'ölçüler de zaten kıstaslar vardır, 
Ibu 'ölçüler dışında bunlar satış yapamaz, bunla
rın murakabesi Bakanlığıma aittir, halen mura
kabe ettirmekteyim, iki müfettiş arkadaşı tef
rik ettim eğer ıböyle bir aksama varsa inşallah 
gideririz, 

Üçüncü olarak, tuz meselesinde dediğim gi
bi yeni bir hamlenin içindeyiz, dediği meseleye 
eğilinmesi için arkadaşlarıma hemen talimat ve
receğim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
iSayın Çavdaroğlu, buyurunuz sorunuzu so

runuz efendim. 

M. ŞÜKRÜ ÇAVDAROĞLU (Balıkesir) — 
iSayın Başkan, muhtelif alım bölgelerinde baş-
fiyatlar birbirlerinden çok farklıdır. Aynı se
viyede olan ürünlerin fiyatlarının birbirlerine 
yaklaşık olması (gerekirken bu seneki piyasada 
da bunlar arasında farklı fiyatlar olmuştur. 
Ekici bu konuda çok sızlanmaktadır. Bu konu
da bir çalışma var mıdır? Bu önümüzdeki pi

yasa döneminde bu gerçekleştirilecek midir? 
Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bıryurunuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — 1177 sayılı Kanunun tat
bikatı ile ilgili çalışmalarımız var, bu mesele 
tatbikat içinde halledilirken ele alınacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz Sayın Çiloğlu, sorunuzu sorunuz. 
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa

yın Başkan, memlektimizin bâzı bölgelerinde 
bilhassa Kilis bölgesinde bir kısım mal ve eşya 
alenî bir şekilde satılmaktadır. Bu eşya ve mal
ları alan vatandaşlarımız aynı Türkiye hudut
ları dahilinde bir başka yerden alıyorlarsa ka
çakçı muamelesi görmektedirler. Eğer orada 
satılan malların satımı yasak ise, satışa nasıl 
izin verilmektedir? Bu malları satanlar kaçak
çı ise bunlarla ilgili ne gibi bir kanunî muamele 
uygulanması düşünülmektedir ? 

BAŞKAN -r- Buyurunuz Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Efendim, kaçakçılık 
mevzuunda geçen yıl bütün hudut valilerinin de 
iştirak ettiği büyük çapta bir toplantı yaptık. 
Bu toplantıya Emniyet Teşkilâtı ve Jandarma 
Teşkilâtı da iştirak ettiler, hattâ bâzı hukukî 
sorunlarımız olur diye Danıştaydan da üye ar
kadaşlarımız bu meseleye katıldılar. Kilis pazar
ları meselesi orada da dile getirildi arkadaşımın 
dediği gibi. 

Enteresan bir yerdir, Kilis pazarlarının du
rumunun açıklığa kavuşması lâzımdır. Kilis'te 
satış yapan yer ufak bir yerdir, fakat depolar 
çok büyüktür. Eldeki malın faturası da vardır; 
fakat depolar tamamen faturasız malla doludur. 
Bir vakıadır, yalnız bu pazarlar yalnız Kilis'te 
değildir, Mardin ve Gaziantep' te de maalesef 
vardır. Yalnız şu kadarını söylüyeyim, bu mal
ların '% 70'i kaçak değildir sevgili arkadaşlarım. 
Şöyle kaçak değildir, vergi kaçakçılığı var; 
ama, gümrük kaçakçılığı değildir. Sebebini 
izah edeyim; dışarda 1 milyon işçimiz var. Bu 
1 milyon işçinin getirdiği zatî ve sair gibi yani 
Bakanlığımızın ve Hükümetin müsaadesi ile bir 
sürü eşya var, bu eşyalar geliyor ve bunlar 
dönüp dolaşıp İstanbul gibi ve hattâ bugün pa
zar haline gelen Kilis gibi yerlere pazar buldu-
şu için buralarda toplanıyor. Bu artık anane 
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haline, gelmiş, Kilis pazarı var diye kızının çe
yizini görmek isteyen, oraya koşuyor. İnanır 
misimiz İstanbul fabrikalarında yapılıp oraya 
kaçak malmış gibi satılan o tül perdelere vesai-
reye ben şahit oldum. O bakımdan katiyetle 
ifade edebilirim ki, bunların % 60 - 70 nispetin
de olanlar kaçak değildir, yerli imalât ve kanunî 
giriş yapan eşyadır. Ama vergi meselesi gel
diği zaman hiçbir iddiada bulunamam vergiden 
kaçak vardır, vergiden kaçak olduğu için de 
ucuz satılmaktadır, onun ucuzluğuna tamah ede
rek de orada bu pazarlar revaç bulmaktadır. 

İkinci konuya gelince; bu konu Bakanlığı
mın inisiyatifi dışında cereyan eden bir muame
ledir. Şu bakımdan dışındadır; jandarma ve 
bilhassa örfî idare olan mıntıkalarda emniyet 
teşkilâtı ikinci bir aramaya tâbi tutarak kaçak
tır diye bunları yakalamak yoluna gittiğini za
man zaman şikâyet olarak söylerler, ben de de
ğerli arkadaşımın üzerinde hassasiyetle durduğu 
konuyu birkaç defa yetkililerle beraber konuş
mak suretiyle bu meseleye başka bir çözüm yo
lu bulunması için bir çalışmanın içine girmemiz 
lâzım geldiğini hatırlattım ve hattâ şimdi elim
de sınır valilerinin hazırladığı 3 - 4 tane rapor 
var, bu rapor üzerinde çalışma yapmaktayız. 
Hakikaten, bu yanlış olan işlemin durdurulma
sı için bir gayretin içine giirmiş vaziyetteyiz. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayım. Seydibeiyöğlu, buyurunuz sıoırunuz : 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Sayın Başkan, sayın Bakandan! şu sorularımı 
cevaplamasını istirham ediyorum : Sayın Ba
lkan, izahlarında yeni şarap fabrikalarının kuru
lacağını bildirdiler. Acafoa oilima yetiştiren böl-
ıgolerde elm/a müstahsilinin yüzünü güldürmek 
ficin Fransada'da çok revaçta olan elma şarabı 
'imal elden fabrikaların! kurulması yolunda bir 
düşüneeleri var mıdır? Ayrıca kalitesi düşük el
malardan da ispirto almak için bâr falbrikanm 
kurulması düşünülmekte imidir1? 

İkinci ise; Sayın Bakandan filtreli siıgara 
imalâtının Türkiye'nin filtreli sigara ihtiyacını 
karşılamaya mıaltuf olduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. Tütünü işlen'meden, ham olarak ihraç ye
rine daha geniş çapta tesisler kurarak sigara 
imal edip bunları ihraıceıtmeyi düşünüp düşün-
medikleııiıni öğreınımeık istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bakan. ' 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) —• Efendim, yemi kurulan 
şarap fabrikalarımızda Plânlamıa ile de mutaba
kata varmak sureciyle şarap imal kampanyası
nın dışında meyve suyu imal eltımelk suretiyle 
o bölgeye faydalı olaibilmjek içiin bir karar için
deyiz, bu karar alınmış ve Plânlamaca da öngö
rülmüştür, halen kurulmakta olan Bor ve Kara
man şarap fabrikalarımda bu tesislerde hizmete 
ginociektir. Tabiatiyle değerli arkadaşımııu dedi
ği gijbi elma meselesi de bu suretle işin içine gir
ilmiş oluyor. Yalınız elmadan şarap meselesi pek 
Türkiye'de geçler 'bir iş olmadığını zaman zaımaın 
•mütehassıs arkadaşlarım ifade ederler, sürümü 
de az olur derler, fakat bizim kurduğumuz ve. 
yeni karar altına aldığımız şekil mahsulün de-
ğeılenidirilmesi 'bakımından zannederim aynı öl
çülerde hizmet etmiş olacaktır. 

(Siıgara ile ilgili olarak tütünü ham olarak iıh-
ıraıcıctlmıe yerine sigara imal eltımelk suretiyle ih
raç imlkânlarından bahsedemıediğiımden bah
settiler. Gerek monopol gerek gümrük vergileri 
sigara ihraç imkânlarımı tamamen dışarıya ön
lüyor. Yani sigarayı memlekette, yapıp da Avru
pa'da satalım dersen bunun imkânı yolktur. Bu 
ihusuls özlel sektöre de açıktır, bunun 'etütlerini 
ıçcik yaptık, fakat gerek montopıol ve gerekse 
ıgümrük vergisi dolayısıyle bu işin başarılı ola
mayacağını hesaplayarak, böyle, bir yol açık ol-
ımaisma rağmen bir teşelblbüso girmedim. O ba
lomdan çok zıor bir proibleım. 

Yalnız şu olalbilir. Monopol olmayan mulhte-
lıiif Avrupa meimlelketlerinde Türk tütününden 
sigara yapmak suretiyle hem orada artan işgü
cümüzün Türk tütünü içmesini, heımi ide Avrupa' 
ya Türk tütününden yapılmış sigaranın veril
mesi bakımından bir gayretin içine girmek m/üm-
fkünıdür. Bunu da düşünmekteyiz. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Buldandı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, sayın Bakandan iki sorum olacak. 

Giriş gümrüğüne gelen vatandaşlar gümrüğe 
tâbi eşyalarını bildirmek üzere, 48 sayfalık, -ga
zete ebadında bir beyanname ile. karşı karşıya 
ıgeliyorlaır. Birçok kişi bunu diolduramadığnı-
dan 50, 100, 150 lira mukabilinde gümrük, ko
misyoncusuna doldurtarak malını gümrükten 
çekebiliyor. Acaba Bakanlık ve Gümrük ve Genel 
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Müdürlüğü ve kırta&î muamıeleyi daiha basit ha
le 'geltireımıaz mi? 

İkincisi de, tütün mıntıkalarında ekspertiz 
yapan eksperlerin haneırahlatrı hakikatten çok 
düşük seviyededir. Yeniden bir harcırah mevzu
atı düzerilenmıektedir. Acaba Bakanlık bu eks
perlerine özel bir statü içerisinde ödeme yapmak 
balknmındaın bir teşebbüsü var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Efendim, değerli aırlka-
daşımııın temas ettiği beyammamıe meselesinde bü
yük bir hamle yapmış olduk. Zannederim ko
nuşmamın başlarında kemdiler» yoktu. Tek ve 
maktu vergi sistemi bunu tamamen önlemiş olu
yor sevgili 'arkadaşım. Bu tatbikatın içine gir
dik. 

İkinci mesele; tütün eksperleri hakikaten, 
bem her zaman takdirle söylerim, Bafcanlığiim 
içerisinde feragatla vazife gönen vte (halkla çok 
iyi diyalog kuran, çiftçiye hizmet ettiği kadar 
kemdi idaresinin de mıem'faatlerini düşünen ye
tişmiş arkadaşlarimızdır. Bunu yalnız biz değil, 
Dünya tütüncüleri de bizim eksperlik bakımım
dan gayet iyi olduğumuzu daima söylerler, Bu 
arkadaşlarıımıza bugün verebildiğimiz bu imkâ
nı yaratmak bile çolk güç olmuştur. O kadar güç 
olmuştur ki, biliyorsunuz bunlaırım destekleme 
alımlarımdan mütevellit ücretlerini bir yıl hiç 
vıermıedik. Sonra ikinci yıl bir zorlama ile temin 
ettik. 

Bu arkadaşlarım hakikaten takdire lâyıktır. 
Bu arkadaşlara gösterdiğiniz alâkadan dolayı 
(ben de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu.? 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIRO&LU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, iki sualimin sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını müsaade-
lerinize arz ederim. 

Çay Kurumu Yönetim Kuruluna ste'çilecıek 
'ölian iki tane üretici temsilcisinin! bugüne kadar 
yapılmaması için bâzı politik çevrelerim etkili 
faaliyetlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bu
güne kadar da etkilerini sürdütfdüklerindem Çay 
Kurumu Yönetim Kurulu üretici temsilcilerinim 
ıseçimi yapılamamıştır. Ama bu Çay Kurumu 
Müessesesinin çalışabilmesi için her bakımdan 
zJede'lenmeımesi gerekir. Dalha kuruluşunda po
litik mülâhazalar bu müessesenin içerisine girer
se, bu müeisse!s<adem beklenen verimli çalışma ya

pılamaz kanaatindeyim. Sayın Bakan bu seçi-
mııin bir an önce yapılması hususunda çalışma
lar yapılıyor mu? Bunun cevaplandırılmasımı 
isitajrorum. 

İkinci sualim şudur : Geçen yıl Hayrat ve 
Derepazarmda iki tane çay fabrikasının yapıl-
maisı hususu Bütçe ve Plân Komisyoımumda kalbul 
•edilerek Yüce Meclisten geçmiş ve 1972 Progra
mına alınmıştı. Bugüne kadar yetkili şahıslara 
müracaat 'ettiğimizde şu hususu öğrenemedik : 
Buıgüm bu fabrikaların inşaatıma başlanacak mı, 
başlanmayacak mı? Aldığımız cevaplar tatmin 
edici olmadığından Sayın Bakanın bu hususu 
Yüee Meclisin kürsüsünden cevaplandırmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayım Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Efendim Çay Kurumu 
Yönetim Kuruluma üretici temisilcdierinin seçim
leri politik bir etki altımlda geri bırakılmış değil
dir. öoik sayın arkadaşım bunu bilir; çünkü ken
disiyle de uzun uzun konuştuk. 

Politik etki altında bırakmak isteyen taraf
lar olabilir. Her taraf bunu kendine doğru çe
kebilir. A.ma henüz kurulmamış, yönetim kuru
luna sekilmemiş iki aızanın malsıl bir politik ta
rafı olur, bunu bilemem; bumun izaihı çok güç. 

Geeiik'mıe meselesine gelince: Bem o zaman 
da söyledim; Çay Kurumuma müstahsilden, yani 
köopp-ıratiflerden iki üyenin alıımması esasında 
440 sayılı Kamumun ruhuna da aykırıdır. 440 
ısaıyrîı Kanuna göre yömıetim kuruluma işçi tem
silcilerimin girmesi lâzımdır. Ama Yüee Me'clis-
İftr böyle uygum gördü, bu kamum böyle çıktı. 

Simidi kooperatifler kemdi aralarında anla
tıp da iki üyeyi verebilmek imkânından ma!h-

'mımlar. Kamplara ayrılmış durumdalar; her ta
raf kendine göre bir tarafa çekiyor. 

Bir kışımı diyor ki, benim kooperatifim bü
tün diğer koûpratifler kadar üyeye sahip. O hal
de çoğunluğu azınlığa boğduramazsım. Bir ta-
taıf diyor ki, kanunum esprisi öyle değildir; ko
operatif ler dem kurulacak birliklerden seçilece
ğime göre, bunda tabama inme lüzumu ve. imkâ
nı yoktur derler. 

Bütün duygular içerisinde bulgum bu mesele
nin hallini tamamen bu kuruluşum saîhibi olam 
Ticaret Bakanlığına, Bakanlığım havale etmiştir. 
Çünkü bu kooperatiflerin kuruluş mesetei Ti-
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caret Bakanlığının vazifeleri arasındadır. Koo
peratifler Kanunumda bir bükünü vardır, birlik
ler arasımda mferkez birliği kurulabilir der, Ti-
care Bakanlığı merkez birliği kurmak suretiyle 
bu yönetim kurulumu verecekleridir. Arkadaş
larımın müsterih. olmasını dilerimi. Benim de 
>durmımuım<, ne Musa'ya, ne İsa'ya yaranır gibi 
bir bal almıştır; ber iki taraf da aynı endişenin 
içindedir. Burnu da ifade .edeyim arkadaşllarıma. 

Arkadaşım da iyi hatırlarlar, bu çay fabri
kaları meselesi komisyonda da dile getirildi. 
Plânlama bu senle bunları nazarı itibara alma
mış, f alkait Çay Kurumlu yeni bir kuruluştur. As
lımda burada Çay Kurumunun bütçesini de ko
nuşmak bir fayda g'eltirnıez. Çünkü bu bütçe ta
mamen Meclisin dışımda kalan bir bütçe. Arka
daşım izin verirse, o iki fabrikanın yapılmıa-
sı' gerekir. Tamamen o kanaatteyim. Çalışmala-
rımızın, kalırsak ben, telkin etmeye söz veriyo
rum, kalmazsak, arkadaşlarıanıdan' rica ediyo
rum, bu iki falbırikaınm yapılması için 'bütün güç
lerini sarfeltsinler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakam, sözlü soruların 

t anmamı eevaplaındı/rılmıştır. İki arkadaşımızın 
yazılı olarak sordukları sualler var; zabıtlara, 
(geçmesi bakımından okuyorum. 

Birincisi Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın: 

«ı30 bin metrekare arsası mevcut Adıyaman 
Tekel Müdürlüğünü kiracııriktanı kurtarmak ve 
her sene ödemem oınbinleroe lira kira bedellerin
den tasarruf yapıllmıası için Adıyaman'da idare 
bkıaisı inşaası düşünülüyor mu? 1978 yılı Bakan
lık Bütçesine idare yapıımı içim ödemek ayrıl
mış mıdır1?» şeklinde. 

Yazılı olarak cevap istemem ikinci huisuls; 
Kahraman Maıraş Milletvekili Sayın Zekleriya 
Kürişad'ım, «Çeşitli araçlar da dahil olimak üzeı-
ıre her neviden gümrük eşyalarından. 1971 ve 
1|9İT2 yıllarında Niğde ve Kahraman Maraş Be
lediye teşkilâtlarıyle, sair müesseselere neler 
verilmiştir?» deniliyor; yazılı olarak cevaplan
dı ı miramızı taldbediyorlar. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakam. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla.) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, 

Efendim saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Som söz Demokratik Parti Gru
bu adına Sayın Vedat önsal'da, buyurum efen
dim, beş dakikalık müddetimiz var. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Muh
teremi Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Başkanlığı 1973 malî yılı 
Bütçesi üzerinde grubumuzun görüşlerimi biraz 
önce grup sözcüsü arkadaşımız dile getirmişler
di. Yüce Meclisim müzakere adabına uymayan 
bir hadise cereyan etmemiş olsaydı huzurlarını
zı ikinci defa grup olarak işigal etmeyecektik. 

Bu kürsü milletim kürsüsüdür. Bu kürsüden 
milletim vekilleri görüşlerini, tenkitlerimi, dilek
lerini milletin namına dile getrirler ve büyük 
Ibir ralbatlık içerisinde Ve huzur içerisinde bu va
zifelerimi görürler. Hiçbir telsir altında kalma
dan bu vazifelerini yerime getirmeleri hususun
da, Anayasamızda teminat veren bâzı hususlar 
'getirmiş bulunmaktadır. 

Grubumuz sözcüsü, bu görüşlerin ışığı altın
da grulbumıuzum görüşlerimi ifade ederken, Sayın 
Bakan, Meelis kürsüsüne yakışmayan, Meclisin 
yüce çatısı altında sarfedilnıeyeeeCk bir söz sarf 
ettiler. Gümıiük Bakamımın ve Gümrük Tekel 
Balkanlığmım muvaffakiyetinden ziyade', bâzı sfe-
bepler taktımda, diğer gırap sözcülerimin sarfet-
mıeikte oldukları sitaydşkâr sözlerin verdiği re
havet altında olacak, Demokratik Paıiti Grubu-
ınum sözcüsünün bâzı tenkitleri, Sayın Bakanı 
birden bire sinirlemdirdi. Biraz evvel de ifade 
eltmiş olduğum gibi, Yüce Meclisin çatısı altında 
slarfedilmeımesi icalbeden bir söz sarfedildi. Sayın 
Bakan, sözcümüze hitaben; «Utanmaz herif» de
d i 

İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Seviyesiyle 
mütenasip. 

BAŞKAN — Sajyın önsal, böyle bir söz söy
lendiğini tahmin etmiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Yanlış anlaşılma var. Mü
saadenizle, tavzih ederim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Biz duy
duk Sayın Başkam. Sayın Başkan, duyduk, za
ten çevrede bulunanlar da duydular, zaıten bu
nu burada dile getirmemizin maksadım, biraz 
sabrederseniz.. 

BAŞKAN — Bey öyle birşey duymadım 
efendim. 
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•M. VEDAT ÖNSAL (Davamla) — ..az son
ra, ifade edeceğim. Böyle bir söz, ne Yüee Par
lâmentoda sarfedilmelidir, ne de, hele hele Tür-
fkilye Cumihuriiyeti Hükümetinin bir üyesi tara
fından sarfediljmelidir. Böyle bir söz, Devlet 
adamlığımın ciddiyeJtiyle ve. vakarıyle de elbette 
bağdaşmaz. 

Biz, Sayın Bakamdan rica ediyoruz, bu sözü 
ıbizler duyduk, çevredekiler de duydular. Bu sö
zü ıgeri alsınlar. Aksi halde, «ikötü söz sahibinin
dir» derler.. 

'BAŞKAN — Sayın önsal, lütfeder misiniz?. 
Lütfeder misiniz?. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bu söz 
tamamen üstlerinde kalacaktır. Buyurun Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Acaba Sayım Balkan burada mı 
[söylediler bu beyan buyurduğunuz hususu? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Oturduk
ları yerde söylediler. Oturduklasrı yerde söyle
diler, yanımdaki, çevrelerdeki memurlar da duy
du, biz de orada oturumken aynı sözü duyduk. 
Ama Sayın Bakan, sözlerini gıeri alırlar, mesele 
•biter. Aksi halde vukuu muhtemel bâzı hadise
lerden grubumuz mesuliyet kabul etmeyecektir. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

NAFİZ YAVUZ KURT (Samsun) — Sama 
yakışır mı bu? Tehdit mi ediyorsun"? Ne biçimi 
'konuşuyorsun ? 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 
— Çok küstah, tehdit ediyor. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞDU 
(Trabzon) — Balkan desin ki, «ben demedim.» 

BAŞKAN — Sayın önsal, aslında, lütfeder-
sıemiz, zapta geçmiş bir durum yoktur. 

<M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Zapta 
.geçmiş bir durum yoktur; ama bu Parlâmientio-
nun çatısı altında sarf edilmiş bir sıöz vardır. 

BAŞKAN—.Nasıl tespit edebilirim Sayın 
önsal, ben onu nasıl tespit edebilirim? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Kendileri 
çıksınlar, «Ben böyle bir söz sarf etmedim, sar-
f ettimse geri alıyorum» desinler. Yanllarındalki 
memurlar da.. 

BAŞKAN — Lütfediniz, buyurunuz efen
dim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — ..yüksek 
dereceli memurlar da bu sözü duydu, biz de ora
da duyduk. Mesele hallolsun diyoruz sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfediniz, 'buyurunuz efendim, 
buyurunuz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bakan, 
meseleyi tavzih etsin, bunu istiyoruz, başka bir 
şey de istenıiyosruz. Teşekkür ederim. 

MİTHAT ŞÜKRÜ ÇAVDAROÖLU (Balıke
sir) — Ortalığı ne karıştırıyorsun? Zaibııtılara 
intikal eden bir mesele yok. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Uzak
tan konuşma, uzaktan konuşma, terbiyesiz he
rif. 

MİTHAT ŞÜKRÜ ÇAVDAROĞLU (Balıke
sir) — Yanındaki arkadaşlarına o kadar değil; 
ama sana çok lâfımız var. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ne lâ
fın var, ne söyleyebilirsin sen? 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, lütfen efendim. 

İBRAHİM ABAK (İstanbul). — Sayın- Baş-
ıkan, tavzih ettirecek misiniz Bakana? Söylemiş 
'mi, söylememiş mi? 

'BAŞKAN — Talkdim ediyorum efendim, lüt
fen efendim. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahıraman Maraş) 
— Yok öyle şey, olmaz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Niçin ol
maz ? Biz duyduk. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, tavzih etmezse, sükût ikrardan 
gelir 'diyeceğiz. Ama grubumuz, gerekeni yap
maya muktedirdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Zapta geçmiş birşey yok ki Sayın Başkan. 

Sayını Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerin

deki müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ve 
talelbederim. 

Kars 
Veyis Eoeulu 

İBRx\HİM ABAK (İstanbul) — Sayın Baş
kan tavzih ettirecek misiniz Bakana? 

BAŞKAN — Divanın işitmediği bir husus, 
lütfen efendim,lütfen. (D. P. ve A. P. sıraları 
arasımda karşılıklı lâf atmalar) Sayın Kürşad, 
'liültifen, lütfen efendini. 

Şimdi, lütfederseniz Divanın görüşünü arz 
edeyim • efendim. Şimdi, Divanda veya kürsüde 
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olmuş bir mesele değil. Meclisin içerisinde vuku-
<bulmu§ ve bulaıcaik birçok hadiseler oluyor. Bu
nun, Başkanlığın delaletiyle buınun tavzihini ve
ya ikrarı, inkârı yollunda bir muamele ifa etm>e 
imkânı var mıdır? Lütfadiniz, fetinhaını edeyim. 
Sayın Bakan, böyle birşey söylendiyse lütfedi-
niiz, aıslında böylesine bir sözün sizin gilbi Dev
let adamına da yakışma/z, zannieitmiyoram. Bu
yurum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Yerimden ifade edeyim 
ıejB endim. 

Efendim, yerlimden söylediğim söz şu; bu tes
cili ve temdit muaimelesıiınden baihısiedilirken, «uta
nılır be» dedim. Yani, sarfetıtiğim söz budur, ar
kadaşlarım, yanlış anlamaşilaır. Bu da eğer ağır
sa... 

BAŞKAN — Mesele yok, mesele yok efen
dim, teşelklkür ederim, Sayın Bakan, mıelsete yok 
'efendim. Tıeşakkür ederim. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum 
'efendim. Kabul edenler.. Etmeyeaıller.. Kalbul 
lediilm'iştir. 

Madde ve bölümilierie geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul 'edenler.. Etmeyen
ler.. Kaibul edilmiştir. 

Bakanlık bü'tçjeisinin büllümler'ini takdim edi
yorum. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog\) Lira 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı 've bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezjiereleri (Mil
let Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senatosu 1/139) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 174) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına 'bağlı Tekel Genel Müdürlüğü 'bütçesinin 
maddelerine geçilmesi lıususıınu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kaibul 
edilmişittir. Birinci maddeyi takdim ediyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1973 
maili yılında yapacağı bizim etler için, 'bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (386 '687 277) 
lira ödenek 'verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli tak
dim ediyorum efendim. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Biörüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 18 777 431 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kaibul edilmiş-
tL\ 

102 Destek hizmetleri 24 262 521 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul 'edilmiş-
th \ 

111 Tütün ekimini düzenleme ve 
mamul tütün işletme hizmetleri 186 470 206 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

112 Alkol ve alkollü içkiler üretim 
hizmetleri 57 419 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul 'edilmiş
tik 

(1) 823 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

10!1 Genel Yönetim 6 .2:22 732 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etimeyemleır.'. Kabul edilmtişltir.. 

102 Destek Hizmetleri 4 451 605 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etinuey enler.. Kalbull edilmiştir.. 

lılıl Gümrük Kanunları uygulatma 
Ve izleme hizmetleri 8)3 79ü 873 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenîleır.. Kalbull edilmiştir.. 

112 Gümrük Kaçakçılığı ile 
mücadele ıhizmıeleri 40 384 7(90 

BAŞKAN — Kaibul «.demler... 
Etmleıyenler.. Kabul edil'mişltir.. 

900 Hizmet proigramılanma da
ğıtılmayan transferler 652 70ı2 

BAŞKAN — Kaibul edimler... I 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. | 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

113 Tuz-ve kibrit işletme hizmet
leri 17 655 509 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tiü. 

114 Tekel lir ünlerinin satış ve ka
çakla mücadele hizmetleri 72 028 147 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilîniş-
•tL'.' 

900 Hizmet programına dağıtılama
yan transferler 10 073 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edi'lmiş-
th\ 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (386 687 277) lira olarak 'tahmin edilmiş
ti.'. 

BAŞKAN — ikinci maddeye bağlı cetveli 
takdim ediyorum efendim. 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 150 507 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

-3 Özel gelirler 236 179 777 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi, okunan eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te

keli Kanununun geçici 1 nci maddesine göre ya
pılmakta olan yaprak tütün üretim alanlarının 
tespitine 1973 yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Bâzı tekel maddeleri fiyatla
rına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair 1571 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince tahak
kuk ettirilip henüz ödenemeyen miktardan 1973 
bütçe yılında (500 000 000) lirası ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir; 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 

ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

— 813 — 



Hl Mfedisi B : 66 2â . 2 . 1973 O : 1 

Böylece Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
bitmiş bulunuyor. Bütçenin memlekete, millete 
ve Bakanlık erkânına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyoruz. 

B) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Sayın Komisyon, ye
rinde. Sayın Hükümet de yerini alsın. 

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları 
ve şahısları adına söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum: 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ali 
Naki Üner, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Sabahattin Savcı, Cumhuriyet Hal/k Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Yüceler, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına Sayın Turgut Topaloğ-
lu ve Cumhuriyetçi Parti Gruibu Adına Sayın 
Celâl Sungur. 

ıSöz sırası Demokratik Panti Grubu adına 
(Sayın Ali N.alki Üner'de. Buyurun Sayın Üner. 

D. P. GRUBU ADINA ALİ NAKİ ÜNER 
(İzmlir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Tarım Bakanlığının 1973 malî yılı Bütçesi 
dolayısıyle D. P. Grubu olarak görüşlerimizi 
açıklamak istiyoruz. 

1973 yılı Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilk dili
mi olduğundan görüş ve değerlendirmelerimizi 
yapanken evvelâ Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemlerinde tarım sektörünün durumu
nu inceleyecek ve bilâhara Üçüncü Beş Yıllık 
Plân içindeki yerini eleştireceğiz. 

Birinci Beş Yıllık dönemde tarım sektörün
de sulama, gübreleme, geliştirilmiş tohumluk 
kullanma, makine ve teçhizata büyük ağırlık 
verme gayretlerine rağmen üretimin tabiat şart
larından kurtarılması mümkün olamamış ve 
yıllar itibariyle gelir artışlarında % 11,4 -
•% 3,3 arasında dalgalanmalar meydana gel
miştir. Sonuç olarak 1963 - 1965 yılları arasın
da tarım sektörü geliri % 3,3'e düşmüş buna 
kaı-şılik 1965 - 1967 yılları arasında % 12,4'lük 
bir artış sağlanmıştır. Bu dönemde toplam üre
tim artışları % 4,7'lik hedefe karşılık, % 4 ola
rak plân hedefi gerisinde gerçekleşmiştir. Bu 
gerilemede en büyük ağırlığı da % 23'lük he
defe karşılık % 6 gerçekleşme ile su ürünleri 
ve bunun ardından da % 5,6 hedefe karşı % 2,6 
gerçekleşme ile hayvancılık ürünleri teşkil et-

nueıktedir. Bitkisel üretim % 4,4 hedefe olduk
ça yaklaşmış fakat hayvancılığı destekler isti
kamette gelişme gösterememiştir. 

Birinci plân döneminde tarım s'ektörüne ay
rılan 14 625 milyon liralık yatırımın % 45,3'ü 
ısu kaynaklarının geliştirilmesine ayrılmıştır. 
'Toplam yatırımlarda gerçekleşme; 17,7 olan 
hedefe karşı % 15,3 olmuştur. 

İkinci plânda sanayi sektörüne ağırlık ve
rilmiş, bu dönemde tarıma yatırım yapmanın 
kaynak kaybı olacağı görüşü hâkim olmuştur. 
Tarımın büyüme hızı % 4,2'den % 4,1'e düşü
rülmüş, buna rağmen gerçekleşme % 3,1 ile 
plân hedefinin gerisinde kalmıştır. Tarımsal 
üretim artışı da % 4,7'lik hedefe karşüık % 3,9 
oranında gerçekleşımişitir. Hayvancılıktaki ça
lışmalar bu dönemde de verimli olamamış 
% 4,8'lik hedefe rağmen gerçekleşme % 3,2 ol
muştur. Su ürünleri konusunda ise birinci dö
nem gerçekleşmesinin bile gerisinde kalmıştır. 

Bu dönemdeki tarım sektörü yatırımları 
1-8 633 milyon lira olup bunun % 53'ü sulama 
yatırımlarına ayrdmıştır. Toplam yatırımların 
'gerçekleşme oranı da % 15,2'lik hedefe karşı 
% 11,8 olmuştur. 

Bu kısa açıklamadan sonra ikinci plân döne
mini içine alan genel bir eleştiride bulunaca
ğız. 

Sanayi keşlimi istihdam sorununu çözecek 
bir faktör olarak düşünüldüğü halde sonuç hiç 
de beklenildiği gibi çıkmamış ve tarım sektörü
nün güçlendirilmesinde yeteri kadar faydalı ve 
destek olamamıştır. Ayrıca sulama yaturımları 
tarım sektörü yatırıml arının yarısını kapsaması
na rağmen, gerçekleşme oranları % 50 civarın
da kalarak üretim artışına ve sektör gelir bü
yümesine planlandığı ölçüde katkıda bulunama
mıştır. Bu konuda kısaca bâzı rakamlar vermek 
işitiyoruz. 

Birinci plânda 1963'te tarım dışı işgücü faz-
•lası 325 000'den 1967'de 530 OOÔe yükselmiş
tir. Tarımda en faal mevsimdeki işgücünde bu 
dönemde 750 090'den 910 000 kişiye varmış 
olup, toplam işgücü fazlası 1963te 1 055 000 
iken, 19'67'de 1 440 000'e yükselmiştir. 

İkinci plânın son yılında ise tarım dışı işgü
cü fazlası 750 000, tarımda en faal mevsimde
ki işgücü fazlası 850 000 ve toplam işgücü faz
lası da 1 600 000 olarak hesaplanmıştır. Bu ra-
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'kamların değerlendirilmesine göre 10 yıllık dö
nemde toplam işgücü fazlası % 62,4 oranında 
artmıştır. Her iki plân döneminde de sanayi 
sdktörü, istihdam yönünden inşaat, ticaret ulaş
tırma ve hizmetler sektörlerinden geri kalmış
tır. Nite'kim birinci plânda ulaştırma % 4,7, hiz
metler % 6,6, inşaat % 3,9 istihdam artışı sağ
lamken, bu oran sanayide % 34 olmuştur, ikinci 
plânda da ticaret % 8,9, ulaştırma % 6,7 ve hiz
metler % 8,3 istihdam artışı sağlamış, buna kar
şılık: sanayideki artış % 5,3 olaraik en geride 
kalmıştır. 

Bu husus göstermektedir ki, birinci ve ikin
ci plânlarda istihdam sorununun halledilmesin
de en geçerli sektör olarak düşünülen ve seçilen 
sanayi sektörü, bu konuda tahminlerin çok ge
risinde yetersiz kalmıştır. Her iki plân döne
minde de tarım ağırlığını korumuş ve ekono
mik büyümede eftikili olmuştur. 1971 yılında iyi 
bir tarımsal üretim sağlanması, tüm sektörle-
nin açığını kapayarak meselâ % 11,1'lik plân 
hedefi olan sanayinin % 10,2 gerçekleşmesine 
rağmen o yılki % 4,2'lik tarımsal büyüme bir
den % 11,8'e yükselerek gayrisâfi millî hâsılayı 
% 10 artırmıştır. Yani kalkınma hızı 1971'de 
% 10 olmuştur. 

Keza 1972'de ulaştırma ve inşaat, sanayi, ko
nut gibi sektörlerin bir önceki yıla nazaran 
olumlu bir inkişaf göstermesine karşılık, sırf ta
rımdaki duraklama ekonomideki kalkınma hı
zını düşürmüştür. 

Bu sebepten ekonomik büyümede tarımı güç 
lendiren ve istihdamı artıran sanayi ile altyapı 
yatırımlarına önem verilmedikçe, kalkınma hı
zındaki bu dalgalanmaları önlemek mümkün ol
mayacaktır. 

Tarım ile sanayi sektörleri arasındaki tercih 
konusu 19 ucu asrın meselesi olmuştur. Artık 
çağımızda ekonomik bütünlük ve sektörlerarası 
denge söz konusudur. 

İkinci Beş Yıllık Plânda gelir dağılımı bakı
mından da tarım aleyhine büyük farklılıklar 
görmekteyiz. Nitekim tarımın 1963 yılında gay-
risâfi yurt içi hâsılanın içindeki payı % 41,2'den 
1972'de % 31,1'e düşmüştür. Buna karşılık 1963 
teki tarımın faal nüfustaki yeri % 77'den % 65'e 
inmiştir. Bu ise tarımda çalışanların gelirlerinde 
% 17 oranında nispî bir gerileme olduğunu gös
termektedir. 
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Birçok çevrelerde tarım gelirleri ile sanayi 
gelirleri arasındaki bu farklılığın bütün ülke
lerde mevcudolduğunu ve bunun kaçınılmaz ol
duğunu ileri sürmektedirler. Bu hususta OECD'-
nin resmî yayınma dayanarak tarımda çalışan 
ve tarım dışında çalışan gayrisâfi yurt içi hâsı
ladan fert başına düşen gelirler açıklanmıştır. 
Buna göre : 

TL. 

Belçika'da tarımda çalışan kişiye yılda 
Tarım dışında çalışan kişiye yılda 

Holanda'da tarımda çalışan kişiye 
Tarım dışında çalışan kişiye 

Fransa'da tarımda çalışan kişiye 
Tarım dışında çalışan kişiye 

İtalya'da tarım içinde çalışana 
Tarım dışı kişiye 

A. B. D. tarım içinde çalışan 
Tarım dışı kişiye 

Türkiye'de tarım içinde çalışana 
1972'de tarım dışında çalışana 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ta
rımda çalışanların, gelir dağılımı bakımından 
ne kadar adaletsiz ve dengesiz olduğu anlaşıl
maktadır. Nitekim sanayi sektöründe fert ba
şına düşen gayrisâfi yurt içi hâsıla 1972'de 
24 104 liradır. 

Tarımda ise bu miktarın 5 258 lira olduğu 
düşünülürse bu sektördeki gelir dağılımının iki 
plân döneminde de ilkelerine uygun olarak iyi-
leştirilemediği anlaşılmaktadır. 

Köylü nüfus başına tarımsal hâsıla 1962'de 
1 100, 1967'de 1 300 lira olmasına karşılık, si
gortalı işçinin yıllık ortalama kazancı 1963'te 
6 537, 1967'de 9 427 lira olmuştur. Memurların 
yıllık ortalama ödemeleri de 1963'te 11 837 lira
dan 1967'de 14 283 liraya yükselmiştir. Yani, 
tarımsal hâsılada köy seviyesinde % 11,8 artış 
olurken sigortalı işçi gelirlerinde % 44, memur
larda ise % 25 olmuştur. 

Tarımın doğal şartlardan kurtarılması için 
iki plânda da öngörülen en önemli iki konu su
lama ve gübrelemedir. Bunları kısaca gözden ge
çirelim. 

Birinci plânda 515 000 hektar, ikinci plân
da da 540 000 hektar araziye su götürülmesi ön
görülmüş ve bu maksatla toplam tarım yatırı
mının yarısı ayrılmıştır. Plân sayfalarında bi-
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rinci plânda % 75,5, ikinci plânda işe % 80,7 
oranında gerçekleşme olduğu yer almaktadır. 
Gerçekten, Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştir
me özel İhtisas Komisyonu raporuna göre 
1963 - 1967 döneminde 515 000 hektar arazinin 
444 000 mektarında sulama şebekesi yapılmış
tır. 1968 - 1972 döneminde de 540 717 hektar 
arazide sulama şebekesi yapılacağı, bunun 
392 000 hektarının sulanabileceği öngörülmüş-
müştür. Bütün bu öngörmelerden gerçekleşen
ler nelerdir? 

DSİ Haritalı İstatistik Bülteninden aldığı
mız bilgilere göre, DSİ tarafından sulama ve 
drenaj tesisleri kısmen veya tamamen tamam
lanmış 454 000 hektarlık şebeke vardır. 1969 
itibariyle fiilen sulanan saha (buğday dahil) 
236 277 hektardır. Oran % 52 dir. Keza 1970 de 
fiilen sulanan saha 283 497 ve 1971'de de 
311 050 hektardır. Bu rakamlardan anlaşılaca
ğı üzere toplam tarımsal yatırımların yarısını 
kapsayan büyük sulama yatırımları plânın ön
gördüğü hedeflere ulaşamamış ve maalesef DPT 
da bu konudaki gerçekleşmeleri iyice değerlen
dirememiştir. 

Her iki dönemde küçük sulamalar büyük 
sulamalara nazaran hem ucuz, hem zamanında 
ve hem de plân hedeflerinin üstünde gerçekleş
miş ancak her iki dönemde de küçük sulama
lara ayrılan yatırım hacmi çok kısıtlı olduğu 
için tarımın doğal şartlarından kurtarılmasına 
katkısı çok az olmuştur. 

Diğer önemli bir husus da tarımsal yatırım
ların gecikmeli olarak gerçekleştirilmeleridir. 
Meselâ : 16 178 milyon liralık proje mevcudu
nun 8 828 milyonluk kısmı Üçüncü Beş Yıllık 
Plâna devredilmektedir. Bu yatırımların büyük 
su projelerine ait olduğunu dikkatinize suna
rız. 

Gübre konusu da plân hedeflerine ulaşama
mış. Birinci ve İkinci Plân dönemlerinde de
vamlı düşüş göstermiştir. 1963 de gübreleme '% 
92,8 iken 1970 de % 55,8'e düşmek suretiyle 
plân hedefinin gerisinde gerçekleşmiştir. 

Plânda yer alan hedeflerin gerçekleşmeme
si gübre tedariki, dağıtım ve kredilendirilmesi-
nin bir proje bütünlüğü içerisinde ele alınma
masından ve iç üretimin plân hedeflerinin çok 
altında olmasından ileri gelmektedir. Nitekim, 
Birinci Plânda 440 000 ton olan azotlu gübre 

hedefi 154 107 ton, fosforlu gübre 600 000 tona 
karşılık 206 349 ton olarak gerçekleşmiştir. 
İkinci Plânda azotlu gübre hedefi 1,5 milyon 
ton iken gerçekleşme 627 000 ton, fosforlu güb
re ise, 2 430 000 tonluk hedefe karşılık 827 000 
ton üretim olmuştur. Bir başka deyimle azotlu 
gübre üretiminde gerçekleşme, Birinci Plânda 
% 35, İkinci Plânda •% 41 olmuş, fosforlu güb
relerde ise her iki dönemde de '% 35 de kalmış
tır. 

Böylece, yıllara göre gübre kullanışında 
miktarca artış olmakla beraber tarımda gelir 
artışı için hesaplanan üretim artışlarında his
sesi olarak gübreleme, plân hedeflerinin olduk
ça gerisinde kalmıştır. 

Türkiye tarımının önemli bir dağboğazı 
olan, tarımsal kredi hakkında da birkaç söz 
söylemek istiyoruz. 

'Türkiye'nin toplam kredileme gücü ve sek
törlere dağılımı incelendiğinde, tarım sektörü
ne verilen kredi miktarının sektörün bugün 
için e'konomimizdeki yeri ve kapsadığı nüfus 
dikkate alındığında azlığı dikkati çekmekte
dir. 

1963 de banka kredilerinin % 20,8'i tarıma 
•ayrılmışken 1967 de bu miktar % 24,6'ya yük
selmiş ve 1971 de ise tekrar % 22 ye düşmüş
tür. Her ne kadar 1963 yılından itibaren tarım 
kredilerinin hacminde bir artış olmuşsa da bu 
miktarlar modern girdilerin yarattığı- yeni ser
maye ihtiyacı karşısında, yetersiz kalmaktadır. 
Nitekim, 1966 da kredi ihtiyacı 12 milyar lira 
iken resmî kredi kaynakları bu ihtiyacın ancak 
'% 37,5'unu karşılayabilmiş tir. Bunun dışında
ki % 62,5 yüksek faizle kredi de teşkilâtlanma
mış kredi piyasasından sağlanmıştır. 

DPT'nm yaptığı bir araştırmaya göre T. C. 
Ziraat Bankasınca yılı içinde yapılan ikrazatm 
hesap ortalaması 1 172 lira olmuştur. 

1 377 898 işletmenin yaklaşık olarak i% 50' 
si ortalama 317 lira kredi almıştır. Bin liradan 
az kredi alanların nispeti ise % 74 dür. öte 
yandan mevcut işletmelerin yarısından fazlası 
ise hiç kredi alamamıştır. 

DPT ile CENTO'nun müştereken yaptığı 
etütlerde, çiftçinin sağladığı bu kredilerin fai
zi '% 25 ilâ 60 arasında değişmektedir. 

Her iki plân döneminde de kredilerin yeter
sizliği, krediden yararlanan işletmelerde sağla-
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dıkları kredilerin, başka amaçla, özellikle tü
ketim alanında, kullanılmasını teşvik eder ni
teliktedir. Kredilerin, yararlanan işletmelere 
dağılımında sosyal adalet ilkeleriyle bağdaştı-
rılamayacak farklılıklar vardır. Bu sorunların 
ortaya çıkmasında kredi gücünün yetersizliği, 
mevcut teminat sistemi, tapu ve kadastro prob
leminin çözüm yoluna kavuşturulamamış olma
sı, toprak bareminin düşük bulunuşu gibi du
rumların büyük oranda etkisi olmakla beraber, 
asıl sebebin, ülkemizde 1970 kayıtlarına göre 
1 ilâ 50 dönüm arasında olan işletmeler, toplam 
işletmelerin % 75,1'ini teşkil etmekte ve bun
ların işledikleri arazinin de toplam arazinin % 
29,6 sini kapsamakta oluşudur. Böylece en son 
duruma göre işletme başına düşen ortalama 
arazi 18 dönüm olmaktadır. Bu da göstermek
tedir ki, Türkiye'de tarımsal kredi sorununu, 
tarımsal kredi gücünü artırmakla çözümlemek 
mümkün değildir. Bu konuda kooperatifçilik en 
geçerli bir tedbir olarak teşvik edilmeli ve kıt 
olan kredi kaynakları üretim,- donatım, değer
lendirme ve pazarlama alanlarına kaydırılmalı
dır. 

Memleketimizde oldukça yaygın ve çiftçimi
zin de ortağı bulunduğu Tarım Kredi Koopera
tiflerinin çok yönlü kooperatif haline dönüştü
rülmesi suretiyle, ortaklara gerekli modern ta
rım âlet ve makineleri temin edilmeli ve ucuza 
sağlanan gübre, ilâç vs. gibi istihsal tohum, fi
dan zamanında çiftçi emrine verilmeli ve gerek
li kredi, kooperatif aracılığı ve müteselsil kefa
let yolu ile ortaklara iletilmelidir. Ancak, böy
le bir politika izlemek suretiyle parçalanmış 
tarımsal yapıyı modern tarımın imkânlarından 
faydalandırmak ve birim başına verim ve geliri 
arttırmak, istihdam ve gelir dağılımında sosyal 
adalet ilkelerine uyarak küçük çiftçinin tüken-

'miş teşebbüs gücünü, pazara dönük üretimini 
ve yetersiz olan sermayesini artırmak mümkün 
olacaktır. 

Bu sebepten tarımsal kredilerde plasman ar
tırma istikametinde geliştirilen Hükümet poli
tikasının hatalı ve geçici bir tedbir olduğunu, 
buna karşılık gerçek problemin Türkiye tarı
mının aşırı küçük işletmelerden meydana getir
diği yapısal bozukluktan ileri geldiğini ifade 
etmek isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda çiftçi kredisi sade
ce '% 4,1 oranında artmıştır. 13 milyar liralık 

kredinin % 46,9'u vadesi geçen borçlar ve '% 
53,1'i ise vadesi gelmeyen borçlardır. Bu ba
kımdan Birinci ve İkinci Plân dönemlerinde 
kredi ile ilgili alman tedbirler plasmanın artı
rılması istikametinde olmuş, fakat başarılı so
nuç vermemiştir. 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Plânın eleştirisine 
geçebiliriz. 

Üçüncü Plân, 1995 yılma kadar uzayan bir 
perspektif içinde hazırlandığı için önemlidir. 
Tarımımız için çok önemli olan AET ile ilişki
lerimiz yönünden Üçüncü Beş Yıllık Plân, ayrı 
bir özellik taşımaktadır. Bu dönemde tarımın 
gelişme hızı gayrisâfi millî hâsılada faktör fi
yatları ile '% 3,7, tarımsal üretimde % 4,5 artış 
öngörülmektedir. Kalkınma hızı •%. 7,9 hesap 
edilmiş olup, sanayi sektörüne ağırlık veril
miştir. Gayrisâfi yurt içi hâsıladaki sektörlerin 
faktör fiyatları ile payları tarımda 1972 de '% 
26 dan 1977 de % 23'e inerken, sanayininki !% 
23'den % 27'ye yükselmekte ve 1995'de de ta
rımda % 12, sanayide ise '% 37 olacaktır. 

Plân döneminde 281,1 milyar liralık sabit 
sermaye yatırımlarından % 11,7 si tarıma ve 
'% 45,4'ü sanayiye ayrılmakta ve toplam ser
maye yatırımlarının gayrisâfi millî hâsıladaki 
payı '% 23,4, tarımın payı % 2,7,5, sanayinin ki 
ise % 10,65 olacaktır. 

Tarımsal nüfus 1972 de faal nüfusun % 
65'ini teşkil ederken, 1995 ise '% 25'e düşecek
tir. Böylece tarımda çalışanların gelirlerinde 
1987 yılma kadar 15 yılda % 11,8 oranında nis
pî bir gerileme olacaktır. 1977 yılında sanayi 
sektöründe çalışanların fert başına geliri 30 304 
liraya çıkarılması öngörüldüğü halde tarımda 
çalışan beher kişiye gelir 6 476 lira olarak he
sap edilmiştir. 

Bu dönemde tarımda en faal mevsimdeki iş
gücü fazlası 1977 de 700 bin ve tarım dışı işgü
cü fazlası da 1 100 000 olmak üzere toplam iş
gücü fazlası 1,8 milyon olacaktır. Bu da gös
termektedir ki, istihdam sorunu devam etmek
tedir. 

Üçüncü Plânda imalât sanayinin yapısı ve 
hedefleri incelendiğinde yatırım mallan sana
yinde karayolları taşıtlarına % 27,1 makine 
imalâtına '% 20,6 ve madeni eşya imalâtına % 
20,8 oranında yer verildiği halde, tarımın en 
önemli girdilerinden olan tarım alet ve maki-
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neleri için ise imalât oranı sadece % 9,6 olup, 
1972 yılma -göre 0,2 bir artış sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Üner, 20 dakikalık müd
detiniz bitmiştir. Devam edecek misiniz? 

ALÎ NAKl ÜNER (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ NAKt ÜNER (Devamla) — Ülkemizde 

traktör karaborsasını bilmeyen yoktur. 
İmalât sanayiinde üretim gerçekleştirme 'he

defini geçen ve büyük bir yurtiçi talebi ile kar
şı karşıya bulunmasına rağmen traktör üretimi 
frenlenmiştir. Nitekim 1967 'de 6.000 adet trak-' 
'tör hedefine karşı 'gerçekleştirme 12.038, 1972'de 
plân (hedefi 15 000 olmasına rağmen.gerçek!eştir
me 21.200 olmuşken, 1977 'de 35.350 adet öngö-
rüimüştür. Öte yandan binek ve arazi otomobil
leri için hedef 53.000 olarak seçilmiş ve tarımın 
modernleştirilmesinde en güçlü araçlardan biri 
olan traktör ve diğer tarım âletlerine yeteri öl
çüde önem verilmemiştir. 

Öte yandan tarımın en önemli verini artırıcı 
girdisi olan gübre sanayii de, ithalâtı uzun yılla
ra sürdürecek tarzda, ara malları sanayii içinde 
sadece % 3,9 yer işgal etmektedir. DPT'na göre 
Birinci Plân döneminde azotlu gübrelerin % 23'ü, 
fosfatlı gübrelerin de % 24'ü yurtiçi üretimden 
karşılanmıştır. İkinci Plânda ise talebin azotlu 
gübrelerde % 36,9 'u, fosfatlı 'gübrelerde de 
% 51,7'si ülkemizde üretilebilmiştir. Böylece 
1972'de 907 milyon liralık gübre ithal 'edilmiştir. 
1973. programında 1 'milyar liralık gübre iıtthal 
edilecek ve 1977'de bu miktar takriben 400 milyon 
liraya düşürülecek, fakat ithalât, devam edecek
tir. Buna rağmen, iki plânlı dönem 'geçirmiş ol
mamıza rağmen yurtiçi üretim oranlarının eck-
düşük olması, Üçüncü Plânın hedeflerine ulaşa-
»bileceği hususundaki endişelerimizi kuvvetlendir
mektedir. Bu konuya verilen önemin azlığı da 
bunu teyit etmektedir. 

Kısaca Üçüncü Beş Yıllık Plânda ağırlık mer
kezi olarak seçilen sanayi sektörü, tarımı destek
leyici, »teşvik edici, üretimi arttırıcı ve modern ta
rım teknolojisini geliştirici istikamette tercihler 
yaparken sektörler arası dengeyi tek taraflı (kur
maya çalışmıştır. 

Tarımda verimi •artıran ve onu doğal şartlar
dan 'kurtaran en önemli faktörlerden biri de su
lamadır. Üçüncü beş vılda hedef gösterilen 
650 000 hektarın gerçekleşebileceğine inanmak 

zordur. Zira 1971 yılma kadar fiilî sulamaya 
açılan sabanın 311.050 hektar olduğu dikkate 
alınırsa,, bugünkü kuruluşlarla bu rakama ulaş
mak mümkün değildir. Kaldı ki, 7 milyon hek
tarlık 'sulanabilecek 'arazinin ancak 3.6 milyon 
hektarı 1995 yılı sonuna kadar sulanabileceği ön
görülmektedir. Bu da gösteriyor ki, tarımın en 
önemli konusu olan sulama yatırımları, geçmişte
ki tecrübelere de bakarak, yelleri kadar değerlen
dirilememiş veya gereği kadar benimsenememiş
tir. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde tarıma 
ayrılan 33 milyar liralık yatırımın % 43,1'i olan 
'14.209 milyon lira sulaınaya ayrılacağına göre, 
<bu konudaki çalışmaların yakından izlenmesine 
zorunluk vardır. Bu plân döneminin ilginç bir 
yönü de, tarımda kamu ve özel kesim yattıran 
dengesindeki farklılıktır. Birinci ve 'ikinci plân
larda kamu yatırımları sıra siyle % 63,4 ve 61,2 
olarak seçilmişken, bu dönemde kamu yatırımları 
% 52,7'ye indirilerek zaten yetersiz olan özel 'sek
tör yatırımlarına, plânın öngördüğü büyüme bi
zini ve üretim artışını gerçekleştirmenin şüpheli 
olacağını teyid etmektedir. Kredi mekanizması 
artan özel kesim yatırımlarını desteklemeye yeter
li Olmadığı gibi, özel sektör için öngörülen 15.6 
milyar liralık yatırımın büyük ölçüde 'aksayaca
ğına ve diğer kamu yatırımlarının da Birinci ve 
İkinci Plân örneklerinde olduğu gibi mevcut ku
ruluşlarla zamanında,, 'keşifteki maliyetle ve özel 
kesimle işbirliği 'halinde başarılacağına inanmak 
•güçtür. 

Böylece tarımımızın plânlı dönemler içerisin
de geçirdiği safhaları kısaca özetlemeye çalıştık. 
Bu görüşlerin ışığı altında plân hedeflerine ula
şabilmek İçin : 

1. Tarımda teknolojik gelişmenin sağlanma
sı, 

2. Yeterli üretimin sağlanabilmesi için gerek
li yatırım ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması, 

3. Üretilen malların değerinde saitılması, iyi 
bir şekilde pazarlanması ve organize edilmesi gi
bi tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bu faktörleri bir araya getiren projeler geliş-
tirilmedikçe tarımımızda hamle yapmak müm
kün değildir. 

Tarım Bakanlığı çok geniş kuruluşu ile pro
jeli çalışma disiplinine henüz alışmaya başlamış 
görülmektedir. Bu konuda, plân hedeflerinin 
gerçekleşebilmesi için DPT tarafından İkinci Beş 
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Yıllık Hân'da .öngörülen ve öncelikle «başlatılması 
ve devam •ettirilmesi zorunlu olan projeler şunlar-
dijf : 

1. — Buğday geliştirme projesi, 
2. — ihracata dönük taze meyve ve sebze 

geliştirme projesi,' 
3. — Ayçiçeği üretimi projesi, 
4. — Türkiye hayvancılığını geliştirme pro

jesi, 
5. — Açık deniz balıkçılığını geliştirme pro

jesi, 
6. — Tütün ve çay tarımını düzenleme pro

jesi, 
7. — Hayvan yemi tarımı geliştirme proje

si, 
8. — Arıcılık, hindioilik, ipekböcekiçiliği pro

jesi, 
9. — İç sular balıkçılığımı geliştirme proje

si, 
10. — Gıda sanayiinin geliştirilmesi projesi. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine girerken 
Tarım Bakanlığı yukarıda açıkladığımız ve 
DPT'nca programlanan bu projeleri gerçekleş
tiremediği takdirde plân hedeflerinin gerisimde 
kalacaktır. 

Bu maksatla Tarım Bakanlığının projeye 
dayalı çalışma zorunluğu bir kere daha ortaya 
çıkmaktadır. Bünyesinde çok değerli teknisyen
leri bulunduran bu bakanlıkta, projeli çalışma
ya yeteri kadar önem verilmemesi yüzünden bü
yük ölçüde işgücü verimliliği kaybının mevcu-
dolduğunu, klâsik ve bürokratik çalışma çem
berinin henüz kınlamadığını, teşkilâtın bünye
sinde dengeli bir işbirliği ve koordinasyon bu
lunmamaktan doğan görev ve sorumluluk çatış
malarının bulunduğunu görmekteyiz. 

«t»- "" .Z-ZT""•*"*• -

Halen komisyonda incelenen ve pek yakında 
kanunlaşması beklenen Toprak ve Tarım refor

munun başarıya ulaşmasında Tarım Bakanlığı
na büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu konu
da gerekli hazırlıkların yapılmaya başlandığı
nı ümidediyoruz. 

Türkiye tarım politikasında ağırlık taşıyan 
«destekleme alımları ve fiyat politikası», «ta
rımsal krediler kooperatifler», «toprak ve su 
kaynaklarını geliştirme yatırımları», «tarımsal 
ürünlerin değerlendirilmesi, depolanması ve pa-
zarlamması», «gıda sanayii», «gübre sanayii» ve 
«traktör sanayii» gibi önemli konular Tarım 
[Bakanlığının yetkisi ve sorumluluğu dışındadır. 
Bu bakımdan tarım politikasının şekillenmesin
de ve uygulanmasında bu Bakanlığın sorumlu
luğu çok sınırlı bulunmaktadır. 

Tarım Başkanlığı gerçekten Türkiye tarımını 
doğal şartlardan kurtarmak ve çiftçinin hayat 
standardını yükseltmek için zorunlu olan yatı
rım kaynaklarına ve imkânlarına saıhibolmayan, 
fakat sadece kamuoyunda bunun sorumluluğu
nu taşıyan talihsiz bir bakanlık görünüşünde-
dir. Onu, Türkiye tarımına daha faydalı ve ve
rimli hale getirebilmek için gerek kendi Bakan
lığı ve gerekse merkezî Hükümet içinde yeni bir 
bünyeye kavuşturmaya şiddetle zaruret vardır. 
Bu konudaki tedbirlerin ve teşkilât ayarlama
larının geciktirilmesi Türk ekonomisine çok pa
halıya mal olmaktadır. 

1973 malı yılı Bütçesinin Türk köylüsüne ve 
çiftçisine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisi D. P. Meclis Grubu adına saygı ile 
selâmlarım. (I). P. sıralarından alkışlar) 

BALKAN — Efendim, saat 13,.00'e gelmekte
dir. Program gereğince 14,30'da Tarım Bakan
lığı bütçesine devam etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

KaipaBîmia (saati : 12,55 

» > • • • « 
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İKİNCİ OTURUM 

Açıllmia saaiti :: 14,30 

BAŞKAN : jBaşkanv'eiklli Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : Şevket Doğam (Kayseri), Muihiitltön Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimin 2 nci.oturu-
nmnu açıyorum. 

Gündem gereğince, Tarım Balkanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Şimdi, söz sırası A. P. Grubu adına Sayın 
•Sabahattin Savcı'da. Buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SABAHATTİN 
SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

'Tarım Bakanlığı ve bağlı genel müdürlükle
rin. 1973 bütçe tasarıları üzerinde Adalet Par-
ıtıiisi Grubu adına görüşlerimizi, teklif ve temen
nilerimizi ,yapıeı bir zihniyet ve tutum içinde 
arz ve izah etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bu vesile ile sözlerime başlama
dan önce sizleri. derin saygılarımla selâmlarım. 

iSaym milletvekilleri; 
Dünyanın iki büyük kıtasını birleştiren ve 

çok önemli bir stratejik bölgede bulunan yur
dumuz, tabiî yapısı ve kaynakları bakımından 
çolk şansllı bir ülke olmasına ve nüfusunun 
% 70'ıe yakını köye, toprağa bağlı bulunması
na rağmen, bugün tarımda özlenen bir düzeye 
ulaşılamamıştır. 

Herkesin dediği ve bildiği gibi, tam bir ta
rım ülkesi karakterini henüz muhafaza edegel-
mektedir. Esasında Türkiye'nin millî ekonomi
sinde tarımın payı büyüktür. Özellikle başta 
hububat olmak üzere, diğer ziraî faaliyetlerde
ki üretim, genel açıdan meteorolojik şartlara, 
bitki - hayvan hastalık ve zararlarına bağlı ola
rak, yıldan yıla birtakım, değişiklikler göster
mektedir. 

'Tanımdaki bu istikrarsızlık, genel ekonomi
mize de tesir etmektedir. Nitekim,, 1971 yılın
da gelişme hızının yüksek seviyede gerçekleş
mesini büyük ölçüde tanım kesimindeki üretim 
artışı ile dış âlem gelirlerindeki yükseliş etki
lemiş, 1972 yılında ise, tarım hariç, sanayi ve 
'diğer sektörlerde öncelik iki yıl seviyesini aşan 
gelişme hızları göstermiştir. 

Şunu belirtelim ki ,tarımda modernizasyo
nun üretimindeki olumlu sonuçlarını da kaydet
mek gerekir. Medenî ve demokratik bir düzen 
içellisinde plânlı kalkınma dönemlerini idrak et
mekte bulunan memleketimizde, her yıl % 2,8 
gibi blir oranla nüfusumuzun süratle artması, 
ickooııımik gelişime çabalarını güçleştirtmektedir. 
Artan nüfusun gıda ve sanayi hammadde ihti
yacını karşılamak zaruretti karşısında, tarama 
gerekli önemi vermek ve bu alanda claiha çok 
yatırım yapma imkânı ile tokonolojilk gelişme
leri uygulamak mecburiyetindeyiz. 

İlk Beş Yıldık Plânda tarım sektörüne ağır
lık verildiği belirtilerek; % 4,2 büyüme hızı 
hedef alınmış, fakat gerçekleşme % 3,2 olmuş
tur. Bu dönemde sanayi setöründe de hedef, 
% 12,3 fakat gerçekleşme % 9,7'ye düşmüştür. 
İkinci Boş Yıllık Plânda sanayi sektörü, itici 
sektör olarak seçilmiş, gerçekleşme % 7,6 ol-
ımıştur. Bilindiği üzere, plânlamanın amacı sek
törler arası gelir dağılımındaki dengesizliği 
gidermek diye söylenebilir. Yine plâna göre; 
«enflâsyon yaratmadan millî gelirde % 7 bir 
gelişme hızını sürdürmek, aynı zamanda tanım 
üretimini çoğaltarak sanayileşmeyi gençekleşıtir-
ımck için ihracatı geliştirmek ve endüstrinin ar
tan hammadde ihtiyacını karşılamak, besleme se
viyesinle göre proteinli, .özellikle hayvani prote
inli besinleri artırmak» tarım politikasının 
amaçlan arasında yer almaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda kalkınma politi
kasının ilkeleri kısmında; «Tarım sektörünü 
üretimden tüketime kadar bütün aşamalarında 
bir refortm tutumu içinde diğer sektörlere net 
kaynak aktarabilecek güce ulaştırmak, tanım
daki gelişmeyi ekonominin ihtiyaçlarına yeterli 
bir duruma getirmek esas olacaktır.» şeklinde
ki ifade! eri memnuniyet ve ümit verici olarak 
nitelendirilebilir. Hakikatte kendisine hizmet 
edilen büyük kitle, çiftçi kitlesinin tarım prob
lemlerini halletmek, her Hükümetin anaıgıörevi 
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ve meselesi olmalıdır. Tarım sektöründeki prob
lemlere gereken ağırlığı veremezsek, köy ve 
köylü meselelerimizi de çözemeyiz. Dolayısıyle 
refahı tabana yayma idealimizi gerçekleştirmek 
mümkün olamaz. Bu bakımdan tarımın ve ta
nınla uğraşanların bütün meselelerini topluca 
ele alan ve millî plânla ahenkli olarak onun 
içinde mütalâa edilecek bir özel plânın öncelik
le ele alınması ve yürütülmesini lüzumlu gör
mekteyiz .Yeşil plân olarak adlandıracağımız 
bu çalışmadan gaye, tarım ve toprağın ıslahı, 
modernizasyonu yolu ile toprak - insan gücü, 
sermaye ve benzeri kaynaklardan azamî verimi 
allmak, üreticinin hak ettiği değeri mutlaka 
bulmasını sağlamak, toprak - insan münasebet
lerini düzenlemek, onların' hayat seviyesini yük-
seltmıek, tabiî âfetler ve benzeri beklenmeyen 
(durumlara karşı üreticiyi çaresizliğe düşürme
yecek bir garanti sistemini getirmek olacaktır. 
Görülüyor ki, yurdumuzda tarımsal gelişme-
yi hızlandırmaya engel olan anaproiblemlerin 
halli için çok taraflı tedbirler topluluğuna ih
tiyaç vardır. Bugün modernleşme eğilimi için
de bulunan Türkiye tarımında, kalkınmasında 
elbetteki önemli mesafeler alınmıştır. Arzu edi
len, tarımda rantaJbiliteyi sağlayacak gelişmenin 
süratlendirilmesi, zirat işletmelerinin kurul
ması, ziratte işgücünün diğer sektör faaliyet
leri içerisinde değerlendirilmesidir. 

Diğer taraftan, tarımla ilgili çiftçiliği ken
disine meslek edinmiş bulunan kimselerin de 
sosyal güvenlik imkânlarına kavuşturulması, 
ürünlerimizin tabiî ve benzeri âfetlere karşı ko
runması için bir sigorta sisteminin getirilmesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Nitekim, bu konuda sayın 
Tarım Bakanının çalışmalar yapıldığını beyan 
etmesi, sigortayı uygulamaya geçmeden Türk 
çiftçisine âfetlere karşı zamanında yardım ya
pabilmek için bir fon tesis edildiğini bildirmesi, 
yerinde bir karar ve memnuniyet verici olmuş
tur. Çiftçimizin yarının endişesinden kurtarıl
ması, yaşlılık, malûllük ve emeklilik gibi sosyal 
imkânlara kavuşturulmassı konuları da önem 
kazanmıştır. Bu husustaki tasarı ve tekliflerin 
Meclislerimizde değer bulacağını ümidetmekte-
yiz. 

Sayın milletvekilleri; millî ekonomisinin da
yanağı olan memleketimizde, Tarım Bakanlığı 
gibi Türk sosyal hayatının en önemli ve büyük 

hizmetlerini bünyesinde toplayan ve kalkınma es
prisi içerisinde plânlı dönemdeki gayretlerimizin 
en büyük ağırlığını taşıyan bir bakanlığın bütçe
si ve kuruluşu üzerinde durmak, elbette kolay 
bir görev değildir. Bakanlığın 1972 yılı bütçesi, 
cari ve yatırım harcamalarıyle sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları toplamı olarak 881 335 048 
liradır. Bu yıl program - bütçe esaslarına göre 
hazırlanan bütçe teklifi 1 080 812 849 liradır. 
Bunun 793 067 919 lirası cari harcamalar, 
204 788 000 lirası yatırım harcamaları, 9 350 000 
lirası kamulaştırma bedeli ve 73 606 930 lira
sı da transfer harcamalarından teşekkül etmek-

' tedir. Biraz daha inceleyecek olursak, bunun 
793 067 919 liralık cari bütçenin 593 178 597 
lirası aylık, ücret, sosyal yardımlar ve ek ça
lışma karşılıklarıdır. Cari bütçenin hizmeti kö
ye, sahaya götürecek kısmı ise, 199 889 322 li
radır. Bu miktar, geçen yıl bütçesindeki öde
nekten bir miktar fazla görülmektedir. 

Görülüyor ki, bu Bakanlığın arzu edilen ta
rımsal gelişmeyi sağlayabilecek bir malî güce 
kavuşturulması gerekmektedir. Bu hususu Yü
ce Meclisin takdirlerine arz ederken, hizmetin 
ifası bakımından nüfusumuzun çoğunluğunu 
teşkil eden bir kitleye hitabeden Tarım Bakan
lığı teşkilâtı ve görevleri üzerinde kısa da olsa, 
önemine binaen biraz durmak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Tarım 
Bakanlığı 1973 yılında çıkarılan 3202 sayılı Teş
kilât ve Vazife Kanunu ile memleketimizin ta
rım politikasını uygulamak, tarımsal üretimi 
düzenlemek, İslah etmek ve geliştirilmekle gö
revli kılınmıştır. Günümüzün şartlarına cevap 
veremeyecek duruma gelen bu kanunun değiş
tirilmesi, Bakanlığa gerçek bir hüvviyet kazan
dırılması ve bunun için gerekli olan kuruluşları 
bünyesinde toplaması zorunlu ve uygun görül
mektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü gibi ayrı bütçelere sahip bulunan 
iki Genel Müdürlük, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 
Yem Sanayii, T. A. Ş. Genel Müdürlüğü ile Ya
pağı ve Tiftki A. Ş. Genel Müdürlüğü gibi 
birer kamu iktisadî kuruluşlarından başka, 19 
aynı teşkilât ile hizmet gören bu Bakanlığın 
yeniden güçlendirilmesini sağlayacak reorgani-
zasyonunu ele almak mecburiyeti vardır. Nite-
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kim, Devlet Plânlama Teşkilâtı da, Tarım Ba
kanlığı bünyesinin iyileştirilmesini ve yenid'en 
düzenlenmesini öngörmüştür. Konunun teknik 
yönü ayrıntılı, o nispette de hacimlidir. Tarı
mın altyapısına ilişkin görevler, üreticinin teş
kilâtlanması, ziraî kredilerin dağıtımı, tarım 
sanayii ve ürünlerinin pazarlanması, fiyat po
litikası, Tarım Bakanlığının görevleri dışında 
bırakılmıştır. Böylece ve bugünkü yapısı ile 
Tarım Bakanlığı, esas fonksiyonunu ifa edemez 
duruma gelmiş görünüyor. Dış ülkelerdeki tek
nik uygulama ve pazarlamaya ilişkin koşulları 
zamanında öğrenebilmek için, tarım ataşelik
lerinin kurulmasını zorunlu görme'kteyiz. 

Diğer taraftan, bu arada çiftçiye örnek ve 
öğretici olarak başta hububat ve sanayi bitkileri 
tohumluğu olmak üzere, her türlül damızlık 
hayvan, fidan, fide yetiştirmek ve bedeli karşı
lığında üreticilere intikal ettirmek, yetiştirici
lerle işbirliği yapmakla görevli bulunan Devlet 
Üretme Çiftliğinin de yeniden bünye ve adet iti
bariyle reorganize edilmesini uygun görmekte
yiz. 

Eesasmda, bu konuda Tarım Bakanlığının 
uzun yıllar yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur. 
Mehtap projesinden başlamak üzere, Tarım Ba
kanlığı teşkilâtının yeniden düzenlenmesine ait 
raporlar ve bilhassa Ziraat Mühendisleri Odasının 
bu konuda son olarak hazırlamış olduğu, Ba
kanlığın reorganizasyonu ile ilgili rapordan, bu 
teşkilâtın bugünkü ihtiyaçlara cevap verebile
cek şekilde süratle düzenlenmesini kolaylaştıra
cak hususlar vardır. 

Tarım Bakanının işe başladığı günden beri 
Yüce Meclise karşı bu konuda yaptığı konuş
mayla bu Bakanlığı statik durumundan kurta
rıp dinamik bir veçhe vermesi için vaadetmiş ol
duğu sözleri ve bu konuda yapmış olduğu çalış
maları bilmekle beraber, artık Bakanlık teşkilâ
tının modernizasyonu ve bugünün ihtiyaçlarına 
cevap verecek malî imkânlarla beraber yeniden , 
düzenlenmesini zarurî görmekte ve bunu bekle
mekteyiz. Çok kaliteli bir personel camiasını 
bünyesinde toplayan, merkez ve taşra teşkilâtını 
âdemi merkeziyet esasına göre mevcut kıymet
lerini teşkilât birimleri içinde lâyik oldukları 
yerlere koyarak elindeki entellektüel ve potan
siyel gücü gereği gibi değerlendirebilirse, bu 
alanda çiftçilerimize, köylülerimize ve millî eko
nomimize çok daha yararlı hizmetler yapabile

ceğine inanıyoruz. Şunu kabul etmek lâzımdır 
ki, kalkınmada esas olan insan faktörüdür, tek
nik güçtür. Teşkilâtın organizasyonuyle bera
ber, sağlanan imkânların en iyi kullanmasını bi
len ülkücü ve misyoner ruhlu, hizmeti aşk mer
tebesinde seven, inançlı bir kadro ile elbetteki 
Türkiye yükselecektir. Biz, köyden fışkırmayan, 
nimetlerini köye götürmeyen bir kalkınmanın 
mümkün olacağına inanmamaktayız. Tarım Ba
kanlığı bu asil vazifenin heyacanı içerisindedir 
ve bu vazifeyi en iyi şekilde yapmaya lâyiktir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde tarım
sal politikanın tespitinde en önemli kriter, kana
atimizce, halkın beslenmesidir. Bu da, artan 
tarımsal ürünler ihtiyacının kazanabilmek için 
yeni arazi elde etme gayretlerine paralel olarak, 
topraklarımızdan daha fazla verim sağlamakla 
olacaktır.- Halkımız en iyi şekilde dengeli (çe
şitli gıda maddeleriyle) bir gıda rejimi içerisin
de beslenmesini temin edemediği takdirde sana
yileşmek zorlanacaktır. Nobel ödüllerinin ya
ratıcısı İsveçli mucit Alfred Nobel, yeryüzünde 
aç insan kalmaması için açlıkla mücadeleye bü
yük değer vermiş ve bunu şu sözlerle ifade et
miştir: «Bence, yaşayan insanların karnını do
yurmak, ölüler şerefine âbideler dikmekten da
ha önemlidir».. Evet, dünya medeniyetinin gele
ceği, bütün insanlık için iyi bir hayat seviyesi 
sağlanmasına bağlıdır. 

Bugün memleketimizde tarımsal üretim, 5'li 
yıllık plânlarda tespit edilen seviyelere ulaşa
mamakla beraber, hedefe yaklaşmaktadır. Prob
lem, özellikle hayvansal üretimde ve su ürünle
rinde görülmektedir. Bunun da bellibaşlı nedeni, 
tabiat şartları ve teknilojik gelişmelerin arzu. 
edilen seviyede olmayışıdır. Son 4 - 5 yıldan be
ri buğday ithaline gidilmemesi, elbette ki, se
vindiricidir. Tabiat şartlarıyle beraber, bilhassa 
teknolojideki gelişmeler, yüksek verimli tohum
luk kullanılması, sulama ve gübrelenen sahala
rın attırılması, ilaçlamaya hız verilmesi, bitki 
ve hayvan hastalıklarıyle mücadeleye önem ve
rilmesi, çiftçinin eğitilmesi gibi Bakanlık teşki
lâtının gösterdiği gayret, elbetteki olumlu yön
de etkili olmuştur. 

1939 yılında 4 191 528 ton olan buğday üre
timi 1972 yılında 12 000 000 tona yükselmiş ve 
% 300'e yakın bir artış sağlanmıştır. Aynı süre 
içinde yağlı tohumlar üretimi 221 bin tondan 
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1 480 G00 tona, pamuk üretimi, 63 950 tondan 
520 439 tona, narenciye üretimi 66 651 tondan 
891 600 tona, şeker pancarı üretimi, 634 978 ton
dan 6 000 000 tona yükselmiş bulunmaktadır. 
Üretimde göze çarpan bu artışların tarımsal gir
di miktarlarında sağlanan büyük gelişmeler, su
lanan arazi miktarları yanında, teknik bilgi ve 
elemanın büyük çapta etkili bulunduğunu kay
detmek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, 20 dakikalık müd 
detiniz bitmiştir. 

Efendim ikinci 10 dakikayı kullanıyorsunuz. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

Üretime katkısı % 15 - 20 oranında olacağı 
bilinen tohumluk ihtiyacı, yılda 400 - 500 000 
ton civarındadır. Bakanlık, 1972 yılında 128 000 
tondan fazla sertifikalı hububat tohumluğu da
ğıtmıştır. Hububat tohumluğu fiyatının geçen 
yıla nazaran 10 kuruş düşürülmesi memnuniyet 
vericidir. 1960 yılında çiftçi tarafından kulla
nılan gübre miktarı, 107 332 ton iken, bu mik
tar, 1966'da 1 025 000 ve 1972'de 3 845 000 ton 
olup, 1973 yılında 4 432 000 ton olarak prog
rama alınmıştır. Gübre politikamızın önemli bir 
sorunu, gübre tedarikinde kendini göstermekte 
dir. Yerli gübre imalât kapasitemizin süratle 
artırılması, yeni gübre fabrikaları kurmak gibi 
zaruretler ortaya çıkmaktadır. Sayın Bakanın 
da beyanlarından öğrendiğimize göre bu yıl, 
karaborsa metal haline gelmemiş olan ticaret 
gübreleri için alman tedbirler sayesinde önü
müzdeki yılda da bir sıkıntı çekilmeyecektir. 
Bunu biz de temenni etmekteyiz. 

Üretimi artırıcı ve ürünün kalitesini yüksel
tici diğer bir konu da, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, bitki hastalık ve zararlarıyle mücadele 
yapmaktır. Bakanlığın bu konuda da ciddi bir 
şekilde etkili çalışmalar yaptığı görülmektedir. 
Bu hizmetler Devlet ve halk tarafından müşte
reken elç 'alındığında, daha müspet sonuç sağ
landığı görülmektedir. Bu maksatla, bölgelerde 
kurulan Ziraî Mücadele Araştırma Enstitüleri
nin teknik eleman gereç ve araç bakımından 
takviye edilmesi. F. A. O. ve Dünya Sağlık Teş
kilâtı ve Gıda Kodeksi komiteleriyle işbirliğinin 
devamı, Batı ülkeleri standartlarına uygun araş
tırmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesi mem
nuniyet vericidir. 

Bir misal vermek gerekirse, 1971 yılında Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesinde hububat sahala
rında zararlı olan süne haşeresine karşı, 2 920 
ton çeşitli ilâç kullanılarak 1 651 085 dekarlık 
sahada Devletçe mücadele yapılmış ve 107 852 
ton hububat karşılığı 108 000 000 liralık zarar 
önlenmiştir. Yine 1972 yılında ise, 547 609 de
karlık sahada mücadele yapılmış, 65 713 000 
lira değerinde mahsul kurtarılmıştır. Bu çalış
maların daha süratlcndirilmesi ve Türkiye eko
nomisine faydalı olacağı ümidindeyiz. 

Ziraî faaliyetlerin tekniğe en uygun şekilde 
tatbiki, belirli nitelikte tarım alet ve makinele
rinin kullanılmasıı bunların çiftçiye zamanında 
ve en uygun fiyatla intikâli üzerinde Bakanlı
ğın önemle durduğu görülmektedir. Biz ziraat 
alet; ve makinelerin imâli, ithâli ve dağıt-ıımı için 
bir kararname veya kanun hazırlanmasını, bu 
konuda Tarım Bakanlığının yetkili kılmaması-
nın gerektiğine inanıyoruz. 21 bölgede görev 
ii'a eden Ziraî Donatım kurumu, 1973 progra
mı altında diğer alet ve makina yamn'da 8 500 
traktör tedarik edecek şekilde hazırlık yapmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye tarımında bir 
numaralı problemin su problemi veya kuraklık 
okluğunu, bu şartlar altında verimin arttırılma
sını sağlıyacak başlıca faktörün, şüphesiz ki, su
lama olduğunu kabul etmek lâzımdır. Yeraltı 
ve yerüstü sularından üretim, bent, baraj ve re
gülâtör gibi tesislerle at'lurılabileceğı gibi, sunî 
yağmurlama denemelerinin de memleketimizde 
yapılması düşünülebilir. 1972 yılında 93 105 hek
tar arazinin sulanması imkân dahiline girmiş 
ve böylece memleketimizde sulanabildi arazi 
miktarı, 2 000 000 hektara yaklaşmıştır. 

Üretim artışını sağlıyacak girdilerin temini, 
ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması ile 
tarım işletmelerinin bünyelerinin ıslâh edilme
sinde tarım kredileri etkili bulunmaktadır. Bu 
konunun ehemmiyetini takdirlerinize arz eder
ken, plânda 1973 yılında da 22 milyar liraya 
yükselmesi öngörülmüş bulunduğunu ifade etmek 
isterim. G erek haktar ve gerekse hayvan ba
şına verilecek ikraz birimlerinin arttırılması ile 
toprak değer baremi üzerinde de bölgeler itiba
riyle bir müspet sonuca varılması temennilerimiz 
arasında olacaktır. 
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Bakanlığın bilhassa Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü bünyesinde araştırma, eğitim ve öğre
tim ve yayım kuruluşları arasında daha etkili 
bir koordinasyon sağlanması ve çiftçiye götü
rülecek hizmetler, müşterek bir programa 
bağlanması zaruriyetine de inanıyoruz. Ziraat 
meslek okullarıyla araştırma enstitülerinin 
kendi konuları ile ilgili faaliyetlerine devam 
ederken, çiftçilerin de kısa ve uzun süreli 
kurslar suretiyle eğitilmesi, mutlak surette 
üniversitelerle işbirliği yapılması şarttır. Hiz
metin köye . kadar götürülmesi teknik ziraat 
merkezlerinin kurulması, taşıt ile çeşitli eği
tim ve öğretim araç ve gereçlerinin temiini, ta
rımsal faaliyetin, bilhassa ilçe seviyesinde tak
viyeli olarak yapılması zaruretine inanıyoruz. 

Türkiye tarımında hayvancılık, çok önem
li bir yer işgal eder. Bilhassa Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgelerinde, çayır ve 
meraların geniş yer kaplandığı illerimizde bü
yük bir potansiyel vardır. 1973 yılında yo
ğun süt işletmeciliği ile köy hayvancılığı projele
rinin uygulanılması yanında, yem üretimi teda
riki ve köy hayvancılığı projelerinin uygulan
ması gibi çalışmalar hayvancılığın gelişmesine 
hız verecektir. Kalkınmada öncelikli yöreler 
ile hayvancılık bölgelerine bu hususta gerekli 
önem ve ağırlık verilmelidir. Bu yıl et fiyat
larına uygulanan narh sisteminin kaldırılması, 
bir tedbir olarak hayvan besiciliğini teşvik ede
cektir. Bunu memnuniyetle karşılarken, di
ğer taraftan en değerli yem kaynağı olan küs
pe ve kepeğin ihraç edilmesi, tasvip edilecek 
bir husus olmayacaktır. Yine Bakanlığın er
ken kuzu kesimini önleme yolunda yapmış ol
duğu faaliyet isabetli bir karardır. Bu çalış
maların devamı en büyük temennimizdir. Hay
vancılığın ıslah ve yetiştirilmesinde sunî tohum
lama, hastalıklarla mücadele konusunda can
siperane çalışan veteriner hekimlerimizin me
sailerini de burada şükranla kaydetmek lâ-
zımgelir. 

Meclis gündemimde bulunan Hayvan Sağlık 
Zabıtası ile Yem kanunu tasarılarının ve bil
hassa Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi kanun 
tasarısının en kısa zamanda Meclis Komisyon 
ve Genel kurullarından çıkarılarak, kanunüyet 
Ikesbetmeslni lüzumlu ve zarurî görmekteyiz. 

'Sayın milletvekilleri; 7 20O km. kıyı şeridi
ne sahip bulunan memleketimizde, yine halkın 

beslenmesinde hayvansal protein kaynağı ola
rak büyük önem taşıyan su ürünlerinin üre
tim, eğitim, araştırma ve diğer hizmetlerin 
ifası için, 1380 sayılı Kanun gereğince kurul
muş bulunan teşkilâtın yeterli kadro, eleman, 
araç ve sair imkânlara kavuşturulması zaruri
dir. Kuruluşta görev alan teknik personelin 
mesaisiyle bu Genel Müdürlüğün yurt çapında 
vereceği hizmetin yararlarına inanıyoruz. 

1956 yılında Ticaret Kanununun hükümleri
ne göre kurulan Yem Sanayii T. A. Ş. Genel 
Müdürlüğünün, 1973 yatırım programıyla Di
yarbakır, Ağrı, Mardin - Kızıltepe, Bitlis, Elâ
zığ ve Muğla illerinde ve Tatvan'da 5 ton/saıat 
kapasiteli yem fabrikalarını kurmasını, ayrıca 
Türkiye Süt Sanayii Genel Müdürlüğünün ça-
lışimalarım imeramuniyetle karşılaımakitayız. 

Tarım alanında" üreticiye gerekli hava tah
minlerini bildirmek; üretimin emniyetini temin 
ile halkın günlük ve hattâ haftalık mesaisini 
ayarlamasında yurt çapındaki rasat ve etütle-
riyle ilgili kuruluş ve bakanlıklara bu konuda
ki yardımlarıyle verimli ve olumlu hizmetler
de bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, me
saisiyle geniş bir ilgi toplamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; görülüyor ki, görüş
lerimizi özetle belirttiğimiz tarım politikasının 
esası; hizmeti ifa eden Bakanlık teşkilâtıyla 
birlikte, tarım sektöründe de topyekûn üreti
mi artırmaya dayanmaktadır. Bunun için de, 
yeter toprağı olmayan veya hiç toprağı bulun
mayan çiftçilerimizi toprağa kavuşturmak, da
ğınık toprakları toplulaştırmak, işletme bünye
lerini düzenlemek, suların tarımda en iyi şe
kilde kullanılmasını temin eıtimek; çayır, mera, 
otlak ve yaylakların kullanılma ve geliştirilme
lerini sağlamak, tarımda kiracıık ve ortakçı
lığı düzenlemek, kredi sistemini uygun şartlar
la ve yeterince ortaya koymak gibi tedbirlerin 
alınması zaruretine bir kere daha inanıyoruz. 
Bugün Türkiye'de halli gereken bir toprak me
selesi de vardır. Kanaatimizce önemli olan 
nokta; mülkiyete, mirasa, dine, aileye sıkı -
sıkıya bağlı olan Türk halkının gelenekleri ve 
intibak kabiliyeti gözönünde tutulmak sure
tiyle bu meselenin ne sekilide halledilmesi ge
rektiğini de tespit etmektir. Toprak darlığı
nı gidermenin bir yolu, da kalkınma plânla
rında da belirtildiği gibi, ar tan ziraî nüfusun 
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tarıma dayalı sanayie aktarılması ve bununla 
beraber çiftçinin teşkilâtlanması, özetle sanayi
leşme olacaktır. Türkiye'de üretimden tüketi
me kadar, bütün çiftçi ye köylü problemlerinin 
halline ve köy kalkınmasına temel teşkil ede
cek olan toprak ve tarım reformu tasarısının 
(memleket gerçeklerine uygun olarak Yüce.Mec
lislerde en iyi şekli alacağına inanıyoruz. 

Memleketimizin topyekûn 'kalkınmasının tam 
ve şuurlu bir şekilde teşkilâtlanmış çiftçi kit
lesinin varlığı ile mümkün olduğunu belirtir
ken; bunun da, fedakâr ve yurtsever aydınla
rımızın köylerimize yönelmeleri ve hizmetin en 
iyi şekilde köye götürülmeısiyle mümkün ola
cağını biliyor ve buna inanıyoruz. Köy ve köy
lü meselesini bir beşeriyet ve medeniyet dava
sı olarak telâkki ediyoruz. İnanıyoruz ki, Tür
kiye'nin refahı; Türk çiftçisinin refah ve saa
detinden doğacak ve bunun yolu da köylerimiz
den geçecektir. 

Sözlerimi bitirirken, 1973 yılı Bütçesinin 
memlekejtimize, Tarım Bakanlığının güzide men
suplarına, Türk çiftçi ve köylüsüne hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi hürmet-
ıle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Yücelerde
dir. Sayın Yüceler buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adı
na, Tarım Bakanlığının 1973 yılı Bütçesi üze
rinde görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla iştigal 
eden, Türk ekonomisinin büyük ağırlığını bün
yesinde taşıyan, yurt kalkınmasında ve halkı
mızın refaha kavuşmasında ümit kaynağı olan 
bir konuda, 20 dakikalık zaman içerisinde ko
nuşma yapmanın güçlüğünü takdir edersiniz. 

Bu baıkımdan, tarıma ait sorunları tek tek 
ele alarak eleştirme yapma yerine, Tarım Ba
kanlığının yetki ve sorumluluğunu, izlediği ta
nın politikası ile bütçesini eleştirmeye çalışa
cağım. 

Tarım sektörünün altyapı hizmetleri veya 
başka bir deyimle tarımın altyapı politikası, ta
rım ürünleri ile ilgili fiyat politikası, tarım 
ürünlerinin iç ve dış pazarlama politikası ve ni-
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I hayet tarımsal gelişmeyi teşvik politikası, Ta
rım Bakanlığı dışındaki Bakanlık ve kuruluşla
ra bırakılmıştır. Daha doğrusu, Tarım Bakan
lığı beceriksizliği ve ihmali yüzünden bu hiz
metler üzerindeki yetki ve fonksiyonunu geniş 
çapta kaybetmiştir. Tarım Bakanlığının yetki 
ve fonksiyonlarını paylaşan bakanlıklar ara
sında başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, Orman, 
Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları bulunmakta
dır. 

Bu bakanlıklara bırakılan tanmm altyapı 
•hizmetlerini de yine tek tek saymayı lüzumsuz 
sayıyorum. Yalnız bir örnek vermekle yetinece
ğim: 

Tarım Bakanlığının akşam - sabah beraber 
çalıştığı Türk çiftçisinin teşkilâtlanması, bu ba
kanlığın sorumluluğu dışında bırakılmıştır. Şöy
le ki; 

Tarımsal satış kooperatifleri Ticaret Bakan
lığının; pancar yetiştiricileri ve Tarım Kredi 
KoopeHatifleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın; Toprak Su, Köy Kalkınma ve Üretim Ko
operatiflerinim de Köy İşleri Bakanlığının yet
ki ve soramlnluklarına bırakılmış olduğunu 
açıklamak mümkündür. 

Görülüyor ki, köylü ve çiftçinin bir arada 
çalışmasını teşvik eden, köye ve köylüye hizmet 
götüren, maliyeiti düşüren ve üretimi artıran en 
önemli bir konu olan kooperatifleşme dahi, Ta
rım Bakanlığının inisiyatifi dışında, başka baş
ka bakanlık ve kuruluşlarca organize edilmeye 
ve yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Bu gibi örnekler ve bu örneklere eklenecek 
daha pelk çok örnekler dolayısıyle Türk tanm 
politikasına ilişkin altyapı hizmetleri ile ilgili 
yatırımların, planlanmasında, maalesef Tarım 
Bakanlığı yetkili bir organ olmaıkitan çıkmış, 
•gücünü ve otoritesini zaafa düşürmüştür. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma dönemine gir
diğimiz bu tarihlerde dahi, Tarım Bakanlığı 
mazisi bir hayli eski teşkilât kanunu ile idare 
edilmektedir. Bu kanuna bağlı çıkanlması zo
runlu bulunan yöııeitmelik yerine, kararname
lerle işler yürütülmeye çalışılmakta; bu hal, 
Tarım Bakanlığını gittikçe güçsüz bir durunıa. 
düşürmektedir. Tarım Bakanlığında bilim ve 
tekniğin gerektirdiği köklü bir idarî reform 

I yapılmadığı için, Tanm Bakanlığının sektör-
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îer üzerindeki aticisi her geçen yıl maalesef bi
raz daha azalmaktadır. 

•Halbuki, Tarım Bakanlığı politikasına isti
kamet verecek, idarenin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili ilke ve stratejilerin belirlenmesi ve 
uygun görülen önerilerin saptanması amacı ile 
son 10 yıl içinde muhtelif kanallarda çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında : 

— 1963 yılında hazırlanan Mehtap projesi, 
— 1972 yılında hazırlanan idari reform da

nışma kurulu rapora, 
— 1964 yılınida hazırlanan tarım hizmetleri 

ve teşkilâtının yeniden düzenlenmesi hakkında 
rapor, 

1965 ve 1971 yıllarında hazırlanan Türkiye 
Ziraat Mühendisliği I nci ve II nci Teknik 
Kongre çalışmaları, 

— I nci II nci III ncü Beş Yıllık Kalkınma 
plânlan ve yıllık icra programları, 

— Ziraat Mühendisleri Odasının, Tarım Ba
kanlığı örgüt ve görevlerinin yeniden düzen
lenmesi ve güçlendirilmesi üzerinde öneriler 
<adı altındaki raporu. 

Bütün bu etüt ve araştırmalarda varılan or
tak görüş şudur : 

Bu da yurdumuzda tarımsal örgüt ve gö
revlerin yönetim ve denetimini tümü ile yapa
bilen bir Tarım Bakanlığı kuruluşuna ihtiyaç 
olduğudur. 

Çünkü, tarımsal örgüt ve görevler o kadar 
çok dağılmış ve parçalanmıştır ki, bu konuda 
arzulanan koordinasyon ve entegrasyon sağlanT 

masına olanak kalmamıştır. 
Bu rapor ve plânlarda tarım sektörü için 

uygun görülen kurumsal tedbirler önem ve ön
celiklerine göre sıralanmış ve önerilmiş bulun
maktadır." 

Tarım Bakanlığının bu çalışmalarından da 
faydalanarak Bakanlık hizmetlerinin dağınıklı
ğını, Bakanlık otoritesinin etkisiz ve yetkisizli
ğini gidereceğini sabır ve ümitle beklemekte
yiz. 

Tarım Bakanlığının başarısını engelleyen 
faktörlerden birisi de, bu Bakanlığa ayrılan 
ödeneklerin yetersizliğidir. Bilhassa Tarım Ba
kanlığı bütçesinde yatırımlar için ayrılan öde
nek 1973 yılı genel bütçesi içerisinde yok dene
cek kadar azdır. 

Şunu üzülerek ifade etmek mecburiyetinde
yim ki, Meclis içinde ve dışında herkes Türk 

çiftçisinin fedakârlığından, çalışkanlığından ve 
sıkıntısından, onlara yardımcı olmanın mutlaka 
şart olduğundan nüfusumuzun % 65'i gibi bü
yük bir kısmının tarım kesiminde çalıştığından, 
millî gelirimizin % 28'ini tarım gelirlerinden te
min edildiğinden, ihracatımızın % 70 - 80'iııin 
tarım ürünlerinden sağlandığımdan, tarımsal 
gelişmenin ve gelişmiş bir tarım ekonomisinin 
özlendiğindeıı, ileri ve gelişmiş bir tarımla yur
dumuzun önemli sorunlarından olan istihdam 
olanaklarının sağlanacağından, işsizliğin gide
rileceğinden, daha sağlıklı yaşantıdan, tarıma 
dayalı sanayi dalının gelişeceğinden ve daha 
çok döviz sağlanarak milletçe refaha ve mut
luluğa ulaşacağımızdan bahsedilmektedir. Özel
likle seçimin yaklaştığı şu günlerde bir de 
YEŞİL PLÂN edebiyatı başlamıştır. Buna rağ
men yıllar yılı tarımsal gelişmenin en ön şartı 
olan Tarım Bakanlığının bütçesine özellikle ya
tırımlarla ilgili olan kısmın ağırlığı oranında 
ödenek koydurmada aynı hassasiyet gösteril
miştir. Bu bakımından tarımsal gelişmenin ve 
çiftçiyi refaha kavuşturmanın üzerinde yapı
lan bu politik edebiyetta samimiyet aramak 
çok zordur. 

1973 yılı Devlet bütçesinde Tarım Bakan
lığına ayrılan ödenek miktarı 1 007 812 849 
liradır. Bunun; 

593 178 597 lirası personel giderlerine ta
rım bütçesinin % 55,2'si, 

195 889 322 lirası diğer cari giderlere, ta
rım bütçesinin '% 18,3'nü, 

203 788 000 lirası yatırımlara, tarım bütçe
sinin % 19,0'ı, 

9 350 000 lirası kamulaştırmaya, tarım büt
çesinin % 0,8'i, 

72 003 930 lirası transferlere, tarım bütçe
sinin % 6,7'si, ayrılmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, genel Devlet bütçesi içerisin
de Tarım Bakanlığı bütçesi ortalama % 1,5 ka
dardır. Bu nispetin düşüklüğü, meydandadır. 
Ayrıca; Tarım Bakanlığının bu düşük bütçesi 
içerisinde yatırımlara ayrılan payın % 19 civa
rında olması da nazarı dikkate alınacak olursa, 
bu Bakanlıktan beklenen başarıya ulaşmanın, 
milletçe tarımsal kalkınma ile refah ve mutlu
luğa kavuşma hasretinin ve YEŞİL PLÂN ede
biyatının hayal olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

_ . 826 — 



M. MscOifli B : 66 

Kalkman demokratik memleketlerde perso
nel giderleri genellikle % 25 civarındadır. Hat
tâ gelişmekte olan ülkelerde dahi personel gi
derleri kuruluş bütçesinin azamî % 30 - 40'ı ara
sındadır. 

Bizim memleketimizde maalesef personel gi
derleri bu nispetlerin çok üstündedir. 

Tarım Bakanlığının 1972 yılı bütçesinde ya
tırımlar % 16,5; personel v. s. giderleri % 83,5; 
1973 yılı bütçesinde yatırımlar % 19; personel 
v. s. giderleri de %81,dir. 

Bilindiği gibi, personel giderlerinin düşük
lüğü nistepinde yatırımlar prodüktiv olmakta
dır. 

Tarım Bakanlığının bu kadar ağır ve önem
li hizmetleri, gelişmiş olan memleketler parale
linde yürütebilmesi için personel giderleri dı
şındaki ödeneğin normal olarak 5 kat artırıl
ması lâzım olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; toplum hayatımızın sı
kıntısız işlemesinde huzurun büyük önemi oldu
ğu malûmdur. İdarî hayatımızda da başarılı ol
unanın sırlarının başında, huzur içerisinde ça
lışma gelmektedir. Tarım Bakanlığı personeli 
maalesef bu huzurdan da çeşitli nedenlerle yok
sundur. Bu huzursuzluğun bir nedenine değine
rek geçiştirmek istiyorum. 

Devlet personel rejimindeki aksaklık ve 
adaletsizlik Tarım Bakanlığı bünyesindeki per
soneli daha çok tedirgin etmiştir. Çünkü; Ta
rım Bakanlığında kadrosuzluk dolayısıyle terfi 
edemeyen, sayısı bir hayli kabarık personel 
vardır. Ayrıca; maaş, ücret ve yevmiye sistemi 
Tarım Bakanlığında geniş çapta uygulanmak
tadır. Bu iki durumdan dolayı, Personel Kanu
nu dolayısıyle memurların işgal ettikleri kad
roya göre intibaklarının yapılması nedeniyle 
bütün Devlet personelinde olduğu gibi, Tarım 
Bakanlığı personeli de geniş çapta huzursuz ve 
tedirgin olmuştur. Bu hal Personel Kanunun
dan beklenen ümidi suya düşürmekle" kalma
mış, Devlete karşı güvensizliği, endişeyi ve teş
kilât içinde de huzrursuzluğu daha da artırmış
tır. Bütün memurlarımız gibi, Tarım Bakanlığı 
•memurları da fazla maaştan yani maddeden zi
yade haklar ve idarede adalet istemektedir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna kadar gelmiş 
bulunan Kanun Kuvvetindeki Kararname ile 
hu aksaklık ve adaletsizliklerin geniş çapta gi
derileceğini ümidediyoruz. 
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Memleketimiz tarımında Tarım Bakanlığının 
ve ilgili Devlet teşekkülermin gayretleriyle başarı
lı hizmetler yapıldığı inkâr edilmeyecek bir ger
çek: ise, de tarımın hâlâ pek çok problemlerinin 
halledilemediğini, ulaşılmasını arzuladığımız he
deften daha çok uzakta bulunduğumuzu ifade 
etmek de aynı ağırlık ve açıklıkta bir gerçek
tir. 

Tarım sektörünün hızla gelişmesi için kısa 
sürede halledilmesini zorunlu gördüğümüz kök
lü problemlerden bâzılarını açıklamak isterim. 
Açıklıyacağımız bu ve bunlara benzer problem
ler halledil m edikçe tespit edilen hedefe ulaşmak 
şuyle dursun daha da hedeften uzaklaşacağımız 
endişesi içindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
İç ve dış taleplere göre hangi cins ve çeşitte 

tarım ürünlerinin hangi tarımsal bölgelerimizde 
yetiştirileceği plân ve programa bağlanmadık
ça; bu ürünlerin tespit edilen miktar ve kalite
de yetiştirilmesi için gerekli teşvik tedbirleri 
yeterince ve zamanında alınmadıkça; tarım top
raklarımızı yıllar yılı yiyip tüketen ve pek çok 
çiftçi ve köylümüzün köyünü terk etmesine ka
dar varan erozyon kanseri tedavi edilmedikçe; 
şehirlerşmede ve yeni iskân politikasında en 
verimli tarım arazilerinin ölü arazi haline geti
rilmesi durdurulmadıkça; yıllar yılı insafsızca 
sömürülen tarım arazilerine verilmesi gereken 
hayvan gübresinin yakıt olarak kullanılması ön-
lenmedikçe; ekilen ve dikilen her türlü tarla 
bitkileri, sebze, bağ ve meyveliklerdeki koruma 
yetersizliği yüzünden verilen kayıplar durdurul
madıkça ; bir ailenin insanca yaşamasının temin
den çok uzak araziler üzerinde çiftçilikle ömür 
tüketenler, bu sıkıntıdan kurtarılmadıkça; Tür
kiye ekonomisinde önemli bir ağırlığı olan tarım 
sektörünün planlanması ve uygulanmasında en 
büyük sorumluluğu taşıyan Tarım Bakanlığının 
yetki ve sorumlulukları genişletilmedikçe; bün
yesindeki her türlü statik güçler dinamik hale 
getirilmedikçe ve nihayet Türk tarımının asıl 
yapısında köklü bir değişiklik yapılmadıkça, bu 
Bakanlığın belirli, tutarlı ve etkili bir tarım po
litikasını yürüttüğü, tarımsal gelişmenin kısa 
sürede başarıya ulaşacağı ve birim araziden azamı 
veriuiin alınacağı iddiası da bir hayal olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, dikkat edilirse bütün 
yalnız isimini koyarak değirip geçtiğimiz her 
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konu, Türk tarımının belli başlı önemli sorun
larıdır. 

Tarım kesiminde aksayan ve bozuk bir sis
tem içerisinde devam eden daha pek çok sorun
ları sıralamak mümkündür. 

Toprak dağılımı üzerindeki adaletsizlikten; 
tarımsal kredinin yetersiz, dengesiz ve düzensiz
liğinden; toprak ve insan arasındaki ilişkilerin 
bozukluğundan ve üreticilerin himayesiz bırakıl
dığından çok söz edilmiştir. Onun için yeniden 
bunları tekrarlamak istemiyoruz. 

Bütün bu görüşlerden sonra, peşinen ifade 
edilmesi gereken husus şudur : 

— Tarım Bakanlığının belirli ve etkili bir ta
rım politikası yoktur. 

— Tarım Bakanlığı yetki ve fonksiyonlarını 
geniş çapta yitirmiştir. 

v— Tarım Bakanlığında sorumluluk duygusu 
maalesef zaafa uğramıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
ifade edildiği gibi; Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plân döneminde tarım sektörünün 
gelişme hızı maalesef plân hedeflerinin altında 
kalmıştır. Bu dönemler içinde Türkiye tarımı
nın ana üretim dallarından birisi olan ve Türk 
ekonomisinde büyük ağırlığı bulunan hayvancı
lığın ve su ürünlerinin gelişme hızı ise, plân he
deflerinin daha da altında olmuştur. 

Modern girdilerde, yatırımlarda, örgütleşme 
ve tarımsal üretimde de tespit edilen plân he
deflerine ulaşılmamıştır. 

Hayvan yemi üretimi hayvancılıkta beklenen 
gelişmeyi temin edememiş, yurdumuzda yerle
şen hayvan hastalıkları tam kontrol altına alına
mamıştır. 

Sulardan yararlanma olanağı düşük seviyede 
kalmış, traktör ekipman dengesi kurulamamış
tır. 

Son 10 yıllık plânlı dönem içinde tarım sek
törünün yukarıda bir kısmını sıraladığımız dal
larda plân hedeflerinin altında kalışını yalnız 
bir nedene yani olumsuz hava şartlarına bağla
mak kanaatimize göre, geçerli bir gerekçe ola
maz. Plânlamada çalışan uzmanlarımızın tarım 
sektöründeki gelişme hızını tespit ederlerken ta
rım kesiminde hızlı gelişmeyi engelleyen tekno
lojik ve doğal engelleri de, tarım kesiminin ge
lişmesini, iç ve dış taleplerin sınırladığını da, 
daha pek çok etkenlerle birlikte olumsuz hava 
şartlarını da hesaba kattıkları malûmdur. 
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Kanaatimize göre; tarım sektörünün gelişme 
hızının plân hedeflerine ulaşamamasının nede
ninin başında, idaredeki sorumluluk duygusu
nun zaafı da vardır. 

Tarım sektöründe tespit edilen plân hedef
lerine ulaşılmadığı için Tarım Bakanının göre
vini değiştiren memleketler de vardır. 

Her ne hal ise biz, başarısızlıkların nedenini 
ve sorumlusunu idarelerde arayacak yerde, ken
dini savunma imkânı olmayan olumsuz hava 
şartları gibi nedenlerde aramayı âdet haline ge
tirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler birinci 20 daki
kanız bitmiş bulunuyor efendim. İkinciyi kul
lanacaksınız her halde? 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Te
şekkür ederim, devam edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bu tip 

savunma ve zevahiri kurtarma taktiğinin 'bize za
man kaybettirdiğini, pahalıya malolduğunu ve 
millî menfaatlerimize aykırı düştüğünü hesaba 
katmak zorundayız. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
1995 yılında; «Tarımsal 'hâsılanın mutlak ola
rak verim artışları ile bugünkü düzeyin üç katı
na yaklaşacağı tespit ve ifade edilmiştir»: 

Bu belirtilen dönem içinde 'barım 'sektörünün 
gelişme hızına baişlta Tarım Bakanlığı olmak üze
re omuz veren idareler gerekli çabayı göstermez
ler ve ısorumlulufc duygusunu benimseımezlerse, 
1995 yılında da beklediğimiz ümitlerin suya dü
şeceğini hatırlatmak da kehanet sayılmamalıdır. 

Tarımda köklü düzen değişikliğine uluslarara-
<sı ilişkilerimiz yönünden de zorunluluk vardır. 

Ortak Pazara geçiş 'döneminde bulunuyoruz. 
Ortak Pazara üye olan memleketlerin tarımsal ve 
teknolojik gelişme seviyesine ulaşmak için çaba 
•göstermeye 'mecburuz. 

OECD'nin taran alanındaki politika ve yar
dımlarından yararlanmayı ihmal edemeyiz. 

FAO'nun. gücünden, ihtisasından, ilâve kay
naklarından, teknik yardım ve uygulamalı proje
lerinden yararlanmayı ve diğer ülkelerle olan re
kabet durumunu da düşünmeye mecburuz. Bü
tün bu yönlerde ulusal çıkarlarımız bulunmakta-
du . 

Sayın milletvekilleri, özetlemek gerekirse; Ta
rım Bakanlığı, Türkiye tarım politikasına kendi 
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damgasını bir türlü vuramamış, tam yetki ve so
rumluluğu 'bünyesinde 'bir türlü toplayanTaoııçJLır. 
Üzülerek ifade etmek 'isterim ki, bu konuda 'göste
rilen çaba da azdır. Bunun günahını Bakanlık 
personelinde değil de, idarenin en üst kademesin
de bulunan, yetki ve sorumluluğunu üzerine aldı
ğı Bakanlığın politikasına yön ve hız vermekle 
görevli bulunan Bakanların mensuboldukları 
partilerin politikasında aramak icaibeder. Maale
sef son yıllarda Tarım Bakanlığı bu bahtsızlığın 
çukuruna düşmüştür. Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında tarım sektörünün ikinci plâna itil
mesi de bu bahtsızlığın neticesidir. 

Görülüyor ki, memleketlimizde tarım sektörün
deki engelleri, bozuk bir sistem içerisinde aşarak 
hedefe ulaşmaya- çabalayıp duruyoruz. 

Tarımdaki pek çok darboğazların aşılmasının, 
ancak tarımda köklü bir düzen değişikliği ile 
mümkün 'olacağını açıklamıştık. Bu, düzeni yık
mak değ'il; arızalı ve verimsiz işleyen düzeni, ye
ni baştan millî menfaatlerimiz istikametinde •ayar
layarak arızasız ve verimli işlemesini temin etmek
ti.'. 

Hiç. şüphe yok ki, kör düğüm haline gelmiş bu
lunan bu siorıınların çözümünü de ancak davaya 
samimî olarak sarılan inançlı ve iddialı iktidarlar 
sa ğlay acaklardı ?. 

Tarım Bakanlığı 1973 yılı bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını dilerken bir iki hususa da
ha temas ederek konuşmalarına son vermek istiyo
rum. 

iSaym milletvekilleri, hepinizin bildiği 'gibi 
Tarım Bakanlığında ıbugün çözülmesi zor bir 
sorun haline 'gelmiş olan hir konu da ziraat 
okullarıdır. Bütün İsrarlara rağmen hiçbir etüt 
vo tetkik yapılmadan Tarım Bakanlığı mem
leket sathında mevcudolan okulların sayısını 
39'a yükseltmiştir. Bu arada 4486 sayılı Ka
nunla kurulan, ilkokula dayalı teknik ziraat 
ve teknik bahçıvanlık okullarını da ortadan 
kaldırarak, lise seviyesinde ziraat meslek okul
ları devresini açmışlardır. Bu yanlış uygulama 
neticesinde, ortaokula dayalı olan bu ziraat 
okullarına köylü çocuklarının girmesi büyük 
Ölçüde önlenmiştir. Ziraat meslek okullarından 
her yıl 1 OOO adet civarında ziraat teknisyeni 
mezun olmaktadır. Halbuki, Tarım Bakanlığı
nın her yıl ziraat meslek okullarından mezun 
olan ziraat teknisyenine ihtiyacı 300 ilâ 400 ka
dardır. Demek ki, her yıl ;bu ihtiyacın 2 misli 

üstünde bir ziraat teknisyeni bu okullardan 
mezun olmaktadır. Bugün öğrendiğimize göre, 
Tarım Bakanlığı hu lise seviyesinde okullardan 
mezun olan ziraat teknisyenlerini açıkta bırak
mamak için bir gayretin içine girmiş ve bâzı 
kazalarımızda ziraat teknisyeni adedi 20'nin üs
tüne çıkmıştır. Buna rağmen hâlâ Tarım Ba
kanlığında tayin sırasını bekleyen bir hayli 
ziraat teknisyeni bulunmaktadır. Daha önce de 
söylediğim ıgilbi, vaktiyle plâna ve bir bilgiye 
dayanmadan etütsüz 'böyle okulların açılmasının 
memlekete zarar 'getireceği defalarca iddia edil
diği halde, yani ilgililer uyarıldığı halde, mem
leket sathında bu okulların açılmasından poli
tik faydalar beklenmiştir. Fakat, bugün öğre
niyoruz ki, 1972 'yılı içinde 'bu okulların bir kıs
mının kapatılacağı kararma varıldığı halde, 
her nasılsa yine kapatılmaktan vazgeçilmiştir. 
Öğrendiğimize göre yalnız bu okullara alman 
öğrencilerin sayılarında azalma yapılmıştır. Ya
ni, hu okulların kapasiteleri 200 öğrenci civa
rında olduğu halde, bu okullarda 70 ilâ 80 ka
dar öğrenci okumaktadır. Yani, 1 nci sınıfları
na 80 ilâ 25 öğrenci alınmak suretiyle bu okul
lar, henim kanaatime ıgöre, kapasitenin çok al
tında çalıştırılmaya çalışılmaktadır. Onun için 
hizim Tarım Bakanından arzu ettiğimiz husus, 
hu sorunun biran önce halli için cesaretli ka
rarların alınması istikametindedir. 

Üzülerek bir hususu daha ifade 'ötmek Merim. 
Vaktiyle bu konunun yanlış olduğunu, iddia eden, 
dayatan, genel müdürler bu Bakanlığın bünyesin
de bulunduğu halde bu Genel Müdür o zaman gö
revinden alınmıştır. Şimdi, bu genel müdüre, 
bu uzağı gönen insana iltifat edilecek yerde ve
rilen hu ceza olduğu yerde kalmaktadır, ama 
bunların müsebbiplerine ne gibi ceza verıildi'ği-
ni düşünmek dahi memleketimizde güçtür, zor
dur, tatbikatta yeri maalesef yoktur. 

Kısaca bir hususa daha değinmek istiyo
rum. iSaym milletvekilleri, bildiğiniz 'giibi tarı
mın en büyük bir dalı olan, yurt ekonomicinde 
ağırlığı olan hayvancılık konusu memleketi
mizde sıkıntılı bir duramdadrr. Hayvan besaei-
liğ'jnde yem baknmından sıkıntı çekiyoruz; kre
di bakımından sıkmtı çekiyoruz; ineklerimizin 
süt veri'mi oldukça az, memlekette süt sıkıntısı, 
yağ sıkıntısı çekiyoruz, et sıkıntısı çekiyoruz; 
buna rağmen, bu yıl bilhassa 3 - 4 aydan beri, 
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gazetelerde okuduğumuza göre, bâzı ihracatçı 
birlikler Ticaret Bakanlığını, Ticaret Bakanlı
ğı ela Tarım Bakanlığımı sıkıştırmak suretiyle 
protein kaynağı olan, hayvanlarda süt verimini 
en çok artıran yemlerden küspeler, yağlı tohum 
küspeleri yabancı memleketlere ihraç edilmeye 
çalışılmaktadır. Yani, böyle bir karara varmak 
üzereJdİT veyahut varılmıştır. Bizim istirhamı
mız Tarım Bakanından, bu konu % 1O0 Tarım 
Bakanlığını ilgilendirmektedir, eğer dn'siyatif 
başka bakanlıklara geomişse, Başbakana bu 
durumu iletmek suretiyle, Hükümete iletmek 
suretiyle, hattâ Meclise getirmek suretiyle bu 
yağlı tohum küspelerinin ihracının durdurul-
•masıına önayak olmasıdır. Bunu Tarım Bakan-
lığınmdan bekliyoruz. 

J3AŞKAN — Sayın Yüceler müddetiniz 
bitmek üzeredir, lütfen'bağlayınız. 

.MEHMET YÜCELER (Devamla.) — Bitti 
efendim, bitti; tamamuyorum. 

iSayın milletvckiille>ıJi, taranın biraz .evvel de 
söylediğim gibi aksayan sorunları, konuları say
makla bitmez. Onun için bu konuyla görevli 
olan Bakanlığın, ciddiyetle bu konulara eğil
mesi zorunlu olduğu kanaatindeyiz. 

Bu anlayış içinde Tarım Bakanlığı 1973 yılı 
bütçesinin milletimize hayırlı olmasını temenni 
»eder, yüce Meclisin değerli üyelerine Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis Grubu adına saygılar 
sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Turgut Topaloğlu buyurun efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Tarım Bakanlığımın 
1973 Bütçesi üzerinde M.G.P. Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Yurdumuzda tarımın önemini belirten bir 
kaç rakam vermek suretiyle konuşmama başla
mak istiyorum. 

,Son 1971. - 1972 yıllarından bâzı rakamlar 
Yoluyorum. Bu yıllarda tarım sektörümüzün 
gayrisâfi millî hâsılaya katkısı 35 milyar lirayı 
•akmıştır. İhracatımızın % 73'ü tarım ürünleri
mizden olup, değeri 500 milyon doları geçmiş
tir. Tarım, sosyal bakımdan da çok önemli bir 
yer tutmaktadır. 1962 de nüfusumuzun % 77'si 
tarım dalında iken 1972 de bu rakam ancak 
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% 65'e düşebil mistir. Görülüyor ki, 10 yılda ta
rım sektöründeki nüfus ancak % 9 bir düşüş 
kaydedebilmiştir. Plânıda hedef alman tanını nü
fusunu istenilen seviyeye düşürebilmek için 
uzun süre beklemek zorunluğu böylelikle ken
dini göstermektedir.. 

Bu gerçekler meydanda iken son yıllarda 
sanayie geçisjkı, tarımın ihmali şeklinde yorum
lanması ve düşünülmesi çok yanlış bir tutum 
olarak nitelendirilebilir. Toprak ve Tanın Re
formu Kanunu ile de kısa zamanda tarımdaki1 

nüfusumuzun azalacağını sanmak ve tarım so
runlarımızın bir anda çözüleceğini beklemek do 
hayalî bir görüştür. 

Muhterem milletvekilleri, bütçesini görüş
mekte olduğumuz Tarım Bakanlığı, 1937 sene
sinde 3202 sayılı bir Kanunla kuııılmuştur. Ra
porda ela belirtildiği gibi, bu kanun, günümü
zün şartlarına ve tarımda hızla değişen tekno
lojiye cevap verememektedir. Bu bakımdan, 
eleştirilerimizıde Bakanlığını çalışmaları yanın
da., 'kanunun yetersizliğini de kabul ettiğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Her şeyden evvel günümüzün ekonomik ve 
teknolojik şartlarına elverişli yeni bir kuruluş 
kanunu çıkarılması en samimî temennimizdir. 
Aksi halde Tarım Balkanlığı bölünüp, küçüle 
küçüle zamanla sembolik bir Bakanlık olmak
tan kendini kurtaramayacak ve koordinatörlük 

„vasfını da kaybedecektir. 

Türk tarımının çaşıtli problemılerinan başın
da tarım ürünlerinin nıaLiyet yükseldiği 
•sorunu gelmektedir. Hayat pahalılığını ve fiyat 
artışlarını önlemek için tarım ürünleri taban 
fiyatlamıı sabit tutmak politikası Türk çiftçi
sini ümitsizliğe ve üzüntüye düşürmektedir. 
Fiyat istikrarı sadece tarım ürünleri açısından 
ıgci'çekleştiril eımez. Süratle artan ve kontrol 
edilemıeyen tarım girdilerinin fiyatları ürünle
rin maliyetini etkilıeimekte ve bazen dünya sa
tış piyasalarının üzerine çıkarmaktadır. Bu 
şartlarla da gerek içtülketlimıde kullanılan gerek
se ihraç ettiğimiz tarım ürünlerimize uygun fi
yat ve pazar bulmakta güçlük çekilmekte ve 
dolayısıyle Türk çiftçisi tatmin edllememePttte-
dir. 

Bir kısım tarım ürünlerimizin fiyatlarının 
toptan eşya fiytlarında etkili olacağını ka/bııl 
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etmekle beraber, maliyet düşürücü tedbirlerin 
alınamadığı, tanım girdilerinin satışının piyasada 
tamamen kontrolsüz bırakıldığı yurdumuzda 
böyle bir uygulamayı tok yönlü ve tek taraflı 
bir davranış olarak kabul ettiğimizi ifade et
mek isterim. 

Sunî gübre fiyatları : Kg. Krş. olarak; 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünlerimizdeki 
son 10 yıllık ortalama fiyat artışla rryle tarım 
girdileri fiyat artışları arasında bir kıyaslama 
yapmak ve bu kıyaslamada bu artışlarnı üreti
cimin aleyhine gelişen büyük dengesizliği tak
dirlerinize sunmak istiyorum. 

Cinsi 

Ajmıonyum Sülfat 
Amonyum Nitrat 
Süper Fosfat 
Triıble Süper Fosfat 
Kompoze 
Amonyum Fosfatlı Kompoze 

10 yıl 
fiyatı 

önceki 
Krş. 

40 
60 
45 
95 
90 
— 

Bugünkü 
fiyatı Krş. 

64 
75 
60 

120 
130 
215 

Buna uygun olarak akaryakıt fiyatları da artış seyrimi devam ettirmiştir. 
Akaryakıt fiyatları : Litre/Knş. olarak. 

Cinsi 

Benzin 
Motorin 
Gazyağı 
Motor yağı 
Dişli yağı 
Gres yağı 

Traktör fiyatları : TL. olarak. 

Cinsi 

10 yil önceki 
fiyatı Krş. 

85 
07 
64 

367 
373 
418 

Bugünkü 
fiyatı Krş. 

162 
142 
138 
748 
735 

1 010 

10 yıl önceki Bugünkü 
fiyatı 'TL. fiyatı TL. 

Massey Ferguson 
Massey Feriguson 
Fiyat traktörleri 
Ford 
Ford 
Makarmik 

(135 İlk) 
(165 » ) 
(450 » ) 

(5 000 » ) 
(3 000 » ) 

(624 » ) 

Biçer - Döğer fiyatları : TL. olarak. 

Cinsi 

34 857 
53 000 
35 000 
48 355 
67 000 
52 000 

10 yıl .önceki 
fiyatı TL. 

72 500 
91 000 
67 500 

108 250 
73 000 
75 000 

Bugünkü 
fiyatı TL. 

14 ayak Ford 77 000 180 000 
14 Ayak Arçelik 125 000 250 000 
Massey Ferguson 140 000 260 000 
İthâl malı muhtelif biçer döğerler ise 300 ilâ 350 bin lira 

arasında satılmaktadır. 
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Bütün bu tanm gidileninin süratli ve korkunç 
fiyat artışları karşıısında deıstekleımıe alımına 
taıbi taran ürünlerinin 10 yıldan bu yana artış 
s/eyri de şöyledir : 

Cinsi 

Buğday 
iArpa 
Çavdar 
Yulaf 
'Çeltük 
Y- Çay yaprağı 
Tütün 
iŞeiker pancarı 
Kabuklu fındık 
Kütlü pamuk 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuru incir 
Zeytinyağı 
Ayçiçeği yağı 
Antepfıstığı 

10 yıl 
önceki 
fiyatı 
kuruş 

71 
40 
55 
38 

100 
300 

11 000 
12 

570 
200 
150 
180 
450 
125 
GOO 

Bugünkü 
fiyatı 
kuruş 

103 
78 
74 
72 

215 
400 

16 050 
20 

825 
365 
283 
250 
840 
215 

1 100 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, tarım 
tgirdilerinin fiyatlarındaki artışla tarım ürün
leri fiyatlarındaki 10 yıllık artış kıyas edile
meyecek kadar dengesiz ve adaletsizidir. 

10 yıllık gübre fiyatlarındaki artış % 100, 
traktör ve biçer - döver fiyatlarında % 180, 
akaryakıt fiyatlarındaki artış ise % 150 - 200 
arasındadır. Son 10 yülük tarımsal ürünlerin 
.ortalama fiyat artışlarının % 50 civarında kal
dığı gerçeği karşısında tarım politikasının uy
gulamadaki hataları inkâr edilemez. Bunlar, 
Türk çiftçisi aleyhine yanlış ve hatalı bir uygu
lama politikası izlendiğini apaçık gösterir ra
kamlardır. 

Diğer girdilerden - ziraî mücadele ilâçlarıyle 
yedek parça fiyatları hakkında Türkiye'de ke
sin ve doğru olarak bir rakam verebilecek ne 
bir devlet kuruluşu, ne de bir devlet memuru 
ıbulunduğunu sanmıyorum. Çünkü bu tarım gir
dilerinin alım ve satımı maalesef Devletin kon
trolünden çıkmış, Devletin bu maddelerin satı
şına seyirci kalması da olağan kabul edilir ha
le gelmisjtir. 

Bu saydıklarımın dışında işçi ücretlerinin 
artışı, Devlet sulauıalarmdakj ve ulaşımdaki 

artişlaın da dikkate alırsak tarımsal ürünlerin 
maliyetinin çek yüksek olduğu apaçık ortaya 
çıkmasına rağmen, yukarda sırasıyle zikretm'e-
ye çalıştığım tarım girdilerinin fiyatlarından 
sonra da ülkemizdeki üretim ve tüketim duru
mu hakkında izahatta bulunacağım. 

Birim başına verimi artırmanın zorunlu ol
duğu tarım sektöründe, tarımsal temel girdile
rin fiyatları kadar, mevsimin de ve zamanın da 
(bulunması ve kullanılmasının da önemi vardır. 

Ülkemizde yıllık artan traktör ihtiyacı 35 
bin okluğu halde, yerli montajla bu ihtiyacın 
ancak 20 bini karşılanabilmektedir. Ayrıca, ih
tiyaç sahipleri traktör temininde Ziraat Banka
sı kredisiyle satmalmaktan büyük güçlükler 
çekmekte bu yüzden resmî fiyatın üstünde 
% 50'ye varan büyük farklar ödemek zorunda 
bırakılmaktadırlar. 

Bu yüzden Türk çiftçisi, ihtiyacı olan trak
törü yeteri miktarda ve uygun fiyatta temin 
'edememektedir. Üretimde en büyük unsur olan 
traktör problemi, çözümlenemediği için üretim 
üzerinde olumsuz etkisini devam ettirmektedir. 

Hububat alanımıza göre yılda 1 000 adet 
artması gereken biçer - döver ihtiyacı da karşı
lanmadığı için, hububat haşatı zamanında ve 
zarar görmeden yapılamamakta ve bu yüzden 
de büyük kayıplara uğranılmaktadır. 

Ayrıca, piyasada bol miktarda yerli veya it
hal malı biçer - döver bulunmadığı için de üre
ticiler, biçer - döver almak isteseler dahi bunu 
temin edememıefctedirler. 

Kimyevî gübre, üretimde büyük önem taşı
dığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu önemi 
son yıllarda iyice kavramış olan çiftçilerimiz, 
yeterince gübre temininde güçlük çekmektedir
ler. 

Plânda, Türkiye'nin gübre ihtiyacının 24 
milyon ton olduğu saptanmış olmasına rağmen 
bu miktarın henüz yarısını gerek yerli, gerekse 
ithal yoluyle ancak karşılayabiliyoruz. 

Gübre tüketiminde, gübrenin dağıtımının 
düzenli olması ve çiftçiye vaktinde ulaştırılma
sı şarttır. Çiftçi, ihtiyacı olan gübreyi en yakın 
yenden ve kolaylıkla istediği zaman temin ede
bilmelidir. Kredili gübre dağıtımı, gerekli ted
birler alınmadıkça, bir belge dağıtımından iba
ret kalmaktadır. Kimyevî gübre dağıtımı belge 
alış - verişi şeklinden çıkartılarak yeni düzenle-
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melere gidilmelidir. Bunun için de Zirai Dona- J 
'tını Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri.ve-I 
Ziraat Bankası, gereken hassasiyeti göstermek 
suretiyle, gübreyi gerçek ihtiyaç sahiplerine 
zamanında ve yeterli miktarda verebilecek ted
birleri almalıdır. 

Yerli gübre sanayiinin gelişmesine daha bü
yük önem verilmeli ve ihtiyacı karşılayacak 
şekilde yeni yatırımlara gidilmelidir. Yerli üre
timde gübre fiyatları ile ürün fiyatları arasın
da en isabetli ve en uygun denge kurulmalıdır. 
Ülkemizde gübre fiyatları ürün fiyatlarına kı
yasla ölçüsüz derecede yüksektir. Örneğin, bir 
kilo buğdayın b'eıdeli ile Yunanistan'da 3,5 Kg. 
İspanya'da 4 Kg. İtalya'da 4,5 Kg. Fransa'da 
3,5 Kg. fosfatlı gübre alınabildiği halde, Türki
ye'de bir kilo buğday bedeli ile ancak 1 kilo 
fosfatlı gübre dahi satmalmamamaıktadır. 

Tarım ürünlerinde, verimi artırmada önem
li rolü bulunan Ziraî Mücadele de yeterli şekil
de yapılmadığından verimi etkilemektedir. 

Hastalık ve haşeret ile zararlı otların üreti
mimizle verdiği zarar, küçümsenmeyecek kadar 
ibüyülktür. Zirai Mücadele Teşkilâtının çiftçile
re önderlik etmesi ve çiftçinin meydana gelmiş 
mahsulünü zararlardan kurtarmak için, âzami 
çabayı sarf etmesi yanında çiftçiyi bu konuda 
eğitmesi ve mücadelede kullanılan ilâçların ka
litesini ve tesirini sık sık kontrol etmesi gerek
mektedir. 

Ayrıca, Ziraî Mücadele ilâçlarının, .önceden 
alman tedbirlerle zamanında ihtiyacı karşılaya
cak miktarda, üretilmesi ve bölgelere ulaştırıl
ması şarttır. İlâç kullanmanın faydasını görmüş 
ve buna inanmış çiftçilerimiz, lüzumlu ilâcı za
manında ve uygun fiyatla piyasada bulabilmeli
dirler. 

Tarımsal üretimimizin artmasını sağlamada 
sulamanın önemi büyüktür. Türk tarımı maa
lesef hava ve iklim şartlarına bağlı kalmaktan 
kurtarılamamıştır. 

ıMevout sulama şebekelerinin artırılması ve 
yeraltı sularından büyük ölçüde faydalanılma
sı kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ülkemizde, sulanması mümkün olan tarım 
.arazisinin henüz 2/3*ü halen sulanamamak'tadır. 
Bu husus Türk tarımı için büyük bir noksan
lıktır. Dönüm başına verimi arttırmada sulu 
ziraatin önemini söylemeye lüzum yoktur. | 
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Değerli milletvekilleri, burada son günlerde 
sık sık sözü edilen sunî yağmurlama konusu
na da kısaca değinmek istiyorum. Yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinde özellikle Çukurova'da gö -
rülen ve gittikçe yalnuz tarım bakımımdan de
ğil pek çok yönleriyle tehlikeler arz eden bir 
kuraklık mevcuttur. Bunun için sayın Hükümet 
ve bâzı çiftçi kuruluşları tarafından sunî yağ
murlama teşebbüslerine geçilmiştir. Uygulama
yı yerinde görmek ve tetkikler yapmak üzere 
de komşumuz İran'a ilgili teknik kuruluşlaüdain 
müteşekkil bir heyet gönderilmiş ve heyet iki 
gün önce de araştrrmalaırmı tamamlayıp Anka
ra'ya dönmüştür. 

Yalnız, bâzı çevrelerde beliren bir endişe
nin yersizliğini arz etmek için bu konuya de
ğinmiş bulunuyorum. Deniliyor ki, «Bu dememe 
Devlete fuzulî, malî külfet yükleyecek ve bun
dan bir sonuç alınamayacaktır;» birinci itiraz bu. 

İkinci olarak da; «Fazla yağmur yağacak, 
sel âfetleri <olacak, ortalık tufan olacak ve fay
da yerine bundan zarar gelecek.» 

Değerli arkadaşlarım, aslımda btı iki fikir 
birbiriyle çelişki halinde. Bir deneme yapmak
ta ne maddî, ne de manevî bir kaybımız olma
yacaktır. Çünkü, Devlete malî bir külfet söz 
konusu değildir. Burada bu sunî yağmurla-
nıayı yapacak şirket Türkiye'de ilk defa yapa
cağı bu deneme için herhangi bir ücret tale
binde bulunmamayı taahhüt etmektedir. 

Ayrıca, burada kullanılacak sunî yağmur 
bombası tâbir edilen cihazın da tanesi 30 dolar 
civarındadır. 30 dolan yine Türkiye Cumhura-
yeti Hükümeti ödemeyecek, özel çiftçi federas
yonları tarafından ödenecektir. Bu suretle de 
Devletin maddî bir kaybı olmayacaktır. 

İkinci itiraza gelince; «Fazla yağmur yağar 
ve bundan zarar görülür» iddiası da kanümca 
yersiz ve lüzumsuzdur. Çünkü bu yapılacak 
sunî yağmurlama bir deneme niteliğinde olduğu 
için önceleri zararsız bölgelerde, yani Toroslar 
üzeninde veya Akdeniz üzerinde rahatlıkla ya
pılabilir ve buradan alınacak sonuca göre de 
devam edilip edilemeyeceği kararına gidilir. 
Bu, o denemeden sonra ayrıca, 'düşünülecek bir 
husustur. 

Bu bakımdan, tehlike için, fazla yağmur 
yağar ve tufan olur endişesi de yersiz, ve lü
zumsuz olduğu kanaatindeyim. Bu hususu arz 



M. Meclisi B : 68 23 . 2 . 1973 O : 2 

eder, sayın Hükümetin, bu meselede, bilhassa 
bölgemizde kuraklıktan, çok sıkışık ve muzdar 
'duruimda olan bölgeler için anlayışla karşıla
yacağını ümit etmekteyim. 

iMhihifcerem. arkadaşlarım, ziraî kredilerin da
ğılışında aksaklıklar ve adaletsizlikler de bir 
türlü önlenememiştir. Üretimi arttırmak ciheti
ne yönelen ziraî krediler çoğu zaman, tüketim 
kredM gübi kullanılmakta ve devlet kaynakla
rı israf edildiği 'gibi, üretimin artmasına da 
yararlı, olamamaktadır. Türk çiftçisi ziraî kre
dinin kredi şartlan, dağıtım usulleri ve dağıtım 
zamanı bakımından ihtiyaca cevap veremediği 
için tefecilerim elinden kurtulamamıştır. Ayn
en, to/praik baremi yeniden düzenlenmediği ve 
Türkiye^de kadastro ve tapu bakımından da 
yetersizlik bulunduğu 'için pek çok çiftçilerimiz 
kredi almakta güçlük çekmektedir. 

Bütün bu müşküllerin yanında ziraî kredi 
faizlerinin yüksekliği, plasman azlığı ve kredi 
limitlerinin düşük olduğu da bir gerçektir. 

Tanm - kr0di faizleri düşürülmeli ve çift
çiye yeterli kredi verilmelidir. 3202 sayılı Zira
at Bankası Kanunu hükmü gereğince her yıl 
devlet bütçesinden bankaya bütçenin % l'i ora
nında aktarma yapmak suretiyle Bankanın öz 
kaynağı artınlmalıdır. Ziraat Bankasının ticarî 
kredi hacmi kısılmalı, buna karşılık ziraî kredi 
oranı da artırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım bu kısa sürede Türk 
tarımının çok yönlü sorunlarını izah etmeye 
imkân olmadığını takdir edersiniz. Burada söz
lerimi tamamlarken, Tanm Bakanlığı bütçesi
nin milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olmasını diler, yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurun efendim. 

CP GRUBU ADINA CELÂL AHMET SUN
GUR (Yozgat) —.Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlanm; benden önce konuşan 
değerli arkadaşım Turgut Topaloğlu Türkiye 
ziraati bakımından bir çok önemli konulara, 
burada açık, seçik veciz olarak yer vermiş ol
duklarından bu hususları tekrarlamadan geçe
cek, Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde müteba
ki kışından arza çalışacağım. 

Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile il
gili iktisadî Devlet Teşekkülleri 1973 malî büt

çesi münasebetiyle arzım, Cumhuriyetçi Parti 
Millet Meclisi Grubu adına olacaktır. 

Her ne kadar son yıllarda tarım sektörünün 
gayrisâfî millî hâsıla içersindeki payı ciddî ola
rak düşmekte ise de, mutlak değerindeki artış 
devam etmektedir. 1971 yılında tarımın gayri
sâfî millî hâsıla içindeki yurt içi payı, faktör 
fiyatlanyle % 30,4 ikon, 1972 yılında bu oran 
% 28,4'e inmesine rağmen, tarım sektörünün 
memleket ekonomisindeki önemli yerini muha
faza etmekte olduğunu tespit ve tescil etmek 
isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bilindiği veçhile Tarım 
Bakanlığı 1937 yılında neşredilen 3203 sayılı 
Teşkilât ve Vazife Kanunu ile memleketimizin 
tanm politikasını uygulamak, tarımsal üretimi 
düzenlemek, ıslah etmek ve geliştirmekle gö
revli kılınmıştır. Günümüz şartlarına cevap ver
meyen bu Kanunun değiştirilmesi ve Tanm Ba
kanlığına, tarım poliMk'asını tespit eden ve uy
gulayan- bir bakanlık hüviyetini kazandırılma
sı ve bunun için gerekli kuruluşları, meselâ 
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi ve hattâ Ziraat 
Bankası gibi, bünyesinde toplaması zorunlu ve 
uygun mütalâa edilmektedir kanısındayız. 

Tanm Bakanlığı bugünlkü çalışmakta ol
duğu mevzuatta aşağıdaki sayılan teşkilâtı va-
sıtasıyle yurt yüzeyinde tanm hizmetlerini yü
rütmektedir. Bunlar da, Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü, Veteriner işleri Genel Müdürlüğü, 
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Mü
dürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Teftiş ve 
istişare Kurulu Başkanlığı, Plânlama ve Araş
tırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Hay
vancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlü
ğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Gıda işleri 
Genel Müdürlüğü. 

Aynıca Devlet Meteoroloji işleri Genel Mü
dürlüğü ve Devlelt Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü gibi katma bütçeli iki daire ve bun
lardan da başkaca Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu Genel Müdürlüğü, Yem Sanayii T. A. Ş. 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğü, Yapağı ve Tiftik Ano
nim Şirketi Genel Müdürlüğü gibi iktisadî 
Devlet Teşekkülleri ile Tanm Ürünleri Değer
lendirme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ile 
Organizasyon Mötod Dairesi Başkanlığı ile Pa
muk işleri Müdürlüğü ile bir de özel kuruluş 
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kanunıı olan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü
ğü ile yurft yüzeyinide tarım sektörü hizmetle
rini yürütmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, çalışmalarında karam
sar olmadığım Tarım Bakanlığınım dirije ettiği 
tarım se'ktıörünün bugünle kadar nasıl bir seyir 
takip ettiğini objektif olarak kısaca yüksek 
'Meclise görümlerimiz yönünden arz etmek iste
yeceğimi; 

Memleketimizde nüfus büyük bir hızla art
maktadır. 1927 yılında 13 660 275 olan nüfusu
muz, 1972 yılında 37 010 0O0 miktarına yüksel
miş bulunmaktadır. Malûmları okluğu üzere 
memleketimiz son yıllarda tanımsal üretim ba
kımdan kendine yeterli bir görünüm arz et
mektedir. Ancak, üretimin bilhassa memleketi
mizde hava şartlarına büyük ölçüde bağlı olu
şu nedeniyle iklimin kötü gittiği yıllarda buğ
day ve nebatî yağ gibi bâzı gıda maddeleri it
hali zorunda kalınmaktadır. Tarımımızın bu 
kuşbakışı görünümü dahi bize tarım sektörün
de zaman içersinde büyük bir gelişme okluğu
nu kabul ettirmektedir. Zira 19,27 yılında 13,6 
milyon olan nüfusumuzu besleyen bu sektör, 
bugün 38 milyona yaklaşan ve 1927 dekinin 
yaklaşık olarak üç. katı artmış olan nüfusumu
zu besler durumdadır. Mevcut 'istatistiklere ba
kılırsa, tarım sektörü sadece artan nüfusu gıda 
ve ihtiyaç maddelerini karşılamakla kalmamış, 
bunum yanında gelişen sanayiimize hammadde 
teminine ilâveten tarımsal ürünler ihraç atlımızın 
artmasını da temin etmiştir. 

Bu cümleden olarak 1959 yılında 687 823 000 
TlJ. olan tarım ürünleri ihracatımız 9 kat arta
rak 1971 yılında 6 402 166 000 TL'na ulaşmış-
tür. Yapılan tahminlere göre, 1972 yılında 
480 COO 000 dolar olarak plânlanmış olan ta
nım ve hayvancılık ürünleri ihracatımız 
585 ÖOO 000 dolar olarak gerçekleşecektir. 

1939 yılında 13 459 000 hektar olan top
lanı tarım arazimizin 8 759 000 hektarı ekilmiş, 
4 700 000 hektarı nadasa 'bırakılmıştır. 1972 yı
lında ise toplam arazi varlığımız 27 471 000 
hektara ulaşmış ve bunun 18 milyon 871 bin 
hektarı ekilmiş ve 8 milyon 600 bin hektarı na
dasa TjiirakılnııştDr. Başlıca tarım ürünlerinde 
1939 ve 1972 üretim miktarlarımı tetkik edecek 
olursak üretim miktaılarmdaki artışları daha 
iyi görmek mümkün olacaktır. Meselâ: 1939 yı

lında 4 milyon 191 bin 528 ton olan buğday 
üretimi 1972 yılında 12 milyon tona yükselmiş 
ve % 3O0'e yakın bir artış sağlanmıştı/r. Aynı 
süre içinde yağlı tohumlar üretimi 221 463 ton
dan 1 480 600 tona, pamuk üretimi 63 950 ton
dan 520 439 tona, narenciye üretimi 66 651 ton
dan 891 600 tona, zeytinyağı üretimi 61 386 
tondan 175 OO0 tona, elma üretimi 108 994 ton
dan 900 000 tona, şeker, pancarı üretimi 634 938 
toüdan 6 milyon tona ulaşmış bulunmaktadır. 

Böylece 1939'a nazaran 1972 yılımda başlıca 
tarım üretiminde buğdayda 3 katı, yağlı tohum
larda 5 katı, pamukta 8,5 katı, narenciyede 13 
kata, 'zeytinyağında 2,8 katı, elmada 8 katı, şe
ker pancarında 9 katı artış görmekteyiz. Üretim 
miktarlarında sağlanan bu büyük artışların bir 
kısmı şüphesiz ekiliş alanlarınım genişlemesin
den meydana gelmiş bulunmaktadır. Ancak ilgi
li bakanlık elemanlarının bilgili ve fedakâr ça
lışmaları yanımda kullanılan tarımsal girdi mik
tarlarında sağlanan büyük gelişmeler ve fiilen 
sulanan arazi -miktarlarının artırılması üretim 
artışlarının gerçekleşmesinde büyük katkıda 
bulunmuştur. 

Bilindiği üzere tarımsal üretim her yerde az 
veya çok hava şartlarına bağlı olmak durumun
dadır. Ancak bilhassa memleketimizde yağışın 
az ve sene içindeki dağılımının müsait olmayı
şı ve sula/ma imkânlannm kısıtlı olması nede
niyle tanımsal üretim büyük ölçüde hava şart
larına bağlı bulunmaktadıır. Bu nedenledir ki, 
yıllık üretim miktarlarında periyodislte dışın
da büyü'k farklılıklar görülmektedir. 

Ancak, araştırma müesseselerinde geliştirile
rek çiftçiye intikal ettirilen yeni ve ileri kültür 
metotları ve iyi vasıflı tohumluklar yanında 
kullanılan gübre ve maden tarım alet ve maki
neleri mi'ktarlanaıdakİ! artışları sulama miktar
larının sağlanması ve zamanında bilgili müca
dele yapılması tarımımızın hava şartlarına bağ
lılığını bir dereceye kadar azaltmış ve dolayıı-
sıyle hem yıllık üretim miktarları ve birini 
sahadan alman ürün miktarları artış ve hem 
de ydhk üretim miktar! an arasındaki fark 
azalmuş ve tarımsal üretimde bir dereceye ka
dar istikrar sağlanmış bulunmaktadır. 

'1955 - 1982 yıllarını kapsayan dönemde ve
rimin eğilim trend çizgisi civarındaki dalgalan
maları buğdayda % 9,5, çeltikte c/c 12, ayçiçe -
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ğhıde % 1'5, pamukta % 8,5, patateste % 6 iken 
kullanılan girdi miktarlarında sağlanan önemli 
artışlar dolayısıyle hem birim sahadan alınan 
verim miktarları aı'timış ve hem de yıllar iti
bariyle hava şartlarına bağlı olarak meydaııııa 
gelen dalgalanmalar azalmış ve 1960 - 1970• yıl
larını kapsayan dönemde verimdeki dalgalan
malar sırasıyle yüzde olarak buğdayda 6,2'ye, 
çeltikte 8'e, ayçiçeğinde 5'e, pamukta 4,2'ye, 
patateste 1,2'ye düşmüştür. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın 84 ncü sayfasında bu hususlar tespit 
edilmiş «bulunmaktadır. 

33u cümleden olarak fiilen sulanan arazi 
miktarı 1950'de 954 366 helktar iken, 1972'de 
1 milyon 93'9 bin hektara ulaşmıştır. Kullanı
lan ticaret gübresi miktarı 1950 yılında sadece 
42 103 ton iken bu miktar 1972 yılında 3 mil
yon 333 bin tona ulaşmıştır. Dağıtılan iyi va
sıflı tohumluk miktarı 1960 yılında 44 717 tan 
iken 1972 yılında 130 bin tona yaklaşmıştır. 

Bu yükselmede yeri gelmişken Devlet Üret
me Çiftliklerimize iyi vasıflı tohumluk yetiştir
mesi bakımından teşekkürü bir borç bildiğimizi 
arz etmek isteriz. 

.Modem ve ileri fa mm usullerinin uygulan
masına imkân veren, tarım alet ve makineleri 
varlığımızda da bülyük artışlar kaydedilmiştir. 
1052 yılında 311 415 olan-faal traktör adedi 1972 
de 146 489'da, biçer - döğer adedi 3 222'den 
10 259'a ve mibzer miktarı da 18 426'dan 
52 90'2'ye yükselmiş bulunmaktadır. Mibzerden 
halise! itliğimiz şu anda Sayın Bakandan mibzer 
mevzuunda bilhassa büyük fedakârlıklar bek
lediğimizi mevcut başarılı çal ışımalarını daha 
da çok aırtınmal arını ümit ettiğimiz1! bilıaısısa arz 
etmek isteriz. Çünkü, kullanılan kimyevî güb
renin değerlendirilmesi ancak mibzer sayesinde 
tııümlküıı olmaktadır. 

iBiltkise! ürünler yanında hayvancılık ve 
(hayvancılık ürünlerinde de gelişmeler kayde
dilmiştir. İstatistik! rakamlara göre 1945 yılın
da 53 081 638 olan büyük ve küçük baş hayvan 
[mevcudumuz 1971 yılında 77 437 000'e ıılaş-
mıştıır. 1967 yılında 435 900 ton olan sığır ve 
koyun eti üretimi 1972 yılında 545 800 tona ve 
2 777 500 ton olan süt üretimi 3 377 600 tona 
ıılaşmışitır. Bu hususları da Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın 90 ncı sayfasının 157 nci tablosunda gör
mek mümkündür arkadaşlarım. 

Ancak bilikisel üretimde olduğu gibi hay
vansal üretiımde de birim başına alınan verim 
düşüktür. Hayvancılıkta birim başına- üreitiianin 
artırılması için bir yandan yerli hayvanların ıs
lahı çalışmalarına kız verilirken, diğer taraftan 
yüksek verimli damızlık nüve işletmelerimiz 
meydana getirilmesi zorunlu görülmektedir ka
nısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Tarım 
Bakanlığımca ele alınan entansif süt sığın 'işlet
meleri projesi ile köy hayvancılığını geliştir
me ve besi projelerini memleket hayvancılığının 
kalkınmasında faydalı olacalktır. Ancak alınan 
bu olumlu sonuçlara rağmen henüz memleketi
mizde girdi kullanımlı ve dolayıısıyle birim 
saikadan alman verim miktarları komşu Avrupa 
ülkelerine nazaran oldukça düşüktür. Çayır, 
mer'a ve nadas arazisi hariç hektara kullanılan 
gübre miktarı saf bitki besin maddesi olarak 
bizde 24 kilo olmasına rağmen bu miikltar İtal
ya'da 82, Yunanistan'da 84, Fransa'da 204, 
İran'da 7,3 kilodur. 

Nadas arazisi dahil çayır meralar hariç tu
tulursa bizde 100 hetktar araziye 0,35 traktör bi
rimi isabet ederken İtalya'da 3,89, komşumuz 
küçük Yunanistan'da 1,77 traktör birimi isabet 
ettiğini gene bir traktör biriminin 42 beygir gü
cü olarak hesabedilmesi suretiyle hesap et
mek imkânına mâlik bulunmaktayız. Keza ça
yın- ve mer'alar hariç tutulursa bizde sulanan 
arazilerin 'toplam arazi içindeki payı % 7,1 iken 
İtalya'da % 20 ve Yunanistan'da % 18,5 tur. 
Bu hususu da üzüntü ile Üçüncü (Beş Yıllık Plâ
nın 143 ncü tablosunda görmekteyiz. Hiç değil
se sulama mevzuunda Yunaniısltan seviyesine 
yükselmemizin gaye edinilmesini bilhassa Tarım 
Bakanlığının değerli elemanlarından beklemek
te olduğumuzu arz etmek isteriz. 

iSubınan arazi ve kullanılan girdi mikt a Ha
rındaki bariz fark dolayisıyladır ki, birim saha
dan alınan verin miktarlarımda 'büyük farklıı-
1 ilk 1 ar gcıst erim ek! Ledi r. 

Meselâ hektar başına ortalama verimler biz
de 100 kabul edilirse, belli başlı ürünlerde ve
lim miktarları sır asiyle birkaç, memlekette şöy
ledir', ki bunlar da sevindirici değil, üzücü ol
maktadır. 

Buğday : Bizde 100, İtalya'da 193, Yunan-
idan'da 138, Fransa'da 298, İranda 77; 

A(rpa : Bizde 1O0, İtallya'da 122, Yunanis
tan'da 133, Fransa'da 240, İran'da 69. 
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Mısır, çeltik, patates, pamuk, şeker pancarı, 
ayçiçeği, domates... Bunların hepsini aldığımız 
zaman, bunların içerisinde pamuk hariç, say
dığımız diğer ürünlerde îran dışında diğer 
memleketlerden geri durumda olduğumuzu 
(italya, Yunanistan, Fransa) teker teker sayıp 
zamanınızı işgal etmeyeceğim. Bu farkın çalış-
malanmuzla giderilmesini temenni ettiğimizi 
arz etımeık isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, 20 dakikalık 
müddeliniz hiitinıiştir; ikinci hakkınızı kullan -
maya bağlıyorsunuz efendim. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Evet efendim. 

Bu durum açık olarak göstermektedir ki, 
memleketimizde girdi tüketiminde sağlanan 
bütün olumlu gelişmelere rağmen henüz çok. 
yetersiz bulunmaktayız. Tarım sektörümde en-
tansitenin artırılması, üretimin hava şartlarına 
bağlılığımın asgarî seviyeye indirilmesi bakı
mından girdi kullanımı ve sulama olanaklarını 
artırmamız ve tarım sektörüne daha fazla ya
tırım yapmamız gerekmektedir. 

jSayın arkadaşım Yücel er'iıı de belirttiği gi
bi, bütçelerimizde tarıma ayrılan ödenekler çok 
noksandır. 

1963 - 196ıl7 yıllarını kapsayan Bilinci Beş 
Yıllık Plân döneminde tarım sektörüne, 1971 
fiyatlarıyle, 95 879,0 milyon TL. tutarındaki 
toplam yatırımların % 15,3'ünü teşkil eden 
.14 625,1 milyon TL. tutarında sabit sermaye 
yatımmı yapılmıştır. 

Bu miktar ikinci Plân döneminde 18 633,3 
milyon TL. olarak re alize edilmiş ve toplam ya
tırımların % 11,8'ini teşkil etmiştir, 

Arkadaşlarım, bütün bu hususlar Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda açık ve seçik olarak: görül
mektedir. Görüldüğü .gilbi, İkinci Plân dönemin
de tarım sektörüne yapılan yatırım miktarı 
mutlak değer olarak artmışsa da nispî değer 
olarak azalmış ve Birinci Plânda 15,3 iken 
İkinci Plânda 11,8'c düşmüş bulunmaktad'ir. 
Üçüncü Plân döneminde ise tarım sektörüne 
ayrılan yatıranı miktarlarının oranı biraz da
ha düşmekte ve 281 milyar liralık toplanı yatı
rımın % 11,7bini teşkil eden 33 milyar İka ya-' 
'tınma ayrılmış bulumnıaktadiır, 

Ancak, büyük bir hızla artan nüfusumuzun 
gerektiği gibi beslenmesi yanında, gelişmekte 

o lan sanayimize kaynak aktarma dıırumıiiuda 
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bulunan tarım sektörünün, bu ağır görevi ye
rine getirebilmesi için bu sektörde entansifte-
nin ve prodüktivitenin artırılması zorunludur. 
Bu itibarla, yatırımlar için bu sektöre daha 
fazla kaynak tahsis edilmesi yanımda, Tarım 
Bakanlığının, memleketimizin tarım politika
sının tespit ve uygulanmasında yetkili olacak 
bir statüye kavuşturulmasını faydalı ve zorun
lu görmekteyiz. 

. Sevgili arkadaşlarım, şu hususu da Yüce 
Mecliste belirtmeyi bir vazife saymaktayız;: Bîr 
kısmıyla sayın arkadaşım Turgut Topaloğ-
lu'nun da belirttiği gibi, bir kısmıyla Tarım 
Bakanlığından ziyade, Ticaret Bakanlığının 
konusuna da giren bir konudur; Türk çiftçisi
nin kalkınması mevzuunda çiftçimizin vaziye
tinin iyi olmadığını bölgelerinden gelen bütün 
değerli arkadaşlarım bilmektedirler. 

Çiftçi perişan hale düşmüştür. Çifitç'inin 
malı değerini bulmamaktadır ve çiftçinin kal-
kınımasma imkân kalmamıştır. Piyasadan al
dığı her şey paihalanmıştır. Piyasadaki fiyat 
artışları devam etmektedir. Kullandığı araç 
ve gereçler, traktörü, biçerdöğeri, pulluğu, 
diskarosu, kültivatörü, bununla ilgili bütünı 
araçları motopompu, her şeyi pahalanmakta
dır. 

Kendileri buna malik olmayıp da arazisini 
ücretle sürdüren çiftçi eskiden sürdürdüğü fi
yatın iki misline tarlasını sürdürmek mecburi
yetindedir. Tohum ve gübre fiyatları artmış
tır. Ama köylünün sattığı tek mahsulünün 
fiyatı artmamış, sabit kalmıştır. 

Bu durum Türk köylüsünü gittikçe çukura 
itmektedir. Benim şu anda değerli Tarım Ba
kanı ve Tarım Bakanlığı erkânından istirha
mım şu olacaktır. Arz ettiğim gibi konu esas 
itibariyle Ticaret Bakanlığında mütalâa edil
mesi gerekmesine rağmen, Tarım Bakanlığı 
olarak, Türk çiftçisinin hami bakanlığı olarak 
Tarım Bakanlığı bu meseleye el atmalı ve bu 
meselenin asıl sahibi olmalı ve Türk çiftçisi
nin kurtarılması yoluna gidilmelidir. Aksi tak
dirde çiftçiyi kurtarmak imkânları kaybolacak
tır. 

Toprak ve tarım reformu hakkındaki gö
rüşlerimizi kanun tasarısı görüşülmek üzere 
Komisyondan Genel Kurula geldiğimde arz ede
ceğimizi bildirirken, toprak ve tarım reformu
nun hakiki reform niteliğini muhafaza etmek, 
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deforme olmamaik şartıyle gelmesini beklediği
mizin en halisane dileğimiz olduğunu zabıtlara 
geçirtmeyi bir vazife sayarız. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin tohum mevzu
undaki gayretlerimden dolayı, köylüye intikal 
•ettirilen ıslah edilmiş tohumluk mevzuundaki 
gayretlerinden dolayı başarılarına bir kere da
ha teşekkürü borç bilirim. Bilhassa eski Tarım 
bakanlarından, sayın arkadaşımız Bahri Dağ-
daş zamanında Orta - Anadolu'ya intikal ettiri
len bezestia tohumluğunun çok verimli netice
ler aldığını yakınen nıüşjahade etmiş bir Orta -
Anadolu Mületvefldli olarak bu büyük hizmet
leri yapanları ve bunda emeği geçenleri tak
dirle yâdetmeyi bir vazife saydığımı arz etmek 
feterıim. 

Ancak, tohumluklar konusundaki temenni
mizin de şu olduğunu arz etmeyi uygun bul-
maJktayız. Zira bütün değerli milletvekili ar
kadaşlarımın bildiği bir dert vardır: Tohum
luğun eiklm mevsiminden önce çiftçiye intikal 
ettirilmesi gerekir. Çoğu kez ek'üm zamanı geç
tikten sonra tohumluk tevzii yapılm;aıktadır ve 
dolayısiyle bunun bir anlamı kalmasnıaktadır. 
Çoik pahalı olan tohumluk ve gübre fiyatları 
çiftçiyi bugünkü durumundan kurtarmaz hal
dedir. Bunlarda ucuzluk yapma ve çiftçiye 
daha az fiyatlarla intikal ettirme imkânları 
aranmalıdır. 

Köylünün ürettiği mahsulün değeri endiril-
ımesi çareleri yeni mahsul döneminden önce 
düşünülmesi gereken tedbirler olarak ön plâna 
alınmalıdır. 

Toprak tahlil lâboratuvarları geliştirilmeli 
ve sayıları artırılmalıdır. 

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğünce verimi artırmaik için, ilaçlama
ya daha da çok önem vermelidir. Başarılı ça
lışmalarını takdirle yâdettiğim bu Genel Müdür
lüğün çalışmalarını, verimin artırılması için, 
daha da çok maddî olanaklar sağlanimasıyle 
beklediğimi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, bir dakikanız 
var efendim. Lütfen bağlayınız. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Devlet Memurları Kanunumdan mustarip hale 
gelmiş olan Tarım Bakanlığı büyük camiasının 
haklarının biran önce teslimini bilhassa, gerek 
Hükümetten, gerek Meelisiteki arkadaşlarım
dan, birlikte yapmayı istirham etmekteyiz. 

Yetersiz ödenekler tahsis edilmiş olan Ta
rım Bakanlığı ve ilişkili kuruluşlarının 1973 
bütçelerinin millet ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını, Cumhuriyetçi Parti Mil
let Meclisi Grubu adına temenni eder, Büyük 
Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar 
bitmiştir. Şimdi, kişisel görüşlerini ifade et
mek isteyen arkadaşlarımın isimlerini arz edi
yorum; Hüseyin Yenipmar, Münir Daldal, 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Hasan Tosyalı, Meh
met Soydibeyoğlu, Kemal Ataman, Ekrem 
Kangal, Zekeriya Kürşad, Veyis Koçulu, Meh
met Kazova, Musa Doğan, Süleyman Mutlu, 
'Sayın Buldanlı. 

Buyuran Sayın Yenipınar. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tarım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi üzerinde 
kişisel görüş ve eleştirilerimi arz efcmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Her yıl, "bütçeler görüşülürken tüm arka
daşlarımız büyük bir sorumluluk duygusu içe
risinde ve Vatanperverane bir anlayışla, çeşit
li sorunları dile getirirler. No varlki, içten
likle yapılan bu eleştiri ve öne sürülen tedbir
ler tutanaklarda kalmaya mahkûm olur. Örne
ğin, geçmiş yıllara ait tutanakları incelediği
miz zaman genellikle, hemen hemen her yıl, 
Tarım Bakanlığı ile ilgili şu sorunlara değinil
diği müşahede edilir; toprak dağılımındaki den
gesizliğin giderilmesi, tohumların ıslahı, su
lama sahalarının çoğaltılması, gübre ihtiyacı
nın karşılanması, tarım âlet ve maMnelerinin 
yeteri kadar ve ucuz olarak temini, hayvan ve 
bitki hastalıklarıyla mücadele, yeteri kadar ve 
dengeli kredi sağlanması, kooperattifçiliğin, 
teşkilâtlanmanın, teşvik ve tahakkuku, ekili 
sahaların korunması. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl da Tarım Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde söz alan grup sözcü
lerinin hemen hemen hepsi aynı sorunlara de
ğindiler. Kanım odur ki, yıllarca bu sorunla
ra konulan teşhis doğru; ama tedavi için baş
vurulan yöntemler ya noksan veyahut da 
amaca uygun değil. Yöntem, bizi amaca 
ulaştıran en iyi yol okluğuna göre, şimdiye 
kadar takibedilen ve amaea bizi ulaştırmayan 
bu yoldan vazgeçmek zorunludur. Kısacası, 
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bu bozuk düzenle, sorunların çözülemeyeceği 
artık anlaşılmış bulunmaktadır. İki yıldan be
ri, Toprak Reformu kanun tasarısı Yüce Mec
lislerde görüşülmektedirr Komisyondaki bâzı 
çevrelerin çabaları gerçekleşirse, toprak da
ğılımındaki dengesizlik de giderilemeyecektir. 
Bu. reformun yara aldığını, Sayın Başbakan 
bu kürsüde ifade buyurdular. Yine, sulanan 
sabalar gülünç bdr durumdadır. Aynı zaman
da, bu konudaki yatırımlar da, bölgeler ara
sında bir ahenksizlik yaratmıştır. Hele, çiftçi
nin en çok zorluk çektiği konuların başında, 
gübre ihtiyacını zamanında ve ucuz bir şekilde 
elde edemediği konusu gelir. 

Gerekli tedbirler alınmadığı için çiftçinin 
sırtımdan zenginleşen aracı ve tefecilere imkân 
hazırlanmaktadır. Tarım ülkesi olan yurdu
muzda tarımsal üretimin artırılması için yegâne 
çare, modern ziraate yönelmek ve teknik ta
rım sistemlerinin uygulanmasıdır. Bunun için 
de, tarımda modern araç ve gereçlerin kulla
nılması ve çiftçinin de eğitilmesi en başta ge
len sorunlardan biridir. Örneğin, 200 işçinin 
bir günde yapabileceği işi, yirmi beygir güç
lü bir traktörün on saatte yapacağı nazara alın
dıkta, makineleşmenin önemi bariz bir şekil
de meydana çıkar. Modern araç ve gereç sa
yesinde verim artığı gibi, maliyet de düşer. 
Bugün yurdumuzun ihtiyacı olan 600. 000 adet 
traktöre mukabil, halen 145 000 traktörün 
varlığı, tarım politikamızı belirlemeye kâfi 
gelir kanaatindeyim. Millî hâsılanın % 40'ı, 
ihracat gelirinin % 80'ini tarımdan sağladı
ğımız halde, tarımda, girdilerin ucuzlatılma
sı için hiçbir çaba sarf edilmemektedir. Baş
ka ülkelerdeki traktör fiyatları, yurdumuzda-
kimden en az % 60 daha ucuzdur. Başka ül
kelerde otuz, otuzibeş bin liraya olan traktör
ler, bizde seksen bin lira kadardır. Vurgun 
ve soygun düzenine artık son verilmelidir. Çift
çilerimize de, sanayiciler, madenciler ve ar
matörler gibi meslek gruplarına tanınan ithal 
hakkı tanınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk çiftçisinin en 
büyük dertlerinden biri de, sermaye ve kredi 
derdidir. 1970 yılında 10 136 000 000 lira olan 
tarımsal plasmanlar toplamının, 1972 senesin
de 14 milyara ulaştığını görüyoruz. Oysa ki, 
yapılan ilmî araştırmalara göre, 1964 yılında 

bu plasmanın 15 milyar olması öngörülmüştü. 
Bu nedenle, 1973 yılında konulacak kredinin, 
Türk çiftçisinin yarasına merhem olacağı ka
naatinde değilim. Bu arada, Ziraat Bankası
nın genel kaynak ve imkânları ölçüsünde, 1965 
yılında % 63,6 olan tarımsal plasman oranı
nı, 1972'de % 80'e çıkarmasını takdirle kar
şılamak gerek. 

Kooperatifçilik ve teşkilâtlanmanın teşvik 
ve tahakkuku hususunda bir hayli ilerleme kay
dedildiğini ifade etmek isterim. Çünkü, bir za
manlar, «kooperatifçilik komünistliktir» diyen
lerin bugün, bunun önemine inandıklarını gör
mek bile sevindirici bir sonuçtur. Ancak, çok 
yönlü kooperatif kurulması teşvik edilmeli ve 
kooperatiflerin eğitim ve öğretimine gereken 
önem verilmelidir. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, yalnız koo
peratifçilik sahasında değil, Tarım Bakanlığı
nın en birinci görevi olan eğitim hizmeti de 
gereği gibi yürütülemamektediir. Çiftçinin 
araç, gereçlerine bakımı ve kullanmayı, tarla
sını iyi hazırlamayı, iyi tohum ekmeyi, en ya
rarlı gübreyi zamanında vermeyi, zararlı hay
van ve bitkilerle mücadele etmeyi, sulama 
zamanlarını iyi tespit etmeyi ve nasıl hasat ya
pılacağını bilmeyi öğrenmesi gerekir. Bunlar 
da eğitimle mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızın başın
da da arz ettiğim gibi, yıllarca tekrarlanan 
bu problemlerin, bundan sonraki yıl tutanak
larında yer almaması dileğiyle bütçenin milleti
mize ve Tarım Bakanlığına hayırlı olmasını te
menni eder, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Münir Daldal, buyurun 
efendim. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; zamanın tahditli 
olması münasebetiyle bu bakanlık ile ilgili 
mühim gördüğüm ve sıkıntısının çekildiğini 
hissettiğim birkaç hususa sadece satırbaşı yap
mak suretiyle temas edeceğim. 

Tarım Bakanlığının pek çok görevleri 
arasında basta gelen yayın hizmetlerinin ye
teri kadar yerine getirilmediği, ziraat yüksek 
mühendisleri ve ziraat teknisyenlerinin daha 
ziyade merkezlerde istihdam edilerek köylere 
ve tarım işletmelerine teknik bilgi götürme
diği öteden beri sözü edilen bir konudur. 
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Bütçeye ödenekler konur'ken hu hizmetle
rin götürülmesini mümkün kılacak fasıllara 
yeteri kadar ağırlık verilmediğini, bu ele
manların büro faaliyetlerinden kurtulama
dıkları bir hakikattir. 2 - 3 tane ziraat mü
hendisiyle 4 - 5 tane ziraat teknisyeni tayin 
edilen ilçelerin çoğunda ya eski model bir 
arazi arabası bulunmakta, ya da hiçbir araç 
bulunmamaktadır. 7 - 8 kişilik bir ekibe 
yılda 200 - 300 lira gibi sembolik bir 
harcırah gönderilmektedir. Bu şartlar altında 
yayım hizmetlerinin yerine getirilmesine ve 
teknik elemanların tarımsal üretimin artırıl
ması için faaliyet göstermelerine imkân yok
tur. 

Bir taraftan tasarruf sağlamak amacı ile 
bütçeyi dar tutma gayreti içjine girerken, 
öbür taraftan binlerce lira sarfı ile yetişti
rilen bir teknik elemandan lâyıkı veçhile isti
fade edememe durumu bağdaşamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal üretimin 
artırılmasında ve pazar taleplerine uygun ka
litede ürün elde edilmesinde en önce gelen 
faktörün tohumluk olduğu şüphesizdir. Buna 
mukabil çiftçilerimizin kullandığı sertifikalı 
tohum miktarı ihtiyacımızın son derece al
tındadır. Beş yılda bir değiştirilmesi icabe-
den buğday tohumluğu ihtiyacı yılda 275 
bin ton olduğu halde, 1972 devresinde çift
çiye sadece 37 bin ton sertifikalık veya kont
rollü hububat tohumluğu dağıtılabilmiştir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün yalnız kendi arazisinde 200 bin ton hu
bubat tohumu yetiştirilmesine rağmen çiftçıi-
nin bu kadar az tohum kullanmasının önemli 
sebeplerinden biri tohumluk fiyatlarının çok 
yüksek oluşudur ve bu fiyat sunî olarak yük
seltilmektedir. 

Bugünkü usule göre hububat tohumluğu 
fiyatları baş alnın fiyatı üzerine maniplasyon 
masrafları eklenerek hesahedilmekted'ir. Bu 
şekilde bulunan fiyat çiftçinin kendi tohu
muna oranla çok düşük olduğundan çiftçi 
elinde ne varsa onu kullanmayı tercih etmek
tedir. Tohumluk fiyatında baş alım fiyatını 
esas almak yanlış bir yoldur. Zira bu fiyatın 
içinde ortalama kiloya 20 kuruş arazi kirası 
ve 25 kuruş müteş'bbis kârı vardır. Devlet 
Üretme Çiftlikleri eskiden! mukaveleli çift

çilerden tohumluk aldığı için böyle bir hesap 
şekli kabul edilmiştir. 1972 ve 1973 te mu
kaveleli çiftçiye lüzum kaldığını ve bir iki 
yerde sembolik olarak bunlardan tohum alın
dığına göre bu fiyat tespiti usulünden de 
vazgeçmek gerekir. 

Bu sebeple, Hazine arazisini işleyen ve aslî 
görevi tohum üretme olan Devlet Üretme 
Çiftliklerinin maliyetinden kiloya isabet eden 
20 kuruş kira ücretini çıkarmak, müteşbbis 
kârmı % 15'e indirmek suretiyle, buğday 
fiyatının bulunması ve bunun üzerine mani
plasyon masraflarının eklenmesi lâzımdır. 

Çiftçiyi alıştırmcaya kadar ürün fiyatı
na yakın bir tohumluk fiyatı uygulanması, 
hem plân hedefine ulaşmasını sağlayacak ve 
hem de DÜÇ. nin normal kârımı temin ede
cektir. 

iSaym milletvekilleri, 
Halkımızın dengeli beslenmesi, çiftçimizin 

gelerinin artırılıp refahının yükseltilmesi, onun 
gelir ve refahı artırılarak yerli sanayiin sağ
lam bir içpazarı olabilmesi için, hayvancı
lığa büyük bir önem verilmesi, hayvancılık 
potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ve geliş
tirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için : 

1. Yem üretiminin artırılması, yem kay
naklarının işlenmesi ve geliştirilmesi, 

2. Hayvan ıslahının çabuklaştırılması ve 
daha etken metodlar seçlip projelere bağla
narak uygulamaya konulması, 

3. Hayvan hastalıkları ile mücadeleye 
daha ağırlık verilmesi bcllj- hastalıkların belli 
süreler içerisinde eradika edilmesinin proje
lendirilip uygulamaya geçilmesi, 

. 4. Hayvan besiciliğinin daha hızlı bir ge
lişim içine sokulması ve beslenecek hayvanla
rın pazarlanmasmdaki tıkanıklıkların süratle 
giderilmesi ve aksamadan işler bir pazarlama 
sisteminin kurulması, bu sistemin aksamadan 
işleyebilmesi için entegre bir et sanayiinin te
sisi, 

5. Bütün bu işlerin gerçekleşmesi için ge
rekli finansmanın bütçede yer alması, bu iş
leri yürütecek personelin sayılarının ve nite
liklerinin artırılması, en yetişkin elemanla
rın bu sahadan birer ikişer ayrılmalarının ön
lenmesi, sorumlu kuruluşların vasıta ve teç
hizatla donatılması gerekmektedir. 
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Ayrıca :: 

Yem üretimi yeterli değildir. Devletin 75 
kuruşa üreticiden aldığı arpanın, bugünkü 
borsa fiyatı 140 kuruşa kadar çıkmış, yem 
sanayii hammadde bulamamaktan dolayı yem 
üretimini yavaşlatmış, bundan dolayı tavuk 
yetiştiricileri de çok müşkül duruma girmiş
lerdir. 

Hayvan ıslahında en etken yollardan ikisi 
sunî tohumlama ve soy kütüğü tutulması ol
duğu çok iyi bilinmektedir. Bu işe gerekli 
ağırlığın verilmediği görülmektedir. Veteriner 
İşleri Umum Müdürlüğü bütçesinde bu işler 
için ayrılmış bir fasıl yoktur. Sunî tohumlama 
hizmet arabaları az ve olsa da kullanılamaya
cak durumdadır. 

Devlete ait bâzı tohumlama boğalarının 
son yıllarda mahallî özel kuruluşların ve özel 
şahısların ianesiyle beslendiği de bir vakıadır. 

Halkımızın sunî ve tabiî tohumlamada git
tikçe artan talepleri bu imkânsızlıklar nede
niyle karşılanamama'ktadır. 

Dondurulmuş sperma ile çalışma sistemi 
deneme safhasından çıkarılıp süratle yaygın
laştırma imkânlarına kavuşturulmalıdır. 

Hayvan hastalık!arıyle yapılan mücadele
nin verilen imkân nispetinde çok büyük ol
duğunu biliyoruz, ancak imkânlarla birlikte 
mücadelenin etkenliğini ve başarısını artırmak 
zorunluluğu da ortadadır. 

Henüz bir sıtma gibi eradikasyon proje
sine alınmış bir hayvan hastalığı göremiyoruz. 

Hayvan besiciliği, yılların gayretiyle bi
raz gelişme göstermiştir. Biz bu gelişmeyi az 
bulur iken, beslenen hayvanların pazarlaıu-
ması bir problem olarak karşımıza çıkmış, et 
sanayiimizin zayıflığı besiciliğin gelişmesine 
engel teşkil etmeye başlamıştır. Şu günlerde 
pazar bekleyen ve fakat bulamayan 130 - 140 
günün üstünde beslenmiş 300 bin baş sığır 
ağıllarda yem israf etmektedir. 

Bütün bu işler için daha pek çok proje ve 
yatırımlara ihtiyacımız vardır. 

Sözlerime son vermeden toprak reformu 
hakkında da birkaç söz söylemeden geçemeye
ceğim. 

Değerli 'milletvekilleri; 
Toprak reformu hakkında, 1960'tan beri 

çok yazılar yazılmış ve toplantılar yapılmış, ka

nun tasarıları hazırlanmış fakat açıkça bunun 
getireceği fayda, reform ihtiyacının sebebi ve 
Devlete yükleyeceği malî külfet yeteri kadar 
kamuoyuna duyurulmamış ve benimsetilmemiş-
tir. Hazırlanan kanun tasarıları gerekçelerinde 
de inandırıcı bir analiz yoktur. 

Toprak Reformu kanunu tasarısının Karma 
Komisyonda görşülmesi sırasında sayın Köy İş
leri Bakanı bu noksanlığı giderecek bilgileri 
vermiş ve toprak reformu ile 32 114 214 dö
nüm toprak dağıtılacağını, bununla 539 000 ye-
'ter toprağı olmayan veya 404 900 topraksız 
çiftçiye yılda 15 000 TL. gelir sağlanacağını, 
Türkiye'de 2 221 322 yeter toprağı bulunma
yan ve 1 268 100 topraksız olmak üzere, 
3 9019 422 ailenin toprağa mutaç olduğunu ve 
4 323 büyük işletme bulunduğunu beyan etmiş
tir. Köy İşleri Bakanlığı haber bülteninde de 
reformun 15 yılda bitirileceği ve malî portesi
nin 90 milyar lira civarında olacağı bildiril
mektedir. 

Sayın Köy İşleri Bakanı dağıtılabilecek 
32 114 214 dekar arazinin aşağıdaki kaynak
lardan temin edileceğini belirtmişlerdir : 

Dekar 

a) Hazineye ait tarım arazisi re
zervleri 13 783 255 

b) İslah edilerek kazanılacak 
topraklar ' 10 000 000 

c) Kamulaştırma ile elde edile
cek arazi 8 332 979 

Toplam 32 332 979 
BAŞKAN — Sayın Daldal, bir dakikanız 

'kaldı, (toparlayınız lütfen. 
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Toparlı

yorum, Sayın Başkan. 
Bu üç kaynaktan ilk ikisin yeni bir Toprak 

Reformu Kanunu çıkarılmadan da, metvcut ka
nunlardaki hükümlere göre çiftçi _ ailelerine 
15 000 TL. harcanabilir gelir sağlayacak şe
kilde dağıtılabilir. Örneğin 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ile 415 000 çiftçi aile
sine 22 000 000 dekar arazi dağıtılmıştır. Her 
ne kadar bu topraklandırmada normlara uyul
madığı ve çiftçiye yeteri kadar araç ve gereç
ler temin edilmediği için beklenen fayda sağla-
namamış ise de, bu sakınca yeni bir yönetmelik
le tamamen ortadan kaldırılabilir. 

- 841 -
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İslah edilerek tarım arazisi haline getirilme
si ve bunun çifçiye dağıtılması işlemi de yıllar
dır devam etmektedir. Ancak bu işe ayrılan 
ödeneğin azlığı ve icra programlarında konuya 
yeteri kadar yer verilmeyişi yüzünden şimdiye 
kadar bu rezervler kıymetlendirilememiştir. 
Esasen, Toprak Reformu Kanun tasarısında 
arazi İslahı bakımından yeni hükümler getiril
memiştir. Halen yürürlükte olan Yabanî Zey
tinliklerin ihyası, Topraksu, Çiftçiyi Toprak
landırma, Orman ve DSİ kanunlarında makilik 
ve fundalıkların, yaıbanî zeytinlik ve fıstıklık
ların, sazlık ve bataklıkların, taşlık ve kayalık
ların, ve çorak arazilerin İslahı ve çiftçiye da
ğıtılmasına dair yeterli hükümler vardır. 

Kısaca Toprak Reformu kanun tasarısı ile 
yalnız 8 332 979 dekar arazinin kamulaştırıla-
rak dağıtılması gerçekleşek ve bununla 15 yıl
da 46 192 topraksız çiftçi ailesine toprak sağ
lanacaktır. Her yıl nüfus artımı ile 47 966 çift
çi ailesi teşekkül etmektedir. Şehre akımın ol
madığını kabul edersek bunların 15 yıl sonra 
sayısı 719 490'ı bulacak ve toprak reformu uy
gulanmasına rağmen toprağa muhtaç aile sayısı 
3 909 422'deıı 4 582 720'ye yükselerek tarım
sal yapı daha da bozulacaktır. 

Hazineye ait 13 783 255 dekar olduğu ileri 
sürülen arazinin en az % 80'i halen küçük çift
çi tarafından şagil ve zilyed sıfatiyle işletilmek
tedir. Öntedbirler Kanununa rağmen bunların 
bu çiftçilerden alınması ve başkalarına dağı
tılması, çözümü çok güç bir problemdir. Kaldı 
ki, bunların şagillerine ve zilyedlerine terk zo
runlusunun bulunması yeni bir topraklandırma 
olarak kabul edilemez. 

Bu milletin kesesinden 90 milyar lira civa
rında bir meblâğ sarf ederek gerçekleştirilmek 
istenen tarım ve.toprak reformunun daha ciddî 
sebeplere dayanması, daha büyük faydalar 
sağlaması ve inandırıcı hükümlere sahibolması 
lâzımdır. Memleket şartlarına göre bu refor
mun sosyal adaleti gerçekleştirmede yardımcı 
olmasına imkân yoktur. Onun için reformun 
•ekonomik amacına ağırlık vermek zorunluluğu 
vardır. Ancak, ortakçılar sırtından geçinen, 
köyleri içine alacak kadar geniş toprakları olan 
veya verimli olarak işletilmeyen topraklara sa-
hiibolan kişilerin arazisi kamulaştırılmalıdır. 
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Çağdaş tarım tekniğinin uygulandığı, yük
sek verimin sağladığı ve insan haklarına saygı
lı bir çiftçiliğin yapıldığı arazileri paraçalamak 
ve başkalarına dağıtmak, ne sosyal adalet ilke
sine, ne de toprağın verimli olarak işletilmesi 
anlayışına uyacak bir tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi burada bitiriyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Saygılar 

sunarım. 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesi üze

rinde 7 sayın üye görüşlerini ifade etmiştir. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız, şimdi ye

terlik önergesi gelmiş bulunuyor? 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (0. Se

natosu Muğla Üyesi) —• Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, cevap ver

mek üzere. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se

natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Bilindiği üzere memleketimiz 1971 yılında 
geçmiş yılların en yüksek tarım üretimini elde 
etmiş ve büyüme hızı % 11,8 olmuştur. 1972 yı
lında da ofdukça iyi bir mahsul idrak edilmiş 
ve 1971 seviyesine yaklaşılmıştır. 

İkinci Plân döneminde tarımın yıllık orta
lama büyüme hızı % 3,7 olduğu halde 1971 ve 
1972 yılları ortalama büyüme hızı'% 5,5 olmuş
tur. 

1968 sabit faktör fiyatlarıyle tarım sektö
rünün 1972 yılında gayrisâfi millî hâsılaya kat
kısı 35 615 000 000 liraya baliğ olmuş ve bu 
GSMH^nm % 28,4'ünü teşkil etmiştir. 

Carî faktör fiyatlarıyle tarımın GSMH'ya 
katkısı aynı yıl için 48 935 700 000 lira olmuş 
ve artış hızı ı% 4,11'e yükselmiştir. 

Tarımsal üretimin değer itibariyle 1972 yı
lında % 61,9'u bitkisel üretimden, '% 34,6'sı 
hayvansal üretimden, % 0,6'sı su ürünlerinden, 
% 2,9'u da orman ürünlerinden elde edilmiş
tir» 

1972 yılında 19 milyon ton olan hububat re
koltesinin 12 milyon tonunu buğday teşkil et
mektedir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarı 
üretiminde 1971'e nazaran fazlalık, patates ve 
pamuk üretiminin" ise 1971 seviyesinde olduğu 
tespit edilmiştir. Keza baklagiller üretiminde 
de 1971'e nazaran fazlalık olmuştur. 1971'de 
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619 410 ton olan üretim 1972'de 636 500 tona 
yükselmiştir. 

Yağlı tohumlarda 1971'de 1 436 467 ton olan 
üretim 1972'de 1 507 2Ö0 tona çıkmıştır. 

Meyvelerden narenciye üretimi 1971'de 693 
000 ton iken 1972'de 892 000 tona, 

Zeytin üretimi 326 000 tondan 900 000 tona, 
Sebze üretimi 8 549 000 tondan 8 562 000 

tona yükselmek suretiyle önemli artışlar elde 
edilmiştir. 

-Hayvansal ürünler 1972 yılında % 3,2 ora
nında artmıştır. 

1971'de et üretimi 517 000 ton iken 1972'de 
546 000 tona, tavuk eti üretimi 106 000 tondan 
119 000 tona, 

Yumurta üretimi de 115 0Q0 tondan 120 000 
tpna ulaşmıştır. 

Yapılan tahminlere göre tarım ürünleri ih
racatı 1972 yılı için 480 900 000 dolar olarak 
plânlanmış olmasına rağmen 585 000 000 dolar 
olarak reaüze edilmiş olacaktır. 

1972 güz dönemi itibariyle 10 150 QO0 hek
tarlık alanda hububat ekimi yapılmış bulun
maktadır. Geçen sene aynı devrede bu miktar 
9 905 500 hektar idi. Buğday ekimi aynı tarih
te geçen senenin 7 496 000 hektarına karşılık 
bu şene 7 750 000 hektar olarak gerçekleştiril
miştir. 

Muhterem milletvekilleri; Şimdi, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda tarım sektörü için tespit edilen 
genel hedeflerle ilgili olarak bir Özet vermeye 
çalışacağım. 

1973 - 1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Plân 
döneminde gayrisâfi yurt içi hâsılada 88 milyar 
liralık bir artış öngörülmüştür. Bu artışın •% 
12,'si tarım sektöründen sağlanacaktır. Bunun 
için de tarım sektörü üretiminin yılda ortalama 
% 4,5 artması gerekmektedir. Tarım sektörü
nün GSMlH'daki payı 1972'de '% 28 iken 1977' 
de % 23'e düşecek buna karşılık sanayi sektö
rünün payı '•% 2,3 'den % 27'ye çıkacaktır. Bu
nunla beraber tarım sektörünün GSMlH'daki 
payı 1.971 fiyatları ile mutlak değerler olarak 
artmaya devam edecek ve 1972'de 46 40O 000-
000 lira iken 1977',de 55 700 OOO 000 liraya ba-
}iğ olacaktır. 

281 milyar liralık toplam jşabit sermaye ya
tırımlarının % 11,7'si yani ,33 milyar TL. -sı ta
rım sektörüne tahsis edilecektir. Tarım sektö
rüne ayrılan 33 milyar lirannı '% 43,lfi «toprak 

ve su kaynaklarına, % 33,8'i traktör, makine ve 
ekipmanına ayrılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 
bu oran Birinci Plân döneminde '% 17,7 ve 
İkinci Plân döneminde % 15,2 olarak tespit 
edilmiş ve gerçekleşmeler de sırası ile : ı% 15,3 
ve % 11,8 olmuştur. 

Tarım sektöründe çalışanların toplam çalı
şanlara oranı 1972 de % 66 iken, bu oran 1 600 
000 kişiye yurt içinde tarım dışı istihdam im
kânı yaratılmak suretiyle 1977 de % 59'a düşü
rülecek ve dolayısiyle tarım sektöründe çalışan
ların toplam çalışanlara oranında 1972 - 1977 
döneminde % 7 bir azalma sağlanmış olacaktır. 

Tarım sektörü diğer sektörlere net kaynak 
aktarabilecek bir güce kavuşturulacaktır. Bu
nun için tarımsal üretimde verimlilik artırıla
cak ve tarımın hava şartlarına bağlılığı asgarî 
seviyeye indirilecek, ürün çeşitlerinin yetiştiril
mesi ve tekniğin yaygınlaştırılması sağlanacak
tır. 

Dengeli beslenme yönünden iç talebin gerek
li kıldığı ürünler ile, ihraç potansiyeli bulunan 
ürünlerin yetiştirilmesine ve bilhassa hayvan
cılığa öncelik verilecektir. Verimliliğin artırıl
ması için teknolojik gelişmelerden istifade edi
lecek, toprak muhafaza ve sulama yatırımları
na ağırlık veıilecektir. Üçüncü Beş Yıllık Plân 
döneminde 1971 fiyatları ile yıllık ortalama ar
tışlar olarak bitkisel üretimde % 4, hayvan 
ürünlerinde '% 5, orman ürünlerinde % 9,1 ve 
su ürünlerinde % 8,4 artış öngörülmüştür. 

Üçüncü Plân. döneminde 540 bin hektarlık 
bir alan sulamaya açılacak, 155 bin hektar taş
kından korunacak, 101 bin hektarda drenaj ve 
kurutma yapılacak, 9P bin hektarda toprak ko
ruma ve 285 bin hektarda da tarla içi geliştir
me hizmetleri yapılacaktır. 

Kullanılan gübre miktarı 1977 de 5 612 000 
tona ulaşacak ve dplayısiyle 1972 yılında f/o 
24,9 olan gübreleme oranı 1977 de % 43,4'e yük
selmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gübre mevzuuna gel
diğimiz için şu hususu ifade etmek istiyorum : 
Yurdumuzun, Türk çiftçisinin ihtiyacı bulunan 
gübreyi yurdumuzda temin etmek bakımından 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi içinde memle
ketimizde 4 700 000 000 liralık bu sanayi dalına 
bir yatırım yapılmış olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığın geliş
mesinde önemli bir etken olan yem üretimine 
ağırlık verilecektir. Hayvan ürünleri olarak 
1972 yılma nazaran 1977 yılında sığır ve koyun 
eti üretimi 545 800 tondan, 730 100 tona, tavuk 
eti üretimi 118 900 tondan, 180 100 tona ve do-
layısiyle toplam et üretimi G64 700 tondan, 
910 200 tona çıkarılacaktır. 

Aynı sürede süt üretimi 3 377 600 tondan, 
4 429 600 tona, yumurta üretimi 119 900 ton
dan, 195 600 tona, yapağı, tiftik, kıl üretimi 
68 400 tondan, 84 500 tona yükseltilecektir. 

1972 yılında 200 bin ton olan açık deniz ba
lıkçılığı, iç sular ve kültür balıkçılığı, kabuk
lular ve diğerleri olmak üzere toplam su ürün
leri üretimimiz 1977 yılında % 50 artırılarak 
300 bin tona baliğ olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Su Ürünleri Kanunu, 
yüksek malûmları olduğu veçhile, yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra Tarım Bakanlığı, Su Ürünle
ri Genel Müdürlüğünü kurmuştur. Halihazırda
ki tatbikat eski mevzuata göre yapılmaktadır. 
Yani, balık avcılığı mevzuunu ifade etmek isti
yorum. Bu mevzudaki Tüzük Devlet Şûrasına 
gönderilmiştir ve Şûranın tetkikindedir. Ümit 
ediyorum ki, bu ay veyahutta önümüzdeki ay 
içerisinde bu tüzük yürürlüğe girmiş olacaktır. 
Bu tüzük yürürlüğe girdikten sonra Tarım Ba
kanlığı olarak iç sularda ve denizlerdeki balık 
avcılığını tamamen kontrol altına almış olaca
ğız. 

Muhterem milletvekilleri, 1972 de işlenen 
arazi 27 471 000 hektardır. Bunun 13 231 000 
hektarını hububat, 380 bin hektarını baklagil
ler, 1 750 000 hektarını endüstri bitkileri ve 
yağlı tohumlar, 2 600 000 hektarını meyvelikler, 
500 bin hektarını sebzeler ve 410 bin hektarınr 
yem bitkileri teşkil etmektedir. Böylece her se
ne ekilen topraklar toplamı 18 871 000 hektar 
tutmaktadır. Bundan başka 8 600 000 hektar 
nadas arazi bulunmaktadır. Nadasla beraber 
her yıl işlenen topraklar yekûnu, biraz evvel 
ifade ettiğim şekilde, 27 471 000 hektarı bul
maktadır. 

Nadas arazi durumu : 

1972'de nadasla beraber 27 471 000 hektar 
olan tarımsal arazi varlığımız artık marijinal 
hududa ulaşmış bulunmaktadır. Nadas arazi 

I toplam tarım arazisinin f/c 31,3 ünü tutmakta-
1 dır. Sulama imkânları ile, kullanılan teknoloji 
I ve girdi miktarlarının arttırılması suretiyle na

das sahasının azaltılmasına ve dolayısıyle istik
rarlı ve daha fazla mahsul almaya çalışılmak
tadır. Nadas arazinin azaltılması suretiyle her 
yıl üretime alınacak ilâve arazi miktarı 1977'de 
813 bin hektar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir gerçeği ifa
de etmek isterim. Tarımsal üretim her memle
kette hava şartlarının etkisi altındadır. Ancak, 
bunun olumsuz etkisi tarımdaki entansifte ve 
modern teknolojinin uygulama derecesiyle her 
memlekette değişiktir. Bununla beraber tabia
tın olumsuz etkilerini tamamen bertaraf etmek 
mümkün değildir. Tabiat şartlarının memleke
timizdeki olumsuz tesiri daha çok yağışla ilgi
lidir. Bu olumsuzluğun azaltılması, teknolojik 
tedbirler yanında, kurak bölgelerimizde sula
manın artırılmasını gerektirmektedir. Plânlı 
dönemde gittikçe artan girdi kullanılması, mo
dern üretim teknolojisinin her sene artarak ya
yılması ve sulamanın arttırılması sonucu ta
rımda üretimin tamamen hava şartlarına bağ
lılık derecesinin azaldığını görmekteyiz. Bu 
alandaki çalışmalarımız her sene hızla artmak
tadır. Bu çalışmaların daha hızlı, daha süratli 
olması Türk çiftçisinin ve Türk ziraatinin men
faati icabıdır. 

Değerli arkadaşlarım,' üretimin arttırılması
na yardımcı olan başlıca girdilerden tohumluk 
konuşlunda., gereken hizmetlere Bakanlığımca 
aralıksız devam edilnrefktıodir. Hoır türlü billki-
ıllerin tohumluk ürle'timdıni bölgelerin özellikleri
mle göre sağlamak için, aırıaşitırma ve üretim mû-
esıses/eıleriınıde ve sözleışm'eli çiftçilerle işbirliği 
yapılarak temin edilmektedir. Toihumluk ürıe-
,'tiimi ve dağıtımında ağırlık hububat tohumlu
ğunda bulunmalktadıır. 1:972 yılında 147 465 ton 

I serıtifilkalı tohumluk dağıtımı preigraımlanmış-
tır. Bunun 110 875 tonunu hııbulbaıt, 3(2 500 to
nunu pamuk, 2 440 tonumu şeker panlcarı, 1 '600 
tonunu ayçiçeği, geriye kalan kusanımı da diğer 
tohumluklar teşkil etlmetoteıdir. 

1972 yılıinda çiftçiye dağıitılmıalk üzere, 
142 192 ton tohumluk tahsis edilmiştir. Bunun 
'91 672 tonu buğday ve 14 169 tonu arpadır. Bu 
'miktardan 5254 sayılı Kanuna göre, muhtaç 
çiftçilere tohumluk: olaırak 36 137 ton buğday 

I ve. 6344 ton arpa tahsis edilmiş bulun maıkltadır. 
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1973 için 120 OOO tonu hububat, 32 500 tonu 
palmuik, 3 400 tonu ayçiçeği, 4 261 tonu şeker 
pancarı, 3 800 tonu patates ve dikenleri olmak 
üzere 106 240 tıon toihumluk linettim ve dağıtımı 
programa alınmıştır. 

Halen çeşitli bölgelerimizde muhiteılitf cins vo 
ıslah edilmiş tohumluklarla g4e.r'ek!li tatbikatlar 
yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımı, verimin artırılması vıe 
tanımımızın hava şartlarıma bağlılığının en bü
yük ölçüde azaltacak başlıca faktör olan sula
manın memleketimiz için ehemmiyeti çok bü
yüktür. Sulama ile hem kullanılan diğtar girdi
lerden! daha büyülk ölçüde istifade etmek mfülm-
ikün olacak, hem de nadaısa son veriieneik her se
ne Ve dalha garantili mahsul ailmak imkân dâhi
line girecektir. 

Ayrıca, sulama ile tanmımızım üretim pa-
tıernini memleketin ihltityaç ve ekonominin icap
larıma göre düzenlemiek ve üretimde istikrar 
öağlamak mümkün olacaktır. 

1972 yılında 93 105 hektar arazinin sulanması 
imkân dâhilime girmiş Ve böylecıe memleketi-
mizde saılanabilem arazi miktarı 1 939 OOO hek
tara ulaşmıştır. 27 4711 000 helktar tarımı arazisi
nin 8,'5 milyon hektarının sulanması mümkün giö-
ırüimekte ve hafllen yüzde 7,1'i yani 1 939 000 
hektarı sulanmaktadır. Üçüncü Plân dömieiminldle 
540 000 hektar arazi yeniden sulamaya açılacak 
vie bunun 1973 yılma isalluet edem kısmı 122 000 
hektar olacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, verimin artırılma
sında ve tarım m^dermleşjtirilniesiy'le ilgili ola/rafc 
sloın yıllarda bu sektöre temrin edilen traktör, 
harman makiıniesi, biçer - döver ve traktör mib
zeri miktarları artmış bulunmaktadır. 

Değerli grup sözcülerinden bir arkadaşım, 
'Sayın Topaloğhı, tarım girdilerimde büyük ar
tışlar olmaisııma rağmen, tarım üranlıerinlde bu 
artışlara muvazi olarak yükşelmdıer olmamış
tır dedi. Doğrudur, iştirak ediyorum. Hakilka-
ıtem çiftçinin kullandığı girdilerin fiyatları yük
selmiştir. Bunun yanında bir hesaplama yaptı
ğımız takdirde kademeler arasımda büyük fark
lar bulunmaktadır. 

Bakanlığımız müesseselerinde çeşitli mey
ve fidanları yetiştirilerek ucuz fiyatla çiftçiye 
ıdağıltulmıaktadır. Bu cümleden olarak, 1972 yı

lında dağıtmlan fide adedi 7 milyon civarında
dır. 1973 yılında bu miktar 8 milyonu aşacaktır. 

Değerli arkadaşilarum, s'on yıllarda Tarım 
Bakanlığı olarak yayın hizmetlerime büyük önlemi! 
vermelkteyiz. önü'müzcDeki yıl, içimde bulunduğu
muz yıl bu mıevzudaki çalışmalarımı iz daha ge
niş ölçüde artacaktır. 

MMıteDem milletvekilleri, halen mıcmıleke-
Itimizde tarımıla ilgili 4 Ziraat.Fakültesi; Ankara, 
İzmir, Erzurum Adana'da ol'mak üzere 4 Ziraat 
Fakültemiz faaliyet halindedir. 37 Ziraat Mes
lek okulu, 2 Ev Ekonomisi olmak üzerle 39 adett 
"Mise seviyeli Ziraat Okulu mevcuttur. Ziraat 
Meslek okullarımda gerek kamu sıektöründe, ge
rekse özel sektörde çalışacak ve daha çok pra
tik bilgilere sahip ziraat tekmisıyemlıeri yetişti
rilmektedir. Ev Ekonomisi okulları mezunları 
köylü kadım ve kızılarımım, ev idaresi, çeşitli cl-
sanatlaırı konularında -eğitimlerini yapmakitadıır-
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu okullar 1973 -1974 
öğretim yılında Üçüncü Beş Yıllık Plân ilkele
rine ıgöre tarım meslek liselerinde, pratik ta
rım okullarına, hizmet içi eğitim merkezlerine, 
çiftçi eğitim merkezlerine dönüştürülecektir. 
Mevcut ve açılmış bulunan okullardan hiçbiri
ni kapatmak niyetinde değiliz. 

Pratik tarım okullarında ilkokulu bitiren 
köylü, çiftçi çocukları, tarımın herhangi bir 
dalında kalifiye ve kalbiliyetli eleman olarak 
yetiştirileceklerdir. Tarım meslek liselerinde ise 
tarım teknisyeni yetiştirilecektir. Hizmet eği
tim merkezlerinde, Tarım Bakanlığının her ka
demedeki teknik ve idarî elemanları, tarımda 
yeni teknik, idarî ve teknolojik gelişmeleri uy
gulayabilecek niteliğe kavuşturulacaklardır. 
197l3'te ibu maksatla 3 300 eleman eğitilecek
tir. 

(Çiftçi eğitim merkezlerinde köylü, çiftçi, 
genç vo yetişkin kadın ve erkekler teknolojik 
gelişmeleri uygulamaya koyacak şekilde pratik 
olarak eğitileceklerdir. 1973'te bu mevzudaki 
programı tatbike başlayacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bitki hastalık ve 
zararlılariyle mücadelede Ziraî Mücadele Ge
nel Müdürlüğü son yıllarda büyük bir hamle 
yapmak suretiyle başarılı ibir şekilde çalışmak
tadır. Üretimin artırılmasında ziraî mücadele
nin önemini, ehemmiyetini hepiniz takdir eder-
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siniz. Türk: çiftçisi nasıl gübre kullanmasına 
alışmış ise, zamanı geldiğinde ziraî mücadeleyi 
müracaat etmek suretiyle onu harekete geçir
mesini de öğrenmiş bulunmaktadır, onunla be
raber çalışmayı öğrenmiş bulunmaktadır". 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı ola
rak projeli çalışma içerisine girmiş bulunmak
tayız. Bu maksatla muhtelif projeler hazırlan
mış ve 1973'malî yılı içerisinde bunların uygu
lanmasına geçilecektir. Bunlar hakkında detay
lı izahat vermeden başlıklarını okumakla yeti
neceğim. 

Buğday üretimini geliştirme projesi, 
Çeltik üretimini geliştirme projesi, 
Mısır üretimini geliştirme projesi, 
Yerfıstığı üretimini geliştirme projesi, 
ıSoya üretimini geliştirme projesi, 

- Yemeklik baklagiller projesi, 
Patates üretimini geliştirme projesi, 
Yem bitkilerini geliştirme projesi 
Ayçiçeği ziraati geliştirme projesi, 
Köy hayvancılığını geliştirme projesi, 
Tavukçuluk araştırma ve geliştirme pro

jesi, 
Arıcılığı geliştirme projesi, 
Hindiciliği geliştirme projesi, 
İpek böcekçiliğini geliştirme projesi, 
Meyve üretimini geliştirme projesi, 
İhracata dönük sebze üretimini geliştirme 

projesi, 
Zeytinciliği geliştirme projesi, 
Devlet sulamalarında ziraî yayın projesi, 
Şerbetçi - otu geliştirme projesi ve hayvan 

pancarı yetiştirme projesi olmak üzere, bu yıl 
20 projeyi ele almış bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancılığın ge
liştirilmesi bakımından uygulanan genel politi
ka ve faaliyetler şöyledir: 

Hayvancılığın tekâmülü ve hayvan ıslahı 
Bakanlığımca üç anasistemde yapılmaktadır; 
bunlardan biri; yerli ırkların yüksek verimli 
kültür ırkları ile melezlenmesi, ikincisi; saf kül
tür ırklarının ithal ve yetiştirilmesi, üçüncüsü; 
yerli ırkların seleksiyon suretiyle ıslahı. 

Diğer taraftan, sığır neslinin ıslahı faali
yetleri de devam etmektedir. Bunlardan birisi 
yabancı kültür ırklarıyle yapılan çalışmalar, 
diğeri de yerli ırklarla yapılan çalışmalar. 

Yabancı kültür ırklarıyle yapılan çalışma
lardaki anaprensibimiz, ırkların memleketimi-
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zin çeşitli bölgelerindeki ekolojik ve ekonomik 
şartlara uygunluğu esasına dayanmaktadır. Bu 
bakımdan, yabancı kültür ırklaçıyie yapılan ça
lışmalar, genel olarak üç bölgede ayrı ırkla 
uygulanmaktadır. 

Karadeniz sahil şeridinde uygulanan Jerşey 
ırkı çalışmaları Trakya, Marmara, Ege, kısmen 
Akdeniz ve Orta Anadolunun müsait bölgele
rinde uygulanan Horştayn ırkı çalışmaları, Do
ğu ve Orta Anadolu bölgesinde uygulanan Mon-
tofon ve İsviçre Espa ırkı çalışmaları. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde 
860 000 Merinos bulunmaktadır. Yılda 10 ilâ 
12 000 ton Merinos yapağısına sanayiimizin 
ihtiyacı bulunmaktadır. Yıllık üretimimiz ise, 
1 000 ilâ 1 500 ton civarındadır. Bakiye kalan 
kısım ithal yolu ile karşılanmaktadır. Bu da, 
her yıl Türk ekonomisine 200 000 000 TL. civa
rında bir dövize mal olmaktadır. 

Bu ihtiyacımızı yurt içinden karşılayabilme
miz için, 5 000 000 başkoyunun Merinos tah
vili için Tarım Bakanlığı olarak, bir Merinos 
projesi uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Uy
gulama, sunî ve tabiî tohumlama yolu ile ya
pılmaktadır. Her yıl 250 000 başkoyuna Meri
nos sunî tohumlaması yapılmaktadır ve aldığı
mız neticeler gayet müspet bulunmaktadır. 

Bu genel çalışmalar dışında hayvancılığı ge
liştirme projeleri uygulanmaktadır. Bu 'konuda, 
Dünya Kalkınma Bankası ile müşterek yürütü
len iki proje mevcuttur. Bunlardan birincisi, 
entansif süt sığırcılığı projesi, ikincisi ise, köy 
hayvancılığını ıgeliştirme projesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılıkla ilgili 
olarak bu faaliyetlerimizin dışında 1972 - 1973 
döneminde uygulamaya başlamış bulunduğu
muz süt kuzusu kesimine mâni olmak bakımın
dan bir kuzu projesi hazırladık. 4 kilo, 6 kilo 
ve 8 kiloda kesilmekte olan kuzuların bu kilo 
dışında kesilmesini sağlamak bakımından be
siciye ve kuzu üreticisine Ziraat Bankası ile te
mas kurmak suretiyle, gerekli krediyi sağladık 
ve bu 1972 - 1973 dönemi içerisinde 850 000 baş 
civarında olacaktır. Bunların bir kısmım, Ta
rım Bakanlığına bağlı haralar, Devlet Üretme 
çiftlikleri ve onların civarında bulunan üreti
cilerle müştereken yapmaktayız. Önümüzdeki 
ay içerisinde yine memleketimizde bir katliam 
halinde olan süt danası kesimini de projeye 
bağlamak istiyoruz. Çok küçük yaştaki bu hay-
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vanlar, kesilmek suretiyle millî ekonomiye za
rar verilmektedir. Yalnız, süt kuzusu kesimin
den ekonomimizin bir yıl içerisinde gördüğü za
rar miktarı; 1 milyar 250 milyon lira civarında
dır. Bu bakımdan 'bu projenin uygulanması 
gerek çiftçimiz, gerek millî ekonomimiz yönün
den faydalı olacaktır. Bu sene başlangıç olduğu 
için 850 000 civarında kuzuyu çok erken yaş
ta kesimden kurtaracağız. Önümüzdeki yıllar
da bundan istifade eden çiftçilerimiz, ümidedi-
yoruoı ki, daha fazla geniş çapta bu projeye 
iştirak edecekler ve dölayısıyle kuzu sayısı da 
artmış olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, 1973 malî yılı 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde, gerek grup
ları adına ve gerekse şahısları adına söz alarak 
görüş, temenni ve tenkidde bulunan çok değer
li milletvekillerinin, bu görüş, temenni ve ten-
kidlerinin Türk tarımının daha iyiye gitmesi ve 
gerçekleşme, başarı oranının daha yüksek nis
pette olmasına mâtûf bulunmaktadır. 

Bu görüş, temenni ve tenkidler yeni bütçe yı
lındaki çalışmalarla önümüzdeki yıllardaki icra 
plânlarının hazırlanmasında, Tarım Bakanlığı
na rehberlik edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız «her 
sene burada konuşulur, ama bu sözler zabıtlar
da kalır» dediler. Sayın Hüseyin Yenipmar ar
kadaşım. 

1971 - 1972 yılları bütçe zabıtlarının He
yeti Umumiyesini tetkik ettim; ne söylenmiştir, 
Tarım Bakanlığı bu tasviplerden hangisini ka
bul etmiş, yapmış ve bu hale gelmiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu Meclis kürsü
sünden Tarım Bakanlığı için, Tarım Bakanlığı
nın inkişafı için gayet güzel tavsiyeler yapıl
mış bulunmaktadır. Arkadaşlarımın - Sayın Yü-
eeler'in bir bolümü hariç - konuşmalarının ta
mamına iştirak ediyorum. Mesele şu: Tarım Ba
kanlığının Teşkilât Kanunu 1937 yılında meri
yete girmiştir. O yıldan bu yana herhangi bir 
değişikliğe uğramamıştır ve bugünün sosyal, 
ekonomik şartlarına uymamaktadır, ihtiyaçlara 
cevap vermemektedir. Bu bakımdan, bu kanu
nun değiştirilmesi için teşebbüse geçtik; arka
daşlarımız çalıştılar, ümidediyorum ki önümüz
deki ay içerisinde Yüce Meclise günün icapla
rına göre yeniden hazırlanarak gelecektir. İşte 
o zaman, bu kanun Tarım Bakanlığının bürok

rasiden kurtaracak, bir istihdam politikası ge
tirecek ve Türk çiftçisinin bugünkü şartlar al
tında duyduğu ihtiyaçlara cevap verecek nite
liği haiz olarak yürürlüğe girecek, bundan dola
yı da bugünkü konuşmalarda belirtilen şekli, 
dağınık olarak belirtilen şekli, daha derli - top
lu bir hale gelmiş olacaktır. 

ıSayın Başkan, bendeniz bu suretle 1973 malî 
yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi kısaca Yü
ce Meclise arz etmiş bulunmaktayım. Bütçe 
üzerinde söz alan, tenkit ve temennide bulu
nan arkadaşlarıma tekrar teşekkül eder. Yüce 
Meclise saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — iSaym Bakan, bâzı arkadaşla
rımızın zatıâlinizden bâzı soruları olacak efen
dim. 

Sayın Ahmet Güner?... Yok. 
ıSaym Kangal?... Yok. 
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 

NECATİ AKISOY (Urfa) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle Sayın Balkandan birkaç sorum 
•olacakı efendim. 

1. Urfa'da hüküm süren kuraklık nedenliy
le, bu yıl Urfa'da mahsulün normal idrak edi
lemeyeceği şimdiden görülmektedir. Bu durum 
karşısında Tarım Bakanlığı ne gibi tedbirler 
düşünmektedir? Ceylânpmar Devlet Üretme 
Çiftliğinde tohumluk evsafında ne kadar buğ
day vardır? Bir tedbir olarak bu buğdayların 
önümüzdeki yıl için Urfa çiftçisine tahsisi dü-
şünülımefete midir? 

2. Güney hudutlarımızda, 10 kiloametre de
rinliğinde kurulması düşünülen Devlet üretme 
çiftliği hakkında çeşitli şekilde yapılan söylen
tiler, bu bölgede oturan yüzbinlerce köylü va
tandaşımızı tedirgin etmektedir. Bu hususta Sa
yın Tarım Bakanının bir açıklama yapması 
mümkün müdür ? 

İkinci soruma, Sayın Bakan bâzı mülâhaza
larla dilerse yazılı olarak da cevap verebilirler 
efendim. Teşekkür ederim. 

TARIM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, birisinin cevabını he
men arz edeyim, diğerlerini arkadaşımızın be
lirttiği gibd yazılı olarak takdim edeyim efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, tohumluk mevzuunda 
Devlet üretme çiftliklerinin .elinde bulunan buğ
dayların bu sene büyük partiler halinde satışı-
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nı ve tahsisini durdurmuş bulunmaktayız. Buğ
day ihraç ediyorduk biliyorsunuz, onu da dur
durmuş bulunmaktayız. Çünkü, önümüzdeki yıl 
ne gösterecektir bunu bilmiyoruz, onun için 
önümüzdeki yılın ne göstereceğini bilmediği
mizden dolayı Tlürk çiftçisinin tohuımilulk buğ
day sıkıntısı çekmemesi için bu tedbiri de almış, 
bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Çiloğlu, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkanım; Sayın Bakanımızdan birkaç sua
lim olacak müsaadenizle efendim. 

Tarım kesimindeki nüfusun, görüşülmekte 
olan ve Sayın Bakandan daha önce aynı maka
mı işgal eden Prof. Orhan Dikmen beyefendi 
Bakan iken, kendilerine de sorulduğu zamıan, 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu üzerindeki 
fikirleriniz nedir diye sorulduğu zaman, «Bu 
talsarıda bizim hiçbir dahlimiz yoktur, ne zaman 
sorulursa verilecek olan cevap budur» diye bu
yuruyorlar di, böyle bir tutum içindeydiler. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde, eldeki ta
sarı kanunlaşsa dahi 3,5 milyon topraksız veya 
yeteri kadar toprağı olmayan çiftçi ailesini tat
min etmek mümkün değildir. Acaba, gerek Sa
yın Tarım Bakanlığınca ve gerekse koordine 
bir çalışma içinde diğer bakanlıklarca, tarım 
kesimindeki bu nüfusun sanayi kesimine akta
rılması gibi bir plânları, bir projeleri veya ça-
lışmaalrı var mıdır? 

İkinci sualim... 
BAŞKAN — Yalnız lütfen izahsız olsun da 

efendim..,, 
TARIM BAKANI ILYAS KARAÖZ (Devam

la) —• Sayın Başkanımın müsaadesiyle hemen 
cevap arz edeyim efendim. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Çiloğlu'nun 
sorimuş bulundukları suale ait cevapları genel 
izahatıım sırasında arz etmiş bulunmaktayım. 
Üçiüncıü Beş Yıllık Plân döneminde, tarım sek
töründen sanayi sektörüne bir miktar nüfus 
akışı olacaktır. Sanayi geliştikçe, tarım sektö
ründen bu sektöre aktarma devam edeciektir 
ve kaynak yaratıcı bir durum arz edecektir. 
Tabiatiyle, memleketimizdeki nüfus artışı ma
lûmdur. Bu da sanayi yatırımlarının önemine, 
büyüklüğüne bağlı bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, ikinci sualinizi 
sorunuz efendim. 

1 SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — İkin
ci sualim; Türkiye'nin, ötedeniberi üzerinde ıs-

j rarla durulan ziraî haritası çizilmiş midir, bu 
yönde bir çalışma var mıdır? Hangi bölgede 
hangi mahsulün en rantalbl şekilde, en iyi şekil
de yetişmesi, ekilmesi istihsalinin yapılması dü
şünülmüş müdür? Ziraî harita çalışmaları ne 

I safhadadır, bir çalışma Var mıdır? Bunları öğ-
I renmek istiyoru'm efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Devam

la) —• Sayın Başkan, muhterem milletvdkilleri, 
I Köy İşleri Bakanlığı tarafından memleketimi

zin toprak haritası hazırlanmış bulunmaktadır. 
Yalnız, şu anda tamamını ikmal edip etmedik
lerini kesin olarak bilemiyorum,, öğrenip, özel 
surette zatıâlinize arz etmek isterim efendim. 

[SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Efen
dim ben, toprak değil ziraî harita üzerinde dur
dum*. Ayrıca bu konu Köy İşleri Bakanlığıyle 
ilgili bir konu değildir. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Nerede hangi bitki ekilir, nerede da
ha fazla istihsal sağlanır bu konular Toprak -
ISu ile ilgilidir, dolayısıyle sizin sualiniz Köy 

I İşleri Bakanlığıyle de ilgilidir efendim. 
Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum : 

Toprak tahlil lâlboratuvarlarının genişletilmesi 
ımiovzulbakistir, sorunuzla ilgilidir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda, toprak talhlil lâboratuvarlarınm 
ve yerlerinin genişletilmesi hakkında muhtelif 
tedbirler getirilmiş bulunmaktadır. 

•SÜLEYMAN -ÇİLOĞLU (Antalya) — 'Sa
yın Başkan, üçüncü sualim ziraî kredilerle ilgi
lidir. 

I Bankalarım tespit •ettiği barem üzejrimldeın da
hi, kanunî bir vecibe olan % 75'i kredi olarak 
ödemieyeın Ziraat Bankası, bugün Emlâk Vesrjgl-
si muvacehesinde çiftçi tarafından beyan edilen* 
arazi kıymeti üzierimdlem talebıedilem bir krediyi 
ine şekilde karşı1]ayacakltıır?. Bumun üzerimde bir 
çalışma var mildin*?. Bu mievzuda bir kncelieımie, 
bir düşünce var mıdır?.. Bunu öğneımmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakam. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayım Başkam, muhterem arkadaşla
rım; 

Ziraat Bankası, çiftçinin ziraî kredi yömüın-
I dem mulhataboılduğu yegâne bankamız, Ziraat 
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Barakası ve onunla ilgili bulunıan Tanını Kredi 
Kooperatifleri bulunmaktadır. Ziraat Bankası 
1973 yılında, ĝ eıçen yı laran naızaram daha geniş 
ıbir imkânla, daha geniş bir kaynakla çiftçinin,1 

muhatabı bulunmaktadır. Ama, 'bu kaynaklar 
önümlüzldeki yıllarda dana çok a rtırılması lâzım 
'gelmektedir. Buigünkü faaliyeti, kaynakları 
nispetinde cereyan etmektedir. 1973 yılında, 
119712'ye nazaran birçok imkânıl-aır çiftçiye tanın
mış bulunmaktadıır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
(SÜLEYMAN ÇİLOĞLU* (Antalya) — Sa

yın Başkan, son bir sualim daıha olacak. 
'Tarım Bakanlığına bağlı bâzı mıüesseselerin 

elinde bulunan ve 'kendilerine tahsis edilmiş bir
takım araziyi maksatları dışımda kullanldıkları 
(bir igerçektir. - Bölgemden de misaller verebili-
ıriım; fakat sualimi uzatmamak için bu husulsu 
aırız etımiyorum - Bu müeis'seıseler arazileri kemdi 
ıgayelerinin dışımda kullanmaya ne zamana ka
dar devam edeceklerdir?. 

Toprağın kılt olduğu, talibinin çok olduğu 
ıbir devirde, eivvelâ Devletin elimde, maksada uy-
ıgun şekilde kullanılmayan arziler hakkında ne 
dıüişünımefcbeicliirler! Eğer Sayın, Bakan isteırler-
se. bölgeimdeın misâller verebilirim. 

BAŞKAN —• Sual sorulmuştur efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İL YAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkam, Tarım Bakanlığı, ken
disine tahsis edilen araziyi maksadı dışında. 
kullanmamıaktaıdır. Arkadaşım belki şunu ifade 
eltmek istiyorlar: Bâzı yerlerde dinlenme yerleri 
açi'lmıştır. Eğer 'böyle ise, - kendileriyle özel 
suröttie konuşacağım - eğer Bakanlığıma bağlı 
herhangi bir arazi - Malûmatım yok - maksat 
dışı kullanılmakta ise, derhal müdahale etmeye 
hazırım. 

BAŞKAN —• Soru cevaplan di rilmışıtır. 
Sayın Kangal buyurunuz. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın Bakana dört sualim var, cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

Birinci sualim : Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında, tarım sektörünün ihmâl edildiği
ni ve buna karşılık sanayi sektörüyle, hizımdt 
ısektıönüne büyük ağırlık verildiği görüşünü ta
şıyoruz. Yalnız, sayın Başbakanın burada yap
tığı konuşmada, tarım sektörüne gereken öne-
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inin verildiğini ve dengeli bir plânın yapıldığını 
Söyledi. Bizim görüşümüz aksi ildi. Devlet Hân . 
lama Teşkilâtı bütçesinde bunu belirttik. Acaiba 
Tarım Bakanlığı olarak sayım Bakanımızın, ta
rım sektörüne gerekli önemin verilip, veriiıme-
diği hususunda görüşü nedir ? 

İkinci sualim : Biraz evvelki görüşmelerde 
burada belirtildiği üzere, traktör fiyatları 65 
bin lira olduğu halde, çiftçiye 80 - 90 bin lira
dan firmalar tarafından iletildiğini biliyoruz. 
Bu, yaygın ve gerçek bir söylentidir. Şimdi, bu 
durumu gözönüıne alan Hükıüme)t, dışarıdan 
traktör ithal etmek yoluma gitmiştir. Bu uygun 
bir yoldur. Ancak, bu traktörler acaiba Devlet 
eliyle mi, - özellikle, örneğin; Ziraî Donatım 
eliyle mi - yoksa ithalâtçı firmalar eliyle mi ya
pılacaktır 1 Şayet ithalâtçı finmalaır aynı yola 
giderlerse, çiftçiye bunlarım 80 - 90 bin liradan 
satılması ihtimali vardır. Sayın Balkanın görü
şü nedir? 

Üçüncü sualim : Son günlerin önemli ve mü
nakaşa konusu olan sanayide teşvik tedlbirleri 
uygulaması için 'bir tasarı hailen ilgili komisyon
larda görüşiülimıefctedir. Halbuki, tarımda da teş
vik tedbirlerinin uygulanmasının önemli bir me
sele olduğu görüşündeyim. Tarım Bakanlığımda 
teşivik tedbirleri konusunda - Tarım sektörüne 
uygulanması şekliyle - bir çalışma var mildir?. 
Sayın Bakanın bu konuldaki görüşü niedir?. 

Dördüncü- sorum : Ziraat teknisyenlerinin 
sayışımın son derece kabarık olduğu, ihtiyacın 
çok üaerin!de mezun verdiği söyleniyor. Bıenim 

. 'hatırladığıma göre İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında aynen şöyle bir ibare var. «Hedef 0/5, 
gerçekleşen 1,3» yani 0,8 fa.zla:lık vardır. Şim
di, bu okulların bir kısmımın, pratik sanat okulu, 
yatılı bölge okulu veyahut ziraat meslek okulu 
şekline dönıüşıtürütmesi düşünülüyor mu?. Sayın 
Bakanın bu konukla görüşünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan, arkadaşım kabul eder
lerse bunlara yazılı olarak cevap vereyim. Ama 
arzu ederlerse... 

BAŞKAN — Takdirinize bağlı Sayın Ba
kan. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — O halde yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Doğan, buyurun. 
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MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
öoruimdan vazgeçtim. Sıradayım; inşallah söz 
sılası gelir. 

BAŞKAN — Beki efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakana soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ablbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — ,Saym Baş

kam, yıllarıdır devam eden ve bu seme 'had saf
haya ulaşan kuraklık ve içme, sulama suları ve 
eıletoferik darlığı karşısında Sayın Bakan ne gibi 
bir tedbir almaktadırlar! 

Bir de, kuraklığı gidermek için birçok mem
leketlerde yapılan sunî yağmur yağdıflmıa husu
sumda Sayın Bakamımız biır teşıeibîbüıse gedmiş mi
dir? 

Buraların ©evaplandırılnıaisımı Sayın Saikan
dan rica etdiyo;rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Kısaca arz ©deyim Sayın Başkanım. 

Muhterem milkitvekilleiri, uzun yıllardan be
ri dünyada sunî yağmur yağdırmak veya mev
cut yağış miktarını artırmak için denemeler ya
pılmıştır ve bunda kısmen muvaffak olunmuş
tur. Ancak, sunî yağmur konusu pratik ve ba
şarılı almamıştın*. Dünya yüzündeki tatbikat 
(bu şekildedir. Bu yıl memleketimizde bir kurak
lık sürmektedir. ö&ellilkle Çukuravamız bu sene 
gerektiği kadar yağmur alamamıştır. Bin* tedbir 
olarak, acaba burada bu usul tatbik edilmek su
retiyle çiftçinin bu ıstırabını giderilebilir mi? 
şeklinde etütler yaptık ve en son olacak İran'da 
bunun bir tatbikatı yapıldığını tespit elttik ve 
süratte oraya bir heyet gönderdik. Bu heyet bu
gün seyaihaitiıniden dönmüştür. Bütç>e münasebe
tiyle kendilerinii toplayıp, gerekli bilgiyi alama
dım. Yarın saibaihleyin ilk iş olarak bu heyeti 
tioplayaıeağım ve gerekli bilgiyi alaeağıım, Eğer 
ffcaitbikatta sıhhat varsa, bizde de bir tecrübe ya
pılması cihetime gi'diIıöbilAr. 

BAŞKAN — Soru ceraplandınlmışıtH'. 
Buıyurun Sayın Kürşad. 
ıM. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-

ra§) — Sayın Başkan, her sene bu Bakanlığın 
Ibütçeöimde Kahraman Maraş'm, özellikle Kuzey 
ilçelerinin hayvancılık bakımından, ki, bu böl
gede daha önceleri a&ştNk fazlasıyle gelişmiş ve 
ordumuzun at ihtiyacını buradan »agfetsfeeaı, ordu-

ımuzıın at hizmetini terk etmesi karşıısında, bu 
hizmet de orada kaybolmuştur. Geniş meralar 
ve yoncacılık vardır. Acaba Bakanlık bu böl
gede hayvancılığı gel-iştirmeik için bir teşebbüs 
yapmakta uodır! Yapmıyorsa ne zaman yapa
caktır. ? 

İkincisi, yine aynı bölgenin özelliği dolayısıy
la seneferdem beri arıcılık üzerinde tekliflerimiz 
•olmaktadır. Ciddî olarak bugüne kadar biır hiz-
•metin götürülmediği ortadadır. Böyle bir hiz
met ne zaman oraya göUürüleeek ve fakir halk 
sıkıntıdan kurtarılacaktır. 

Bunumla ilgili bir de yazılı sorum vardır. 
Lütfen onu da Bakanlığa tevdi edeırStömiz, ceva
bını yazılı olarak beklerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan; muhterem arkadaşı
mızın sualini, yazılı olarak kabul buyururlarsa 
cevap vereyim; daha detaylı ve da-h? geniş olur. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan. 
Sayın Memduh Ekşi'nin bir sorusu var Sa

yın Bakan. 
«Ordu İli Fatsa tl'çesind'i inşaattı ikmal edil

miş bulunan Tarım Okulu öğretime başlamamış 
bulunmaktadır. Bu okul ne zaman tedrisata 
başlayacaktır. ?» diyor. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Ordu İlinin Fatsa İlçesindeki Tarım 
Okulu bu Sene yani 1973 yılında tedrisata açıla
caktır. 

BAŞKAN — Evet efemdim,. 
Yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 

iki sual var, zabıtlara geçmesi bakımından oku
yorum Sayın Başkan. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'mm soruları : 

«1. — Haşhaş tazminatı olarak şimdiye kadar 
üreticiye kaç jira ödenmiştir?. 

2. — Bu tazminat kaç yıl ödeneıcelfetir?» 
«TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De-

(vaımla) — Müsaade ederseniz Sayın Başkan 
hemen arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak istiyor. Sayın Ba
kan. 

ıSÜLEYMAN MUTLU (Afysm Kamhfear) 
— Hayır efendim, yazılı etliarak istemedim. 

BAŞKAN — Afede^siîüi'z. Yazılı değildi 
tamam efendim. Burada yanlış okuduk, öyleyse. 
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TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli arşadiaşlar; 

Haşhaş ekicisine geçen yıl 34 milyon TL. 
ıteamiınat ödemmıişıtir. Bu »eme 78 milyon TL. tu-
•tannda tazminat; ödenwekftir. Bu tazminatın 
•ödelme .müddeti 4 sene d w . ı edecektir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Mehmet Zelki Adıyaman, «aşağıdaki sorularımın' 
yazılı olanak oevaplamdırılmaisımı istiyorum : 

1. — Bol ve çeşitli nneyve yetiştiren Adıya
man'da meyve fidanlıkları kurulması düşümül-
m'aktie midir ve bumun için Bakanlığın 1973 yılı 
Bütçesine ödenek 'konmuş mudur ? 

2. — öziel sektörden 1 milyon lira sağlan
dığı vi9 hisse senetleriyle taahhütlerine desvam 

. edilen Adıyaman'da Yem Samiayü Falbrikası bu 
yıl kurulacak mıdır?» diiye sormaktadır. 

Bir dıe, Sayın Kürşiad'ım suali var, yazılı ola-
ralk cevap vermenizi rica buyurdular Sayım Ba
lkan : 

«Kahraman Maraş tli^ne arıcılık ve hayvan-
cılik yönünden ne gifei hizmetler götürülmüş
tür?» diyorlar. Önergelerini taikdiım edeceğiz, 
'gereği yazılı olarak ifa edilsin. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) —• Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisıoğlu, buyuran 
sualinizi sorunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU Konya) — Sayın 
Başkan; Konya'nın Karaman ve Akşehir ilçele
rinde ziraî mücadele istasyonlarınım açılması 
>ol'acalk mıdır1? Olacak ise ne zaman, olmayacak
sa bunun nedenini bildirmek: mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan; Ziraî Müeade Teşki
lâtı, TürMye'nim 67 vilâyetine maalesef yayıla-
mamış buluınmaktadır. Bu sene 2 vilâyetimizi 
daha almak suretiyle 66 ilimizde teşkilâtı ku
rulmuş olacaktır. Geriye iki il kalıyor. Bu Ziraî 
Mücadele Teşkilâtı imkânsızlıklar sebebiyle, ka
zalar seviyesine birçok yerde inememiş bulun
maktadır. Gayemiz Tarım Bakanlığı olarak, 
kazalar seviyesinde Ziraî Mücadele Teşkilâtını 
Ikurmafctir. Ancafk, Konya vilâyeti büyük ili-
ımizdir. Arkadaşımın teklifimi tetkik 'ettireceğim. 
Mümkünse, önümüzdeki yıl programı için tek
lifte bulunabiliriz. Şu anda, teklif ettikleri iki 
ilçemin durumunu sarih olarak bilmiyorum. 

BAŞKAN — Evet, sorular eevaplamdırılmış/-
tır. Başka soru soracak sayım üye? (A. P. ve 
O. H. P. sıralarından «Yok» sesleri) Yok. 

Buyurunuz Sayın Bakan, teşekkür <ederdz. 
TARIM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Tarım Bakanlığı Bütçesi dalayssıyle sual 

soran, temtkit ve temennide 'bulumam bütün de
ğerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 
Yüce Meclisi saygılarımla selâımlknfln. (A. P. sı-
ralarmdam alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylamadan 
önce bir üyeye söz vereeeğim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Aleyhinde... 
BAŞKAN —. Efendim, daha okumıadıık Saym 

Doğan, lütfederseniz. 
Sayın Yazıcı/oğlu, buyurunuz. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLÜ (Çankırı) - -

Sayın Başkam, Sayın arkadaşlarım: 
Şu 10 dakikacık süre içinde kısaca Türkiye' 

mim bâzı tarımsal sorunlarıma d«ğin®eeğim. 
özellikle yurdumuzda tanm, atadan gömue 

ıbir usul ile devam 'etmekledir. Bahası haaıgi çe
şit tarım yapıyorsa, evlâdı da bu tarımı yajp-
maktadır. Tarım Bakanlığı ilgili bakanlıklarüla 
işbirliği yaparak, önce buna som vermelidir.. 
Buğday yetişmıesi mümkün olmayan toprakta, 
vatandaş «Buğday yetiştireceğim» diye dijdira-
mefetedir. l 'e 3 alamamakttadur. Bumun treük im-
demi, karnını doyurabilme endişesidir. Tarım Ba
kanlığı bu toprağı, çeşitli bilimsel tekniklerle 
inceledikteın sonra; bu topratkta yetişecek tarım 
çeşidini o köylüye bildirmielidir ve eğer buğday 
tor ad a yetişmiyorsa, yiyecek buğdayımı da Ofis 
vaisıtasıyle Ticaret Baikamlığıyle işlbirldği ya
parak, kendilerine sağlamalıdır. 

Çeşitli yönlerini örmek aldığımız, taklit eritti
ğimiz Batı ülkelerinde bu iş çsoikftan yıllar ömoe 
gelişmiştir. Amerika'da lllimıois Eyaleıti 1863 
yıılımida kurulurken, Üniversitesi ile 'Mnlitofee ku-
rulmuşjtur ve toprak inceftıenmiş; fbu toprakla 
soya ve mısır yetişeceği tespit edilmiştir. 186İ3 
yılından beri bu eyalette soya ve mısır yefeişstftrll-
m ektedir. Mısırdan l 'e 600 alındığimı hem go-
zürnıle gördüm. 

Ayrıca; hayvancılık konusunda Tanm Ba
kanlığı daha verimli çalışmalar yapabilir. Yet
kililerin ağzından öğrendiğimize göre; Türkiye-
de 35 milyon koyun varmış. 36 milyon insana bra. 
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(koyunları bölüştü rünsielk, şahıs başına birer ko
yun çitişmez. Bir koyun bir insana kaç gün ye
ter? Bunun üreyeceğinii d:c besiabcderısek, demek 
ki, su andan itibaren bizim birer aylık et yiiye-
eeğimiz var, denı ektir. O bakılımdan çok acı olan 
ibıiı gerçeği biran önce çözümlemek için, bu Ba
kanlık tedbirleri almalıdır. 

Biraz önce Sayın -Balkanın,, yani en yetkili 
kişinin ağ'zından duyduk: Türkiye'de 850 000 
(baş merinos koyun varmış. Bu kaidaır kumaş 
fabrikalarının geliştiği, dışarıya ihracata bile 
(başladığımız bir döncimde, bu koyun sayısı ye
terli değildir. Bunların ve diğer koyunların 
cıinis ıslalhı için gerekli tıedlbirler alınmalıdır. An
cak şu gerçeği belirteyim : 

Zootekni Araşturma Enstitüleri ve Devlet 
Üretime Çiftlikleri yurtıdaşa yertıenincıe: örnek 
olamamaktadır. Vatandaşın, halkın aklı gözün-
dedir. Yapılacak iş, köyü içinden teşvik etmek; 
köylü kooperatifleri vaisıta'sıyle teşvik etmek
tir. Vatandaş, «o devletin işidir.. Onlar yapar, 
ama ben yapamam» diyor. 

Ayrıca, hayvan heslenim!osi kolaylaştırılma
lıdır. Yem fiyatları çok fahişidir.- Tavuk ycimi
nin kilosu 160 kuruşa çıkmıştır'. Biraz Önce Sa
yın Bakan burada, «Yumurta üretiminin arttı
ğını» belirttiler. Yumurtayı dışarıdan 60 - 75 
kuruşa alıyoruz. İnanınız muhterem arlkadaşla-
trmı, bir yıl zarfında üreticiye 45 - 50 kuruştan 
aşağıya mal olm'az. 

Ayrıca; hayvan sağlığı konusunda Veteri
ner İşleri Genel Müdürlüğü üzerine düşen gö
revi maalesef yapanijamafctaldır. Bunun başlı
ca nedeni, bu Genel Müdürlüğe Tarım Bakan
lığı içinde, görevin önemine eşit, değer ve ola
naklar sağlamlmamıaktadı r. Bu Genel Müdürlük, 
bizim, gördüğümüz kadariyle üvey evlât işlemi 
Igönmeıktediır. Çankırı ilinde 8 aydır koyun has
talığı devam etmektedir. Köylü her hafta paza
ra gelirken, koyunlarının ciğerimi ve derisini 
ıgetirip, derisini satıyor ciğerini hayvan sağlık 
imemuruna veya veteriner hekime gösteriyor, 
teşhis eidilımüyor, ilâç yok deniyor. 

MUSA DOĞAN (Kars) —Bizde de aynı. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
ISaym arkadaşımız oturduğu yerden «Kars'ta 
da durumun aynı» olduğunu belirtiyor. Bu ko
nuya Tarım Bakanlığı eğilmelidir. Bunun en 
önemli çarelerinden birisi, beslenme, hayvancı

lık ve su ürünleri bakanlığının en kısa zaman
da kurulmasıdır. 

Ancak, gençlik sorunu var, Gençlik Bakan
lığının adım kuru ver, hayvan sorunu var, hay
van bakanlığının adını kuruver şeklinde olma
malı, bu bakanlık da fonksiyonunu yerine 
getirecek şekilde teçhizatlandırılmalıdır. 

'Sayın arkadaşlarım, köylü hayvanını de
ğe ri fiyatına satamamaktadır. Kuzular anasının 
karnında iki üç aylıkken üçte bir fiyatına aracı
lar tarafından alınmaktadır. Kışın köylünün en 
çok maddî sıkıntı çektiği bir devirdir, aracılar 
köylünün adı yazılı bankadan tüccar parayı 
alır ve gider o köylünün malını ölü fiyatına 
alır. 

Hayvan doğar, köylü yazın onu otlatır, bü
yütür, güz sonu tokluları dört misli, beş misli 
edecek kuzuları kışın yüz liraya vermiştir, 500 
lira edecek hayvanı o adama verdiği fiyattan 
teslim eder. Bunun tek çıkar yolu, köylüye 
uzun vadeli, ya faizi düşük, aynı zamanda çok 
kredi verilmelidir. Ya kooperatifleştirme sure
tiyle veyahutta şahıslara... Köylüye Ziraat Ban
kasından verilen kredi köylünün tüketimi için 
oluyor. O parayı oraya buraya olan borcuna 
harcıyor ve giderken çocuklarına birer kara 
lâstikle yarım okka helva alıyor ve mesele bu
rada-bitiyor. 

Bu aslında Ticaret Bakanlığının konusu 
ama, bu bakanlık o bakanlıkla irtibatını kur
malıdır. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ham kahv e pa
rası veriyorlar. 

NURİ ÇELİK YAZICI OĞLU (Devamla) 
— Evet. Ayrıca tarım eğitimi konusunda yete
rince tedbir alınmamaktadır, arkadaşlarımız 
burada birçok konuları belirttiler ve bir arka
daşımız, da bunu bir soruyla belirtti; Çankırı'da 
1970 yılında yapılmış olan bir tarım okulu var, 
binası bitti. Geniş arazisi var, bu okul 1970 yı-
yıııdan beri kuşlara konaklık olmaktadır. Bu 
okulun öğretime açılmasını bu yıl bekliyoruz. 
Aynı zamanda konu ile yakm ilgisi olan ta
vukçuluk ve ek tesislerinin yapımının tamam
lanmasını özellikle bu bölge haklı beklemekte
dir. 

Sayın Tarım Bakanı, çok yakın geçmişte, 
Çaııkırıyı ziyaretlerinde 1973 yılında Çankırı'ya 
bir yem fabrikasının yapılacağını müjdelemiş-. 
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lerdi. Bu konu Dünya Bankasının Çankırı ve 
Çorum illerini içine alan projeleri içinde gerek
li bir hayvancılık projeleri için sayın Bakanın 
Çankırı'da verdikleri sözü bir sonet kaJbul edi
yoruz, sonucu ümitle bekliyoruz. 

Toprak erozyonunu önleme, ağaçlandırma 
ve hayvancılık için Çankırı ve Çorum illerine 
Dünya Bankasınca bir fon ayrılmıştı. Birkaç 
uzman bu ilin ilçelerini gezdiler, bâzı köylere 
uğradılar fakat halk ne yapılacağını bilmiyor. 
Bu konuda halk aydınlatılmamıştır. Tarım Ba
kanlığı en kısa bir süre içinde ne gibi hazırlık
ların yapılacağını ve ne çeşit yatırımların ya
pılacağını bir genelge ile köylere kadar lütfe
der duyururlarsa, daha yararlı olacağı kanı
sındayım. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bu Bakanlığa 
ve yüce ulusumuza uğur getirmesini diler, Ba
kanlığın mensuplarını ve Yüce Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

)Saym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanması

nı saygıyle dilerim. 
Kahraman Maraş 
Zekeriya Kürşad 

MUSA DOĞAN (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Süleyman 
Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz sıramı Sayın Do-
ğaın'a verdim, 

BAŞKAN — Hayhay sırasını size takdim et
tiyse buyurun 'Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
hakikaten hayvancılık ve tarım meselesinin bü
yük bir kısmını bilen ve yerinde çiftçilerle hem
hal olan Süleyman Mutlu kardeşime bana sö
zünü verdiği için teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekili arka
daşlarım ; 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki, ev
velâ, Tarım Bakanlığının ismini tespit edelim. 
Tarım Bakanlığı Türkiye'de mevcut bakanlıkla
rın genel müdürlük ve müştemilâtı ile en büyük 
ve en geniş bir bakanlıktır, Fakat sizler bölge
lerinizden çiftçi ile, hayvancı ile, su ürünü ile 

geçinen balıkçılarla konuştuğunuz zaman yüz
de kaçtanesi bu bakanlıktan memnun? Vatan
daş bir işi olduğu zaman herhangi bir merci 
bulamadığından şikâyetçidir. 

Meselâ, önergeye itibar etmeyiniz de bağ 
mücadelesini ele alalım. Bağ, narenciye de dahil 
Güneydoğu Anadolu ile, Batı Anadoluda Ku
zey, Anadolu .bilinçli çiftçilerimiz kooperatifler 
ve teşekküller vasıtasiyle, Ziraat Odalarımın va
sıtasiyle bağ mücadelesini halletmişler. 

Bir de G-üney Doğu Anadolu, İç Anadolu, 
Doğu Anadolu'ya geçin. Meselâ, doğunun 
doğusunda bir devlet üretme çiftliğinin 
bulunduğu İğdır ilçesi'hin Kağızman, Tuz
luca, Aralık ilçelerini alalım, buralarda sayın 
Bakan, teşkilâtınıza mensup 150 - 1.60 tane mü
hendis ve ziraat teknisyeninizin olduğunu ben
den iyi bilirsiniz... Devlet Üretme Çiftliği men
supları, devlet üretme çiftliği bünyesinde ziraat 
okulu Ziraî Donatım, Devlet Su işleri, Toprak
ın, Ziraî mücadele, Ziraî araştırma, Teknik ziraat, 
saymakla bitmiyor. 

Arkadaşlar, önergeye itibar etmeyelim ki, 
Eevan ovasının büyük bir kısmı olan Sürmene 
çukurunda yetişen meyvenin türü, Erivan hariç 
dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan emsalsiz 
meyvenin değerini ve meyveye arız olan hasta
lıkları dile getirelim. 

Meselâ, burada yetişen kayısıyı belki birçok
larınız görmüşsünüz, İstanbul ve Ankara'da ki
losu 8 - 10 liraya satılmaktadır. Ama bu kayısı
ya Kızıl leke diye bir hastalık musallat olmuş
tur. Sayın Bakan, zatıâlinize ve ilgililerinize so
rarım, halk, tarımda bu mevzuda sizden ne gör
müştür... Yalan mıdır arkadaşlar? Neye itibar 
ediyoruz... Yeterlik önergesine niçin itibar ede
ceğiz... 

Sayın Bakan, Güney - doğu Anadolu, İç Ana
dolu, Doğu Anadolu'da tarımcılarımızın mesai 
saatlerinde kahvelerde ve dairelerde bilmece 
veya intibak mevzularını, tekaütlük durumlarını 
değerlendirdiklerini biliyor musunuz? Meselâ; 
içimizde Komisyon Başkanı sayın Sabahattin 
Savcı ve arkadaşlarımızla gitik, orada adamlar 
bize dediler ki, beyler «Burada bu 5 tane mühen
dis ve teknisyen arkadaşımıza yalvarıyoruz bize 
fennî kovan nedir öğretmiyorlar) biz hâlâ çamur 
kovanları ile arıcılık yapıyoruz.» Bîr tanesi de 
kalktı dedi ki, bu doğrudur, benim 200 tane ko
vanım var, her kovandan iki kilo bal alıyorum. 
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Sayın Bakan, Türkiye'nin tarımım böyle mi 
kalkındıracağız?., önergeye itibar etmeyelim 
arkadaşlar.. Vatandaş, meselâ Güney-doğu da 
üzüm bağını söküyor, diyor ki, «Benim yolum 
yok, kavşağım yok, üzüm suyunun dahî nasıl 
değerlendirileceğini bana Tarım Bakanlığının 
ilgili kuruluşları öğretmiyor» diyor. 

önergeye itibar etmeyelim ki,... Arkadaşları
mızın bâzıları derki «edelim, Ulaştırma Bakanlı
ğının bütçesi vardır.» Beyler, arkadaşlar, bu 
millet bu bütçeden, mezara gitmek için olan has
tası da dahil, anasının karnındaki yavrusu da 
dahil çok şey bekliyor. Nedir böyle bu? Ölü 
bir bütçe geldi gidiyor. Rica ederim neye iti
bar ediyoruz, iki saat üç saat daha kalalım. 

Sayın arkadaşlar, tarla ziraati böyle.. Mese
lâ çoğu illerimiz hâlâ gübre nedir bilmezler. İs
terseniz sayın Bakan bu illerin isimlerini sa
yalım.. Gübre nedir beyler.. 

BAŞKAN -— Yeterlik aleyhinde sayın Do
ğan. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Yeterlik öner
gesine itibar etmeyelim ki, bakanlık buralara 
inebilsin. Bu memleket benim, sizin olduğu ka
dar onların da memleketidir. H«m de onlar ken
dilerini bu vazifeye adamışlar. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki ça
yır, mera, hayvancılığın kesif olduğu yerde bir 
faaliyet yoktur, diye ifade edelim, Meselâ Muş 
ovası, meselâ Kars. Erzurum, Bingöl, Ağrı.. Var 
mıdır sayın Bakan?.. 

TARTM BAKANI 1LYAS KARAÖZ (Muğ
la C. S. Üyesi) — Var, var. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sayın Bakan
lığın mensupları, Buralarda bir mücadeleniz var
sa getirin o çayırdan ayıkladığınız zararlı otu 
gözüme sokun, teminat olarak getirin gözümü so
kun. Kalkın o illere tel verin biraz sonra. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim bura
larda,, 

HÜSEYİN AVNİKAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Yeterlik aleyhinde mi? 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Avniciğim, ta
biî senin işin oluyor, sen yeter bakan da vermiş
sin kabineye (CHP sıralarından alkışlar.) Ba
kan da vermişsin seninki doğru. Yeterlik öner 
gesine itibar' etmeyelim ki Türkiyenin meraların
dan, yaylalarından, çayırlarından zenginliğinden 
bal akmaktadır, bunlardan bahsedelim. Vatandaş 
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kaya yarıklarından teneke teneke bal toplu
yor. Bir tarafta da dünya yardım fonundan 
arıcılık için Türkiyeye büyük para ayırmışlar 
efendim. Arkadaşlar çok acıdır itibar etmeyelim 
önergeye bir şey daha söyleyeceğim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — balı.. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Hayır Beye
fendi rica ederim lâtif Bey bırakın şimdi Kars 
balını. Siz eski mebussunuz, bizim bâzı falsola
rımız da olursa kusura bakmayın yani acemiliği
mize verin, insaf edin yani. 

Arkadaşlar yeterliğe itibar etmeyelim. Bir 
gün Toprak İskân Genel Müdürlüğündeyim, bir 
genç mühendisle bir ecnebi mühendis içeri gir
diler, daha bir kaç ay evvel. Sayın Genel Mü
dür dedi ki «bir sakınca yoktur raporu söyler-
misiniz bize.» Genç mühendis üzülerek dedi ki ; 
«Beyefendi ben 5 ay Mersin'de ve civarında 
arıcılık etüdü yaptım burada arıcılık olmaz.» 
Evvelâ niçin olmaz ? Pamuk veba ilaçlaması arı
yı öldürür. İkincisi sıcak; arı bal yapamaz. Se
nenin bir ayında çıkacak Toros Bağlarına arı
cılık yapacak. Beyefendi şimdi bakınız bunlar 
hep gerçek, insaf edelim yani biz bu milleti 
kendimizi, evlâtlarımızı, gelecek nesillerimizi 
nasıl doyuracağız? Avustralya'dan bize 8 liraya 
et teklifi geliyor sayın Bakan? Kalkınma bu 
değildir, önergeye itibar etmeyelim ki, hasar 
gören köylerimize, Sayın Bakanın ilgili genel 
müdürlüğü buğday rekoltemiz yüksektir, dün
yaya ilân ettik diye Dünya Yardım Fonunun 
buğdayından dahi buğday vermekten çekiniyor 
teşkilâtınızla beraber çekmiyorsunuz. İsim sa
yayım işte biraz evvel bana verdiler 1 334 ton 
mu buğday istenmiş hâlâ bekleyeceksin. Bu 
buğdayı Dünya Tarım Yardım Fonu vermiştir, 

-hattâ Uzak Doğuya dahi buradan verilecek. Siz 
1967'den sonra, 1968'den sonra Bakanlık olarak 
bunun ancak 10 bin tonunu getirmiş, 9 bin tonu
nu 3 ilâ 4 vilâyete vermişsiniz. İnsaf yani bey
ler, şimdi ben âfet görmüşüm 20 - 30 köyümle; 
3 - 4 kazamla öteki tarafın buğdayı iyi gelişmiş, 
bana kimse bir şey verir mi sayın arkadaşlar1? 
önergeye itibar etmeyelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Doğan aslında konuşma 
sıranız gelse idi yine bu kadar ancak konuşacak
tınız, çünkü 10 dakika konuştunuz. Lütfediniz 
bağlayınız, rica ederim. 
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MUSA DOĞAN (Devamla) — Müsaade 
edin bağlıyorum, Sayın Başkan, sabrınızı tüket
tiğim için özür diliyorum bağlıyorum. 

Bir de efendim toprak reformu mevzuu var 
saym arkadaşlar, toprak ağaları falan diyorum. 
En büyük toprak ağası Saym Tarım Bakanlığı. 
Devlet Üretme Çiftlikleri ile. Sayın arkadaşla
rım ben teknisyenlerin, içimizde bulunan ve ba
kanlıkta bulunan yetkili arkadaşlarımın görev
lerine, ihtisaslarını hürmet ederim, müdahale et
mek istemiyorum ama bir gerçek var. Yani mız
rak çuvala girmez, önergeye itibar etmeyelim 
ki, bu çiftliklerin millî hâsılamıza katkısı nedir? 
Bir tek misal vereceğim ben İğdır Devlet Üret
me Çiftliğinden. Sırf tarla ziraati ve bağ ziraatı 
yapılsın diye kuruldu sonra hayvancılığa geçti 
bugün civar köylerdeki bir köyün geliri çiftli
ğin gelirinden daha fazladır. Çiftlik zarar edi
yor, hayvanını, sütünü, tesisini kurmuş olduğu 
kaşar peynirini değerlendiremiyor. 

ZEKERtYA KÜRŞAD (Kahraman'Maraş) — 
Ne alâkası var. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Beyefendi 
sabrınız yoksa dışarıya buyurun, rica ederim. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) — 
Yeter. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Yeter, ne ye
teri? Divan bana söz veriyor yahu. 

BAŞKAN — Beyefendi lütfen, bağlayınız 
Saym Doğan. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) — 
Usulsüz. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Usulsüzse sa
na öyle geliyor. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Senin konuş
man usullü de bu usulsüz mü? 

Beyler bu Devlet Üretme Çiftliği sütünü da
hi, hayvan ürünlerini dahi ona buna satmakta
dır. E, senin tesislerin var, sen burada dünya 
kadar tesis kurmuşsun. Arkadaşlar önergeye 
itibar etmeyelim ki, hayvancılığımızın hastalı
ğını, hemen bağlıyorum, hayvancılığımızın has
talığı ile Bakanlığın ilgisini çekelim. Ben Haııak 
ilçesinden Saym Bakana bir tel verdim. Burada 
dedim şap, şarbon, yanıkara ve tavuk hastalığı 
vardır. Saym Bakan sağolsunlar bana hemen 
eleevap; dediler ki «bir sağlık ekibi oraya gön
derilmiştir» hâlâ Haııak ve civarında Kağızman 

da dâhil hayvanlar bu kış günü dahi suya gider
ken düşüyor ayakları hep düşüyor hayvanların. 
Saym Bakan bana bir tel verdiler, «Buraya ekip 
gönderdim.» 

BAŞKAN — Saym Doğan çok rica ediyorum. 
MUSA DOĞAN (Devamla) — Hemen bitiri

yorum, bitti beyefendi, bir dakika. 
Saym Bakan 25 . 10 . 1972'de Kars'ta bir zi

raî mücadele bölge toplantısı vardı, mahallî 
gazeteler yazıyor, Kağızman'ın 45 köyünde hay
van sağlığı mücadelesi bir ekip tarafından ya
pıldı, diğer köylerde de yapılıyor. Bir taraftan 
da arıcılık kursu' yapıldı ve diploma verildi di
yor, sertifika verildi diyor. Biz vali ile geliyo
ruz, radyoda da dinledik, gazetecilerle temasa 
geçtik, Erzurum ile temasa geçtik bize böyle 
haber verdiler dedi, köye haber bültenimizin iç
yüzü de budur Sayın Bakanım. 

Bugün sabahleyin de 40 bin kayısı, ağacına 
ilâveten 40 bin tane daha kayısı ağacı bu sene 
dikilecek 80 bin kayısı olacak. Hastalık ne ola
cak? Ben 10 fidan aldım bir tanesi tuttu o da 
acıdır, onun da parasını Kağızman Ziraat Ban
kasına yatırmışım. O da acı çıktı beyefendi. 

Beyler önergeye itibar etmeyelim. Allah rı
zası için herkes bildiği gerçekleri burada dile 
getirsin. 

Saym Başkan ilk defa zatiâlinizin Başkanlık 
ettiği bir celsede bana müsamaha ettiniz, söz 
verdiniz size de teşekkür ederim, hepinize say
gılarımı sunarım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin madde ve bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Komisyonca bir ibare tashihi için 
önerge gelmiş bulunuyor, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesinin 112 - 113 - 114 -

115 ve 117 nci programlarının başlıklarının 
program bütçe tekniğinin zarurî bir icabı ola
rak aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Bütçe Plân Komisyonu 
adınr. 

Çorum 
Arslan Topçubaşı 
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Tarım Bakanlığı 1973 malî yılı program büt
çe sınıflandırılmasında yapılan değişiklik. 

Program - 112: Hayvan ıslahı ve hastalık
ları ile savaş, alt program 01 yönetim ve destek 
hizmetleri. Faaliyet 001 yönetim ve destek hiz
metleri. 

02 Zootekni çalışmalarının düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi. 

001 Zootekni çalışmalarının düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi. 

03 Salgın paraziter adî hayvan hastalıkları 
ile savaş ve koruyucu mücadele. 

001 Salgın, paraziter ve adî hayvan hasta
lıkları ile savaş ve koruyucu mücadelenin dü
zenlenmesi ve yaygınlaştırılması. 

04 İthal ve; ihraç edilen her türlü hayvan ve 
hayvansal ürünlerin tahaffuzhane ve gümrük
lerde veteriner kontrolü ve karantinası. 

001 İthal ve ihraç edilen her türlü hayvan 
ve hayvansal ürünlerin tahaffuzhane ve güm
rüklerde veteriner kontrolü, karantinası., 

05 Canlı hayvan pazarlamasını düzenlenmesi 
ile damızlık ve besi hayvanlarının beslenmesine 
ilişkin kredileme çalışmalarının yürütülmesi. 

001 Canlı hayvan pazarlamasını düzenlenme
si ile damızlık ve besi hayvanlarının beslenme
sine ilişkin kredileme çalışmalarının yürütül
mesi. 

06 Havvan ve hayvansal ürünlerin hijiyen ve 
kontrolü. 

001 Hayvan ve hayvansal ürünlerin hijiyen 
ve kontrolünün yaygınlaştırılması. 

007 Hayvan sağlığının kontrolü, teşhisi, araş
tırılması ile aşı, serum, ilâç ve biyolojik madde 
üretimi. 

001 Hayvan sağlığının kontrolü, teşhisi, araş
tırılması ile aşı, serum, ilâç ve biyolojik madde 
üretimi. 

08 Veteriner hizmetine ilişkin yardımcı per
sonel yetiştirilmesi ile halk eğitim. 

001 Eğitim ve yayım. 
Program 113: 
Tarımsal mücadele ve tarımsal karantinanın 

geliştirilmesi ve yürütülmesi. 
01 Yönetim ve destek hizmetleri. 
001 Yönetim ve testek hizmetleri. 
02 Tarımsal mücadele araştırmalarının yürü

tülmesi. 
001 Tarımsal mücadele araştırmalarının yü

rütülmesi. 

03 Tarımsal mücadele uygulamaları. 
001 Tarımsal mücadele uygulamaları. 
04 Eğitim ve neşriyat uygulamaları. 
001 Eğitim ve neşriyat uygulamaları. 
05 Ziraî karantina ve sübigasyon uygulama

ları. 

001 Ziraî karantina ve sübükasyon uygula
maları, 

Program 114, hayvancılığın geliştirilmesiyle 
ilişkin projelerin uygulanması, 

01 Yönetim ve destek hizmetleri, 
001 Yönetim ve destek hizmetleri 
02 Entansif süt üretimi işletmeleri, uygula

ması, 
00.1 Entsif süt üretimi işletmeleri uygu

laması, 
03 Köy hayvancılığının geliştirilmesi, 

001 Köy hayvancılığının geliştirilmesi, 
04 Hayvan besiciliğinin geliştirilmesi, 
05 Projelere dâhil çiftçilerin eğitimi, 
001 Eğitim ve yayın, 
Program 315, 
00000 Pamuk ıslahı üretiminin artırılması, 
01000 Yönetim ve destek hizmetleri, 
001 Yönetim ve destek hizmetleri, 
02000 Pamuk araştırmalarının yürütülmesi, 
01 Pamuk araştırmalarının yürütülmesi, 
03000 Pamuk tohumluğu üretimi ve dağıtımı, 
001 Pamuk tohumluğu üretimi,-ve dağıtımı, 
Program 117 

Su ürünleri üretiminin düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi, 

01 Yönetim ve destek hizmetleri, 
001 Yönetim ve destek hizmetleri, 
02 Deniz ve iç su ürünleriyle ilgili araştırma 

çalışmalarının yürütülmesi;" 
001 Deniz ve iş su ürünleriyle ilgili araştır

ma çalışmalarının yürütülmesi. 

04 Deniz ürünlerinin ıslahı ve üretilmesinin 
geliştirilmesi, 

001 Deniz ürünlerinin ıslahı ve üretilmesinin 
geliştirilmesi, 

05 Su ürünleri teknolojisi ve değerlendiril
mesinin düzenlenmesi, 

001 Su ürünleri teknolojisi ve değerlendiril
mesinin düzenlenmesi, 

06 Su' ürünleri koruma ve yasaklarının yü
rütülmesi, 
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001 Su ürünleri koruma ve yasaklarının yü
rütülmesi, 

07 Su ürünleri tesis ve donatımlarının dü
zenlenmesi, 

001 Su ürünleri tesis ve donatımlarının dü
zenlenmesi, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bakanlık bütçesinin bölümlerini takdim edi
yoruz. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüna 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 11 049 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 16 833 387 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tarımsal üretimin geliştiril
mesi 525 473 943 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Hayvan ıslâhı ve ha'stalıkla-
riyle savaş 299 026 698 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Tarımsal mücadele ve tarım
sal karantina hizmetleri 151 153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Hayvancılığı geliştirme pro
jeleri hizmetleri 15 953 990 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 Pamuk ıslâhı, üretimi ve ge
liştirilmesi 18 545 757 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Btölüım 
(Prog.) Lira 

116 Tarım ürünleri pazarlaması
nın geliştirilmesi 957 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

117 Su ürünleri hizmetleri 9 617 574 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

118 Gıda hizmetlerinin geliştiril
mesi 2 774 759 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 29 426 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümleri böy
lece kabul edilmiş bulunuyor. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığına bağlı Dev
let Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüım 
(Prog.) Lira 

101 

102 

111 

698 290 Genel yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Destek hizmetleri 18 481 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Meteorolojik tahminlerinin dü--
lenmesi ve geliştirilmesi 73 168 947 

BAŞKAN — 111 nci bölümde bir önerge var 
dır, takdim ediyorum efendim. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1929 yılından bu yana rasat yapan Samsun 

meteoroloji istasyonu yeri etrafının yüksek bi
nalarla çevrilmesi neticesi meteorolojik özelli
ğini kaybetmiş ve 1972 yılı içerisinde Samsun 
Belediyesi ile yapılan bir protokol neticesinde 
belediyeye ait bir arsa ile trampa edilmiş ve 
bâzı tesisler de belediyece yapılmıştır. Ancak, 
yeni tesislerden gereği şekilde istifade edilmek, 
hizmeti yeni mahalle götürebilmek ve meteorolo
jik yönden değerini kaybetmiş mahallin Samsun 
Belediyesi ile yapılan protokole göre zamanında 
belediyeye devredilmesi için noksan kalan işle
rin ikmali gerekmektedir. Noksan kalan inşaa
tın ikmali için de 250 bin lira civarında bir 
ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu durum 1973 yılı ya
tırım programının Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca kabulünden ve 1973 yılı bütçe tekniği sebe
biyle Karma Komisyonda görüşülmesinden son
ra ortaya çıktığından bu işle ilgili olarak 19773 
yılı bütçesine bir ödenek teklif edilmemiştir. 

Bu bakımdan 1973 yılı Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü bütçe teklifinin 111 nci 
bölümünün 0.1 rasat analiz ve araştırma kesimin
deki 004 Ürgüp (Nevşehir) Meteoroloji binası 
inşaatı yapımı projesinin çıkarılarak yerine ge
ne 250 bin lira tutarında olan Samsun Meteoro
loji Bölge Müdürlüğü ikmal inşaatı projesinin 
yer almasını arz ve teklif ederim. 

Nihat Kale 
Samsun 

(A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyo -

rum, lütfen. 
iSaym Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ARSLAN TOÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Baş

kan takrir mevzuunda zikredilen ve Ürgüp -
Nevşehir Meteoroloji İstasyonuna tahsis edilen 
paranın (A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım lütfen, işi
temiyorum Sayın Komisyonun beyanını işitemi
yorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Samsun 
meteoroloji istisyonunun , kurulması için nak
lini isteyen bu takrir, maksadı temin etmediği 
gibi, bahis konusu 250 bin liranın da bu talebi 
karşılayıp, karşılamayacağı belli değildir. 250 

bin lira bu talebi karşılamadığı takdirde gerek 
Ürgüp - Nevşehir projesi, gerek Samsun projesi 
de gerçekleşmemiş olacaktır. 

Diğer yandan bu ödenek fa'zlasıyle yettiği 
takdirde, o zaman âtıl bir ödenek konulmuş olu
yor ki, bütçeyi şişirmek oluyor. Kaldıki, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütehassısları meteoroloji 
hizmetlerinin (memleket sathında nerelerde görü
leceğine dair tespitlerini yapmış Maliye Bakan
lığı ile mutabık kalmış ve gerekli ödeneklerini 
de ayırmıştır. Böylece Plânlamanın tespit et
miş olduğu hizmet kesbi katiyet etmiştir. Bu 
takrir kabul edildiği takdirde plânın katileşmiş 
bütünlüğünü bozacağı cihetle Komisyon olarak 
iştirak etmiyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtik. 
BAŞKAN — Önerge sahibi yok, o bakımdan 

oylayacağız efendim. 
Sayın Komisyon aleyhinde.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Bu esbabı 
•mucibe ile aleyhindeyiz efendim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Komisyon. Sayın 
Bakan?.. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Aleyhindesiniz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Oylanmasın 

efendim, istemiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim takrir sahibi olmazsa 

ben usulî muameleyi yerine getireceğim, lütfe
diniz, 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz evvel okunan 111 nci bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B'ölüım 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 721 092 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karına Komisyonu baş-
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kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Tarım Bakanlığına bağlı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi takdim ediyorum efendim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1973 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (92 135 237) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini takdim ediyorum 
efendim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 10 898 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 29 597 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tarımsal üretimde verimlili
ğin artırılması ve D. Ü. Ç. de 
ziraî mahsûl üretimi 3G 648 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 D. Ü. Ç. de ziraî mahsûllerin 
değerlendirilmesi ve pazarlaıı-
ması 4 397 555 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

(1) 837 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 592 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi cetveli ile birlikte oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi takdim ediyorum efendim. 
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (92 135 237) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 300 663 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 Özel gelirler 61 471 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi takdim ediyorum 'efendim. 
Madıde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleıri Ge

nel Müdürlüğütticıe' 1973 malî yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli ceftveılde gösterilımiş-
ıtir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kalbul 'edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir.. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi takdim ediyo
rum efendim. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül; bağlı 
(R) işaretli ectyelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Majddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 mci maddeyi takdim ediyorum efendim. 
Madde 5. — 6'57 .sayılı Devlet Mıeımuırlan Ka

munu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiricin 
ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunıların uy
gulanmasından doğam istihkaklar içki bütçeye 
'konulan ödenekler yetmıediği takdirtde, (B) işa
retli ©düvelin yılı içimde gerçekleşecek gelir faz
lalarımı karşılık göstermıelk suretiyle (A) işaretli 
cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Majddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilimıiştir. 

6 ncı maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin-

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilimıiştir. 
7 nci maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 7. — Bu .kanunu Maliye ve Tarım 

'bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilimıiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gemıel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanun tasarısı .daha sonraki Bir
leşimde açık oylarınıza smnulaeaktır. 

Böyleee Tarım Bakanlığı bütçesi bitmiş bu
lunuyor. Me'iılliekıeıtie, millete ve Bakanlığa ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum .efendim. 

C - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ulaştıınma Bakanlığı bütçıesi 
üzerindeki görüşmelere -geçiyoruz, 

Komisyon ve Hükümet yarlerini almışlar
dık 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerimde söz 
.alan üyelerin isimlerini arz ediyorum i 

Ouimlhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Or-
ıhan Kaibübay, Adalet Partisi Grulbu adma Sayın 
Rıza Çerçıel, Cumhuriyet Halk Partisi G-ruibu 
adıma Sayın Kâzım özeke, Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın Necati Kalaycıoğlu, Millî 
Güvem Partisi Grubu adma Sayın ihsan Kaba
dayı. 

Şahısları adına siöz alanlar ise; Sayın Kemıal 
Atamam, Sayın Enver Akova, Sayın Nuri Çelik 
YazKcııoğlu, Saiyıın Hüseyin Yemipınar, Sayın 2e-
keriya Kürşad. 

Sö'z sırası Cumhuriyetçi Parti Grulbu adıma 
Sayın Orhan KaJbibay'da, Buyurun efendim, 

C. P. GRUBU ADINA ORAHAN KABİBAY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, değerli Bakanlık mensubu arkadaşlarım; 

Ulaştırma Bakanlığının 1973 yılı bütçesi 
üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce Cumhu
riyetçi Parti adma Yüce Meclisi saygıyle se
lâmlarım. 

Devletlerin, milletlerin ekonomik, sosyal ve 
güvenlik potansiyelleri, ulaştırma ve haberleş
me kabiliyetleri ile yakından ilişkilidir. 

Ekonomik, sosyal ve kültrürel hayatın geliş
tirilmesi güçlü bir ulaştırma ve haberleşmeye 
bağlı olduğu kadar, özellikle güvenlik kuvvet
lerinin her koşulda görevlerini yapabilmesi için 
ie ulaştırma ve haberleşme hayatî bir önem ta
şımaktadır. Her sektördeki gelişmelerin başta ge-
ıen ihtiyaçları arasında ulaştırma ve haberleşme 
jirinci önceliği almaktadır. 

Yukarıda arz ettiği genelleme kadar önemli 
caydığım kişinin mutluluğu ve kendine güven 
iuygusu ulaştırma ve halberleşme hizmetnin bir 
ilçüde etkisi altındadır. 

Çağımızın teknolojisi her alanda büyük ilerle-
ler kaydederken, özellikle ulaştırma ve haberleş
me alanlarında çok güçlü atılımlar içindedir. 

Ses hızının birkaç misli hıza sahip uçakların 
süratli saatte 2 000 kilometreye, trenlerin hızı 
300 kilometreye, kara taşıt araçlarının 200 kilo
metreye varmak üzeredir. Bu hızlar dünya şart
ları içinde kuşkusuz daha da artacaktır. Temel 
uzay denemeleri sona ermek üzeredir. Yakında 
uzay; başta güvenlik olarak, ekonomik amaçlar
la değerlendirilmeye çalışılacak ve şimdiden ha
berleşmede büyük aşamalar sağlanmış bulunmak
tadır. 

Bu genel durumun ışığı altında memleketimi
zin ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini değer
lendirirsek, bu konuda ne büyük gayretlere ihti
yacımız olduğu gözükecektir. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma ve haberleş
me ile ilgili bütün Bakanlık üniteleri; memleke
timizde üretim ve tüketim mal ve araçlarını üre
ten, işleten ve ticaretini yapan unsurların ve 
ibunlardan başka toplumun tüm sektörlerinde her 
türlü hizmet ve faaliyelerinin maliyet hesapla
rında önemli yer alan hareket ve haberleşme hiz
metlerini gerçekleştirmeye çalışan örgütlerdir. 
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Böylece Ulaştırma Bakanlığı dolaylı olarak mem
leket ekonomisini büyük ölçüde etkileyen bir 
fonksiyonu icra etmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın ulaştırma, haber-
leşe ile ilgili 6 ncı bölümünde konumuzla ilgili 
kritik noktalara raslamaktayız. Bunlardan bi
ri ; «Birinci ve özellikle İkinci Plânda öngörü
len ilkeler kısmen gerçekleştirilmiştir.» denil
mektedir. Kanımızca plân hedeflerinde geri ka
lınabilir veya ileri gidilebilir; fakat ilkeler her iki 
halde de üzerinde durulacak temel unsurlar olma
lıdır. Yine Üçüncü Beş Yıllık Plânın 1126 sayılı pa
ragrafında «Her iki plân ve yıllık programlar
da sözü edilen, kesimin kendine özgü, işletme 
ve kullanmaya ilişkin bâzı sorunları devam et
mektedir. Örneğin her alt sistemin benzer ko
şullar altında rekabet etmesi olanağı yaratıl
mamış, sistemi kullananların yapılan harcama
lara belirli ölçüde katılmaları sağlanamamış
tır. Çağdaş ulaştırmacılıkta büyük önemi olan 
altsistemler arasındaki koordinasyon etkin bir 
düzeye çıkarılmamıştır. Bunların yanı sıra iş
letme, idare, plânlama ve araştırma konularının 
plânda öngörüldüğü şekilde modernleşmemesi ve 
yetenekli personel sayısının azlığı gibi darboğaz
lar giderilememiştir. Taşıma ve buna ilişkin 
yan hizmetler, yine kamu ve özel kuruluşlar 
eliyle yürütülmekte ve organizasyon sorunları 
ağırlıklarını duyurmaya devam etmektedir.» 

Bu arz ettiklerim Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
daha önceki plânlar için tespit ettiği görüşü
dür. Ve temas edilen noktalar da ulaştırma sek
töründeki temel sorunlarımızdır. Biz buradan 
önemli bir çizgiye varabilmek için gene Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın bu defa ulaştırma ile ilgili 
«İlkeler ve tedbirler» bölümüne kısaca değinmek 
istiyoruz. Plânın 1158 sayılı paragrafındaki ilke 
ve tedbirleri şöylece özetlemek mümkündür : 

Ulaştırma sistemlerinde taşımanın gerçek ma
liyeti saptanacak, bu maliyetin düşürülmesi için 
gerekli işletme ve organizasyon tedbirleri alına
caktır. 

Belirli yerleşme yörelerinin karakterleri ve 
doğuracakları ulaştırma talepleri, uzun zaman 
dilimleri dikkat alınarak tespit edilecek ve böy
lece elde olunacak yöresel ulaştırma ihtiyaçları
nın karşılanması için gerekli altyapının kurul
ması ve kullanılması sektör anaplânına bağlana
caktır. 

Yurt içi ve yurt dışı ulaşımda güven verici 
bir süreklilik sağlanacak, çağdaş ulaştırmanın 
gereği olan teknoloji, sistem, organizasyon ve 
koordinasyan kurulacaktır. Ve devamlı bir ge
lişme süreci içinde tutulacaktır. 

Karayolu ulaştırmasının daha düzenli ortam
da olması sağlanmalıdır. 

Demiryolu ulaştırması özellikle gelişen sana
yiin ihtiyacını süratli ve ucuz olarak karşılaya
cak yönde geliştirilecektir. 

Deniz ve hava yolları ulaştırmasında özellikle 
dış piyasa ile rekabeti olumlu yönde sağlayacak 
«bir kapasite ve iişletmeciiik anlayışı yaratılacak
tır. 

Kamu kesimindeki gemi ve uçak gibi önemli 
taşıt araçlarının işletilmesi ulusal ekonomiye 
daha çok olumlu katkılarda bulunacak yönde dü
zenlenecektir. 

Şimdi yukarıda da işaret ettiğim gibi önemli 
saydığımız çizgiye gelmiş bulunuyoruz. 

Ulaştırma ve haberleşme sektörlerini yöneten 
sorumlularla eleştiriciler arasında aralıksız he
men her yıl sürmekte olan diyalogun eleşti
riciler bakımından temelleri hizmetin mükem
mel, maliyetin en az olması ve sektör ünite
sinin zarar etmemesi biçiminde özetlenebilir. 
Sorumlu yöneticiler ise, eleştiricilerin bu ta
leplerini haklı görmekle beraber, gerçeklerin 
başka türlü olması nedeniyle savunmalarını 
başlıca şu nokta üzerinde toplamaktadırlar : 

İki tercih karşısında bulunduklarını, bun
lardan biri kamuya hizmet, diğerinin verim
lilik olduğunu, kuşkusuz kamuya hizmet ile 
birlikte verimliliğin de gözden uzak tutul
madığını; fakat bunlardan birini mutlaka ter
cih gerektiği durumlar karşısında bulunduk
ları zaman birincisini, yani kamuya hizmeti 
tercih ettiklerini diğerlerini, verimliliği ikinci 
plânda mütalâa etmek zorunda kaldıklarını 
ifade ediyorlar ve uyguladıkları anlayışın 
doğru olduğu iddiasında da bulunuyorlar. 

Arkadaşlarım, biz bu anlayışın doğru ol
duğu iddiasını paylaşamıyoruz. 

Biraz evvel arz ettiğim Üçüncü Beş Yıllık 
Plân Kanununun konumuzla ilgili ilke ve alı
nacak tedbirlerinde her sektör için verimlilik 
esası kabul edilmektedir. Uzun uzun analiz
leri yapılmış ve sonuçları belirlenmiş bir plân 
kanununun âmir hükümlerinde her sektör 
için verimlilik esprisi kesindir ve hâkimdir. 
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Bir işletme verimli olarak çalışmaya başlarsa, 
kamu hizmetini en iyi biçimde sağlamış ola
caktır. Çağdaş ulaştırmanın gerekleri olan gü
ven verici bir devamlılık, teknoloji, organi
zasyon! ve koordinasyonun sistemlerimizde 
sağlanmış olduğunu maalesef görmemekteyiz. 

Kara ulaştırmamızın içinde bulunduğu 
düzensizliği, demiryollarının halini, havayol
larının ve meydanlarının) içinde bulunduğu 
koşulları ve deniz nakliyatının durumunu he
pimiz yakından bilmekteyiz. 

Rekabet olanaklarını sadece ücret şartla
rında görmek isabetli bir görüş olmaz. Siste
min özelliğine göre güven vericilik, hızlı, ka-
liteii hizmet ve düşük ücret belli başlı reka
bet unsurlarıdır. Kanımızca büyük fark olma
dıkça ücret faktörü en sondan gelmektedir. 

Görüşümüze göre sistemlerde rekabet ola
naklarım yaratan faktörler üzerinde yeter öl
çüde durulmamaktadır. Sırasıylc yüzeyden bir 
göz atalım : 

Hava ulaştırma sisteminde rezervasyon 
dâhil, çekilen zorlukları, terminallerden hava 
meydanlarına ulaşan ve hava meydanla
rındaki düzensizlikler herkesin malûmu
dur. Özellikle hava limanlarında otorite 
tamamen parsellenmiş olup, yetkili tek bir 
kişi ile temas kurmanız mümkün değildir. 
Havayolunu tercih edenlerin çoğu, zaman de
ğerlendirmek zorunda olan kimselerdir. Ger
çekte en çok zamanı da havayolunu tercih 
edenler harcamaktadırlar. Havadaki uçuş sü
resi belli*ve kesindir. Uçuşa geçmeden ve 
uçuştan sonraki bölümler hava ulaştırması
nın en zorlu kesimleridir. Ve çok kere de ne 
kadar süreceği meçhuldür. Devlet Hava Mey
danları İşletmesini havayollarından ayırmak 
mümkün değildir. Meydan hizmetleri birçok 
bölümlere ayrılmış, her bölüm birbirinden 
kopuk, kendi mevzuat ve usullerini uygu
lar. Bu yüzden de düzensizlik daha da ar
tar. Bu sistemin hava ulaştırmasının yurt 
içinde rakipleri olmadığı için tarif ettiğimiz 
durumlarına rağmen verimliliği gözükmekte
dir. Aslında ise, kamu hizmeti yeter derece
de yapılamamaktadır. 

Demiryolu işletmesi ise rekabet olanakla
rından tamamen ımahrumdur. Ne güvenlik ver
ime derecesi, ne normal hızı, ne de kaliteli 

hizmeti mevcuttur. Bu durumu ile yeter dere
cede kamu hizmetini de yaptığı iddia edile
mez. Bu rekabet olanaksızlığına sadece öde
nek yetersizliği, personel yeteneksizliğini öne 
sürmek, kanımızca tam bir ikna da olamaz. 

Denizyollarımızda ve nakliyatımızda bu ge
nel kıyaslamanın dışında değildir. Özellikle 
yurt içinde kıyıya paralel ve hattâ karşıdan 
karşıya olan hatlarda rekabet unsurlarına 
eğilinmediğinden rekabet sağlanamıyor, ka
mu hizmeti de yeter ölçüde yapılamıyor ve ge-
Mştirilemiyor. 

Toplamı 30 dakikalık bir bütçe eleştirisin
de konuya oldukça zaman ayırmamızın nedeni, 
'Sayın Bakan tarafından ortaya getirilen ve 
bizim katılmadığımız bir görüşün mevcudol-
masıdır. 

Sayın Bakan; hizmet ya ihtiyaçlara göre 
tanzim edilir, ya da rantabilite esasına göre.. 
Biz mümkün okluğu kadar her ikisini birden 
yürütmeye çalışıyoruz. Fakat bizim içini esas, 
hizmetin ihtiyaçlara göre tanzimidir ifadesin
de bulunuyorlar. Yani ulaştırma hizmetlerin
de temel ve işletme politikalarını tarif ediyor
lar. 

Biz ise, bu politika ile rantabilite bir ta
rafa, hizmetin do yeter ölçüde sağlanamaya
cağı görüşümüzü muhafaza ederken, sektör
lerdeki aksamaların temel nedenlerini de bu 
politikada gördüğümüzü bir kez daha belirttik
ten sonra konuyu kapatıyoruz. 

Bakanlığın bütçe raporundan öğreniyoruz 
ki, Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısı 14 ay önce Bütçe Plân Ko
misyonuna gelebilmiş ve o tarihten beri Ko
misyonda beklemektedir. Bundan başka ulaş
tırma ile ilgili birçok önenılj kanun tasarıla
rının bir bölümü Meclis komisyonlarında, 
başka bir bölümü Başbakanlığa takdim edil
miş, diğer bir bölümü de henüz hazırlama 
safhasında bulunmaktadır. 

Biz temel ulaştırma ve işletme politikasını, 
yatırımların gerçekleşme zamanının uzaması-
cnı, eleştirirken, karşımıza katılmasak da bir 
görüş, ödenek temininde, teknik imkânlarda 
ve personel konusunda maddî ve fizikî zorluk
ların bulunduğu getiriliyor. Bu zorlukların bir 
kısmını anlayış eğiliminde oluyoruz. Fakat 
mevzuat düzenleme faaliyetlerindeki bu ata-
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letin özürünü kendimizi zorlasak da bulmak 
imkânından mahrumuz. 

Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığının bütçesini 
eleştirirken şu pasajı arz etmiştim : 

Karayolu ulaşımı tüm ulaşım kapasitemi
zin önemli bir bölümünü kapsar. Ülkemizde 
karayolu ulaşımı bugüne kadar tam anla
mıyla düzensiz, merkezî kontrol ve denetim
den mahrum kalmıştır. Bu anlaşılmaz tutu
mun sonucu, olağanüstü can ve mal kayıpları 
olmakta, yollar tahribe uğramaktadır. Böy
lece büyük çapta millî servetimiz ziyan ol
maktadır. Demiryollarının, Denizyollarının ve 
Hava yollarının işletmesini düzenleyen sorumlu 
makamları vardır. 

Karayollarında ise, yeterli olarak işletme
den sorumlu bir makam aramak beyhudedir. 
Gerçekte Karayollarının işletmeciliğini yapan 
sorumlu bir makam değil, yüzbinlerce so
rumsuz araç sahibi ve bu araçların sürücüle
ridir. 

Sonuç olarak da, Karayollarının işletmeei-
ciliğini sağlayacak bir Trafik Genel Müdür
lüğü kuruluşunu âcil bir ihtiyaç olarak öner
miştik. 

Bakanlığın 1973 bütçe raporunun 10 ncu 
sayfasındaki konu ile ilgili bölümü görelim : 

«Hazırlanan veya üzerinde çalışılan ka
nun tasarıları başlığı altında Karayolu Ulaş
tırması ve Trafik Genel Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunu.. Açıklaması da şöyle : 

Tasarı, Karayolu işletmesi ile ilgili ve yurt 
sathına yaygın bütün hizmetleri tek elde top
layacak bir örgütün kurulması amaeıyle hazır
lanmaktadır.» 

Değerli milletvekilleri, 

Hergün basında ve zaman zaman uyarı 
maksadıyle radyolarımızda kitle halinde ölüm 
ve yaralamalara sebebolan Karayolu trafik 
kazalarını okuyor ve duyu; ^ruz. Bu kazaların 
çoğu etkin bir trafik kontrolünün olmamasın
dan meydana gelmektedir. Bu duruma göre 
kazalar zinciri bir zaman daha sürüp gidecek
tir. 

Şimdi arkadaşlarım, kısaca sektörlere dokun
mak istiyorum : 

3 ncü Beş Yıllık Plân Kanununun D emiryolla
rımız için öngördüğü kapasite gelişimi şöyle
dir : 
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Demiryolu şebekesinin uzunluğu normal hat
larda 8 135 km. dir. 3 ncü Plân Döneminde 
normal hatlarda fizikî ve geometrik standart
ların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Sanayiinin 
gereklerini karşılamak ve özellikle kömür ve 
cevher taşımalarının yapıldığı güzergâhları 
yüksek hız ile fazla trafiğe elverişli hale ge
tirebilmek için modern demiryolu standartları
na ve yeni yol alternatiflerine gidilmesi öngö-< 
rülmektedir. 

Demiryolu taşıtlarında buharlı lokomotif
lerin yerine Dizel lokomotiflerinin kullanılma
sına! önem verilecektir. Dizel lokomotiflerinin 
sayısmun 1972 yılından 185 ten 1977 yılında 
428'e 1972 yılında 16 540 olan yük vagonları sa
yısında 1977'de 21 389 ulaşması öngörülmüştür. 

Halen Demiryollarımızm altyapı, çeken ve 
çekilen araçlar ve emniyet sistemleri büyük bir 
bölümü ile çağdışı kalmış durumdadır. Yeni 
plân döneminde 7.6 milyarlık yatırım ile mo-
ılernizasyona başlanacaktır. Aslında 10 yıllık 
bir plân ile modernizasyonun sağlanacağı ön
görülmektedir. 

Demiryolları imalât sanayii belli bir ilerle
me kaydetmektedir. Yeni plân döneminde ma
liyetlerim indirimi için tedbirler alınacaktır. 

Dcmiryollarımız her yıl blânçolarmı büyük 
zararlarla kapatmaktadır. 1973 yılı da yine bir 
zarar yılı olacak ve tahmin edilen zarar 750 
milyon lira olacaktır. Zararın âmilleri perso
nel giderleri, para ayarlamaları ve toptan eşya 
fiyatlarındaki artışlar olarak gösterilmektedir. 

Ötenden beri Demiryollarında ihtiyacın üze
rinde bir kadro şişkinliği vardır. Elbette perso
nel giderleri bu durumda yüksek olacaktır. 

Demiryollarında organizasyon ve moderni
zasyon ve ileri teknoloji uygulamalarına bir 
süreden beri başlanmıştır. Bu tür uygula
malar, personel sayısında azalmayı sağlar. Fa
kat bu sonuçlan yeteri derecede görmemekte
yiz.. 

Para ayarlamaları ve toptan eşya fiyatla
rındaki artışlar ile idarenin kendini bu ko
şullara zaman içinde uydurması gerekecektir. 

Yabancı ülkelerden örnekler vererek, De
miryollarının mutlaka zarar edici bir devlet ve 
'kamu hizmeti gören müessese olarak kabul 
edilmektedir. Biz bu görüşe iştirak edemi
yoruz. Örnek olarak gösterilen ülkeler, bizim 
bugün içinde bulunduğumuz sosyo - ekonomik 
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düzeyden geçerlerken acaba zarar mı ediyor
lardı? Sayın Bakandan bunun teklifini bilhassa 
rica ediyorum. 

PTT İdaresi : 
Haberleşme sosyal, ekonomik ve kültürel 

bakımdan bir insanlık ve uygarlık ihtiyacı
dır. Bu ihtiyaç karşılandığı ölçüde gelişme
ler kaydedilmiştir Çağımızın insanı haberleş
me ihtiyacını en ileri ölçüde duymaktadır. 

Ülkemizde olağanüstü artan haberleşme 
ihtiyacı, milletimiz için kalkınmamız bakı
mından en olumlu işaretlerden biridir. Bu 
sektörde yapacağımız gayretlerin gelişmemize 
önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. 

Artan ihtiyaçları tam olarak karşılama
makla beraber, PTT hizmet ve verimliliğini 
dengede tutabilen bir idaremizdir. 1968 den 
bu yana fiilen 960 işyerini yeniden kurmuş, 
1973 için de 275 işyerinin açılmasını planla
mıştır. 

İdare, 1968 - 1972 arasındaki dönemde 1970 
yılı hariç devamlı kâr sağlamış ve bu arada 
kamu hizmetini de karşılamıştır. Böylece 572 
milyon lira kâr, 449 milyon lira amortisman 
ve fon olarak, toplam 1,021 milyar lira öz 
kaynak yaratmıştır. 

Dağınık yerleşme ünitesi ve büyük metro
pollerde posta hizmetleri güven verici biçim
de devam etmektedir. Posta çekleri usulü 
vatandaşa kolaylık sağlamıştır. Adres eksik
likleri yüzünden önemsenecek şikâyetler ol
maktadır. Vatandaşa yanlışlık yaptırmayacak 
tedbirler alınması yararlı olacaktır. 

PTT'nin telekoıminikosyon sistemi çağımı- -
zm teknolojisiyle gelişmektedir. Artan ihti
yacı karşılamak için yakın gelecekte tedbir
ler alınmalıdır. 

Şehirlerarası konuşma teknik yönden va
tandaşa rahatsızlık verirken, santrallerde ça
lışan bâzı personelin nezaket dışı davranış
ları üzüntü ve huzursuzluk yaratmaktadır. 
Halkla münasebette olan personelin devlet 
itibarını da temsil ettiğini, devlete olan saygı 
ve güvenin takviyesinde önemli bir katkısı 
olacağını bilmesi gerekir. PTT yöneticilerinin t 
konu üzerinde titizlikle durmalarını rica ede
riz. ! 

Sermaye darlığı çeken idare her yıl olduğu 
tgilbd bu yıl da zarardadır. Zararın daha büyük 
olmamasının nedeni kıyı emniyeti, Bankacılık 
Liman işletmeleri ye bâzı tersanelerin kârları
nın zararın kapatılmasında kullanılmasıdır. Za
rarın nedenleri ise, gemilerin yaşlı ve hızlarının 
düşük olması. Kabotaj hatlarında ve iç hatla
rında çalışan gemilerin karayolları rekaîfoetinıe 
karşı koyamaması, dış hatlarda ise siyasî ve ik
tisadî olayların baskısına mâruz kalmalarıdır. 

Kanımızca zarar nedenleri olarak sayılan 
hususların her biri için. tedbirler vardır. 

Deniz Nakliyat Ortaklığı için de durum da
ha farklı değildir. Ticarî zihniyetten uzak bir 
işletimecilik politikası burada da karşımıza çık
maktadır. 

Bu yıl 50 milyon dolarlık gemi satınalınma-
sıyle tica-net filomuz 1 milyon tona erişecektir. 
Alınan gemilerin tonajı elimizdeki işe yaraır ge
milerin tonajının % 50'si olan 219 bin tondur. 
Geçen plân dönemlerinde ithal ve ihraç malla
rımızın % 50'sinin kendi germilerimizle taşın
ması hedefi malesef gerçekleşememiştir. Bu 
plân dönemlinde aynı hedef öngörülmektedir. 
Bu plân döneminde hedefe ulaşmamızı temen
ni ederiz. 

Tensamelerâmizde inşa edilmekte olanlarla 
kızağa konulacaklar bundan böyle dışarıdan 
ıgemi alma zıorunluğunu doğurmayacaktır. Ümi-
dederiz ki, Ticaret Filomuz verimli bir hale ge
lir. 

Hava ulaştırmamız pervaneli uçakların ta-
miamiyle servisten kaldırılıp jelleşmesi sonucu 
küçıiik de olsa çağımızın gerektirdiği hızlı bir 
filoyu mıemlcektimıize sağlamış bulunmaktadır. 
Bu arada önüımaizdeki yıl içinde filoya 3 adet 
340 koltuk ve 5 adet de 60 koltuk kapasiteli 
jıet uçağı daha katılmış olacaktır. Hava ulaşım 
hizmetinde birinci önceliği can ve mal emniyeti, 
(hizmette dikkat ve yolcuya iyi muamele alır. 
Meydan açmak, uçak sıatınalmalk yeter bir 
faaliyet sayılmaz. Bu meydanları işletecek, om
ları ve her türlü hava santiarında uçakların iniş 
ve kalkışlarına hazır bulunduracak, uçakların 
emniyetle uçuşunu sağlayacak ekipleri yetiştir
mek, lüzumlu teknik cihaz ve malzemeyi ye
ninde ve zamanında bulundurmak ve kullan-

ı mak, yolculara yolculuklarının başladığı teır-
ım'malden son bulduğu terminale kadar yakın 

! Ibir ilgi ve nzaketle muamele etmek, ihtıiyaıçları-
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nı gidermeye çalışmak suretiyle bu hizmet ve 
faaliyet tamamlanmış olur. 

Daha evvel de açıkladığımız giibi durum 
bugün böyle cereyan etmemektedir. Bir orga
nizasyon ve koordinasyon noksanlığı aşikâr 
olarak göze çarpmaktadır. 

Havayollarnmızın verimli çalışabilmesi için 
pek çok ülkenin elinde bulunmayan kaynaklar 
da mevcuttur. Bunlar değerlendirilmeli ve bu 
arada döviz kaynakları yurdumuza geniiş mik
yasta aktarılmalıdır. Eldimizd'eM filonun bu 
kaynakları tamamen kullanması mümkün ol
madığı zamanlarda ise, örneğin yabancı ülke-
leıldeki işçilerlaizin yurda geliş - gidişleri ve 
Hac mevsimindeki nakliyat özel yan tedbirlerle 
gideriilmıelidıir. 

Bu arada geçen yıl da değindiğimiz gibi, 
Elâzığ - Muş doğrultusundaki bölgenin hava 
ulaştırmasını sağlayan Elâzığ meydanı F - 27 
uçaklarının servisten kaldırılmasından sonra 
jetlerin iniiş - kalkışlarına elverişli hale geti
rilmesini önermekteyiz. Bu konuda ne gibi 
plânlama ve uygulamanın olduğunu Sayın Ba
kandan açıklamasını rica ediyoruz. 

Devlet Hava Meydanları bugünkü durumu 
ile modern bir hava ulaştırmasını sağlamak 
olanağından yoksundur. Meydanlarda özellikle 
hava limanlarında çeşitli devlet kuruluşlarının 
ve özel şirketlerin blir otoriteye bağlanmaksızm 
faaliyet göstermeleri düzensizliğin başta gelen 
âmilidir. Bunun giderilmesini başta gelen âcil 
ibir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. 

ıSözlerimi burada bitirirken, Ulaştırma Ba
kanlığı 1973 yılı bütçeısdnıin memleketimiz için 
hayırlı olmasını diler, yüee Meclisi Cumhuri
yetçi Parti Grubu adına saygıyle selâmlarım. 
(C.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Rıza 
Çerçel, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA RIZA ÇERÇEL (Af
yon Karahilsar) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Adalet Partisi Meclis Grubu adına Ulaştır
ma Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçesi • üzerindeki 
görüşmelerimizi arz etmeye çalışacağım. Bu ve
sile ile Yüce Meclisin sayın üyeleri lıürmıeıtle 
selâmlarımı. 

Grubumuz adına daha evvelki senelerin büt
çelerinin müzakereleri sırasında ifade ettiğim 

gibi, bütün dünyada ulaştırma ve haberleşme 
sistem ve vasıtalarının gelişimi büyük bir hızla 
devam etmekte ve bütün memleketler bu geliş
meye intibak etme gayreti içinde bulunmakta
dırlar. 

[Memleketimizin kalkınma plânlarında ulaş
tırma ve haberleşme meselelerine gereken önem 
verilmekte ve hiç şüphesiz Ulaştırma Bakan
lığımız mevzuat ile kendisine verilmiş bulunan 
görevler ve haiz olduğu yetkiler yönünden bu 
sektörde en ehemmiyetli yeri işgal etmektedir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda ve yıl
lık programlarda da değinilen bakanlık bünye
sinin süratle modern ulaştırmacılığın gerektir
diği imkânlarla teçhiz edilmesi keyfiyeti henüz 
arzu edilen şekilde tahakkuk safhasına gireme
miştir. Filhakika, gelişen ulaştırma ve haberleş
me sistem ve faaliyetlerini düzenlemeye yeterli 
olmadığı çok seneler evvel anlaşılan Ulaştırma 
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
4770 sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere 
hazırlanan tasarı Millet Meclisine sunulmuş ve 
Ulaştırma Komisyonunca incelenip kabul edil
dikten sonra Bütçe Plân Komisyonuna tevdi 
edilmiştir. Bu tasarının biran evvel kanunlaş
ması hususunun gruıbumuzca destekleneceğini 
Yüksek huzurunuzda bir defa daha ve tekraren 
arz etmekteyiz. 

Türk Deniz Ticaret Filomuzun ihtiyacı olan 
deniz personelinin modern esaslara göre yetişti
rilmesini sağlamak üzere hazırlanıp Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmuş olan ve Ulaştır
ma, Millî Eğitim Komisyonlarınca kabul edil
miş bulunan Denizcilik Akademisi kanun tasa
rısı da gruıbumuzca biran evvel kanunlaşması
na çalışacağımız kanunlar arasında bulunmak
tadır. 

5584 sayılı Posta Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair olup Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuş olan Van Gölü İşletmesinin Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına devri 
halkkında olup Ticaret ve Ulaştırma komisyon
larınca tetkik edilerek kabul edilen Posta Bi
riktirme Sandığı kanun tasarısı ile Millet Mıec-
lisıinde bulunan telsiz -kanun, tasarıları da ka
nunlaşmasına gruıbumuzca çalışacağımız tasarı
lar arasında yer almaktadırlar. 

Türkiye Cumıhuriyeti Devlet Demiryollarına 
aidolup 440 sayılı Kanun gereğince hazırlanan 
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Kuruluş Kanunu Türk. Deniz Yolları İşletmesi 
kanun tasarısı PTT kuruluş kanun tasarısı Bü
yük Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. 
Ancak Yüksek Heyetinizce malûm olduğu veç
hile Birinci Nihat Erim Hükümetinin 2 Nisan 
1971 tarihinde Yüksek Heyetinizde okunan Hü
kümet programında; «İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve ortaklıklarının reorganizasyonu hakkın
daki çalışmalar kısa zamanda değerlendirile
cek, kararlar uygulanmaya konulacaktır.» de
nilmiştir. 

Diğer taraftan o zamana kadar 440 sayılı 
Kanun gereğince çıkarılması zarurî bulunan 
kanun tasarılarından mühim bir kısmı Türkiye 
Büyük MilM Meclisine sunulmuş ve Kamu İk
tisadî Teşekkülleri Kuruluş Kanun tasarılarını 
incelemek üzere teşkil olunan geçici komisyona 
havale edilmiş ve Başkanlığına da bugünkü 
Ulaştırma Batanımız değerli arkadaşımız Rıfkı 
Danışman Bey seçilmişti. 

Bininci Nihat Erim Hükümetinin bu beya
nından sonra bu tasarıların heyeti, umumiyesi-
nin tetkiklerinin bir müddet ertelenmesi rica 
•edilmiş ve Komisyon da Hükümetin bu ricasını 
ıkalbul buyurmuştur. 

Birinci ve İkinci Nihat Erim Hükümetleri 
kısa zamanda iıitacetmeyi Yüce Meclis huzu
runda vadettiği hususları tahakkuk ettireme-
ımiş bulunmaktadır. Ferid Melen Hükümeti Ka
mu iktisadî Teşekküllerinin yeniden reorgani-
zasyonunda çalışmalar yapmış ve vardığı neti
celeri bir Bakanlar Kurulu kararma bağlayarak 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reorganizasyon 
Stratejisi namı altında Resmî Gazetede yayın
lanmış bulunmaktadır. Şu anda Millet Meclisi
ne sunulmuş bu kanun tasarıları arz ettiğim 
sebeplerden ilerliyememeıkte diğer taraftan Hü
kümetin çalışmaları ise fiilî bir neticeye ulaşa
mamış bulunmaktadır. 

Temennimiz şudur ki, ya Hükümet Meclise 
gelmiş olan tasarıların durdurulması hakkında
ki ricasını geri alsın veya bu teşekküllerin or
ganizasyonunu temin edecek, tasarıları süratle 
Meclise intikal ettirsin. 

Bünyesinde çeşitli Kamu İktisadî Teşekkül
leri bulunduran Ulaştırma Bakanlığımızın 1973 
malî yılı Bütçesi dolayısıyle grubumuz adına 
bir defa daha teyiden ve tekraren arz etmek is
teriz ki, memleketimizin sağlam ekonomiye ve 
millî güvenliğe kavuşmasının önşartlarmdan 
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•en başta gelenlerinden birisi, çek iyi çalışan 
•bir ulaştırma sisteminin kurulmasıdır. 

Ulaşitırma sistemlerinin gerek kendi bünye
lerindeki aksaklıkların giderilmesi, gerekse di
ğer faktörlerle koordinc işletilmeleri temm edil
medikçe, kalkınmamızda esaslı rol oynayacak 
büyük projelerin verimli uygulanmasını sağla
mak imkânına maalesef erişemeyeceğiz. 

Ulaşitırma Bakanlığı ile ilgili mevzuat çalış
maları üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye çalı
şırken Karayolu Taşıma Kanunu tasarısının, 
Karayolu Trafik Kanunu tasarısının, Karayolu 
Ulaştırması ve Trafik Genel Müdürlüğü kuru
luş kanunu tasarılarının henüz Meclislere sunu
lamamış olduğunu üzüntü ile karşılamakta ve 
(biran evvel Meclise intikalini temenni etmekte
yiz. 

'Bu Vesile ile, çeşitli idareler arasında dağı
nık bir şekilde bulunan yetkilerin memleketin 
-bünyesine uygun bir düzende yeniden organize 
edilmesini, trafik emniyeti ve kazalar yönünden 
de üzeninde durulması bir zaruret haline gelen 
karayolu taşımacılığının teknik ve ekonomik 
veçhesini nizamla yacak tedbirlerin süratle alın
masını temenni ediyoruz. 

Senelerdir temenni etmekte ve Meclislerde 
grubumuz adına destekleyeceğimizi beyan et
mekte olduğumuz ve Başbakanlığa kadar gele
bildiğini öğrendiğimiz Devlet limanlan işletme 
kanunu tasarısının, Devlet gemi inşaa kurumu 
kanunu tasarılarının Başbakanlıktan Meclise 
intikal ettirilmesini, demiryolu nakliyat kanu
nu tasarısı, denizde can ve mal koruma kanu
nu tasarısı, hava alanlarının emniyet sınırları
nın tespitine dair kanun tasarısı ile, kıyı emni
yeti teşkilâtı kanunu tasarılarının da Ulaştır
ma Bakanlığındaki uzun senelerdir devam ede-
ıgelen çalışmalarının artık bir neticeye varma
sını Yülksek Huzurunuzda bir defa daha temen
ni etmekteyiz. 

ıSaym milletvekilleri PTT İdaresinin 1972 
yılı yatırım programını % 82 oranında gerçek
leştirmiş Sımasının monununiyetle tespit etımiş bu
lunuyoruz. PTT hizmetlerinin mahiyeti itâba-
riyle yatırım projelerinin birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olması ve devamlılık arz etmesi bakı
mından, üretime geçişleri, kapasite ve kalite 
artışı olarak kendini göstermektedir. Üçüncü 
Beş Yıllık Plân döneminde PTT yatırımları için 
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l% 182 nispetinde bir artış öngöı-ülmüş bulun
maktadır. 

Memleketimizin iktisadî ve sosyal kalkın
masına paralel olarak haberleşme ihtiyacı da 
artmaktadır. Bu sektörde başlıca dar boğazın 
gelecek villanda da telefon sistemi olacağı anla
şılmaktadır. Yeni yatırımlara, şehir içi ve şe
hirlerarası takviyelere rağmen telefon talepleri 
ıbüyük bir hızla çoğalıyor. Yıllık artış mikta-
î'iyle bu ihtiyacın karşılanamayacağı ufuklarda 
-belirmektedir. 

Telefon sisteminde durum yalnız bekleyen 
müracaatçılar yönünden değildir. En az bunun 
kadar önemli husus telefon kullananları mem
nun edebilmesi keyfiyetidir. İleri memleketler 
bir tarafa, bâzı komşu memleketlerin nüfus te
lefon adedi veya haberleşme yatırımlarının ge
nci yatırım içindeki nispetlerine göre alt sevi
yelerde seyreden bizdeki durumu düzeltebilme-
nm yollarını bulmamız gerektiği kanaatinde
yiz. 

Hemen her memlekette Devlet eli ile yapı
lan posta ve çoğunlukla Devlet tarafından yapı
lan telgraf ve havale hizmetlerinin bir İktisadî 
Devlet Teşekkülü hüviyetinde olan PTT İşlet
mesi tarafından yapılması bu idareye çok önem
li, ciddî ve o nispet-te manevî değeri olan bir 
hizmet imkânını vermektedir. Bu hizmetleri 
ananevi bir fedakârlıkla yüniten personelin hiz
met standardını yükseltecek güçlerle takviye 
edilmeleri gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada peyklerle 
haberleşme sistemi hızla gelişiyor. Komşu mem
leketlerden çoğunun bu sistemden itsifade sağ
ladığı bilin m ektedir. Her ne kadar Doğu - Ba
tı istikametinde Türkiye'nin milletlerarası te-
komünikasyon bağlantılarından bugün için sı
kışık bir durumu yoksa da. radyo televizyon 
sahasında geç kalışımızın doğurduğu mahzur
lar dikkat nazarına alınarak bu modern sistem
den istifademiz konusunun üzerinde da;ha çok 
ah emmi yet le durulması görüşü nd eyiz. 

Tahkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesinin 1972 yılı yatırım programı % 96 
oranında gerçekleştirilmiştir. Grubumuz elbette 
ki, bu hususu memnuniyetle kaydetmektedir. 
'Keza Üçüncü Beş Yıllık Yatırını Plânı % 91 ar
tışla kabul edilmiş)!ir. 

Memleketimizin demiryolu sorunu, ulaştır
ma faaliyetlerimiz içindeki önemini korumaya 
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ve sanayileşmede büyük projelerin tahakkuku-
Ikuııa giriştiğimiz plânlı bir devrede daha da 
artırarak devam etmektedir. Memleketimizin 
başlıca stratejik maddelerini bölgeler arasında 
taşımaya Devlet Demiryolları İdaremiz elinde
ki bütün imkânlarla gayret sarf etmektedir. 
Ancak, teşekkülün bu gayretleri ile bünye dışı 
malî külfetlerine daha realist bir çare buluna
madığı için her sene büyük zararlarla efkârı 
umumiyeye takdim edilmektedir. 

Filhakika 13S1 sayılı Kanunla Devlet De
miryollarının sermayesi 8 milyar liraya çıkarıl
makla beraber, Hazineye ve Devlet Bankasına 
olan borçlarının tasfiyesi ve sermayesine mah
suben Hazinece karşılanması ve yol bakım mas
raflarının karayollarında olduğu gibi Devletçe 
ödenmesi ve birikmiş zararlarının ödenmiş ser
mayesine malhsuiben kabulü suretiyle Devlet De
miryollarının malî bünyesinde önemli bir fe
rahlık yaratılmış bulunmaktadır. Fakat diğer 
taraftan Devlet Demiryollarının taşıma ücret 
tarifelerinde 1958'den bu yana önemli bir deği
şiklik yapılamamıştır. 

Demiryolu eşya taşımacılığı 440 sayılı Ka
nunun 24 ncü maddesi gereğince Bakanlar Ku
rulunca temel hizmet kabul edildiğinden, te
şekkül ücret tarifeleri üzerinde konjonktüre ve 
millî ekonomimize ve maliyetlere uygun ayarla
malar maalesef yapamamaktadır. Bu durum 
'karşısında Demiryolu eşya taşımacılığı temel 
hizmet olarak kabul edildiğine göre, teşekkü
lün konjonktüre, millî ekonomiye ve hizmet ma
liyetlerine uygun olarak yapacağı tarifelerin 
440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince 
'Bakanlar Kurulunca mecbur edilen uygulama
larında bugünkü tatbik edilen fiyatlarla mali
yetler arasında teşekkül kayıplarının da görev 
zararı olarak verilmesinin temin edilmesi zaru
retine inanmış bulunuyoruz. 

Denizcilik Bankasının 1972 yılı yatırım 
programı % 85 oranında gerçekleşmiştir. Tersa
nelerin tevsii ve modernize edilmesinin İzmir'
de bulunan Alayibey Tersanesinde inşa edilecek 
gemilerle beraber Ege Denizinde seyreden ge
milerin tamir ve bakımlarının yapılması, Pen
dik Tersanesinin telsisinin üç adet süratli yolcu 
gemisi inşasının yapımına devam edilen üç adet 
motorlu yolcu gemisi ile Marmara hattı için ya
pılacak diğer gemilerin Üçüncü Beş Yıllık ya-
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tnrım pılânına alındığını memnuniyetle karşıla
makta Ve tahakkukunu temenni etmekteyiz. 

Deniz Nakliyatı Anonim Şirketinin 1972 yılı 
yatırım programı % 95 nispetinde gerçekleş
miş bul ummaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Yatınım 
programı ise % 86 oranında bir artışla kabul 
edilmiştir. 

Bu vesile ile ulaştırma yatırım projelerinde 
genel olarak sadece vasıta temini hususunun 
önplânda tutulması ve proje tutarlarının hemen 
tamamının hu işlere tahsis edilmesini, memle
ketimiz şartları bakımımdan uygun mütalâa et
memekteyiz. Temin olunacak modern vasıta ve 
cdlhazlarm, millotleraraiSi teknik ve ekonomik 
standartlara göre kullanılması ve işletilmesi, 
aynı derecede önemi haiz bir husustur. 

Bu sebeple, Ulaştırma Bakanlığının büyük 
çapta yatırım projelerini bütün unsurlarım dik
kat nazarına ailan komple projeler halinde uy
gulama cihetine gitmesini temenni ediyoruz. 

Diğer taraftan, ticaret filoımuzu ve denizci
liğimizi geliştirmede, yeterli malî ve ekonomik 
imkânlar sağlanmasının yanında, eteniz sektörü 
reorgamizasyonu çalışmalarının sonuçlandırıl
ması, deniz mevzuatının yenilenmesi, teşkilâtın 
her kademesinde ihtiyaç duyulan teknik ele
manların, ekonomistlerin, hukukçuların temin 
cılmmması, eğitim tesislerinin kurulması Türk 
Ticaret Filosunun ve gemi inşa endüstrisinin 
hızla inkişafını sağlayacak anahlmaye tedbirle
rinin, malî ve hukukî mevzuatın gerekli sevi
yede ve devamlılık anlayışı içinde yürürlüğe 
/konulması hususundaki temennilerimizi bu sene 
de tekrar etmekteyiz. 

BAıŞKAiN — Sayın Çerçel, ikinci kısmı kul
lanıyorsunuz efendim. 

RIZA ÇERÇEL (Devamla) — Evet efen
dim, teşekkür ederim Sayın Başkan 

Keza, gemilerin sefer zam ani arının azaltıl
ması, limanlarda ve tamir için tersanelerde bek
leme sürelerinin kısaltılması, masrafların iyi 
analiz edilmesi ve azaltılması, memleket dışın
da yapılan tamirlerin ve diğer masrafların zo
runlu hallere inhisar ettirilmesi, işçi - işveren 
ilişkilerinin, sigorta ve kurtarma muameleleri
nin ıslah edilmesi hakkındaki temennilerimiz
den beklediğimiz gönül doyurucu tedbirlerin 
henüz alınamadığını da üzülerek arz ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Yolla
rının 1972 yılı yatırım programı revize edilmek 
suretiyle 657 milyon liraya yükseltilmiş olup, 
program yüzde yüz nispetimde gerçekleştiril
miştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda ise, yatırımların 
% 87 nispetinde artırılması öngörülmüştür. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân devresinde de öngörü
len hedeflere varılacağına, belki d'e aşılacağına 
inanıyoruz. Ancak, her gün yeni bir inkişafa 
ımazhar olan çok teknik ve emniyet timsali yük
sek vasıtalar ve cihazların kullanıldığı, büyük 
rekabetlerin bahis mevzuu olduğu bu sektörde, 
her salhasıyle birbirinin ayrılmaz bütünleyici
leri olan tedbirleri bir arada alınmadıkça olum
lu ve kelklü bir neticeye varmak imkânı olama
yacağı kanaatindeyiz. 

Yer tesisleri, bakım tamir ve revizyon im
kânları, personel kaynakları ve eğitimi bir ha
vacılık işletmesine has ticaret mekanizması, 
halkla münascibetler servisi gibi modern bir ha
va yolu işletmeciliğinin bütün icaplarını aynı 
ölçüler içimde inkişafa götürmek gerekmeikte-
dir. Hava Yollarıımızın taşıma gücü ve potansi
yeli arttığı nispetlerde, hava meydanları ve si
vil havacılık hizmetlerinin ve sistemlerinin her 
kolunda yeni hamlelerin yapılmasına ihtiyaç 
vardır. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü
nün 1971 yılı yatırım programı % 32 nispetin
de, 1972 yılı yatırım programı % 73 nispetinde 
t aıhalkkulk etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım görülüyor ki, Dev
let Hava Yolları Umum Müdürlüğü yatırımla
rı, Ulaştırma Bakanlığına bağlı yatırım nispet
lerinin hepsinden düşük olarak tahakkuk etmiş
tir. Bunun her ne kadar, genellikle yurt dışına 
sipariş edilen cihaz ve sistemlerden ve bunla
rın imali safhasındaki gecikmelerden ileri gel
diği öne sürülebilirse de, buna maalesef iştirak 
imkânını bulamıyoruz. Devlet Hava Meydanla
rında bugün müşahade edilen en önemli husus, 
uçuş emniyeti ile ilgili olan hizmet kısımların
da kaliteli eleman noksanlığı ve mevcut bulu
nan vefakâr personelin de günden güne bu mü
esseseden ayrılmalarıdır. Yirmi dört saat faali
yet gösteren ve hava meydanlarının dimağını 
teşkil eden bu personele, Türk Hava Yollarıy-
le mütenasip bir maaş ve ücret sisteminin tat-
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bikini, birbirini tamamlayacak olan bu iki kar
deş müessesedeki ayrı ayrı hukukî statülere ta
bi olmalarından doğan farkların mümkün mer
tebe giderilmesini bilhassa temenni etmekte
yiz. 

Devlet Hava Meydanları için Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında % 58 oranında bir 
artış öngörülmüştür. Devlet Hava Yolları 
Umum Müdürlüğü bünyesinde devam edeg.el-
melkte olan huzursuzluk, farklı maaş sistemleri 
doılayısıyle her gün ayrılmakta olan kıymetli 
personelin yerlerinin doldurulamaması dolayı-
sıyle, plânın öngördüğü hedeflere varılacağına 
şimdilik inanamıyoruz. Temenni edelim ki, ça
lışma ve gayretler bizi tekzibetsin 

'Bu münasebetle, bir noktayı da yüksek he
yetinize arz etmek istiyorum. FeHd Melen Hü
kümetinin 29 . 5 . 1972 tarihinde Yüksek Heye
tinizde okunan Hükümet programında, ulaş
tırma faaliyetleri m ey anında hava meydanları 
ile hava ulaştırma filomuzun artan ihtiyaçlara 
göre geliştirilmesi- çalışmalarına da devam olu
nacağı bildirilmişti. Filhakika, hava ulaştırma 
filomuzun geliştirilmesi hususundaki çalışma
lara dış memleketlere açılan seferlere mukabil, 
memılekötimiz içinde hava meydanlarının, artan 
ihtiyacı karşılamaya çalışılması hakkındaki 
gayretleri yeterli bulmamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Çerçel, iki dakikanız 
var efendim. 

RIZA ÇERGEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Buna mulkaibil, sefer yapılmakta olan mey
danların kapatıldığını, personelin dağıtıldığını, 
•tesislerinin haralbiyete yüz tutmaya terk edildi
ğini üzülerek müşahade etmekteyiz. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, 
memleketimizde ulaştırma sorunları üzerinde 
detaylara inmeden, kısa kısa temel sorunlar 
hakkındaki görüşlerimizi arz etmeye çalıştım. 
Sözlerimi bitirirken, ulaştırma camiasına dahil 
bütün teşekküllerin mevzuata, finansmana, teş
kilâtlanmaya ve uzun vadeli programlara da
yanan mühim meseleleri yanında, bu işletme ler-
ce büyük bir masraf veya yatırım konusu olma
yan, doğrudan doğruya vatandaşa hitabeden 
bâzı hizmetlerin, ısrarla üzerinde durularak ıs
lah edilmesi lâzımdır. Personelin vatandaşa 
karşı anlayış göstermesi ve iyi muamele yap
ması, kullanılan vasıtaların temizliği ve bakı

mı, seferlerin ilân edilen saatlerde yapılması, 
bilet satışlarının intizamı ve vatandaşa itimat 
telkin etmesi gibi, işletmelerin en tabiî hizmetle
rinde gereken dikkat ve itinanın gittikçe azal
makta olduğunu beyan etmenin üzüntüsü için
deyim. 

Bu sebeple, vatandaşla daima ve direkt te
masta bulunan personele ve bunların yaptığı 
hizmete gereken ehemmiyetin verilmesi ve bun
ların yaptıkları hizmetin devamlı ve verimli bir 
şekilde kontrol edilmesi ve bunu sağlayacak 
ciddî bir mekanizmanın kurulması lüzumuna 
inanmış bulunuyorum. 

Diğer taraftan, üzerinde durulacak önemli 
bir husus da, bu grup personelin eğitim ve üc
ret sistemlerinin ıslahı meselesidir. PTT nin hat 
bakıcıları, dağıtıcıları, fiilen tamiratla meşgul 
'teknisyenleri demiryollarının, en güç şartlarda 
servisi idareye çalışan faal hareket ve bakım 
personeli, hava meydanlarında hava seyrü se
ferini, denizlerde can ve mal emniyetini gece -
gündüz temin ile mükellef trafik kontrol, elekt
ronik ve denetleyici personelin ve bütün işlet
melerde vatandaşın hitabettiği serviste çalışan
ları özel bir ihtimama tabi tutmak gereklidir. 

İşletmelerde, sadece madde başı vermek su
retiyle değinmek istediğim bir husus da, bu te
şekküllerin kanunen ve hukuken en yetkili or
ganları olan yönetim kurullarının, idare meclis
lerinin hakikaten, sureta değil, hakikaten te
şekkülün sahibi gibi çalışmalı, işletmeleri ısla
ha, inkişafa ve kalkınmaya götürmeleri ve faa
liyetlerini olumlu eserler halinde tescil ettir
melerini temenni etmekteyiz. 

Ulaştırma Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçesi
nin memleketimiz için, işletmelerimiz için ha
yırlı olmasını temenni eder, Adalet Partisi Gru
bu adına Yüce Meclisi ve onun değerli Başka
nını hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyelere bir hu
susu hatırlatmak istiyorum. Şimdi saat 19,30'a 
geldiğine göre, Birleşime ara verilmesi gereki
yor. Ancak, saat 21,00'de toplandığımız zaman 
programı bitirmeye imkân yoktur. Çünkü yo
ğun bir program vardır. 

Saniyen Bakanlığın mensupları, bilhassa lo
kantanın açık olmaması nedeniyle dağıldıktan 
sonra yeniden gelmeleri de maddî imkânsızlık 
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gösterecektir. Eğer tasvibederseniz 15 dakika 
sonra yeniden toplanalım. Sayın Bakan, bu hu
susta ne düşünüyorlar ? 

ULAıŞTIEMA BAKANI IlIFKI DANIŞ-
MAN (Erzurum) — Yaran saat ara daha ııy-
ıgun olur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN •—• Yarım saat sonra toplanmak 
üzere Birleşime ara vermek istiyorum. Bu hu-
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susu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere (Saat 

20,00'dc) Birleşime ara veriyorum. 

Kapanıma ıraıti : 19,32. 

-ewa- •reggo» 

ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 

Açılma aaaitıi! : 20.00 

BAŞKAN : Başhaaıvekillli HaMa Gökçe 

KÂTİPLER : M. Ş^vfcelt Doğaıi '(Kayssli), Muîıifctim Sayın: (G-a&aaıtep) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin görüşmele
rine devam ediyoruz. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Kâzım Özeke'de. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA KÂZIM ÖZEKE 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekib 
leri; 

Ulaştırma Bakanlığının Bütçesini C. H. P. 
Grubu adına eleştirmek: üzere huzurlarınızda 
bulunmaktayım. 

Ulaştırma Bakanlığının görevi «ulaştırma 
ve haberleşmeyi sosyal, ekonomik ve memleket 
güvenliği esaslarına göre tespit, plânlama - kur
ma, işletme ve de koordinasyonu sağlamaktır.» 
Muhakkak ki, bunlar yapılırken mal ve can em
niyetini sağlayan tedbirlerin de alınması ta
biîdir. 

Ulaştırma Bakanlığı bu görevini, bünyesin
deki kamu kuruluşları ve anonim ortaklıklar 
aracılığı ile yerine getirmek durumundadır. 

Bu kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğü," Denizcilik 
Bankası A. O., Deniz Nakliyat A. O., Türk Ha
va Yolları A. O., Devlet Hava Meydanları İş

letmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlü
ğüdür. 

Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı geri plân
da görüntüsüne rağmen, gerçekte memleket 
ekonomisinde ve memleketimizin sosyal yapısın
da, daha da öme:mlisi millî güvenliğinde birinci 
derecede rol oynamaktadır. Ayrıca Ulaştırma 
Balkanlığı örgütleri, tüm üretim ve tüketim 
mal ve araçlarını yaratan ve işleten sektörlerin 
de maliyet hesaplarını etkileyen faaliyet için
dedir. 

Kuruluşundan sonra, zaman zaman, Ulaş
tırma Bakanlığının bâzı görev ve yetkileri baş
ka bakanlıklara aktarılmış, böylece bu Ba
kanlık sağlam ve disiplinli bir • çalışma ve or
ganizasyon yeteneğinden yoksun hale getiril
miştir. 

Ayrıca, bu keşmekeşin sonucu olarak ulaşım 
hizmetlerinin görülmesinde Ulaştırma Bakan
lığı ile diğer bakanlıklar çelişme haline düş
müşler, böylece hizmetin görülmesi ya imkân
sız hale gelmiş ya da gecikmiştir. 

Günün koşulları içinde, ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerinin, ülkenin ve vatandaşın 
ihtiyacına cevap verecek şekilde yerine getiril
diği elbette iddia edilemez. Ulaştırma örgüt-
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leri, gerek teknik yetenek, gerek çalışma düze
ni bakümından çağ dışıdır. 

Ulaşltırma Bakanlığı örgütleri arasında bir 
ahenk, bir koordinasyon yoktur. Bugünkü 
yapılar ile de bu koordinasyonun kurulması im
kânsızdır. Günkü herşeydcn önce bu örgütle
rin yapıları ayrıdır. Aynı Bakanlığa bağlı ör
gütlerden kimi kamu kuruluşu, kimisi de şir
ket halinde çalışmaktadır. 

Ulaştırana Bakanlığı kuruluşlarına yön ve
recek yönetim kurulları vöya müdürler kurul
ları daha çok politik nedenlerle oraya getiril-
Jiıiş şahıslardan meydana gelmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlarında disiplin
li bir çalışıma yoktur. Bunun sebebi öncelikle 
yetenekli personel eksikliğidir. 

«1973 yılı Ulaşltırma Bakanlığı Bütçe rapo
runda da belirtildiği gibi» ulaştırma ve ha
berleşmenin uluslararası gelişmelere uygunlu
ğunu sağlayacak bir organizasyon düzeyine ula
şılamamıştır. 

Bakanlık, görevine yetecek hulkukî, idarî 
ve malî yetkilere sahip kılınmamıştır. Ulaştır
ma ve haberleşme ile ilgili bütün örgütlerin 
Ulaştırma Bakanlığında toplanması sağlanama
mıştır. 

İşte bütün bu nedenlerin sonucu olarak da 
Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri uluslararası 
standarlarm çok altında yürüitülebilmektedir. 

(Sayını milletvekilleri; 
Ülkemizin nüfusu süratle artım aktadır. Tah

minlere göre nüfusumuz 35 milyonu aşmıştır. 
Kara - hava ve deniz araçlarının süratle geliş
mesi, gerek ülkeler, gerek şehirlerarası uzaklı
ğı haliyle azaltmus bulunmaktadır. Bunun so
nucu olarak, şehirlerarası ve ülkelerarası mes
lekî ve turistik geziler artmıştır, 

Ulaştırma araçlarının sirkülâsy onumdaki ar
tışa paralel olarak ulaştırma ve haberleşme hiz
metleri de büyük önem 'kazanmıştır. 

.Her türlü mal nakli, özellikle yaş sebze ve 
meyva naklinde süratin pahalılıkla ilişkisi de 
dikkate alınırsa bu önem bir kat daha belirgin 
hale gelmektedir. 

CHP Grubu olarak ulaşturma ve haberleşme 
hizmetlerinin bu önemi dikkate alınarak, bu 
hizmetlerle görevli Ulaştırma Bakanlığının ve 
bu Bakanlığa bağlı kuruluşların ciddî bir reıor-
ganizasyona tabi tutulması lüzumuna inanmak
tayız. 

Kara, deniz ve demiryolu yolcu ve yük nak
linde gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmak için 
gerçekçi bir reformun zorunluluğu açıkça his
sedilmektedir. 

Kaybedilecek zaman, başka ülkelerle ara
mızdaki mesafeyi daha çok kapatılmaz hale ge
tirecektir. 

Ulaştırana Bakanlığı) bütçesi raporunda ifa
desini bulan reform çalışmalarını ümit ışığı ola
rak nitelerken, bundan önceki yıllarda olduğu 
gibi çalışmaların yüzüstü bırakılmamasını' ve 
reformun bâzı çıkarcı çevreler için değil, ülke 
ve milletimiz için yapılmasını temenni etmekte
yiz. Geniş kitlelerin ve ülkenin yararına her 
çeşit reform hareketi CHP'd en destek bulacak
tır. 

.Şimdi, Ulaştırma Bakanlığının çeşitli hiz
met kuruluşları ile ilgili görüşlerimizi arz edi
yorum : 

Ulaştırma Bakanlığının' en eski ve de en bü
yük hizmet bölümü Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüdür. 24 Ma-
yı)s 1924 yılında 506 sayılı Kanunla «Devlet 
Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi» adiyle 
katma bütçeli idare olarak kurulmuş, 1927 yı
lında 1042 sayılı Kanunla «Devlet, Demiryol
ları ve Limanları İdarei Umumiyesi», 29 Tem
muz 1953 yılında da • 6186 sayılı Kanunla «Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşlet
mesi» adiyle bir kamu kuruluşu haline getiril
miştir. Sonradan çıkan 440 sayılıı Kanunla da 
işletmenin durumu daha belirgin hal almış bu
lunmaktadır. 

Bu kuruluşun sermayesi 8 milyar lirayı bul
maktadır. Personel sayısı ise 58 bini aşmıştır. 

Devlet Demiryolları her yıl zarar etmekte
dir. 1968 yılında 480 milyon, 1971 yılında 788 
milyon olan zarar, son 1972 yılında 791 milyon 
lirayı bulmuştur. Devlet Demiryolları İşletmesi 
bugünkü durumu ile modem bir işletme ol
maktan uzaktır. 

Demiryolları şebekesinin % 70'i teknik öm
rünü doldurmuştur. Şebekenin % 62'si .kırk ya
şından küçük, % 32'si kırk ilâ yüz yaş arasın
dadır. 

Lokomotiflerde hızlarını kaybetmişlerdir. 
Az hız, devamlı rötar demiryolu ile seyahat
ten halkımızın kaçmasına sebep olmaktadır. Di
ğer kara araçlarına karşı kayışın önlenebilme-
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si, demiryollarının rasyonel çalışarak kara ta
şıyıcılığı ile rekabet edebilmesi ancak ciddî bir 
reorganizasyomla mümkündür. 

G-erek yolcu, gerek yük naklimde diğer kara 
araçlarına kayışım önlenmesi mümkün olamaya
caktır. 

Devlet Demiryollarında bir reorganizasyon 
denilince önce teknik yenileme düşünülmelidir. 
Rayların yenilenmesi, sayıları 800'ü bulan bu
harlı lokomotiflerin yerine dizel ve elektrikli 
cer vasıtalarının alınması, 

Öüzerigâhlarm düzenlenmesi, demiryolu tra
fiğinin sinyalizasyonu teknik reorganizasyon 
içinde; düşünülmelidir. 

Devlet Demiryolları halen yüz sene önceki 
statülerle ve zihniyetle çalışmaktadır. Günün 
koşullarına uygun teşkilât kanunları çıkarıl
malıdır. 

Trenlerin rötarları önlenmeli, garların pisli
ği ve düzensizliği giderilmeli, trenlerde temiz
lik ve düzene önem verilmelidir. 

Yolculara iyi muamele ve yardım bugünkü 
düzenin eksiklikleri arasındadır. Özellikle yük 
naklinde aşırı formalite ve kırtasiyecilik yük 
nakledecekleri Demiryollarından kaçırmakta
dır. Yük naklinde daha pratik ve müşteriyi uğ
raştırmayacak bir sistem kurmalı, bilhassa yaş 
meyva ve sebze naklinde öncelikle sürat sağ
lanmalıdır. İmkânlarımız içinde bu yıl bütçe
sine konulan 638 milyon tamir ve yenileme, 4:27 
milyon lira yol bakımı ve 110 milyon lira ye
nil eme ödenekleri ihtiyaç mahallerinde plânlı 
ve düzenli bir şekilde sarfedildiğinde küçüm
senmeyecek faydalı sonuçlar alınabilir. 

Bu konuda ileri sanayi ülkelerinin Ameri
ka ile teknolojik rekabetlerinde artık 21 nci 
asrın teknik çağı başlamış bulunm'aktadır. Ja-
pion mühendisleri saatte 25)0 kilometre hızla 
başkent Tokyo ile liman şehri Osaka arasındaki 
552 kilometrelik yolu 3 saatte alan bir tren 
yaptılar. 1000 yolcuyu rahatlıkla taşıyabilen 
bu tren sefere başlamış bulunmaktadır. Ayni) 
şekilde Fransa ve ingiltere'de geçen (hafta bu 
yeteneklere sahip demiryolu araçlarını kullan
maya başlamış bulunmaktadırlar. 

Ulaştırana Bakanlığına bağlı ve yıllar boyu 
bozuk düzen içimde çalışan diğer bir kuruluş 
ta Denizcilik Bankası A. O. dır. Kıyılanımızın 
-uzunluğu 7 bin kilometreyi bulan ülkemizde 
•deniz ticaret filomuz 7'5Q bin gros tondur. 

Bunun 650 bin gros tonu Deniz Nakliyat 
A. O. nındır. Büyük devletler bir yana, komşu
muz Yunanistan'ın deniz ticaret filosu, elimiz
deki istatistiklere göre 8 milyon gros tondur. 
Hattâ bâzı dış kaynaklı bilgilere göre de bizim
kinin 20 misli bulunmaktadır. Bu arada komşu
muz İsrail'in 800 000, hattâ Kıbrıs'ın gene 800 
bin gros ton deniz nakliyat filoları mevcuttur. 

Denizi]ik Bankası her yıl zarar etmektedir. 
1972 yılı zararı 160 Milyon lirayı geçmektedir. 
Zararın sebebi bir yandan teknik kifayetsizlik, 
öte yandan çalışma düzeni bozukluğudur. Ge
milerin bir çoğu yaşlıdır. Hızlan düşüktür. 
Teknik şartları böyle olan bir Ticaret Filosu
nun randımanlı çalışması elbette mümkün de
ğildir. 

Üstelik yönetim bozuk, işletme düzensizdir. 
«İşe adam yerine, adama iş» politikasıyla kad
rolar şişirilmiş, masraflar arttırılmıştır. Bir iş 
karşılığı olmaksızın yapıldığı yaygım, ihale ge
len ödemeler, kontrolsuz malzeme alım ve sar
fiyatı idareyi güç şartlara iten sebeplerdendir'. 

Acentalarm verimsiz çalışmaları' da bunlara 
eklenince Denizcilik Bankasının kötü sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 

Kendi asıl görevini yerine getirmeye görevi 
ile ilgisi bulunmayan kaplıca işletmesi, lokanta
cılık, kıyı emniyeti gibi 'görevlerin yükletıilmc-
si gerçekten gariptir. Denizcilik işletmelsinin bir 
an önce kendi asıl görevi ile başbaşa bırakılması 
yan işletmelerden kurtarılması şarttır. Yıllar
dan beri ileri sürülen bu temennin 1973 yılı 
içinde tahakkuk etmesi en içten dileğimizdir. 
Son yıllarda gemi yapım çalışmalarımda göste
rilen gayretleri memnuniyetle izlemekteyiz. Ge
mi yapımının daha verimli olabilmesi için yılan 
hikâyesine dönen Pendik Tersanesinin en kısa 
zamanda faaliyete geçirilmesi gereğine inan
maktayız. 

Bilindiği gilbi Pendik Tersanesinin yapılması 
işi 30 yıl önceye dayanmaktadır. Tersanenin in
şasına 30 yıl önce karar verilmiş, tersanede ça
kışacak mühendisler ihtisas yapmak üzere yurt 
dışına gönderilmemişlerdir. Bugün 30 yıl önce 
ihtisais yapıp yurda dönen mühendislerin pek 
çoğu emekli olmuşlardır, ancak tersane ihtiyacı 
30 yıl öncesinin oranında değildir, çünkü, Tica
ret filomuzun güçlenmesi sanayileşme çaba
mızda orantılı olmak durumundadır, bilindiği 
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gibi ikinci 5 Yıllık plân ithalât ve ihracatın 
% 50 oranlında kendi ticaret gemilerimizle ya
pılmasını öngörmüştür. Fakat elde e di en sonuç 
iç açıcı olmamıştır. Ortalama olarak ithalât ve 
ihracatımızın bugün ancak % 30'u Türk Ticaret 
Gemileriyle yapılmıştır. Elbette bunun sonu
cu olarak Deniz Nakliyat A. O. ğı zarar ede
cektir. Ortaklığım 1972 gelir gideri 3,7 zararla 
kapatılmıştır, yukarda da 'belirttiğimiz gibi 
'kıyılarımızın uzunluğu 7 bin kilometreyi bulan 
memleketimizin Denizcilik alanında diğer kom
şu ülkelerle arasındaki mesafeyi kapamasının 
önemi tartışma götürmez. 

£>aym milletvekilleri ;< 
Ulaştırma alanında herşeye rağmen bir geliş

me gösteren ibölüm Devlet Hava Yolları Genel 
Müdürlüğüdür. 1971 yılımda başlanan Hava fi
lomuzun jetlerle değiştirilmesi çabasının musibet 
yolda olduğu görülmektedir. Denizcilik Banka-
ısı, Devlet Demiryolları gibi ,daha eski kuruluş
lardaki gerilemeler yanırida, çok daiha yeni bir 
kuruluş olan Türk Hava Yollarındaki gelişme 
ümit vericidir. Türk Hava Yollarındaki teknik 
gelişlmeye rağmen birçok kuruluşlarımıza mu
sallat olan yönetim bozukluğu Hava Yolları ku
ruluşumuzda da görülmektedir. 

Uçak seferi erindeki aksamalar yolcuları 
beziğin hale getirmiştir. Özellikle dış hatlardaki 
aksamalar yüzünldem yabancı uçak firmaları ile 
rekabet imkânı kalmamakta, hattâ bu yüzden 
yabancı şirketlere yolcu kaymaktadır. 

Nitekim Türk Hava Yolları uçaklarının ay
lık 3 100 saalt uçuşları vardır. Bu uçuşlara 
düşen tehir 528 saatttir. Yine ortalama, Aylık 
kalkış seferi 2 890 dır. Bunun % 23 rü tehirli, 
•% 3,7 si iptalidir. GörürÜyorki tehir ve iptaller 
küçümsenecek oranda değildir. Bumun mutlaka 
ıslahı gereklidir. 

Dev yabancı uçak şirketleri ile rekabet et
mek durumunda olan Türk Hava Yollarımın 18'i 
jet olmak üzere 20 uçakla bu rekabeti başarma
sı elbette mümkün değildir. Filoımuzun yeni ve 
mo'dern uçaklarla takviyesi şarttır. Filonun 
yeni uçaklarla, modern gelişmeye ayak uydur
mak çabasına karşılık, Hava meydanlarının ye
terli standartlara uydurulması çalışmalarının 
çok ağır yürüdüğünü ifâde etmek zorandayız. 
Ayrıca, Hava meydanlarında ve terminallerde 
yer hizmetlerinin de gereğince yapılmadığını 
belirtmek isteriz. 

Yolcuya karşı muamele, yolcunun işinin 
süratle görülmesi ve benzeri hususlarda vatan
daşı küstüren hareketler her dakika tespit edil
mektedir. 

Bayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığının en önemli görevle

rinden birisi de haberleşme hizmetleridir. Ba
kanlık haberleşme görevini Posta Telgraf, Te
lefon işletmesi Genel Müdürlüğü aracılığı ile 
yerine getirmektedir. PTT işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1 milyar sermayeli bir kamu kurulu
şudur. Yurda dağılmış iş yerlerinin sayısı 
3 500'ü bulmaktadır. Mektup ve telgraf dağıtı
mı hizmetinin büyük ölçüde şikâyetlere yol aç
mayacak bir düzeni bulduğunu gururla ifade 
edebiliriz. Yurt dışı mektuplarının Türk Hava 
Yolları uçakları ile taşmmtası gerçekten faydalı 
olmuştur. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğünün Posta 
ve Telgraf hizmetleri içtin kullandığımız olum
lu ifadeleri maalesef telefon hizm'etleri için kul
lanamayacağız. îtüraf edelim ki, bugün memle-
ketimİz'de şehirlerarası ve şehir içi telefon gö
rüşmesi, görüşen için bir ıstırap kaynağı olmak
tadır. Hattâ son yıllarda artan sinir hastalık-. 
larında telefonun büyük faktör olduğu esprisi 
yaygın hale gelmiştir. Özellikle büyük şehirleri
mizde ve başta Istaribul^da telefon konuşması 
için bazen yarım saat sinyal beklemek zorunlu
luğu vardır. Bu kadar bekledikten sonra çevir
diğimiz, ama dikkatle ve doğru olarak çevirdik 
ğimiz numara yerine başka bir numara düşmek
tedir. Şehirlerarası bir talep için santral me-
oısuresi bulmak başlı başına bir iştir. Bütün bun
lar medenî dünyada halledilmiş hususlardır. Ay
rıca telefon alım ve satımı kârlı bir ticaret ha
line gelmiştir. 

Bütün bu aksaklıkların yanında herhangi 
bir borçtan dolayı bir şahsın telefonunu konuş
maya kapatmak gibi gayrî kanunî bir tatbikat 
içinde bulunan Telefon Umum Müdürlüğünü 
uyarmak isteriz. Diğer bir deyişle, abonelerin 
intifa haklarının, yani haberleşmeyi sağlayan 
haklarının bir mal konusu gibi satışa çıkarıl
ması görüşünü modern hukuk anlayışı dışında 
görmekteyiz. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi telefon me
denî dünyanın ihtiyaç listesine da'hil ettiği bir 
araçtır. Buna rağmen şu anda telefon için sıra 
bekleyenlerin sayısı 381 580 kişidir. Halbuki 
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3 ndi 5 Yıllık Plân 400 00Ö civarında yeni te-
ılefon verilmesini öngörmektedir. Bu rakaima 
•dikkatinizi çekeriz. Bu sadece bugünün ihtiya
cını karşılayacaktır. Plân ise 5 yılı kapsamak
tadır. Telefon konusu üzerinde ısrarla dunma-
nıı/, sebepsiz değildir. Bu konuda başka ülke
lerden çok gerideyiz. Daha şehirlerarası tam 
-otomatik şebeke 'kurulmuş değildir. İsrail'de 
1 O'OO kişiye 150, Yunanistan'da 1 OK» kişiye 90 
telefon düşerken, memleketimizde 1 ÖCÜ kişiye 
15 telefon düşmektedir. Köylerimiz büyük ol
eikle telefon bağlantısından yoksundur. Halen 
Türkiye'de 406 "820 telefon abonesi bulunmak
tadır. 

,1 .. 12 . 1969 tarihinde Yüce Meclise sunul
muş olan Telsiz Kanunu tasarısı kanunlaşırken 
artık günümüzde çağ dışı hükümler taşıyan ya
saklamaların kaldırılmasını ve medenî ülkeler
de çocukların amatörlerin ve hattâ taksi şoför
lerinin haberleşene aracı olarak tıpkı telefon 
gibi kullandıkları sair haberleşme aracılarından 
da halkımızın serfbestçe kullanıp yararlanması
nı temenni etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özeke, birinci hakikiniz 
bitti şu anda ikinci hakkınızı kullanıyorsunuz. 

KÂZİM ÖZEKE (Devamla) — Evet, Sayın 
Başkan. 

PTT Genel Müdürlüğü için ayrılmış bulu
nan 5,5 milyarlık yatırımın kullanılmasında, 
öuınihuriyetimizin 50 nci yıldöhüımüride hiç ol
mazsa ülkemizin PTT aracılığı olmaksızın dış 
ülkelerle otomatik telex irtibatı sağlanımıaıs-ını 
çağımızın ihtiyacı olarak zarurî görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı başka ülkelerin hükü-

metlerinde pek önemli ve yaygın fonksiyonları 
olan bir bakanlık olarak nitelendirilmektedir. 
Maalesef ülkemizde ulaştırma bakanlığının ku
ruluş gayesi çok zaman saptırılmış, görevleri 
başka bakanlıklarla karıştırılmıştır. Haliyle 
Ulaştırma Bakanlığı eleştirilirken Bayındırlık 
Bakanlığının görevlerine de değinilmektedir. 
Oünkü, Ulaştırma Bakanlığının görevlerimde 
dağılma olmuştur. Bu bakanlık tüm ulaştırma 
işlerinde koordinatörlük: rolünü ifa edemez du
ruma düşmüştür. Bu bakımdan bakanlık modern 
yönetinıo kavuşamadığından tüm reorganizas-
yona. muhtaç duruma düşmüştür. Bu husus ula-
sun alanında en geniş ölçüde gelişme gösteren 
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karayolları taşımacılığında gözle görülür hale 
gelmiştir. Bu bakımdan yeni Trafik Kanunu çı
karılırken bâzı önemdi konuları gözden uzak 
tutmamak: gerekir. Trafik işleri bugünkü çeşit
li bakanlık bünyelerine girmiş ve bu yüzden 
içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Trafik işleri 
ile Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı 
ilgilidir, İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Mü
dürlüğü, hattâ 0085 sayılı Kanunun 232 sayılı 
Kanunla .değiştiren yasanın 76 ncı maddesine 
göre gayrikanunî olarak belediyeler de ilgili
dir. Hıer şeyden önce trafik akımının kontrol 
ve yönetimi etkili tek bir kuruluşa verilmelidir. 

Her ne kadar Ulaştırma Bakanlığını bir iş
letme bakanlığı olarak düşünsek ve altyapı te
sislerini Bayındırlık Balkanhğmııı görevi oldu
ğunu kabul etsek dahi kara taşımacılığı süratle 
gelişirken özellikle anayolların gidiş geliş ola
rak süratle inşasına hız verilmeden - hiç olmaz
sa ülkemize giriş yolu olan İstanbul - Edirne 
yolu ile - Avrupa'yı Anaddlu'ya ve Orta Doğu 
ülkelerine bağlayan Ankara - İstanbul yolunun 
hâlâ tek hat olarak çalışması, hangi bakanlığın 
vazifesi olursa olsun değinilmeden geçilmeye
cek bir husustur. 

Ankara - İstanbul yolunun gidiş geliş yapıl
ması çalışmalarının yıllardan beri devam ettiği 
ancak Gebze'ye kadar yapılabildiği 'dikkate alı
nırsa İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprüsü 
faaliyetlerinin bitiminden sonra süratle gelen 
anaçlar tek yol güzergâhında bir huni gibi sı
kışmaya ve birikime tabi olacaktır. Böylece Bo
ğaz köprüsünden umulan gaye yarı yarıya gü
cünden kaybetmiş bulunacaktır. Bunun yanı sı
ra trafiği artan güzergâhlarda mevcut yollara 
ek olarak «ücretli Jıız yolları» yapılmalıdır. 

Karayolları trafiğinden bahsederken ulaştır
ma emniyeti bakımından sigorta konusuna da 
değinmek istiyoruz. Türkiye'mizde ulaşımla alâ
kalı tüm sigortacılık ve bilhassa trafik sigorta
ları bir sosyal sorun olarak değil, bir kısım şir
ketlerin araç sahipleri sırtından zengin olma
ları şeklindedir. Bir Örnek olarak trafik sigor
tasını göstermek yerinde olur. Trafik sigortası 
bir kaza sonunda araçlara 2 ÖOO TL. maddî ha
sar, ölüm vıılku bulduğunda 5 000 TL.'nı geç
meyen tazminat vermektedir. 

İnsan varlığına 5 O'OO TL. değer biçen bir 
sigortanın modern sigorta olduğunu iddia ede-
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bileeeSk aklı başında bir kiım(s<e düşünülemez. 
Kasfoo Sigortası da Trafik Sigortasından farklı 
değildir. Uzun senelerin tecrübesi ve tatbikatı 
sonucu yukarda saydığımız ç/ok önemli husus
lar hakkında Ulaştırma Bakanlığının, kuruluş 
anmdafci görev ve ruhundan hareket ederek, 
(ülke ulaşımının emniyetli ve sıhhatli olması için. 
uzun zamandan beri kaybetmiş bulunduğu or
ganizasyon ve koordintörlük rolünü derhal ye
rine getirmesini temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma ve haberleşme ekonomik yönden 

olduğu kadar kültür alışverişi balonumdan da 
büyük önem taşıma'ktadır. Bu bakanlıkla ilgili 
hizmetlerin en iyi şekilde görül eibilmesine yaT-
diımcı olmanın hepimizin görevi olduğunu bir 
daha belirtmek; istiyoruz. 

C. H. P. Grubu adına saygılarımızı sunuyo
ruz, (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Neca
t i Kalaycuoğlu, buyurun efendimi. 

NECATI KALAYCIOĞLU (Konya) — 
M. G. P. Grubu ile yer değiştirdik 'Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Pdki efendim.' 
M. G. P. Grubu adına Sayın Kabadayı, bu

yurunuz efendim. 
M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA

DAYI (Konya) — Sayın Baş'kan, muhlterenı ar
kadaşlarım ; 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde M.G.P. 
Grubunun görüş ve mütalâalarını arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı; 1939 yılında çıkarılan, 
1613 sayılı Kanunla kurulmuş ve İkinci Dünya 
ISavaşmdan sonra da; büyüyen, gelişime göste
ren Hizmetlerini, mevcut hülkümlerle yürüte
bilmesi zorlaştığından, 1945 yılında çıkarılan 
4770 sayılı Kanunla Bakanlığın teşkilât ve hiz
met sahaları genişletilmiştir. 

•Sivil havacılık alanındaki, önemli gelişme
ler dolayı'sıyile de Bakanlık teşkilâtına. 1.954 yı
lında da Sivil Havaeılik Dairesi ilâve edilmiştir. 

Plân dönemine geçişte de; ulaştırma ve ha
berleşme hizmeti erinıde'ki hızlı gelişmeler, ba
kanlık bünyesinde 1968 senesinde plânlama bi
riminin kurulmasını, 1971 yılında da haberleş-
ıme dairesinin kurullması zorunlııklarını ortaya 
koymuştur. 

Bakanlığın anagörevleri : 
Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerini, 

teknik, ekonomik, sosyal icaplara ve kamu ya
rarına ve millî güvenlik amaçlarına uygun, ku
rulup geliştirilmesini, tamamlayıcı şekilde yü
rütülmesini takip ve murakabe etmek, haber
leşme istek ve ihtiyaçlarını plânlamak ve bun
lar arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. 

Ayrıca, Bakanlığa bağlı, Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bakan
lıkla ilgili PTT, TCDD, Denizcilik Bankası, De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyatı, Hava Yolar ı 
Genel müdürlüklerinin faaliyetlerini özel ka
nunları gereğince; gözetmek, denetlemek, dü
zenlemek ve uygulamaktır. 

Bakanlık, hizmetlerini tam yürütebilin ek 
için bâzı bunalımlar içindedir. 

Bunun nedenleri başta mevzuat yetersizliği 
ve bâzı yapıcı ve işletici kuruluşların ayrı ayrı 
Bakanlıklara bağlı olması ve her birinin ayrı 
ayn hukukî ve malî-statüler içinde bulunması
dır. 

Ayrıca, Bakanlığın kuruluş alt yapılarında 
örgütleme ve yeterli işbirliğinin maalesef bu
güne kadar sağlanamamasıdır. 

Bu meyanda; liman ve deniz işleri dairesi 
vazifesini yürütecek kadro ve personelden yok
sundur. 

Deniz Ticaret Filosu ve Gemi İnşa Endüst
rimizin gelişmesi için himaye tedbirlerinin alın
mamasını, bu cümleden olarak da; plânlarda 
buna doğru yeterli adımlar atılmadığını gör
mekteyiz. Şöyle ki : 

Birinci ve İkinci Plân dönemlerinin verdiği 
tecrübeler odur ki, gemi inşa endüstrisinde he
deflere varılamamıştır. Çünkü; deniz kredisi 
yeterli miktar ve şartlardan çok uzak tutulmuş 
ve nihayet 930 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin iptali ile tamamen ortadan kalkmıştır, özel 
şartlara bağlı orta ve kısa vadeli ticarî kredi
ler ise işleyememiştir. 

özellikle yurt dışından temin olunacak mal
zeme ve cihazların tedarikindeki tatbikat, iş 
sahiplerini ve gemi inşaatını yıldırır mahiyette 
bulunmaktadır. Bu kabil bir muamele iş sahi
binin tam 14 makam ve merciye giderek evrak 
ve işini tekemmül ettirmek gibi zorunluklarla 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Elimde, bir yetkiliden istirham ederek çı
karttırdığım şu bilgiye göre, insanın bir gemi 
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almak veya bu işi sonuçlandırmak için Hazreti 
Eyüp sabrına sahip olması lâzım. Allah insanı 
böyle bir azaba koymasın, diye Tanrısına sığı
nıp dua etmesi lâzım. Bir iş sahibinin Sanat ve 
Teknoloji Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı İthal Mal
ları Tescil ve Teknik dairesi, Merkez Bankası 
ve nihayet yabancı bir banka ile ve bu arada-
bir çok dairelerle tam 14 daireye başvurarak 
sıkıntılı, azaplı, cehennemi bir muameleden son
ra,* deniz ticareti güya gelişecek, tersaneler ça
lışacak, armatörler güç - kuvvet bulacak der
seniz, hayaldir. 

Tersanelerimizde de âtıl kapasite varken, 
yurt dışına gemi siparişi imkânlar nispetinde 
ayarlanmamaktadır. , 

Büyük gemi inşaatına yöneleceği tabiî olan 
Pendik Tersanesi 'kurulması kararını ve buna 
başlanmasını sevinçle karşılamakla beraber, 
içinde bulunduğu statik halden kurtarılması lü
zumuna da Millî Güven Partisi Grubu olarak 
inanmış bulunmaktayız. 

«Salıverenin bağı var, var ama üzümü yok, 
yaprağı var.» hikâyesi; tersanelerimiz var, çok 
güzel. Dünyanın hiç bir memleketinin sahip ol
madığı olanaklı tersaneler, limanlar var, var 
•ama maalesef yaprağı olup da üzümü olmayan 
bağ gibi, yıllar yılı bekler. Yapılacak... 

Evet, statik halden kurtulması, bir an evvel 
bu zorluklardan çıkarılarak, verimli üzümü 
olan bir bağ haline getirilmesini M. G. P. Gru
bu olarak temenni etmekteyiz. 

Ayrıca, gemilerle ilgili etüt ve projelerin 
yapımını sağlamak üzere mühendislik müşavir 
bürolarının kurulmasını teşvik etmeliyiz. Yap
mamışız ve etmemişiz. 

Teknik personel temini : İdare ve eğitim hu
suslarına da önem vermemişizdir ve halen de 
vermemekteyiz. 

Denizcilik ve deniz ticaretiyle ilgili konula
rın, Ulaştırma Bakanlığına bağlı, bir daire ta
rafından değil de yeniden kurulacak, bu işlerle 
görevli, müstakil hüviyette bir Bakanlık tara
fından yürütülmesine inanmaktayız. 

Bu kadar ağır yükü ve hizmetleri bulunan 
Ulaştırma Bakanlığının ıstırap ve acısını ce-
kegeldiğimiz denizciliğe ve denizciliğimizin ge
lişmesine M. G. P. Grubu olarak inanmamakta
yız. Belki ergeç buna varacağız ama, bir çok 
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mevzularda olduğu gibi, çok geç kalmış olaca
ğız. Grubumuzun kararı odur ki, bir an evvel 
denizcilik işleriyle uğraşan müstakil hüviyette 
bir Bakanlığın kurulması zaruretini Yüce. Mec
lise ve ilgili memlrlar ve teknisyenler huzurun
da itirafı bir zaruret hissetmekteyiz. 

Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtında bu 
alanda ihtisas sahibi elemanın bulunmayışı (ve 
maalesef yoktur, yeterince bilgili, ihtisas sahi
bi, bu işten anlayan bir eleman da yoktur.) ilgi
li meslek kuruluşları ile gereken işbirliğini de 
gereğince yapma imkânlarını verememektedir. 
Gemi işletmeciliğinin ve gerek gemi inşaa sana
yiimizin inkişâfı için, yabancı milletlerin kendi 
kuruluşlarına tatbik ettikleri koruyucu tedbir 
ve mevzuatların çoğunu da hâlâ Türk armatör
lerine yeterince uygulamamaktayız. Deniz tica
retinin gelişmesi için ayrıca bir Deniz Ticaret 
Odasının hemen kurulmasını da Millî Güven 
Partisi Grubu olarak zarurî görmekteyiz. 

Kamu sektörü, denizcilik işletmeleri şevki 
idarede birbirleriyle çelişen tezatlarla doludur, 
Yapıcı değil, birbiri ile ters düşen ve aksine iş
leyen çarklar durumundadır. 

Ayrıca, politik etkenlerle gerek Deniz İş Ka
nununda ve gerekse Toplu Sözleşme Kanunun
da; denizde yöneten ve yönetilen diye iki sı
nıfın bulunduğunun dikkate alınmaması ve iki
sinin bir toplu sözleşme potasında hirleştirikne-
si, ekseriyette bulunmaları nedeniyle, mürette
bat sendikalarının toplu sözleşmelerde yetkili 
kılınması ve zabıtanın da zorla bu sendikalar 
içine itilmesiyle gemilerimizde disiplin, ahenk 
ve iş düzeninin geniş ölçüde tahrip edilmiş oldu
ğunu ve bu ölçülerle devam edilirse, daha da 
çok devam edeceğine biz şahsen inanmış bulun
maktayız. Artık bunu körler gördü, sağırlar 
duydu. Her sene; Türk Bayrağını taşıyan gemi
lerin yabancı karasularında maalesef her türlü 
kaçakçılığın kaynağı oluşu, Napoli'ye geçen se
ne giden bir geminin sanki Battal Gazi cesareti 
varmış gibi, yolda durup deniz korsanlarına ge-
mıide bâzı emtia vermesi, O yetmiyormuş gibi 
tekrar gelirken vermesi, her aranışm kaçakçılı
ğın envaının bu gemilerde karınca yuvası gibi 
kaynaması, millî Türk varlığının vicdanlarını 
üzmekte, dıştaki olaylar da millî haysiyet ve iti
barımızı ezmektedir. 

Bunun nedeni; işte, yöneten ve yönetilen 
arasındaki farkın gözetilmemesi, aynı potada 
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kaynatılmış olması, idare edilenin, idare edenin 
üzerine tahakküm etmesidir. Dünyanın hiç. bir 
yerinde emreden insanla, emrinde bulunan insa
nı aynı sendikaya sokamazsınız. Sokarsanız; or
da huzur, emniyet, disiplin, verimlilik kalmaz. 
Türk Ticaret Filosu da bu yüzden bu hale gel
miştir. Vatandaşlar üzgündür. Hiç unutmuyo
rum geçen sene Antalya'dan kalkan Deniz Yol
larına ait bir gemi greve gider, Fethiye mi, Bod
rum'da mı nedir durdurulur, çoluk - çocuk da
hil indirilir, halkla gemi arasında arbede ola
cak kadar hadiseler olur. 

Böylesine bir gemi yönetimi, böyksine bir 
anlayış Türk varlığı ve Türk haysiyeti için yü
rekler açıcı değil, yürekler acısıdır. Bir an ev
vel tedbir alınmasını, tashihini ve bünyemize 
uygun hale getirilmesinin bir zaruret olduğunu 
Yüce Meclisin kalanlarına, yetkililerin de tümü
ne haykırmak isterim. 

Bilhassa kamu sektöründe, toplu iş sözleşme 
müzakeresini yapanların ve nihaî kararları ve
renlerin, bu alanda ihtisas sahibi olmaması bu 
teşekkülleri çökerttiği gibi, Türk denizciliğinin 
gerilemesinde de en büyük âmili teş'kil ettiği 
kanaatindeyiz. Bu kararların almışında ve söz
leşmelerin yapılışında da maalesef yetkili ihti
sas sahiplerinin bulunmayışı bu nedenlerim se
beplerini teşkil etmektedir. 

Yapılan Beş Yıllık Plânlarında, denizcilik 
alanında, ilgili meslek kuruluşlarının ve ihtisas 
elemanlarının görüşleri alınmadan, tek taraflı 
hazırlanması sonucu, gemi maliyetinin dış su
larda navlun rekabetine imkân bırakmaması se
bebiyle pek çok armatörümüz mesleğini terket-
mek zorunda kalmış veya bu yüzden de birçok 
değerli denizcilerimizin yabancı filolara gitme
sine veya meslek değiştirmesine sebep olmuştur. 

Evet, bugün içinde bulunduğumuz kötü şart
lar, hadiseleri görmezlikten gelişler nedeniy
le kıymetli Türk denizcileri Yunanistan'dan tu
tun da Norveç'e ve diğer milletlerin gemilerine 
akmaya başlamışlardır. 

Yukarıda sıraladığımız bu güçlüklere rağ
men halihazırda Deniz Kuvvetleri Kumandanlı
ğımız yurt savunmasında olduğu kadar, millî 
ekonomiyi hizmet anlayışı içerisinde; gemi inşa 
sanayiine büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Şu anda, güç santiar altında, Deniz Kuvvet
lerimize hiç bar menfaat sağlamamasına ve teknik 

personeline" de • büyük 'sorumluluklar yüklemesi
ne rağmen tersanelerinde; iki adet 18000 D W 
tonluk cevher gemisi, jandarma Genel Komutan
lığı için 6 adet sahil muhafaza botu, Petrol Ofisi 
Genel 'Müdürlüğü için üç adet tanker, iki adet 
5500 D\V tonluk kurayük gemisi, inşaatlarına 

girişilmiş .bulunmaktadır. 
Ayrıca, özel sektörden vâki 8 adet muhtelif 

/tip ve tonajlarda gemi inşaa taleplerinin de etüd-
leri yapılmaktadır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, hu işle 
direkt <meşgulolmavsı gereken müesseseden daha 
ıb'üyük 'imkânlara sahip olduğu görülmektedir. 

Deniz Kuvvetleri 'tersanelerimiz, yukarıdaki 
güçlüklerin yanında 'büyük »bir malî imkânsızlık 
içindedir ve :-ıyrıca 2490 sayılı Kanunun kifa
yetsiz hükümleri de, daha verimli inkişaflara ve 
neticelere büyük zararlar ika etmektedir. Bu
nun da, gemi inşaa sanayiini ferahlatıcı hüküm
lerle tadilini Millî Güven Partisi Grubu ola
rak zarurî gömmekteyiz. Yine karşımıza for
malite hazretleri çıkıyor. 

İhraç ve ithal m allarının, büyük bir kısmı
nın yabancı bayraklı gemilerle taşınması da en 
'büyük üzüntü kaynağımızdır. III . Beş Yıllık Plâ
nın öngördüğü ithal ve ihraç mallarımızın % 50 
sinin kendi ticaret filolarımızla yapılmasını 'gör 
ımek en 'büyük 'sevincimiz olacaktır. 

İthalât ve ihracatımızın % 98 oranında deniz 
yoluyla.yapılmakta olduğu, (bilinen bir gerçektir. 
1973 yılında asgarî 6 milyon ton akar yakıt dı
şarıdan ithal edilecektir. 

Bunun yanında da; yakında bitecek olan İs
kenderun Demir ve Çelik tesislerinin, iham ve 
mamul madde taşımalarının da deniz yoluyla ola
cağı gö'zönüne alınırsa gemi inşaat sanayimize 
verilmesi gerekli olan önem bütün haşmet ve öne
miyle ortaya çıkmaktadır. 

Böylece bu yolda büyük döviz kaybına uğ
radığımızı ve daha da uğrayacağımızı üzüntü i-
le 'söylemeden Millî Güven Partisi 'olarak geçeme
yeceğiz. 

istanbul limanı bir an evvel tanzim ve tevsi 
edilmelidir. 

Gümrük resmî formaliteleri ve kamulaştır
ma; hu bakanlığın genel hizmetlerini aksatan en 
büyük nedenlerdendir. Süratle hallinin gereğini 
bildirmek isteriz. 

Kara ulaştırma hizmetlerimiz, büyük bir dü
zensizlik içindedir. 
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Her sene bu husus bu yüzden büyük mal, can 
ve prodüktivite kaybına uğrayarak eıkoncan'lanizi 
ters. yönden etkilemektedir. Dünyanın hi'çbir ye
rinde (bizdeki kadar karayolu felâketi olmaz. 

Bunun (başlıca sebebi; 'elimizde, düzensizliği 
ortadan kaldıracak bir -tevsiki]âtın henüz kurulma
mış olması ve hizmetlerin sahipsiz kaılimasıdır. 

Ayrıca, kara ulaştırana hizmetlerinin, Ulaş
tırma, Bayındırlık, İçişleri Bakanlıkları ve Dev
let Plânlama Dairesi Müsteşarlığı ile mahallî i-
dareler arasında dağıtılmış olması da meseleyi 
ağırlaştırmakta ve musibet yolda çözülmesine im
kân vermemektedir. 

Karayolu taşımacılığı hizmetlerini düzenleye 
'bilmemiz için; meselenin süratle Ulaştırma Ba
kanlığı hünyesinde toplanması ve tevhidi gerek
in ektedîı'. 

Bununla ilgili olarak da bakanlığın. Karayol
ları Ulaştırma Dairesinin yeterli kadro ve perso 
nelle takviyesi gerekmektedir. 

Yaş 'meyve ve sebze ihracatımızın taşımına 
sorunlarını çözmek üzere bakanlığın koordinatör
lüğünde frigorifik kamyon ve taşıma hizmetle
rinin süratle tanzimi gereğini de önemle 'belirt
mek isteriz. 

Hava meydanlarımız uluslararası standart
lardan yoksundur. Türk Hava Yolları bünyesin
de charter şirketi kurulmasını zarurî görürken, 
uçaklarımızın da miktarı az, mevcutlarının da 
çoğu, 'Son ad inanlar hariç eski ve 'kifayetsizdir. 

Kredi kaynakları bir an evvel güçlendirilme-
lidii'. 

Bu Bakanlıkla ilgili yeni kanunların çoğu 
Meclislere ve Başbakanlığa sevtkedilnıiştir. Bir 
an evvel kanunlaşması en büyük temennilerimiz 
aratandadır; Karayolları Trafik Kanunu dahil. 

Bu Bakanlıkla ilgili hizmetleri ağırlaştıran 
gümrük mevzuatı da, süratle düzenlenerek, güm-
nün şartlarımı uydurulmailıdır. 

Ağır ve çok önemli hizmetler gören bu Ba
kanlığa sözleşmeli personel istihdamı yetkisi 'veril
meli ve fiilî hizmet zammının tanınması lüzumu
nu da 'belirtirken, yeni hizmete alınacak personel 
için eski kadrolar torba, kadrolardan yeterli şclkil 
de değiştirilmeli, personel alma formaliteleri de 
kolaylaştı rılmaJ ıdır. 

TCDD ve PTT teşkilât mensupları fikrî ol
maktan çok bedenî vazife gördüklerinden, bunlar 
(başlangıçta .15-16 dereceden değil, daha yüksek 
derecelerle hizmete başlatılmalıcl \ 
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Zira, benzer işçilere nazaran, bu sektör
de çalışanlar % 50 noksan ücret almaktadırlar. 

PTT Genel Müdürlüğü; daha evvel katma 
bütçeli bir daire iken, 1953'te çıkarılan 6145 
sayılı Kanunla Kamu İktisadî Teşebbüsü ha
line getirilmiştir. 

Halkımızın, Anayasayla teminat altına al
dığı; haberleşme hak ve hürriyetlerini, mem
leket içinde ve dışında emniyet ve süratle yü-
rütehilmesi görevini sağlayan bu Genel Müdür
lük hizmetlerini; 16 başmüdürlük, 3 telefon; 
başmüdürlüğü, 8 yardımcı ünite ile yürütmek
tedir. 

1972'de 885 PTT merkezi, 1 151 PTT şube
si ve 1 204 a janta ve 3 300 işyeriyOe faaliyet1 

görmektedir. 
BAŞKAN — Saym Kabadayı, 20 dakikalık 

müddetiniz bitmiştir, ikinci 10 dakikalık hak
kınızı kullanıyorsunuz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Tamam 
efendim. 

1972'de işyeri 3 3O0'e çıkmış ye personel 
mevcudu da 39 842'ye yükselmiştir. 

Sermayesi ise; Devletçe ödenmiş 1 milyar 
liradır, fakat yurt ihtiyaçlarını karşılama ye
teneklerinden çok uzaktır. 

1972 yılında kârı 265 milyon lira tahmin 
edilmektedir. Bunu takdir ve şükranla zik
retmek isterim. Ayrıca, diğer kamu teşekkül
leri için de aynı başarıyı göstermeleri yönün
den duacı olduğumuzu da belirtmek isterim. 

Şehiriçi telefon şebekeleri mutlak ıslah ve 
tevsie muhtaçtır. Halen işleyiş tarzları ise, he
pimizin de şahit olduğu gibi sıkıntılı ve zaman 
israfına sebebolmaktadır. 

Şahsen ben dâhil, Allah o vatandaşlara, ya 
Hazreti Eyüp sabrı versin veya peşinen zılgıt 
yiyeceğini kabul etsin, öylece şehirlerarası mu
haberatına girişsin. Sayın Balkan da. dâhil teb
dili kıyafet istesin; ya sahrı çok olacaktır, 
tahammül edecek veya bir zılgıt yiyecektir. 

Şehirlerarası telefon muhaveresi de artık 
Batıda olduğu gibi biran evvel otomatik siste
me kavuşturulmalıdır. Bu müdürlüğün tele
fon hizmetlerini son yıllarda köylerimize götür
mesini ve bağlantı kurmasını takdirle anarken, 
demin ki derdin yanında PTT Genel Müdürlü
ğünün üst kademelerinde yapmış olduğumuz 
âmme hizmeti temaslarında daima yakınlık, 
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alâka, anlayış gördüğümüzü de Yüce Meclisin 
huzurunda itirafı bir borç biliriz. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü : 
45 sene önce, 1040, sayılı Kanunla kurulmuş, 

1953'te de mülhak bütçeli bir genel müdürlük 
haline getirilmiş, bilâhara da, 6186 sayılı Ka
nunla Kamu İktisadî Teşekkülü haline ifrağ 
edilmiştir. 

Halen demiryollarımız, fizikî standartları 
düşük yollar üzerinde yetersiz çeken ve çeki
len vasıtalarla ekonomik olmayan bir işletime 
hüviyetindedir. Bu yüzdendir ki, devamlı açık 
verir ve büyük meblâğlara varan zararlar eder. 

Bu durumdan kurtarılması için modern bir 
islefcmie hüviyetine kavuşturulması Millî Güven 
Partisi Grubunun en büyük dilek ve arzusudur. 

1972 - 1982 arasında yapılması zorunlu olan, 
1972'de Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine isa
bet eden 110 milyon dolarlık dış finansmanın 
Dünya Bankası ile anlaşmasının yapılmasını; 
iç finansmanının da sağlanmaısımı temenni eder
ken, personel fazlasının da biran evvel realize 
edilmesi temennilerimiz arasındadır. 

1980 yılına kadar artık buharlı işletmeden, 
diztelli işlletmeye geçiş plânlaması da mutlak 
tahakkuk ettirilmelli', imkânlar derecesinde de 
elektrikli işletme tevsii edilmelidir. Bütün 
dünyada demiryolları yeniden ehemmiyet ka
zanmış; güzergâhlar değiştirilerek: demiryolu 
yolculuğu emniyetli, süratli ve tercih edilir 
'bir seviyeye kavuşturulmuştur. Memleketimiz
de de bu yoldaki hizmet ve atılımlar süratlen
dirilmelidir. 

Kısa bir süre evvel dünyada demiryolları
nın hükmü geçti deniyordu. Fakat maalesef 
'bütün dünya bunda yanıldığını anlamıştır. 
Hava yolculuğunda çok kazaların oluşu, kara
yolunun ve demiryolunun önemini bir kere da
ha ortaya koymuş, sökülen demiryolları başka 
güzergâhlarla yenilenmiştir. Elektrikli, emni
yetli, konforlu ve sürati 300 kilometreye va
ran demiryolu seyahatleri bugün Batıda ve 
Amerika'da tercih edilen seyahatlerdir. Biz de 
buna er - geç dönmeye mecburuz. Yıllar yılı 
yetim evlât gibi dönüp, bakmadığımız deimir-
yoillarmm kaderini yeni anladık. Bundan son
ra ehemmiyet verilmesini arzuluyoruz. 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 1952 
yılında kurulmuştur. Bankanın 500 milyon no

minal sermayesi 1971'de 1,5 milyara çıkarıl-' 
mıştır. Bu sermayenin 1 milyar 250 milyonu 
ödenmiş ise de, büyük kısmı nakit dışı varlık
lara bağlanmıştır. İşletme için mutlak efekti
fe ihtiyaç vardır. Çünkü, Türkiye üç tarafı 
4 bin Km. lik sahil şeridi ile çevrili bir mem
lekettir. İç ve dış hatlarda çalışmakta olan 
denizyolları vasıtalarımız çoğunluğu ile eski 
ve fazla masrafla iş gören, rantalbilitesi'ni kay
betmiş gemilerle doludur. 

Bunların peyder pıey filodan çıkarılarak sa
tışlarının yapılması ve filonun yaş bakımından 
eskiye nazaran daha müsait hale getirilmesi bir 
zorunluktur. Buna geç de olsa başlanmış ol
masını Millî Güven Partisi Grubu memnunlukla 
karşılamaktadır. 

Memleketimizde yıldan yıla artan bir tempo 
ile gelişen iç ve dış turizmimiz için de hassa
ten ihtiyaç vardır. 

Beyler, şunu arz etmek isterim: Denizlere' 
hâkim olan millet, dünyaya hâkim olur. De
nizin kadrini bilen milletler inkişaf eder, tica
rette yükselirler. Osmanlı Devleti, sadece 
Anadolu'ya münhasır kaklığı müddetçe yüce; 
devlet olmamıştır. Tâki Anadolu'dan denizle
re açukdıtktan sonra da güçlük imparatorluk ol
muştur; Karadeniz'i, Akdeniz'i bir göl haline 
getirmiştir, büyük denizlere .açılmıştır. Bir 
düşünün; bir Piri Reis, dünyada hiçbir mille
te nasip olmayan bir yüce varlıktır. Yattığı 
yer nur olsun. Ceylân derisi üzerine çizmiş ol
duğu harita, bugünkü astronominin dahi va
ramadığı yücelikte bir haritadır. Kaptanlar' 
ta Sumatra'ya kadar gelmiştir. Denizde güç
lü olduğumuz zaman güçlü millettik. Denizi 
ihmal ettik; fakat tarih ihmal etmedi, cezamı
zı verdi. Gözümüzü açalım. Küçük bir Yu
nanistan, küçük bir Norveç bütün bütçe açığı
nı deniz imkânlarıyle sağlamaktadır. Biz de
niz imkânları bakımından onlardan üstün ele
manlara, üstün olanaklara sahip olduğumuz 
halde, maalesef denizciliğin kadir ve kıymetini 
bilmiyoruz. Bunu bilip, anladığımız gün de 
hem siyasî gücümüz, hem ekonoımik gücümüz 
yükselecek, şahlanacağız biz. Fakat bu potan
siyelin kadrini bilmemıek Millî Güven Partisi 
Grubunun en büyük ıstırabı ve üzüntüsüdür. 

Türk Havayolları Genel Müdürlüğü: 
Yurdumuzda ilk hava ulaştırması 1930 yı

lında faaliyete geçmiş olup, meydan ve uçak 
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işletmeciliği de 1955*te ayrılarak 6623 sayılı 
Kanunla Türlk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Türk Hava Yollarının 2240' çe
şitli personeli vardır. Kuruluşunda 60 milyon 
olan sermayesi de 1968'de 200 milyona çıkarıl
mıştır. Ancak, yeni artırmalar dâhil, yine 
de yeterli bir malî olanağa kavuştuğu kanısın
da olmadığını belirtmek isteriz. Zira, Avru-
pa'dakli işçi miktarımız 700 bini geçtikten son
ra bu mevzuun ıchemmiyelti ve ağırlığı bütün 
çıplaklığı ile kendini göstermektedir. Acilen 
gerekil tedbirlerin alınmasını, hem işçilerimi
zin emniyet içinde seyahat, hem de millî eko
nomim/izin güçlenmesi bakımından en önemli 
neden olarak görmekleyiz. 

Uçak miktarları artırılırken, buna paralel 
olaralkda hava meydanlarımızın dünya stan
dartlarına uydurulmıasmı ve teçhizini mutlak 
gerekli görmekteyiz. Ayrıca, daha evvel be
lirttiğimiz Charter Şirketi dıe kısa zamanda ku
rulup, faaliyetle geçirilmelidir. Aksi hailde, 
Türk işçilerinin sırtından milyarlar kazanan ya-
'bancı şirketler büyümeye, üremeye devam 
edecektir ve yine bunun yanı sıra Türik işçile
rinin de maalesef bu vesilelerle pek çoğu do
landırılmaktadır. Her gelen gidenden ditnliyo-
ruz; bu yolda acı acı hâdiseler duymaktayız. 
Ne olur bu Charter kurulsun, Hava Yolları 
güçlendirilsin; hem yaıbancı şirketler sırtımız
dan kurban kesmesin, hem de bu garip işçiler 
dolandırılıp, ıstırap ve dertlere sürüklenmesin. 

Gerek memleket içinde, gerekse memleket 
dışındaki Hava Yollarımızdaki personel ve yol
cu ilişkileri arzu edilen şikâyetleri önleyen 
bir seviyeye çıkarılmadığı gibi, terminal faa
liyetleri de hiç de iç açıcı değüldir. Uçakların 
kalkış ve işleyiş programları birçok aksaklık 
ve gecikmelerle doludur. 

Grup olarak uçak personelinden şikâyet et
mek istemiyoruz. Hani şu meydanlarda vatan
daşla bilet kesen, saatleHi sorup, öğrenmek için 
müracaat ettiklerimizin burnu birer kaf dağm-
dadır. Haber almanız, normal ölçülerle ko
nuşmanız mümkün değildir. Ne olur' ilgililer 
biraz da bunlarla meşgul olsalar; gerek yurt 
içindeki vatandaşlarla, gerek yurt dışındaki 
vatandaşlarla münasebetlerinde biraz daha gü
ler yüzlü olsalar. 

insanın hiçbir şey kaybetmeden verebilece
ği çok şey gülümsemedir beyler. Ne olur Sa

yın Bakan, Bakanlığınızdan masraf çıkmaya
cak, personel yükü artmayacak, buralara: bi
raz güler yüzlü, tatlı muameleli kişiler 'koysa
nız vatandaşlar gülecek, bizler de grup olarak 
ımemnun kalacağız. İlgili genel müdürlere de 
bunun özlemini çektiğimizi duyurmak isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakika
nız var efendim, bağlamanızı rica edeceğim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Bunların ıslahını temenni ettikten sonra, bu 
bütçenin başta memlekete, sonra da Ulaştırma 
Bakanlığına ve sonra Bakanlığa bağlı genel 
•müdürlüklere hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni edeceğim. 

Evet, Meclisin 3 - 5 aylık çalışıma süresi kal
dı. Bu süre bitmek üzeredir. İnşallah yeni bir 
seçimde yeni bir güçlü Meclis gelecektir. Bu 
anlattığım dertler birden halli mümkün olan 
şeyler değildir. İnsanda Battal Gazi gücü ol
sa... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Bu Mec
lis güçsüz mu Sayın Kabadayı?.. "O sözünüzü 
geri alın lütfen.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Zaman 
kalmadı beyefendi, o bakımdan diyorum. Za-
ıman kalmadı, çıkmaz. Bütçe, reform kanun
ları ve seçiım... 

ıSAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Hayır, 
«Güçsüz» dediniz de. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Battal 
Gazi gücü olsa, işin sürati olsa bunların hep
sinin halli yine mümkün değil. 

Temennlimiz odur ki, Mecliste bizler de
ğişmeye tabiyiz. Gelenler hoş gelecek, sefalar 
getireeeik. Memlekete, millete güçlü olsun, 
hayırlı hizmetler etsin. Ama sizler değişme
den kalacaksınız. Yeter ki, . yeni Meclislere 
getireceğiniz yeni kanunlarla Sayın Bakanlık 
ve Bakanlığın değerli mensupları bu dertleri 
giderici hazırlıklarla gelir, hallederseniz. Bun
dan, Millî Güven Partisi grupları olarak mem
nun kalacağımızı sizlere arz eder, hepinizi 
hürmetle, muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Necati Kalaycıoğlu, buyurun efen
dim. 

D. P. GRUBU ADINA NECATİ KALAYCI
OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
millet vekilleri, 

_ 880 — 
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Demokratik Parti Meclis G-ruıbu adına Ulaş
tırma Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçesi üzerinde
ki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Vatanımızın, sağlam ve kuvvetli bir eko
nomiye biran önce erişmesinin anaşartlarmm 
başında hiç şüphesiz çok düzgün ve güzel çalı
şan ulaştırma sistemlinin kurulmasına bağlıdır. 
Ulaştırma hizmetlerini iyi işleyen bir sistem© 
bağlamış ve onu dünyaya 'kabul ettirmiş mil
letler, kalkınmalarını vıe zenginleşmelerini ko
laylıkla sağlamış milletlerdir. 

Kalkınma dönemi içindeki Türkiye'nin de 
ulaştırma hizmetlerine gereken önemi vermesi, 
kalkınmamızda büyük rol oynayacak projele
rin zamanımda ve mutlak tahakkuk et'tilrilmesî 
zarureti vardır. 

Ulaştırma Bakanlığının yurt kalkınmasın
daki değerli yeri, gördüğü hizmetler ve ken
disine bağlı demir - deniz - hav ayolu ve ha
berleşme sektörlerinin büyük önemimden ileri 
gelmektedir. 

Dünya milletlerinde olduğu gibi, .memleke
timizde de toplum hayatının en mübrem ihti
yaçlarından olan ulaştırmıa ve haberleşme hiz
metlerini gören bu Bakanlığa, kalkınma plân
larında gereken önem verilmiş sayılır. Bakan
lığa bağlı 'kuruluşlarım aslında her birlisi başlı 
başına birer Bakanlık mesabesinde kuruluşlar
dır. Statüleri itibariyle değişik tarzda kurul
muş olmaları, bu Bakanlığın otoriter bir sis
tem içinde çalışmasına ve başarı sağlamasına 
mâni olmaktadır. Her birisi - tabiri caizse -
dev kuruluş olan Devlet Demiryolları, Deniz 
Yolları, Hava Yolları ve PTT, gibi kuruluş
ları bünyesinde bulunduran Ulaştırma Bakan
lığının, Teşkilât Kanununun ePan Meclisleri
mizden geçerek kanunlaşımaıması Bakanlığın, 
bağlı kuruluşları üzerinde gerekli otoriteyi kur
masına ve koordinatörlük görevini yapmasına 
mâni olmaktadır. Bu da, haliyle bünyede bir 
dağınıklığa ve işlerin aksamasına seıbeıbolmak-
ta, yurt ekonomisi de geniş ölçüde zarar gör-
ımefetedir. Bakanlığa bağlı her kuruluşta çok sayı
da işçi çalıştığı yüksek malumlarınızdır. Ancak, 
her kuruluş ayrı ayrı toplu sözleşme imzalaya
rak sendikalar arasında lüzumsuz rekabetlere 
sebep olunduğundan ücret dengesi bozulmak-
tadır. Meselelerin çözümü için her zaman pa
raya ihtiyaç olduğu, fikrinden hareket yan

lıştır. Aksine, parayı bulmak ve bulunan pa
rayı zamanında ve yerinde harcamak için, gü
nün şartlarına uygum mevzuata ihtiyaç vardır. 
Bu cümleden olarak, Bakanlıkça hazırlanıldı
ğı veya hazırlıklarının bitmek üzere olduğu ile
ri sürülen; Bakanlık Teşkilât kanunu tasa
rısı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Kuruluş kanunu tasarısı, Türk Deniz Yolları 
İşletmesi kanunu tasarısı, PTT Kuruluş kanu
nu tasarı, Devlet Limanları İşletmesi kanunu 
tasarısı, Karayolu Taşıma ve Trafik kanunla
rı tasarıları, Demiryolu Nakliyatı kanunu ta
sarısı, Hava Seyrüsefer kanunu tasarısı, Pos
ta Biriktirme kanunu tasarısı gibi lüzumlu, iş
letmeleri rahatlatacak ve işleri daha verimli 
hale getirecek olan tasarıların kanunlaşmaları 
hususunda Bakanlıık, ilgililer nezdinde ivedi 
olarak gerekli temasları yapmalıdır. 

Yoksa, sık sık tenkit ettiğimiz Osimanlı 
İmparatorluğumdan kalma nizamnaimielerle, mo
dern çağın şartları içinde bu Bakanlığın ve 
kendisine bağlı kuruluşların hizmetlerini yü
rütmek mümkün değildir. Bu zorlama devam 
ederse, sektörler zarar üstüne zarar etmeye 
veya zam üstüne zam yaparak kendini batmak
tan olsun kurtarmaya devam edeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri; Ulaştırma Ba
kanlığı bünyesinde yer alan kuruluşlara zama
nımızın müsaadesi •nispetinde sıra ile temas ede
ceğiz. 

Ulaştırma Bakanlığı deyince; hemen hemen 
hepimizin aklına ilk gelen Devlet Demiryolları 
olur. Ben de tenfcid ve temennilerime partim' 
adına bti kuruluştan başlamak istiyorum. 

Devlet Demiryolları, İktisadî Devlet Te
şekkülü olan bir Gtenel Müdürlüktür. Dünya
nın birçok kalkınmış ve ileri ülkelerinde oldu
ğu gibi, bizde de bu kuruluş her yıl bir mil
yara yakın zarar etmektedir. Ancak o ülkeler
le bizim zarar şartlarımızda değişik faktörler 
rol oynamaktadır. Bunlardan bâzılarını sıra
layayım : 

1. Demiryolu ulaştırma sistemindeki ak
saklıklar tespiilt olunduğu halde ve 2 nci Beş 
Yıllık Plânda da bunlar sıralanmasına rağmen; 
halen giderilememiş olması, tesirli bir işlet
menin kurulmayışı, Demiryolları tarafından 
taşınması mümkün olan yüklerin karayollarına 
'kaymış bulunması. 
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2. Ulaştırma kesiminde çeşitli sistemler 
arasımda koordinasyonu sağlayacak bir Ulaştır
ma kanununun bugüne kadar çıkarılamaması 
ve Osmanlı Devletimden kalma nüzamnamelerle 
Ibu işin yürütülmeye gayret edilmesi, 

3. 2 nci Beş Yıllık Plânda belirtilen; de
miryolunda hatların büyük kışlınınım eski, şehir
lerarası bağlantıların uzun, vagon ve lokomo
tiflerin eskiliği, personielim kifayetsizOiği, hat
ların teknikman yetersizliği, 

4. Demiryolu şebekemizin % 70t1inin stam-
darltlarm altında olması ve bütün şebekemizin 
uluslararası standartlara göre yetersizliği, 

5. Vagon ve lokomotiflerin yenilenmesi ve 
modern hale getirilmesi sağlanamamış, yolcu 
ve yük vagonlarımda ömrünü tamamlamış olan
lar seferden kaldırılaimamıştır. 

6. 8 500 Km. life demiryolunun 3 500 -
4 000 Km. sinin altyapısının süratle değişmesi 
zaruretine rağmen; malî kaynakların imkânsız
lığından seferler ağır ve arızalı .olmakta, böyle
ce yakıt ve zaman israfı ile karşılaşılmakta
dır. 

7. Demiryolları resmî sektörün hizmetlerini 
ifa ederken fedakârlığı kendisi yapmakta, di
ğer sektörler bundan bilistifade kâra geçmiş 
görünürken! Demiryolları zarar etmektedir. 

8. İnsanlar hızlı ve temiz yaşamaya alış
mışlardır. Süratin, davranışın önemi büyük
tür. Hali vakti yerinde olanlar bugün tayya
reyi tercih etmektedirler. Malî imkânı daha 
az olanlar veya işine biran önce gitmek arzu
sunda olanlar ise, tayyarıe olmayınca otobüs 
ve taksiyi tercih etımektedirleır. Bu da- Demir
yolları için büyük kayıp oluyor. 

9. Yolcu trenleri umumiyetle çabuk kirle
miyor ve temizlikleri konusunda da itina gös
terilmiyor; tipik bir devletçilik örneğidirler. 
Burada bilhassa şunu tasrih edeıytim ki, «tren
ler 2 - 3 yıl önce tertemizdi de son yıllarda kir
lendiler» de'mek istemiyorum. Bu konu hep 
böyle söylenmiştir. Kısa ve geçici tedbirler 
alınmış, sonra yine ihmale uğramıştır. Elbet-
teki bunun anaselbebi, kültür meselesinden gel
mekte, persomelin eğitilmemiş olması bunda 
rol oynamaktadır. Eğitilmiş persomielin önemi
ni, hiçbirimiz herhalde inkâr edemeyiz. 

Devlet Demiryollarının daha verimli hale 
getirilmesi ve zararının asgarî hadlde imdiril-

23 . 2 . 1973 O : 3 

meşini sağlamak için, yukarıda arz ettiğim hu
susların yanında; kaynaklar bulunarak büyük 
merkezler arasında elektrikli trenlerin işlemeye' 
başlamasını, buharlı lokomotiflerin seferden 
süratle çıkarılmasını, personelin eğitimime ve 
trenlerin rötarsız işlemesi işinin sağlammasını, 
kazalar hususunda daha dikkatli ve titiz olun-
imasmı, Personel Kanunundan mağdur olmuş 
personelin durumlarının düzeltilmesini, işçi -
memur arasındaki ücret farkının giderilerek 
personelde müşterek ve şevk içinde çalışma ola
nağınım sağlammasını, Demokratik Parti ola
rak gönülden arzu etmekteyiz. 

Eskişehir'de dizel lokomotiflerin imaline 
başlanmış olmasını, eski ve rantabiliteşmi kay
betmiş lokomotiflerim servisten kaldırılmasını, 
bu yolda önemli bir adım olarak telâkki edi
yoruz. Bu fabrikanın lokomotif imal kapa
sitesinin artırılması ve yerli malzeme kullanıl
ma yüzdesinin yükseltilmesi yolunda gerekli 
tedbirler dikkat ve titizlikle alıınımalıdjr. 

Adapazarı'nda imal edilen yerli vagonlar 
her geçen gün biraz daha mükemmeliyete doğru 

• gitmektedir. Türk sanayii için öğünülecek bir 
husustur. Demiryollarında çalışan eski vagon
ların servis dışı edilebilmeleri içim de, bu fab
rikamın vagon imal seviyesinin yükseltilmesi 
sağlanmalıdır. 

Demiryolları mı zım düşük standarlarmı yük
seltmek ve gerekli hat tashihlerini yapabilmek 
ve modernizasyonu sağlamak yolunda gerekli 
dış kaynağı sağlıyacak olan Dünya Bankası ile 
yapılan anlaşmanın süratle tatbik alamın so
kulmasında yurt için fayda umarız. 

Muhterem • milletvekilleri; ithal ve ihraç 
(mallarımızın taşıma maliyetini ucuza maletmek 
zorundayız. Yüksek malumlarınızdır ki, bunum 
için de en ucuz yol demiz yoludur. Esasen it
halât ve ihracatıımızım % 90'nından fazlasının 
deniz yolu ile yapıldığını dikkate alacak olur
sak bu sektörün önemi kendiliğimden ortaya 
çıkar. Plânlı dönemde ithalât ve ihracatımı
zın % 50'sinlin kendi gemilerimizle taşınması 
öngörüldüğü halde; maalesef bu gerçekleşeme
miştir. Zira, deıniiz ticaret filomuz, genel ola
rak yaşjlı ve hızı düşük gemilerden meydana 
gelmektedir. Son yıllarda, filonun gençleşti
rilmesine, kapasitenin artırılmasına ağırlık ve
rildiğini müşahede etmekteyiz. Bunun yeterli1 
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olduğunu elbetteki söyleyemeyiz. Üç tarafı çe-
pe çevre denizlerle çevrili, körfez ve koy bakı
mından elverişli bir ülkenin; hele son yıllar
da liman inşası yönünden olumlu mesafe almış 
olan güzel ülkemizin deniz ticaret filosu yönün
den fakir oluşu,' kendisinden çok küçük dev
letlerden geri kalmış olması bu vatanın, vatan
sever ve milliyetçi insanları olarak üzüntüleri
mizi mucip olmaktadır. 

Deniz ticaret filomuzu süratle gençleştirip 
takviye edecek olan Pendik Tersanesi inşaatı 
ne safhadadır? Burada yapılacak gemilerin 
motor ihtiyacını karşılayacak olan motor fab
rikası işinden hiçbir bilgimiz yok. Motor sa
nayiinin öneminden bahsetmeyi abesle iştigal 
sayıyorum. Ama safhası ve safahatı nedir? 

Deniz ulaşımının özel sektör eliyle de ge
liştirilmesine önem ve imkâın verilmeli, deniz 
ulaşımını kamu ve özel sektör yönünden aıma 
'memleketimiz açısından rantabl hale getirecek 
mevzuatın süratle Yüce Meclislere şevki sağ
lanmalı, işlerin formalite ve bürokrasi çarkın
dan kurtarılarak süratle ve pratik olarak halli
nle imkân verilmelidir. İçte ve dışta kredi me
kanizmasının işletilmesi imkânı mutlaka aran
malıdır. Limanların idaresi tek elde toplanma
lıdır. 

Denizcilik Bankasının memleketimizde sü
ratle gelişen bankacılık sistemine ayak uydu
ramadığı kanaatindeyiz. Bâzı şubelerinin de 
zarar ettiği kendisinin yapmaması gereken, iş
leri yaptığını görüyoruz. Otel işletmek, lokan
ta işletmek gibi. Buna karşılık aslî görevi olan 
klavuzluk işinde, kanunen görev yapması 
mümkün o'lmıyan son zamanlarda kurulmuş 
olan bir özel şirketin boğazda klavuzluk yap
ması hususunda yeterince ilgilenip, mücadele 
etmediği görüşünü ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu konu, İstanbul'da büyük söylentilere .se
bep olmaktadır. Grayrimeşru kazançlara ve 
yollara sapılmasına dün olduğu gibi bugün de 
Demokratik Parti olarak karşıyız ve bu mese
lenin içyüzü Yüce Meclise açıklanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Şirketi 

Birinci ve İkinci Plân dönemlerinde gösterilen 
ilgi ve gayretler sonunda, yaşları 1,5 - 2 arasında 
10 tane gemi alındığı halde maalesef istenilen se-
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viyede gelir sağlayamamakta ve kâr esasına ge
çememektedir. Dünyanın en büyük armatörü 
mevkiinde olan bu kuruluşun, imkânları ile özel 
sektör kıyaslanınca işin acıklı durumu Devlet 
aleyhine ortaya çıkmaktadır. Bir misâlle duru
mu yüksek huzurlarınıza arz etmeyi kâfi görüyo
rum. 

1972 iş yılında, kuruluşun 42 milyon kâr et
mesi öngörüldüğü halde 3,5 milyon liradan faz
la bir zararla yılı kapatacağı anlaşılmaktadır. 
Bu kuruluş ıslah olunmalı ve mutlaka rantabl 
bir hale getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çağımızın en modern ve hızlı ulaşımı şüphe

siz ki, hava yolu ile yapılanıdır. Türk Hava Yol
ları düne nazaran memnuniyet verici bir gelişme 
içindedir. Dünya ve Avrupa Hava Yolları Araş
tırma Bürosunun 8 yıllık istatistiklerinde yıldan 
yıla yolcu artışında dünyada % 17 civarında 
1967 yılında en yüksek seviyesinde iken, Türk 
Hava Yollarında bu rakam 1968 yılında % 48'e 
kadar çıkmıştır. Bu ânj yükseliş Avrupa'daki 
işçi potansiyelimizden ileri gelmiştir. Hava yo
lu ile iyi bir döviz pazarı meydana çıkarırken, 
'beraberinde de büyük problemler getirmiştir. 

Hava trafiği süratle artmaktadır. Bilhassa 
Yeşilköy ve Esenboğa hava limanlarına inen 
yolcuların yekûnu 3 milyonun üzerindedir. Tu
rizm yönünden her geçen gün önem kazanan 
.memleketimizde turistlerin çoğunlukla indikle
ri bu iki anahava limanımıza gereken önem ve
rilmeli, turistlerin bizi ülkelerinde kötü tanıt
malarına mâni olacak tedbirleri almalıyız, özel
likle ayrı istirahat salonları, ayrı muayene yer
leri yapılmalıdır. Esenlboğa hava limanının yol
cu kapasitesi daha düşük olduğundan sıkışıklık 
fazla göze batmamaktadır. Ama Yeşilköy hava 
limanı da Allah kimseyi indirmesin diyeceğim 
ve fakat duam yarıda kalıyor. Zira mecbur 
olununca da başka çare de yok. Hele Almanya' 
dan, Holanda'dan gelen işçi çocuklarımızın ve 
ailelerinin halleri yürekler acısı. Sanki esir 
kampına sevk edilen insanlar topluluğu gibi. 
Bu problem kendisini 1968 -1969 yıllarında gös
termişti. O tarihlerde bu dikkate alınarak Ye
şilköy Hava Meydanının tevsi projeleri ihale 
edilmiş, zannedersem iş de bitirilmiştir. Bu ara
da yeni yolcu salonları ve kargo binaları acele 
yaptırılarak ve rezalete son verilmiştir. 



M. Meolisi B : 66 23 . 2 . 1973 O : 3 

Hava yollarından en çok şikâyet edilen hu
suslar ise şunlardır diyebiliriz : 

1. Kezervasyon hataları (Uçaklarda yer 
olduğu halde yok denmesi veya bir yerden te
lefonla ayırttığınız yerin, esas merkeze zama
nında bildirilmemesi gibi hâdiseler ve gerçekten 
bilhassa vatandaşlar ile işletme arasında nahoş 
olayların cereyan etmesine selbebolmaktadır. 

2. Tehirli kalkışlar veya iptaller; uçak
la giden yolcunun, uçağı tercih eden vatanda
şın, mutlak surette işinin bir süratli ve önemli 
yönü vardır. O halde bu hususun asgarî dere
ceye indirilmesi ve bu konuda titizlik gösteril
mesi zaruretini ilgililerden bilhassa hassasiyet
le rica etmekteyim. 

3. Bagaj kontrollerimin uzun sürmesi, eş
yaların kayıp oluşu, şir'ketin bu konuda gere-

. ken ciddiyeti göstermeyişi gibi. 

Aslında bu aksaklıkların da bizce özü eği
tim noksanlığı, kalifiye personelin olmayışı, in
tizamlı ve disiplinli çalışma alışkanlığımızın 
bulunmayışı gibi faktörler önemli rol oynamak
tadır. 

Gerek deniz, gerekse hava yolu ulaştırma
sında hususiyle dış piyasalarda re'kabet edebi
lecek bir kapasite ve işletmecilik anlayışı ya
ratmak zorundayız. Yurt dahilindeki uçak se
ferleri de jetleşmeli ve daha çok şehrimize uçak 
seferi yapılması sağlanmalıdır. 

örneğin : Doğu'da büyük bir sanayi şehri 
haline gelen Elâzığ hava alanı işi iki seneden 
beri sürüncemede kalmaktadır. Türkiye'nin en 
eski hava alanlarındandır ve büyük bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. Geçen yıl bütçe konuşmaları
mızda da buraya bir miktar para ayrılması dü
şünülmüş, sayın Bakan, halledileceği hususun
da zannadersem, bir vaitte bulunmuştur, hâlâ 
Elâzığ hava alanının işletmeye her mevsimde 
açık olmamasının nedenini anlayamadık. Ger
çekten bu konunun sürüncemede kalmasının 
sebebi nedir? 

Hava meydan ve limanlarında çeşitli kuru
luşlar tarafından yürütülen yer hizmetleri tek 
elde birleştirilerek düzenli ve daha iyi gelirli 
bir ortam yaratılmaya çalışılmalıdır. Hava yol
ları bünyesinde kurulacak olan Charter şirketi 
işi biran evvel sonuçlandırılmalı, başkalarının 
zengin edilmesi bir yana, vatandaşların sıkıntı
sı bu yolla da mutlaka önlenmelidir. 

Sayın millet vekilleri, 
Ulaştırma Bakanlığında önemli bir diğer ku

ruluş da PTT'dir. PTT'nin yeri Devfet bünye-
•mizde çok eskidir. Bugüne kadar bu kuruluş 
muhtelif 'bakanlıklara bağlı olarak görev ifa et
miş .1939 yılında kurulan Ulaştırma Bakanlığı
na Bayındırlık Bakanlığından devredilerek Mv 
bakıma gerçek yerini bulmuştur. İktisadî bir 
Devlet Teşekkülü hüviyetinde olup, müstakil ku-

• ruiluş kanunu el'ân yoktur. 
Haberleşmemizi sürat ve emniyet içinde sağ

lamak görevi ile yükümlü olan bu genel mü
dürlük artan ihtiyaçlar ve hızla gelişip değişen 
şartlar karşısında istenilen ölçüde 'başarılı ölama-

. maktadır. Bunda yetkilerinin sınırlı olması ya
nında, malî kaynaklarının yetersizliği ele elbette-
ki rol oynamaktadır. 

PTT'nin mektup, koli, telgraf gibi hizmetle
rinden fazla şikâyet gelmemektedir. Şikâyetler 
daha ziyade para havaleleri ile telefon işletmesin
den ileri gelmektedir. Son zamanlarda para ha
valesi konusunun da iyi bir düzene sokulduğunu 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ancak «tele
fonlar için aynı ölçüde iyimser olmamıza imkân 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 
Sinirlerinize hâkim olmak istiyorsanız, ömrü

nüzün kısalmasını istemiyorsanız, hasta olmak is
temiyorsan n, eşinizin, dostunuzun hatırını kır
mak istemiyorsanız; merhum Maarif Nazırı Şem
settin Efendinin «Ah şu okullar olmasaydı Maa
rif Nazırlığını ne kolay yapardım.» dediği 'gibi, 
evinizden, dairenizden, iş yerinizden telefonla
rınızı kaldırınız. Çok daha rahat etmiş olacaksı
nız. 

Hele başınızdan savmak istediğiniz birisi var
sa, yanınızda ona lütfen 01, 02, 03, 06 numarala
rından Ibâzı numaraları aramasını kaydettimıe-
sini rica edin demeniz kâfidir. En az 3 saat !bu 
zatlar kurtulmuş, siz de rahata kavuşmuş olur
sunuz. Son zamanlarda İstanbul, Ankara, İzımir'e 
ek santraller konuldu. Konuldu ama telefonla 
da konuşmak hayal oldu diyebilirim. Bu konudan 
şikâyetçi olmayan yoktur içimizde. O kadar 
yoktur ki, Sayın Bakam ve S>aym PTT Genel 
Müdürü dahi şikâyetçidirler. Pekiyi iklim düzel
tecek ıbu işi? Artan trafik sıkışıklığından ileri gel
diği söyleniyor. Ben bunu sureti kaıtiyede tekni
ğe uygun «bir cevap olarak kaıbul edemiyorum. 
Zira hizden bu konuda fersah fersah ileri ülke> 



M. Meclisi B : 66 23 . 2 . 1973 O : 3 

lerde bu rezalete raslanmıyor. Bu işin üstesin
den Bakanlık gelmelidir ve geleceği kanaatinde
yim. 

BAŞKAN Süreniz doldu, 'devam edecek misi
niz efendim?.. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Devamla) — De
vam edeceğim efendim. 

Zira 'bizden ıbu konuda PTT Genel Müdürlü
ğünün elinde gerçekten çok değerli, bilgili, tecrü
beli elemanlar vardır. (Hoş, Personel Kanunu (bu
rada ida yapacağı "tahribatı yaptı ya. İnşallah. son 
Kararname ile bu vatansever ve çalışkan grubun 
•durumları düzeltilir.) 

Değerli arkadaşla mm, telefon konusundaki 
tenkitlerimizin yanlış anlaşılmamasını rica ede
ceğim. Telefonun insanoğlunun hayatındaki öne
mini anlatmaya lüzum görmüyorum. Şayanı şük
randır ki, ıbu kadar ağır tenkitlerimize rağmen 
Türk .milleti de bu medenî vasıtaya karşı son 
yıllarda büyük ilgi göstermeye başlamış, kasaba
lar ve büyük köylerimiz PTT şubesi açtırmak ve 
telefon bağlatmak için âdeta yarış halindedirler. 
Yalnız bu işte Genel Müdürlük katılım payı is
temektedir, Belediye teşkilâtı olan kasabalar ka
nunî imkânsızlıklardan Ötürü katılım paylarını 
teminde ç/ok. büyük zorluklar çekmektedirler. Bu 
(hususun halli için Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı nezdinde gerekli teşebbüsü yapmalıdır. 
Telefon konusunda mesafe almak zorundayız. 
Şehirler arasında haberleşme kolaylığı sağlamak 
ve 'zaman tüketimini önlemek için yarı otomatik 
sisteme biran evvel kavuşmalıyız. Öte yandan bir
çok ülkelerde 100 kişiye düşen telefon sayısına 
bir göz atmakta fayda mülâhaza ederiz : 

A. B. D. % 58, İsveç- % 56, isviçre % 48, 
İngiltere %• 26, Yunanistan % 11. Türkiye'de 
ise bu rakam %" 2 dir. % 2 de bu kadar sıkışık 
ve işin üstesinden gelemediğimiz takdirde bu 
% lO'un üzerine çıktığı zaman ne yapacağız? 
Muhterem arkadaşlarım, bu sahada buna rağmen 
böylesine çok geri kalmış olduğumuzu doğrusu 
'hazmetmek de güçtür. 

Değerli milletvekilleri, son beş yıl içinde 
telefon şebekemizde santrallerde, havaî hatlar
da, telefon ve telgraf kanal sistemimizdeki artışa 
rağmen, başta mektup olmak üzere telgraf - tele
fon gelirlerinde düşüş müşahede 'edilmektedir. 

Bumda, yapılan zamların, telefon kayıtlarm-
dafci yanlışlıkların, abonelerle telefon sahipleri

nin arasında cereyan öden hâdiselerin büyük rol 
oynadığı kanaatindeyiz. Ayrıca pek çok vatandaş 
telefon abone ücretlerinin eskiden olduğu gibi 
taksitlerle •alınmasını istemektedir. Yıllardır tele
fon bekleyen vatandaşların ıbu istekleri süratle 
artık yerine getirilmeli ve yılan hikâyesinden 
kuı-tanl'malıdır. 

PTT de çalışan personelin iş hacmi ağırdır. 
Muhatapları çoktur. Kırıcı Ve üzücü olaylarla 
silk sık karşılaşmaktadırlar. Personelin eğitimi
ne bu yönden önıem veırilmıeli, yeni alınacak 
personelin tahsil durumu dikkatten uzak tuitul-
ımamali, müdüründen, hat bakıcısına, atlı dağı
tıcısına kadar maddî yönden mağduriyetleri gi-
deriljmieliidir. Köylerimizin posta, telefon işi bir 
'kanun ve sistem, içinde ele alınarak plân ve 
prolgrama bağlanmalıdır. 

Radyo - link hatları üzerindeki çalış/mialar 
iDoğû, Güneydoğu ve Orta AnaJdoluya kaydırıl
malıdır. Cumhuriyettin her devrinde her iyi ve 
güzel hizniet daima batıldan baş'laımıştır, hâlâ bu 
hata devam «tünektedir. 

ıS'ayın Başıkan, sayın milletvekilleri, Demok
ratik Parti olarak memleketimiz ve milletimiz 
için yapılacak ve yapılmış olan güzel ve faydalı 
her hizmeti taikdirle, tebrikle 'karşılarız. Bu 
Ihlizmetıte ,eım!eği geçenlere şükranlarımızı ifade. 
.ederiz. Ama yapılacak her harcamanın da usu
lünce, zamanında ve yerinde harcanmasının d a 
ısrarlı, kararlı ve devaimih takipçisi olacağımız
dan kimsenin şüphesi olmasın. 

Sözlerime son verirken 1973 büfesinin 
Ulaştırma Bakanlığına, bağlı kuruluşlarına, per
soneline, vatanımıza ve milletimize hayırlı ol
masını diller, Yüce Meclisi DP Grubu adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Musa Doğan, 
söz sırası sizindir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
a&iz milletvekili arkadaşlarım; şözletrimıe Sa
yın Ulaştırma Bakanlığının bütçesinde, Sayın 
Ulaştırtma Bakanlığı personelinin içerisinde 
Personel Kanununun yarattığı huzursuzlukla 
başlıyorum. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; Personel Ka
nunu malûmuâliniz tatbik edildikten sonra bil
hassa Devlet Ikesiminde teknik persomel arasın
da çoık büyük bir huzursuzluk yaratıldı. Me
selâ basit bir misalle; resmî kesimde 2000 ilâ 
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2500 lira alan biır teknik personel, bir mühen
dis, başka bir özel teşebbüste veya başka bir 
kesimde, kaımu kesiminde veya İktisadî Devlet 
kesiımiinde mukavele ile 10 ilâ 12 bin lira al
maktadır ve hâlâ da bu akın devanı etmektedir. 
Tabiî bu huzursuzluk, bütün Devlet memurla
rında olduğu gibi Ulaştıılma Bakanlığı bünye-
ısinde de büyük bir yara açmaktadır. Bir vakıa, 
sayın meımur arkadaşlarım alınmasınlar kati 
bir vakıa, Hcır gittiğimiz yerde, her vatandaşın 
da söylediği giibi kenditoriniin d'e söyledikleri 
ıgiibi herkeis İm tatbikattan çok büyük zararlar 
ıgörmüş, ya hizmetlıerindeki intibak yolsuzluğu, 
unutkanlığı, daha doğrusu Maliye Bakanlığının 
insafsız, pervasızca bir hareketi ile kendine öz-
\gü biiı- davranışı ile bu hatalar doğmuştur ve 
fbu hatalar büyük bir rahne açmıştır. Tcmenni-
nıiz Sayın Maliye Baka 11111111 Maliye Bakanlığı 
Bütçesi dolayıısıyle bu küıısüde dedikleri bir 
ısö!zü başka türlü kullanması. Sözü şu; «Ben 
Devlet bütçesindeki açığı gidermek için bir 
hayli memur kadrosunu elimde boş tutmuşum. 
Bunlara tayin yapmayacağım ve bu kadrolara 
yapmadığım. tayinlerle bütçe açığının bir kıs
mı 111 kapataeağım.» Bu sözün, binlerce, onibin-
leiree, hattâ nüfusları ile beraber yüzlbimlerce 
ülmi't bekleyen memur karideslerimizi ferahlatıcı 
bir müjde olmadığını ben de üzülerek müşaıha-
de ottiim. Daha doğrusu bir Anadolu deyimi 
varıdır, «Hırsız evden olursa öküz bacadan çı
kar». Şimdi Sayın Maliye Bakam bu tedbirle 
11e getirecektir? Faraza Maliye Bakanlığına bir 
vergi dolaynsıyle 20 ilâ 30 bin memur aldılar, 
kontrolör aldılar. Şimdi koıtnrjolörler arasında 
ıda bir geçimsizlik başlamıştır. 

Sayın arkadaşlar, Ulaştınma Bakanı bence 
topyetkûn çalışma hızını artırabilmesi için evve
lâ perlsonelinin, teknik personelinin, memur la
mım. huzur içerisinde, geçim gailesinden kur
tulması şarttır. Bunun da bence en kesin çare
si; Sayın Maliye Bakanı Sayın Hükümetle, işte 
gram. gram bugün şu kesimdeki personele Ijıir 
yan tedbir aldık, bilimcim şunu getirdik falan 
demekıtenise, tıopyekûn bir çare getirmelidir. 
Yani doyurmadığınız insandan hizmet bekleme-
mıiz biraz tuhaf olur. 

Sayın Başkan, aziz milletvekili arkadaşla-
n m ; Türk Hava Yollarının, son zamanda yur
dumuzun her tarafındalki sefer ve hizmet geliş

mesi şayanı şükrandır. Ancak Türk Hava Yol-
iarumızın büyük illerle, merkezî illerimizle, hu
dut illerimize kadar da behemahal ulaşımı ye-
tiiştinmesli aşırımızın çağının icabıdır. Mailûmu-
âlinıiz büyük, bir iktisatçının sö<zü varıdır, 
«Asrımız artık elinde çantası ile hava alanın
dan hava alanına koşan iş adamları, tüccarları 
'gerektirmektedir.» Buna göre sayın Hava Yol
ları teşkil âtımızın, bilhassa gecesini gündüzüne 

'katarak çalışan Sayın Bakanımızın da işarî ile 
meselâ Elâzığ, Gaziantep, Trabzon ve buna 
'benzer hava limanlarını geliştirmesi artık bir 
zarui'ieit olmuştur. Hattâ bu arada sözümüzün 
bir kısmını da kendimize çekelim, Ağrı ve Kaırıs 
ilinde de istimlâk edilmiş, zaman zaman bâzı 
uçakların yolcu götürüp getirdiği hava meydan
ları da istifade edilebilecek bir halle getirilme
lidir. Bilhassa hudut bölgelerindeki halkın mo
ralini takviye için bu şarttır. Bu hususun ger-
çekleştinilmeısini de; Sayın Balkan ve ilgili Hava 
Yolları teşkilâtından rica ederim. 

Bilhassa buralara yapılacak hava seferle
rinde bölgelerin hususiyetleri nazara alınarak 
kış ve yaz programları ayarlanmalıdır. Bu su
retle bâzı aksaklıklar önlenmiş olur kanaatmde-
yinı. Oünkü, tatbikat bunu göstermiştir ve biz za
man zaman bu hususu 'milletvekili ve senatör 
aıikadaşlarıımızla, çevre balkıyle bizzat Sayın 
Bakana ve Genel Müdürlüğe duyurmuşuzdur. 
Mevsimler icabı bir zorluk oluyor tabiî; bu hu
susa dikkatle 1111 ıi çekeriim. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet Demir Yolları-
ıimzda büyük bir gelişmeyi sevinçle müşahade 
etmekteyiz. Yalnız Güneydoğu ve Doğu illerine 
giden katarların ihmali ile bakıım ve kontrol
süzlüğü bir gerçektir. Bu hususu biz zaman za
man ilgıilil eırle konuştuk. Önlenimesi gereken bir 
husus dediler, ama bu çalışmanın hızlanması, 

.•hiç olmaızsa Türkiye'anizin çalkalanmasına se
bep olan bâzı hususları da önler; dedikodula
rı, söylentileri de önler. Meselâ bir yerde va
tandaş karşımıza çıkar, petrol benim bölgemde 
çıkar, silkintiyi ben çekerim, benim arazim is
timlâk edilir, ama petrolün zifti de, katranı da 
gider falan yerlerde asfalt olur, döşenir der. 

BALKAN — Sayın Doğan lütfen bağlayınız 
efendim. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendimi,. 
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Boı hususlara Sayın Devlet Demiryolları il-
•giMlerlinin ilgisini rica ederim. Yerli lokomotif
lerimizin ve vagon yapımının gelişmesi bize 
gurur vermektedir. İnşallah yakın bir zamanda 
hu müsmir çalışmalar memleket ihtiyacını kar
şıladıktan sonra dışarılara kadar taşacak va
ziyete gelecektir. 

PTT Genel Müdürlüğü teşkilâtı öteden beri 
halikımızla, kentli ve köylümüzle en iyi irtibatı 
sağlamıştır ve bu iyi münasebetlerini geliştir
mektedir. Sayın Balkan ve PTT Genel Müdü
ründen; ulaşımı olmayan ve hizmetin en az git
tiği köylerle kasabalar arası telefon şebekesi
ni, halk katkıısıyle geliştirmek ve hattâ bura
lara bir öncelik tanımalarım rica ederim, bu 
şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan elinizdeki kâğıt
ların hepsini oikuyacaksanız olmaz. Biraz evvel 
de öyle oldu, lütfederseniz gecenin bu saatin
de olmasın. 10 dakikanız doldu. 1 dakika da 
(geçti, lütfediniz. İstirham ederim efendim. Bağ
layınız efendim. 

MUSA DOĞAN ((Devamla) — Hemen biti
riyorum, bağlıyorum. 2 dakika içinde toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Denizdliğimizde de bir gelişmenin olduğu
nu müşahade etmekteyiz. Ancak 3 tarafı su ile 
çevrilmiş bu yarımada halinde olan ve öteden 
(beri denizciliği civaramızdâki bütün memleket
lere tarih boyunca kabul ettirmiş, ders vermiş 
Hızır Reisleri, Barbarosları yetiştiren bir ülke 
nin denizciliğinle baktığımız zaman iç açıcı de
ğildir. Bu hususun, halk katkısıyle, şu şekilde 
boı işin kurtulacağına da kani değilim. Bu işin 
bir Devlet meselesi olarak ele alınması behema-
ihal zaruridir. 

(Sayın Başkan sabrınızı tükettim, özür di
lerim. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinin aziz vatanımıza, aziz mil-
letainfiize ve sayın Ulaştırma Bakanlığı men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Hepimizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Efiendim yeterlik önergesi gel
miştir; ondan evvel Sayın Bakan cevap ver
mek üzere buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞ
MAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

| Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
muhterem arkadaşlarımın hizmetlerimiz ve ya
tırımlarımız hakkındaki değerli mütalâaları, 
geçen yıllarda olduğu gilbli önümüzdeki yılda 
ra rehberimiz olacaktır. 

Ulaştırma hizmetlerimiz, bünyesinden gelen 
bir özellik dolayısıyle daima eleştirilmeye muh-

I taçtır ve bu eleştirmeler, tenkitler bu hizmetin 
gelişmesini kamçılayıcı, bu hizmeti ifa eden in
sanların, yetkililerin, yöneticilerin bu konuda 
tedbirler almasını temin edici bir faktördür. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı kuruluşların başında bulunan yöne
ticiler, vatandaşlarımızdan, çeşitli kuruluşlar
dan yüce Parlâmentomuzdan bize yönelen her 
çeşit tenkidi, bize yöneltilen her türlü suali bu 
mânâda değerilendiranebtedirler ve bu değer
lendirmeye göre davranışlarını ayarlamaktadır
lar. Ulaştır/ma hizmetlerimiz âdeta bir müşteri 
ve bu müşteriye hizmetini beğendirme gayreti 
içinde bulunması lâzım gelen bir kuruluş şek
linde mütalâa olunabilir. Biz hizmetlerimizi hiz
metinde bulunlduğumuz insanlara, vatandaşlara 

I 'beğendirmek mecburiyetindeyiz. Daima onları 
haklı görmek mevkiindeyiz, Bu bizim rehbeıri-
mizdir; bütün telkinimiz, teşkilâtlarımıza tav
siyemiz bu yolda olmaktadır. Bu itibarla değer
li arkadaşlarımın her çeşit tenkidi, her çeşit 
(tavsiyesi bizim için büyük bir değer taşımak
tadır. 

Mulhterem arkadaşlar, ulaştırma hizmetleri
mizi bu eleştiriye tabi tutarken bu hizmetleri 
iyi tanımak gereklidir. Âdeta lâboratuvar tah
lili şeklinde bu meseleleri incelemek ve bu in
celemeden sonra teşhisler koymak lâzımdır. 
Bugün nasıl eskiden olduğu gibi bir doktorun 
diğer üzerindeki bir arızayı tespit için havlu 
üzerinden vücudu dinlemesi ile meseleyi hal
letmesi mümkün değil ise, doğru teşhis koyma
sı mümlkün değilse, çok çeşitli hizmetler yap
makta olan Ulaştırma Bakanlığımızın hizmet
lerini de sathî bir bakışla iyi değerlendirmek 
mümkün olamamaktadır. Birçok problemleri 
vardır, birçok meseleleri vardır. Bu meseleler 
teknik hususlardan gelmektedir, mevzuattan 
ıgelmektedir, personel meselelerinden doğmak
tadır, bizatihi memleketimizin coğrafî ve stra-

I ftejiık bünyesinden doğmaktadır. 
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Ulaştırma Bakanlığımızı sizlere, -vaktin geç 
olmasına rağmen derli, toplu, sabrınızı taşır
madan kısaca anlatmak ve bugün içinde bulun
duğumuz durumu tespit etmek istiyorum; bun
da büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Zira, 
arz edeceğim bilgiler zannediyorum ki değerli 
arkadaşlarım tarafından memnuniyetle karşı
lanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma hizmetleri 
bütün dünyada olduğu gibi, Türkiyemizde de 
büyük inkişâf göstermektedir. Büyük bir sürat 
göstermektedir. Vaktinizi almamak için rakam
ları uzun boylu arz etmek niyetinde değilim. 
Sadece misal olmak üzere birkaç rakam sun
makla yetineceğim. 

Demiryollarımızda yük taşımalarında 1962' 
yi 100 kabul ettiğimiz takdirde, 1972'de 157, 
1982'de 355, 1995 yılında, yani plânın geniş he
definde 977 olacaktır. Birkaç misli ile artar şe
kilde yükselmektedir. 

Denizyolları böyledir, hava ulaşımı daha 
büyük bir süratle gelişmektedir, haberleşme ih
tiyacı ve haberleşme trafiği bunun da ötesinde 
birkaç misli artmaktadır; rakamlar birkaç mis
li ile büyümektedir. , 

Bu durum muvacehesinde ulaştırma hizmet
lerimizin gerektirdiği plânlamayı yapma zaru
reti ile Bakanlık karşı karşıya bulunuyor idi. 

1962'den 1972 sonuna kadar uygulanmış bu
lunan iki plân döneminin vermiş olduğu tecrü
be, bu plân döneminde görülmüş bulunan ak
saklıklar, bu plân döneminde yapılmış olan tav
siyelerin, • alınması lâzımgelen tedbirlerin neler
den, hangi sebeplerden alınamadığının tahlil 
ve eleştirisi, değerlendirilmesi sonucunda hâsıl 
olan duruma göre Üçüncü Plân hazırlığına gi
rişilmiştir. 

Birinci Plân döneminde ulaştırma hizmetle
rimiz için tahsis edilen yatırımları kısaca şöy
lece bir gözden geçirelim : 

Demiryolları için Birinci Plân döneminde 
1 748 000 000, ikinci Plân döneminde 3 150 000-
00, Üçüncü Plân döneminde 7 600 000 000. En
deksle mukayese ettiğimiz takdirde 100, 200, 
300 şeklinde gitmektedir. 

Denizcilik Bankası; 872 milyon, 900 milyon, 
4 200 000 000. Demek ki, Birinci Plân dönemin
de 100, İkinci Plân döneminde 115, Üçüncü 
Plân döneminde 339 gibi bir gelişme ile yatı
rımlar yapılacaktır. 

Hava yolumuz Birinci Plân döneminde 247 
milyon, İkinci Plân döneminde 520 milyon, 
Üçüncü Plân döneminde 4 400 000 000 liralık 
bir yatırımla, 1962 yılı 100 kabul edildiği tak
dirde 1977'de 1 253 gibi büyük bir yükselme 
göstermektedir. 

Haberleşme hizmetleri için Birinci Plân dö
neminde 641 milyon Türk Lirası, İkinci Plân 
döneminde 960 milyon Türk Lirası, Üçüncü 
Plân döneminde 5 500 000 000 Türk Lirası tah
sis edilmiştir. , 

İmalât hizmetlerimiz için 1 400 000 000 lira 
ayrılmıştır. Bu suretle Birinci ve İkinci Plân 
döneminde yapılmış olan tahsis, ki 9 milyar 
Türk Lirası civarındadır, buna mukabil Üçün
cü Plân döneminde ulaştırma hizmetlerimiz için 
23 milyar liralık bir yatırım öngörülmüş bulun
maktadır. , 

Bu rakamlar göstermektedir ki, memleketi
mizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
şartlar, iktisadî gelişmemizin hızı, bu hızın ge
rektirdiği her çeşit ulaştırma imkânının sağlan
ması konusu, Üçüncü Plân döneminde büyük 
ölçüde halledilmiş olacaktır. Bu zaruret Üçün
cü Plân hazırlandığı sırada tespit edilmiştir ve 
Ulaştırma Bakanlığının ve bağlı kuruluşların 
Üçüneü Plânda harcamayı düşündükleri yatı
rımların hemen tamamı alınmıştır ve müessese
lere tahsisi yapılmıştır. 

Bu genel görünüm değerlendirildiği takdir
de, Üçüncü Plân döneminde, yani 1973 yılından 
1977 yılma kadar Ulaştırma camiasına mensup 
müesseselerin yapacağı yatırımlar, alacakları 
tedbirler ve uygulayacakları yeni metotlar sa
yesinde ekonomimizin potansiyeline uygun bir 
haberleşme ve ulaştırma sistemi kurulacak ve 
plân hedefinde gösterilmiş bulunan değerlere 
varılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1972 ilâ 1973 yılları 
içerisinde de yapacağımız yatırımlarda bir mu
kayese yapmak gerekirse, yine vaktinizi alma
mak için sadece yekûn üzerinden arz ediyorum; 
1972 yılında 2 100 000 000 liralık bir yatırım 
öngörülmüş iken bütün Ulaştırma camiası için, 
1973 yılında 3 172 000 000 liralık bir yatırım 
öngörülmüştür ki, bu da ;% 50'nin üzerinde bir 
artış ifade etmektedir. 

Bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra 
Üçüncü Plân dönemine ulaştırma hizmetlerinin 
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hangi çerçeve içerisinde, hangi hazırlıkları ya
parak girmiş olduğunu da arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1972 yılı içerisinde 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yapacağı
mız yatırımların, uygulayacağımız metotların 
ve plânda öngörülen alınması lâzımgelen ted
birlerin birçoğu tahakkuk safhasına intikal et
tirilmiştir. Bunların başında müesseseleri çok 
yakından alâkadar eden, bilhassa dış ödeme im
kânları ve Üçüncü Plân döneminde yapmayı 
düşündükleri yatırımları büyük gruplar halin
de birkaç yıla sâri olarak projelendirmek ve bu 
projeleri ihaleye çıkarmak veya bizzat müesse
seler tarafından yapılması meselesi üzerinde 
önemle durulmuş ve bu konu büyük ölçüde hal
ledilmiştir. Bugünden Üçüncü Beş Yıllık Plân 
dönemi için ulaştırma hizmetlerimize sağlanmış 
bulunan dış tediye imkânı 274 milyon dolardır. 
Bunun detayları şöyledir : 

Demiryollarımız için 77 milyon dolarlık bir 
dış tediye imkânı, havayolu için 77 milyon do
larlık bir dış tediye imkânı, Deniz nakliyat için 
62 milyon dolarlık bir dış tediye imkânı, ayrı
ca gerçekleşme safhasında olan ve Nisan ayın
da fiilen başlayacağını ümit ettiğimiz Pendik 
tersanesi için 22 milyon dolarlık bir dış tediye 
imkânı temin edilmiş bulunmaktadır. Bunların 
yekûnu 274 milyon dolar etmektedir. 

Bu projeler Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
minin büyük ölçüde tahakkuk safhasına girmiş 
olduğunu göstermektedir. Müesseseler 1972 yılı 
içinde gerekli tedbirleri almışlardır. Bakanlığı
mız bu konuları yakından takip etmekte Ve mü
esseselere yardımcı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yatırımlarda ön
görülen anakalemler şunlar olmaktadır : 

PTT İdaresi halen 1972 sonuna kadar 40 bin 
hat kapasiteli otomatik santral yapan bir or
taklığa ve bir fabrikaya sahiptir. Bu fabrikanın 
1973 yılından itibaren 60 bin hatlık bir santral 
kapasitesine ulaşması temin edilmiştir. Buna 
parelel olarak telefon makinesi imal edecektir. 
1977 yılı sonuna kadar bu telefon fabrikasının 
kapasitesi büyük tip, şehir tipi santrallerde 120 
hatta çıkacak, kasaba tipi otomatik santraller 
de 30 bin hatlık bir kapasiteye çıkacaktır. Bu 
suretle bugün Türkiye'de 40 bin hat kapasite 
ile başlamış bulunan telefon fabrikası 1977'de 
150 bin hat kapasiteli bir fabrika haline gele

cektir. Bunun 60 bin hat kapasiteye ulaşması 
işlemi 1972 yılı içerisinde bitirilmiş mukavele
leri yapılmış, demin arz etmiş olduğum 36 mil
yon dolarlık kredisi temin edilmiş, mukavelesi 
yapılmıştır. 

PTT idaremizin büyük problemlerinden ve 
Türkiye çapında halledilmesi lâzımgelen mese
lelerinden birisi radyo - link sistemidir. Şehir
lerarası konuşmaları temin eden, televizyon 
naklini temin eden sistemin Türkiye'de ve bü
tün yurdumuzun her köşesinde bu sistemden 
istifade edilir hale getirilmesi meselesi hemen 
hemen halledilmiş durumdadır. 

Yurdumuzun Kuzey Anadolu, Güney Ana
dolu ve Orta Anadolu şebekeleri olmak üzere 
üç istikâmette radyo - link sistemiyle muhabere 
ve televizyon naklini sağlayacak bir proje ha
zırlanmıştır. Bu proje önümüzdeki ay içerisin
de ihaleye çıkarılacaktır. Bizim programımıza 
köre 20 ilâ 36 ay içerisinde tamamı yapılmış 
olacak ve Tüıkiye'de şehirlerarası konuşma im
kânları büyük ölçüde ferahlıyaeak, bekleme 
azalacak, acele ve yıldırım konuşmalar belki 
ihtiyaç kalmayacak derecede azalacaktır. 

Ayrıca, merkezî bir istasyondan bugün ol
duğu gibi televizyon nakli hemen Türkiye'mi
zin bütün mıntıkalarına yapılabilecektir.. 

Ayrıca, bu projeye parelel olarak Bursa, 
îstanibul. Ankara, îzmir, Adana arasında oto
matik şehirlerarası telefon, şebekesi işletmeye 
açılacaktır. 18 ilde otomatik teleks şebekesi açı
lacak, bu sene otomatik teleks santrali faaliyete 
geçecek. Ayrıca, bugün halen sıkışık durumda 
bulunan 01, 03 ve diğer yan hizmetler bu şe
bekeye paralel olarak genişlemiş bulunacaktır, 

PTT İdaremizin önemle üzerinde durduğu 
ve bakanlık olarak Ibir önemli politika olarak iz
lediğimiz konularından birisi de köy telefonları 
meselesidir. 1971 yılında 400 kilometrelik bir 
köy telefon şebekesi tesis edilmiş olduğu halde, 
1972 yılında yapmıış olduğumuz ek programla 
bu şebeke 5 bin kilometreyi bulmuştur. 1973 yı
lı içerisinde de 7 bin kilometre, belki daha faz
lasını yapmak imkânı olacaktır. 

Genel prensip, illerimizin merkezî köy du-
ruımurida olan büyük yerleşim ünitelerini kaza
lara, vilâyet merkezine bağlamak, ayrıca bu 
merkezî köyü, civarındaki bulunan köylere te
lefon şebekesiyle bağlamak şeklinde tatlb'ikat 
devam edecektir. 
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Devlet Demiryollarımızın problemleri diğer 
müesseselerimize nazaran biraz daha ağırlık 
kazanmaktadır. Burada değerli arkadaşlarım 
bu müessese üzerinde mütalâalar ileri sürdü
ler, müessesenin zararından bahsettiler, bâzı 
tavsiyelerde bulundular. 

Demiryollarımızın meselelerini iyice teşhis 
etmek gerekiyor. Türkiye Demiryollarını dün
yanın diğer demiryolları ile mukayese etmek
te müşkülât vardır. Çünkü aynı olmayan şeyi 
birbiriyle mukayese etmek yanlış netice verir. 
Türkiye'de demiryolu, bütün arkadaşlarımın bil
diği gibi memleketimizin savunma, sıosyal, eko
nomik ihtiyaçları şeklinde bir kaç cepheden na
zarı dikkate alınarak tesis edilmiştir. Münha
sıran ekonomik faktör dikkat nazara alınmadan 
yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye'de demiryolları-
mız hemen bütün ulaşım şebekeleriyle rekabete 
maruz bulunmaktadır. Diğer ülkelerde 'buna 
benzer problemleri bulmak güçtür. Zira, bir 
çok ülkede yine bilindiği gibi karayolu taşı
ması bir düzenlemeye tâbi tutulmuştur, disipli
ne edilmiştir. Ayrıca, demiryolu şebekeleri da
ha çok ekonomik faktörlere istinat ettirilerek 
yapılmıştın1. Bu yapı farkı bakımından birbiri
ne benzememektedir. 

Ayrıca, diğer ülkelerin demiryolculuğu bize 
nazaran daha teknik teçhizatla donatılmıştır. 
Bizim demiryollarımız kadar eski, bizim demir-
yollarımız kadar taimire, yenilenmeye muhtaç 
değildir. Bu yönüyle de onlarla mukayese et-
ırnelk mümkün değildir. 

Bütün bu faktörler nazarı dikkate alındı
ğında, bizim demiryollarına nazaran diğer ül
kelerin demiryollarının çok daha iyi durumda 
olmaları ve bu ülkelerdeki demiryollarının kâr 
faktörü ve rantaibilite nazarı dikkate alındığın
da büyük bir farklılık göstermesi gerektiği ka
bul edilmek lâzımgelir. 

Halbuki, netice tamamen bunun aksidir. Bir 
kaç misâl arz etmek istiyorum. Bize nazaran 
bu kadar iiyi şartlarla tesis edilmiş bulunan de-
mhyolu işlenmelerinin rantabl ve kârlı durum
da olması lâzımgelir iken, bize nazaran büyük 
ölçüde zararlarla karşı karşıya buluınduklam 
bir gerçekltir. Meselâ İtalya'da 1969'da 
7 135 000 000 luk bir zarar, 1970'de 8 187 000 000, 
1971'de 9 990 000 OOO'luk bir zarar. Japonya'da 
4,9 milyar, 1970'de 5,7 milyar, 1'971'de 8,8 mil

yar liralık zarar etmiştir. Batı Almanya, Avus
turya, Holanda, Danimarka, İspanya, Finlandi
ya, Yunanistan öyle. Bütün bu ülkelerin demir
yolları bize nazaran büyük ölçüde (çok ileri 
işletmecilik şartlarına sahip olmalarına rağ
men) zarar etmektedirler. 

Bir arkadaşımız, sayım Özeke zannediyorum. 
Japonya'da, Fransa'da, İngiltere'de çok sürati 
trenler yapıldığına işaret buyurdular. Doğru
dur, seyahatlerimiz sırasında bu konuları tetkik 
etme fırsatımı bulmuştuk. Fransa'da 310 Km. 
süratle giden trene binmiş bulunuyorum. Ja
ponya'da 220 Km. süratle giden trenle seyehat 
ettik. İngiltere'de 200 Km. süratle giden treni 
gördük, seyahat ettik, bunlar doğrudur. Ama, 
bu idareler yine zarar etmekte diri er. Japonya' 
da Osako ile Tokyo arasında günde 280 tren 
işlemektedir; 2*80 tren, tamamiyle koımpotürle 
çalışan, personel müdahalesine ihtiyaç göster
meyen trenler çalışmaktadır. Ama Japonya, 
1971 senes'inde 8,8 milyar liralık bir zararla 
karşılaşmıştır. Bu zarara rağmen, dünyada de
miryolculuk son senelerde büyük ölçüde rağbet 
görmüştür. Demiryolunun önemi gittikçe art
maktadır. Diğer ulaşım vasıtaları büyük ölçü
de inkişâf etmiş olmasına rağmen, demiryolla
rından vazgeçmek mümkün olmamıştır. Bil
hassa kitle nakliyatı, cevher nakliyatı ve bil
hassa Türkiye gilbi ülkelerde Devletin yükünün 
çekilmesi demiryollarına düşmektedir. Bu iti
barla demiryollarından vazgeçmek mümkün 
değildir. 

Bu nedenledir ki ; Demiryolu İdaremiz için 
10 yıllık bir proje hazırlanmıştır. Bu projenin 
dış finansman yekûnu 220 milyon dolandır. Alt
yapının '% 40'ı yenilenecektir. Sinyalizasyon, 
fabrikaların tevsii, lokomotif ve vagon imalâtı 
gibi bütün konular bu projenin içerisine gir
mektedir. 220 milyon dolarlık bu projenin bi-
rtinoi dilimi olan 70 küsur milyon dolarlı/k (de
min arzettiğim) kısmının müzakeresi bitmiştir. 
Dünya Bankası ile olan mukavele imzalanmıaık 
üzeredir, Avrupa Yatırımlar Bankası ile olan 
mukavele imzalanmıştır. 

Demiryollarımızın meselelerind'en birisi de; 
vatandaşa emniyetli ve kontrollü bir hiameti 
-götürmesi, bu seviyeye gelmesi meselesidir. 
Bilhassa, Doğu •trenlerinden büyük şikâyetler 
alınmıştır. Temizlik üzeninde titizlikle durul-
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muştur, Garların restorasyonu, yeniden yerleş
tirilmesi, personelin eğitimi, vatandaşa iyi mu
amele edilmesi gibi konular üzerinde büyük öl
çüde durulmuştur. Zaman geçtikçe bu şikâyet
ler azalmaktadır; bütün teşkilâtımızda bu ko
nulan yakinen takip etmekteyiz. Halen Demir-
yollarımızın elimde bulunan Adapazarı Vagon 
Fabrikası, Eskişehir, Lokomotif Fabrikası, Si
vas Vagon Fabrikası büyük ölçüde tevsi edil
mektedir; tevsi edilme hazırlığı içerisindedir. 
Halen Eskişehir'de haftada bir lokomotif imal 
edilmektedir. Günden güne y e r i imalât nispeti 
yükselmektedir: Halen % 50 civarında yerli 
imalât yapılma'ktadır. Bu kapasitenin yılda 
100 lokomotife çıkarılmıası üzerinde öneımle 
durulmaktadır. Birtakım tedbirler alınmakta
dır. Bakanlığımız bu konuyu yakından takip 
etmektedir. 

Deniz Yollarımızın durumu gün geçtikçe 
düzelmektedir. Başlıca problemlerimizden biri
si, tersanelerimizin, mevcut kapasitenin % 100 
doldurularak çalıştırılması meselesi idi. 1972 yı
lı içerisinde Deniz Yollarımızın elinde bulunan 
tersanelere gereken seviyede iş temin edilmiş
tir. Bu tersaneler 1975 yılına kadar % 100 ka
pasite ile çalışabilir şekilde düzenlenmiştir. 
kendilerine iş verilmiştir. Bu âtıl kapasitenin 
doldurulması konusunu halletmiş bulunuyoruz. 
Deniz Yollarımızın işletmecilik yönünden aksak
lıkları henüz tamamiyle giderilmiş değildir. 
Değerli arkadaşlarımın yapmış oldukları şikâ
yetlerinin hemen birçoğu vardır, devam etmek
tedir; bunları tamamiyle çözmüş değiliz, önem
le üzerinde durmaktayız. 

Bendik Tersanesi konusunda çalışmalar, 
Ulaştırma Bakanlığına düşen ve Deniz Yolları 
idaresine düşen meseleler tamamiyle bitirilmiş
tir. Ni»an ayında fiilen tersane konusundaki 
çalışmaların başlayacağını tahmin ediyoruz. 
Türk Hükümeti olarak bize düşeni yapmış du
rumdayız. Japon Hükümetinin bir ay önce ku
rulmuş bulunması ve işe henüz başlaması dola-
yısiyle bu konuda biraz geeikme olmuştur. 
önümüzdeki aylarda bu gecikmenin süratle te
lâfi edileceğini ümit etmekteyiz. 1973 yılında 
ümiddediyoruz ki, Pendik Tersanesi fiilen baş
lamış olacaktır. Bu tersane ümit ettiği
miz ölçüde gerçekleştiği takdirde, Türkiye' 
ye dışarıdan gemi ithal etme, büyük ölçü" 

de azalmış olacaktır ve hattâ belki de dı
şardan gemi ithal etme mecburiyetinde hiç bir 
idare bulunmayacaktır. Mevcut tersanelerimiz 
20 000 DWT.a (Dead Weight ton) kadar olan 
gemileri inşa etme gücüne sahiptir. Pendilk Ter
sanesi de bunun üstündeki teknik gücü, büyük 
ölçüdeki teknik gücü olan ve bugünün modern 
icaplarına uygun gemileri, büyük tonajdaki 
gemileri inşa etmek imkânını bulacaktır. Bu 
suretle ümit ediyoruz ki ; gemi ithalâtı konusun
da büyük ölçüde muhatap olduğumuz eleştiri
ler, bu projenin tahakkukundan sonra son bula
caktır. 

Deniz Nakliyatı Anonim Ortaklığı 1973 yı
lında büyük bir güç kazanmaktadır. 470 000 
DWT. olan gemi kapasitesi, 1973 yılında 
244 .000 DWT. luk bir ek ile büyüyecektir. 1972 
yılında siparişe bağladığımız 8 adet tanker, 
dökme yük gemisi gibi gemiler, 1973 yılı sonu
na kadar filoya iltihak edecektir. Demin arz-
ettiğıim gibi, bu mubayaa ettiğimiz 8 geminin-ve 
dıiğıer teferruatının tutarı 62 milyon doları bul
maktadır. 

Hava Yollarımız, hizmetin gelişmesi'ne pa
ralel olarak, filoisunu güçlendirmektedir. Daha 
önceki yıllarda başlamış bulunan jetleştirme 
çalışmaları 1972 yılında da büyük bir hız ka
zanmıştır. 1972 yılı içinde yine değerli arkadaş
larımın malûmu olduğu gibi 3 adet DC-10 tipi 
350 kişilik büyük uçak Avrupa hattına çalışa
cak, ayrıca iç hatlarımızda pervaneli uçakla
rın yerine hizmete 'girecek F-28 jet uçakları ol
mak üzere 8 uçağı mubayaa etmiş bulunuyo-' 
ruz. Bu uçakların bedeli 77 milyon dolar tut
maktadır. Halen iki büyük uçak gelip hizmete 
girmiştir, bir ikinci büyük uçak önümüzdeki 
ay içinde hizmete 'girecektir. F-28'lerden bir ta
nesi fiilen seferlere başlamıştır, ikincisi hazır 
durumdadır, seferlere başlayacaktır. Diğer üç 
uçak da Mayıs ayı civarında hizmete girecektir. 
Bu suretle yurt içi hava ulaşımında halen kul
landığımız F-27 pervaneli uçaklar hizmetten 
kaldırılacaktır. 

Buna paralel olarak önümüzdeki yılların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere memleketimizin 
ihtiyaçlarına uygun tip ve kapasitedeki uçak
ların alımı için de şimdiden çalışmalara başlan
mıştır, gerekli proje hazırlanmaktadır. Ayrıca 
Hava Yollarımızm büyük ihtiyacı olan uçakla-
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rımızm bakımını yapacak olan bakım üssü ge
çen hafta temeli atılarak fiilen inşaata başlan
mıştır. İki yıl içinde tamamlanacaktır, büyük 
ölçüde elimizde bulunan filonun tamiri, bakı
mı yabancı ülkelere mulıtacolmadan yapılabile
cektir. Bu da 140 milyon lira civarında bir ma
liyetle tamamlanabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma hizmetleri
mizin en önemli konularından bir tanesi, mües
seselerin reorganizasyonu, bugünkü hizmet ih
tiyaçlarına uygun tarzda yeniden düzenlenmesi 
meselesidir. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât 
Kanunu bilindiği gibi Bütçe Plân Komisyonun
da beklemektedir. Yapılan programa göre üni
versite reform tasarısı görüşüldükten sonra 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât Kanunu Bütçe 
Plân Komisyonunda görüşülecek ve Yüce Mecli
se isunulacaktır. Biz bu kanunun çıkarılmasını 
beklemeden 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun verdiği yetkiye dayanarak, Ulaştırma 
Bakanlığının bugünkü ihtiyaçlara uygun tek
nik seviyede (hizmet yapabilir hale getirilmesi 
için gerekli düzenlemeyi yapmış bulunmaktayız. 
657 sayılı Kanunun esprisine uygun şekilde 
Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât şeması" yapılmış 
ve hu şemaya uygun kadrolar Bakanlar Kuru
lundan temin edilmiştir. Bu kadrolar sayesinde 
Ulaştırma Bakanlığının ebliyetli, teknik vasfı 
kiyafetli, tecrübeli elemanları (bulması, topla
ması mümkün olacaktır. 

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının bir koordi
nasyon Bakanlığı olması esprisine uygun ola-

, rak bugüne kadar Plânlama Teşkilâtına bağlı 
olarak çalışmakta olan Ulaştırma Koordinasyon 
îdaresi Plânlama Teşkilâtından alınarak Ulaş
tırma Bakanlığına (bağlanmıştır, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı bu teşkilâtta çalışacak uzman
lar mukaveleli olarak çalıştırılacaklardır, Ba
kanlık bu imkândan da faydalanarak büyük 
ölçüde personel takviyesi yapması mümkün ola
caktır, ayrıca bu idare sayesinde Ulaştırma Ba
kanlığının diğer bakanlıklarla, diğer teşekkül
lerle olan 'koordinasyonunu sağlamak mümkün 
olacaktır. Bu teşkilât sayesinde ulaştırma po
litikasının yürütülmesi, ulaştırma hizmetleri 
arasındaki koordinasyonun temin edilmesi, pro
jelerin ve uzun vadeli projeksiyonların meyda
na getirilmesi mümkün olacaktır. 

<Bu konuda şunu da arz etmekte fayda 
var: Bağlı kuruluşların reorganizasyon çalış-
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maları büyük ölçüde bu kuruluşların bünyeleri
nin ve yapılarının değişmesini gerektirecek şe
kilde olamayacaktır, zira bu yıl içinde Bakanlar 
Kurulunun İktisadî Devlet Teşekkülleri için 
hazırlamış bulunduğu stratejiye uygun kanun 
tasarısı hazırlanmaktadır. Bu kanun tasarısı 
Yüce Meclise sunulacaktır, buna uygun şekilde 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin ekonomik ku
rallara uygun işleyebilir ve bünyesinde çalış
tırdığı personeli piyasanın şartlarına uygun 
şekilde temin edilebilir hale getirilmesi imkânı 
verilecektir. Bugün bu kuruluşlarda yapılabi
lecek reorganizasyon çalışmaları sadece bugün
kü mevzuat çerçevesinde, (bugünkü imkânlar 
çerçevesinde yapılabilmektedir. Metot yenileme
leri bâzı teşkilât çalışmaları şeklinde devam 
etmektedir. Bakanlık olarak konu üzerinde 
önemle durmaktayım, 

Burada bulunmayan bâzı değerli arkadaşla
rımın mütalâalarının önemli olan noktalarına 
arzı cevabetmek mecburiyetini hissediyorum. 
Zira bu konuların zabıtlara geçmesinde fayda 
var, karşılıksız bırakılmasının doğru olmadığı 
düşüncesinde bulunduğum için değerli arkadaş
larımın müsamahasına sığmıyorum. 

iSayın Kabibay, Birinci ve İkinci Plân dö
nemlerinde ulaştırma hizmetlerinin plânda gös
terilen ilkelere uygun şekilde gelişmediğini ve 
istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade buyurdu
lar. Bu, plânın ifadesidir. Doğrudur, ama bu
nun ıbâzı sebepleri vardır. İstenilen seviyeye 
ulaşılamamağının başında mevzuata dönük hu
suslar gelmektedir. Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı kuruluşların ve Ulaştırma Bakanlığının hiz
metlerinden doğan kanun tasarıları halen ko
misyonlarda ve Yüce Mecliste bulunmaktadır. 
Bu mevzuat imkânları verilemediği için ulaş
tırma hizmetleri büyük ölçüde aksamıştır ve 
plânın öngördüğü seviyeye erişememiştir. 

Sayın Demiryolları İdaresinden bahseder
ken bizim bir düşüncemize, belki de Senatoda 
ifade ettiğimiz bir düşüncemize karşı olarak, 
kâr ve zarar veya Devlete, millete hizmet ya
nında idarelerin rantabilite konusuna da önem 
vermesi lâzım geldiğinden bahis buyurdular. 
Bu bir ölçüde doğrudur. Ama ulaştırma hizmet
leri için başlıca kıstas, bizim anlayışımıza göre, 
rantabilitenin ötesinde prodüktivite meselesi
dir. Mevcut imkânla daha çok hizmet etmek 
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veya muayyen seviyedeki bir hizmeti daha az 
maliyetle ifa etmek esası bizim kuruluşlarımı
zın başlıca prensibidir, şeklinde düşünülmüştür. 
Bu kanaatimizi değiştirecek bir husus mevcut 
değildir. 

İdarelerin rantabl olması çeşitli faktörlere 
bağlıdır. Demiryolları misâlimde arz etmiş ol
duğum gibi, bu idarelerin teknik teçhizatının 
bugünkü ekonomik şartlara ve bu idareye tah
mil ettiğimiz hizmetlere uygun tarzda gelişti
rilmesi lâzımdır. Bu idarelere tarifelerini ser
bestçe yapabilme imkânı verilmelidir. Bu ida
reler birtakım rakip idarelerle karşı karşıya 
bırakılmamalıdır, gibi birtakım prensipleri va' 
zetmek ancak rantabilite konusu üzerinde, ran-
tabilitenin bir kıstas olarak alınması meselesi 
üzerinde durmak mümkündür. 

Bugün Türkiye'de büyük ölçüde Devlete ve 
vatandaşa hizmet arz eden bu kuruluşlar için 
başlıca ölçü, bizce, prodüktivite olmalıdır. 

Sayın Çerçel, büyük ölçüde bizim izahları
mızı kısaltmış bulunuyorlar. Değerli mütalâala
rından ötürü kendilerine teşekkür ederiz. 

Bâzı müesseselerin içinde bulundukları sı
kıntıların hangi sebeplerden doğduğunu ifade 
ettiler. Bunları tekrar etmek için bir sebep 
yok. 

Eomple projeler hazırlanmalıdır, buyurdu
lar. Biz de bu kanaatteyiz ve ulaştırma mües
seseleri büyük ölçüde bu prensibe riayet ede
rek projelerini hazrılamaktadırlar. Meselâ PTT 
idaresinde rodyo-link projesi bütün Anadolu-

muzu kaplayacak tarzda hazırlanmıştır. Bunun 
diğer teferruatı bu projeyle beraber düşünül
müştür. Santral projesi öyledir, demiryolu pro
jesi öyledir. Sadece kısmî yatırım yapma esası
na dayandırılmamaktadır. 

Gemi tamirlerinin yurt içinde yapılmasını 
tavsiye buyurdular. Biz de aynı kanaatteyiz. 
Bunu temin için, tamir için kullandığımız bâzı 
tersanelerimizi tevsi etme gayreti içinde bulu
nuyoruz. 

Hava meydanları personelli ile hava yolları per
soneli arasında ücret farklılığı dolayısıyle hizmetin 
aksadığından bahis buyurdular. Bugün hava mey
danlarımıza vermiş olduğumuz yan ödemelerle 
bu aksaklık büyük ölçüde azalmıştır. Aslında 
hava meydanlarıyla Hava Yolları İdaremizin iyi 
hir işbirliği içerisinde bulunmaları ve bu iki ida

rede çalışan personelin yapmış oldukları işlere 
göre ücret almaları esastır. Böyle olmalıdır. Bu
günkü tatbikatla kısmen buna yaklaşılmıştır. 
İleride yeni düzenlemelerle, yeni yan ödeme ka
rarnameleri çıkarmak suretiyle bu farklılığın 
büyük ölçüde giderileceği ümidindeyiz. 

Saym özeke, bilhassa trenlerde ve diğer 
ulaştırma vasıtalarında temizlik konusu üze
rinde durdular. Biz bunun üzerinde titizlikle 
durmaktayız. Demiryolları misâlinde arz etmiş 
olduğum şekilde diğer müesseseler üzerinde de 
titizlikle durmaktayız. 

Formalitelerin basitleştirilmesi bütün kamu 
idaresinin sıkıntısıdır. Bu sadece ulaştırma mü
esseselerine has hastalık değildir. Bu topyekûn 
Devlet idaresinin bir derdidir. Bunun üzerinde 
Bakanlar Kurulu olarak durmaktayız. Biz, mü
esseselerimizin yeni kendi imkân ve yetkileri 
çerçevesinde bu metotları değiştirmeleri, kısrU 
lamaları konusu üzerinde durmaktayız. 

Yalova kaplıcaları ve lokanta gibi deniz 
yollarıyie ilgisi olmayan hizmetleri bu idare
den ayırmanın zaruretine işaret buyurdular. 
Doğrudur, biz de aynı kanaatteyiz. Fakat Ya
lova Kaplıcaları 1977 yılma kadar deniz yolları-
rımıza verilmiştir. Halen bu kaplıcaları işlete
bilecek bir Devlet kuruluşu bulabildiğimiz tak
dirde memnuniyetle bu idareyi o kuruluşa dev
retmeye hazır bulunuyoruz. Ama bugüne kadar 
bu düşüncemizi gerçekleştirme fırsatını bula
madık. 

ıSaym Kabadayı denizcilik için ayrı bir ba
kanlık kurulmalı diye buyurdular. Biz bu ko
nuyu başka şekilde halletmiş bulunuyoruz. 
Ulaştırma Bakanlığımızın hizmetlerini üç müs
teşar yardımcılığına taksim ötmek suretiyle, 
hizmetin daha iyi görülebilir hale gelmesini 
sağlamak için gayret sarf etmiş durumdayız. 
Denizcilik işleri münhasıran müsteşara bağlı, 
ayrı bir müsteşar yardımcısı idaresinde yürü
mektedir. Bundan bugün için büyük ölçüde ya
rarlanmış bulunuyoruz. 

Ayrıca koordinasyon kurulları kurmak su
retiyle özel sektör, üniversite mensupları, oda
lar, Ulaştırma Bakanlığı mensuplarından mü
teşekkil koordinasyon kurulları vasıtasiyle 
gemi inşa sahasında gemi ithali sahasında Tür
kiye'de kullanılacak gemi tonajları, gemi cins
leri ve teknik evsafı sahasında çalışmalar ya-
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pılmaktadır. Bu konuda yayınlar yapılmaya 
başlanılmıştır. Çak kısa bir süre içerisinde bü
yük ölçüde denizciliğimizin •meselelerini derle
yip toparlamak ve bu konuya esaslı şekilde bir 
istikamet vermek imkânına kavuşacağız. 

Sayın Kalaycıoğlu motor sanayii mevzuun
da ne yapıldığını sordular. Motor sanayii Pen
dik Tersanesi inşasına paralel olarak tesis 
edilecektir. Halen bu konuda verilmiş olan ka
rar tatbikat sahasına intikal etmeden beklemek
tedir. Pendik'i gerçekleştirdiğimiz takdirde bu 
kararı tatbikata koymak mümkündür. Yapılmış 
olan anlaşma müddeti uzatılmıştır. Bu yıl içeri
sinde Pendik'e başlandığı takdirde motor sa
nayii meselesi de Pendik'le beraber gerçekleş
miş olacaktır. 

«Gemi sanayii için teşvik tedbirleri getiril
melidir» diye buyurmuşlardı. Elimizdeki mev
zuata uygun olarak 1973 yılı içerisinde gemi 
inşaiye ve gemi ithali için büyük ölçüde imkân 
temin etmiş bulunuyoruz. Gemi ithal edecek 
müteşebbislerin % 10 yerli öz sermaye, % 90 
krediyle gemi ithal etmeleri mümkün olacak
tır. 

Gemi inşa edecek müteşebbislerin % 5 yerli 
sermaye, özsermaye ve % 9.5 kredi ile gemi yap
maları mümkün olacaktır. 1973 yılı prorgammda 
bu hususlar derpiş edilmiştir, Ayrıca, gemi in
şaiye sanayii için getirilecek teçhizatın gümrük
ten muafiyeti konusu da ele alınmıştır, kabul edil
miştir, mümkündür. Ayrıca, gemi inşaiyesi için 
kredi temini konusu da halledilmiştir. Yüce Mec
lise sevk edilmiş bulunan Teşvik Tedbirleri Ka
nununda da gemi inşaiye ve 'gemi ilthali 'konusun
da teşvik unsurları getirilmiştir. 

Kılavuzluk şirketinin durumunu sormuşlardı. 
Yüce 'Senatoda bahis konusu edilmiş olan bir me
seledir. Orada gerekli izahatı vermiştik. Çanak
kale Boğazında kılavuzluk hizmeti yapmak üzere 
kurulmuş ıbulunan bir şirketin şikâyeti üzerine bu 
mesele ortaya çıkmıştı, halen 'kılavuzluk hizmet
lerini Denizcilik Bankası yürütmektedir. İstan
bul Boğazında ve Marmara Denizinde inhisar ha
linde yürütmektedir. Çanakkale Boğazında da, 
Denizcilik Bankasının bu hizmeti yapması gerek
tiği kanaatindeyiz ve tatbikatımız ıbu yoldadır, 
uygulamamız bu yoldadır, özel şahısların kıla
vuzluk hizmeti yapmaları için bir sebep mevcut 
değildir. Zannediyoruz ki, mı türlü 'bir tatbika-
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tın bugünkü mevzuat çerçevesinde, bugünkü im
kânlar çerçevesinde gelişmesi de mümkün olma-
yaeafctıi'. 

'Sayın Doğan, bava meydanlarımızın durumu 
üzerinde mütalâalarda ^bulundular; bu arada, ta-
biatıyle, seçim bölgeleri olan Kars Meydanı hak
kında bir sualleri oldu, ona arzı cevap edeyim. 
Kars Meydanının işletmeye açılabilmesi için 
Ulaştırma Bakanlığı olarak teşebbüse 'geçmiş du
rumdayız. Meydanın ıslah edilmesi, pistin tan
zimi gerekmektedir. Bu konu Bayındırlık Ba
kanlığına intikal ettirilmiştir. Ağrı Meydanı ay
nı durumdadır, halen işletmediğimiz; fakat mey
dan durumunda bulunan, bütün illerimizdeki 
meydanların durumu tetkik edilmektedir, nere
lere sefer yapabileceğimiz konusu etüt edilmekte
dir. Gaziantep için de ıbu konu vardır. Ümidedi-
yorum ki, önümüzdeki devrelerde buraya sefer
ler yapmamız mümkün olacaktır, meydan, halen 
inşa halindedir. 

Önemle üzerinde durulan konulardan birisi, 
kara ulaştırması tasarısı ve bu konuyu düzenle
yen diğer tasarılar olmuştur. Kara ulaştırmasını 
düzenleyen tasarı, trafik teşkilâtı tasarısı, Trafik 
Kanunu bir paket mevzuat olarak hazırlanmıştır. 
Bakanlıkların mütalâaları alınmıştır, son rötuşla
rı yapılmaktadır, önümüzdeki günlerde Bakanlar 
Kuruluna sevk edilmesi mukarrerdir. 

Meydanlarda otorite zaafından bahsedildi. Bu 
doğrudur. Biz de konu üzerinde durmaktayız. 
Meydanlarımızın, çeşitli kuruluşlara bağlı perso
nelinin bir otorite etrafında toplanması, bir ba
şa 'bağlanması üzerinde durulmaktadır. Bu konu 
üzerinde bir kanun tasarısı Bakanlar Kurulunca 
hazırlanmıştır. 

Hava yollarımızın tehirlerinden, rezervasyon 
hizmetlerinden şikâyetler oldu. Son zamanlar
da, tehirler büyük ölçüde azalmıştır. Tekirlerin, 
personel ve sevkü idare hatalarından meydana 
'geldiğ'ini, yüzde yüz bu sebeplerden meydana 'gel
diğini kabul etmek pek mümkün değildir. Tehir
lerin çeşitli sebepleri vardır; kava muhalefeti 
önemli »bir sebeptir. Meydanlarımız, (bugünün 
teknik icaplarına 'göre seyrüsefer cihazlarıyle teç
hiz edilmiş olmadıkları için, hava muhalefeti bü
yük ölçüde, seferleri etkilemektedir. Ayrıca, per
vaneli uçaklar, jet uçaklarına nazaran, fena hava 
şartlarında sefer yapma imkânmdan mahrumdur
lar. Bu da 'büyük ölçüde etkilemektedir. T-27 le-
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rin hizmetten kalkmasından sonra hava muhale
fetinin sebep olduğu -tehirler konusunda 'büyük 
gelişmeler olabilecektir. Ayrıca, uçakların eskili
ği, sik sık tamire ihtiyaç göstermesi konusu da 'bu 
tehirleri, seferlerin iptal edilmesini etkülemekbe-
•dir. Yeni uçaklar, ümidediyoruz ki, bu ıneseleyi 
de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Yapmış 
olduğumuz inceleme sonucunda, son haftalarda 
tehirlerin büyük ölçüde azaldığı görülmektedir. 
Hattâ, 'bâzı haftalarda bir iki 'tehirin dışında te
hir olmadığı tespit edilmiştir. 

Charter konusunda tavsiyeler oldu. Hava 
yollarımızdaki yolcu taşıma kapasitesinin 'artması, 
dış ülkelerle olan irtibatımızı kolayca temin ede
cek yeni tip uçakların alınmış bulunması, Obar-
ter Şirketi kurma fikrini zayıflatmıştır. Halen 
Almanya'da kesif şekilde bulunan işçilerimizi (bü
yük ölçüde, mevcut uçaklarımızla nakletmek im
kânına sahip bulunmaktayız. Bu nispet büyük 
ölçüde 'artmıştır, % 40 civarına çıkmıştır. Yeni 
ilâve edeceğimiz uçaklarla, bu mesele kendiliğin
den 'halledilecektir, yeni bir Charter Şirketti kur
ma zarureti belki de olmayacaktır. Bu seferle
rin inkişafına intizar etmekteyiz, Düşündüğümüz 
hedefi bulduğumuz takdirde, Charter Şirketi kur
maktan vazgeçeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müsama
hanıza sığınarak, mümkün olduğu nispette, (gücü
müzün yettiği nispette konuyu kısaltarak, ulaş
tırma hizmetlerimizin anagörünüşünü ve değerli 
'arkadaşlarımızın ulaştırma (hizmetleri hakkındaki 
önemli eleştirilerini cevaplandırmış bulunuyo
rum. Bundan sonra uygulayacağımız, tatbikat 
üzerinde büyük ölçüde etkili olacak değerli mü
talâalardan dolayı muhterem arkadaşla rınıa Ulaş
tırma camiası adına (teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sorular vardır, lütfederseniz, arkadaşlarım 'sora
caklar. Sayın Bakan, sırasına göre arz ediyorum; 
Sayın Ş'inasi Çolaokğlu, sorunuz efendim. 

ikincisi; bugüne kadar genellikle telefon sis
teminde Ericson tipi santraller kullanıldığını 
biliyoruz, böyle biliyoruz ve binalarımız da, 
PTT binaları da bu sisteme göre kurulmuş, ya
pılmış bulunmaktadır. Zaten Anadolu'daki bina
ların birçoğuna kira ödenmektedir. Yalnız son 
yıllarda kurulan telefon santralleri fabrikamız, 
bu tipin dışında daha yüksek sistemde santral-
lar imal etmektedir. Yapılmış binalara uyma
maktadır. Bu yüzden otomatik telefon santral
lerinin ihtiyaç yerlerine çekilmesi güçleşmekte
dir. Acaba, bu durumda Bakanlık ne düşünmek
tedir? 

Üçüncü olarak, Devlet sektörünün âtıl kapa
site halinde kalan demiryolu ulaştırma hizmeti 
durumu karşısında Devlet sektörünün, karayol
ları ile ulaştırma oranı nedir, taşıma oranı ne
dir, Devlet Demiryolları bakımından oranı ne
dir? 

Sayın Başkan, Türk Donanmasının Cumhu
riyet döneminde, kuruluş yıllarında kadirbilir
lik eseri olarak bir muhribimize «Gaziantep» 
adı verilmiştir. Son günlerde kamu oyumuzu 
rencide eden Marsilya'daki Türk aleyhtarı anıt 
karşısında, Fransa'nın bu yakışıksız durumu 
gözönüne alınarak, acaba yeniden sefere konul
ması düşünülen büyük uçaklarımızın birine 
«Gaziantep» adı verilmesi düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIPKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, demiryolları açık
larının diğer memleketlerle mukayesesi konu
sunda muhterem arkadaşımızın millî gelirle kı
yaslanarak ne düşündüğümüzü istemeleri, ilk 
bakışta doğru gözükmektedir. Ama mesele bu 
şekilde değildir, böyle olmadığını demiryolları 
zararları münasebetiyle vermiş olduğum izahat
tan anlamak mümkün olacaktır. 

Arz etmiş olduğum gibi, Türkiye demiryolla
rını, zararlarını saydığım diğer ülke demiryol
ları ile veyahut başka ileri ülkelerin demiryol
ları ile mukayese etmemiz mümkün değildir. 
Mümkün olmamasının sebebi; birbirine benzer 
tarafı yoktur, yapı bakımından benzer tarafı 
yoktur. Bu ülkelerde kara ulaştırması ve diğer 
ulaştırma vasıtaları bir düzenlemeye tabi tutul
muştur. Birbirleriyle rekabetleri muayyen ölçü
ler içerisinde, muayyen nüanslar içerisinde ol-

ŞINASt ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) Sayın 
Başkan, değerli Bakanın açıklamaları sırasında 
demiryolu işletmeciliği 'bakımından diğer ülkele
rin de açıklar vermiş olduğunu dinledik. Bunlar, 
(büyük ralkamlaı ifade etonekteydi. Acaba bu ül
kelerin millî gelirlerine oranla durum nedir! Bi
zim millî gelirimize oranla demiryollarımızın za
rarı nedir? Bu bir. | 
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maktadır. Bizim demiryollarımızın ne altyapısı, 
ne halen çekme vasıtaları ve ne de güzergâh ba
kımından bu demiryolları ile mukayesesi müm
kün değildir. Böyle bir mukayese olmadığına 
göre, zararları millî gelirle kıyaslayarak bir ne
tice çıkarmak da yine mümkün olmayacaktır. 
Sadece ben, diğer ülkelerin zararlarını değerli 
arkadaşlarıma bilgi vermek için arz ettim. On
lar zarar ediyor, mutlaka bizim demiryollarımız 
da zarar eder, binaenaleyh bizim zararımızı ten-
kidetmenize mahal yoktur, mânasında bir dü
şünceye dayanarak bu misalleri vermiş deği
lim. Sadece bizde olduğu gibi, başka ülkelerde 
de çok daha modern işletmeler kurmuş olmala
rına rağmen, 300 kilometre, 500 kilometre 
sürate varan trenlerin denemelerini yapmakta 
olmalarına rağmen, bu ülkeler de yine zarar et
mektedir. Demek ki, demiryolu realitesi bütün 
ülkeler için vardır. Bu müesseseler zarar da etse 
kâr da etse var olacaktır ve gelişecektir. Bu 
mânada diğer ülkelerdeki zararları arz etmiş 
oluyorum. 

İkinci soru, Türkiye'de Ericson tipi, yani İs
veç Firmasının yapmış olduğu santrallerin mev
cut binalara uygun tipte olduğu ve bugün PTT 
fabrikasının yapmış olduğu santrallerin de 
mevcut binalara sığmadığı, binaenaleyh bir 
müşkülâtla karşı karşıya bulunup bulunmadığı
mız konusu idi. 

Değerli arkadaşımızın mütalâası doğrudur. 
1926'dan 1967'ye kadar Türkiye'de büyük ölçü
de Ericson tipi, yani İsveç tipi otomatik sant
raller kurulmuştur. Ayrıca Türkiye'de Belçika 
tipi santraller vardır, Fransızların yaptığı sant
raller vardır. Ama büyük ölçüde, ekseriyeti 

/Ericson tipi santraller teşkil etmektedir. Bun
ların çatıları alçak olduğu için, başka bir sis
tem oluyor. Çünkü bu sistemleri birbirleriyle 
mukayese etmek mümkün değildir. Alçak oldu
ğu için bizim mevcut binalarımız onag öre ya
pılmıştır veya mevcut binalarımıza bu santral
leri sığdırmak mümkün olmuştur. Halihazırda
ki santrallerin çatıları, yani çerçeveleri yüksek 
olduğu için, bâzı binalarımıza sığmamaktadır. 
Bu, Türkive için bir problem değildir. Şu ba
kımdan değildir; genellikle otomatik santral bi
naları, PTT hizmet binalarının dışında ayrı bi
nalar, özelliği olan binalar şeklinde yapılmak
tadır. Bir şehirde çeşitli mahallerde şehrin bü

yüklüğüne göre santraller kurmak zarureti var
dır. Bu santraller için ayrı ayrı binalar yapmak 
zarureti vardır. Esasen bu tevsiat büyük şehir
lerden başlamıştır. Büyük şehirlerimizde de
vamlı gelişme vardır, binalar devamla tevsi edil
mektedir ve ayrıca büyük şehirlerde mevcut 
santrallere uygun tipte binalar yapılmaktadır. 

Kasabalar için düşündüğümüz ve bu yıldan 
itibaren imalâtını plânladığımız otomatik tele
fon santralleri ise, mevcut binalarımıza sığacak 
küçük çaplı telefon santralleridir. Mevcut tev-
siata ihtiyaç göstermeyen binalarımızdan istifa
de etmek suretiyle bu santralleri yerleştirmemiz 
mümkün olacaktır. Nitekim PTT İdaresi bu ko
nuda bir müşkülât içinde değildir. 

Devlet Demiryolları âtıl kapasitesi karşısın
da karayolu taşımasının ne oranda olduğu soru
sunu, değerli arkadaşlarımın pek iyi tespit ede
medim, bunu kendisinden alarak yazılı cevabı
mızı arz edeceğim. 

«Gaziantep» adının bir uçağa verilmesi ko
nusundaki arzu, yerindedir. Birçok illerimiz de 
bunu talebedebilir, biz de aldığımız uçaklara, 
gemilere illerimizin adını vermekteyiz. Uçak adı 
vermek belki mümkün olmaz, ama «Gaziantep» 
adının belki bir gemiye verilmesi mümkün ola
bilecektir. Ya uçak veya gemi olarak bu konu
da değerli arkadaşımızın arzusunu yerine getir
meye gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Bakan, Sayın Mehmet Kılıç bir sual 
sormuştur. Kendileri burada yok. İsterseniz ya
zılı olarak cevap lütfedebilirsiniz. Soru şu; «Ga
ziantep - Ankara ve İstanbul illeri arası çalıştı
rılacak motorlu tren ne zaman hizmete girecek
tir?» diyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı olarak de
ğerli arkadaşıma cevabımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Bir başka sual vardır, Sayın 
Bakan; Başkanlığımız aracılığı ile sizden ce
vaplandırılmasını istiyorlar. 

«Samsun - Çarşamba arasında temeli Ata
türk tarafından atılan dekovil hattı evvelsi sene 

. hizmetten kaldırıldı, öğrendiğimize göre Sam
sun Çarşamba arasında Tekeköy mevkiinde ku
rulan Azot Sanayi Fabrikasına kadar tren hattı 
döşenecektir. Bu hat Çarşamba'ya kadar gide-
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cek midir! 45 pare köy bu.dekovil hattından 
istifade ederdi. 

Samsun 
Samsun 

Nihat Kale 
Buyurun efendim. 
ULAŞTIMRA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, dekovil hattı ve 
bu işletme bütün dünyada artık tarihe karış
mıştır. Bugünkü işletmede mevcut işletme içe
risinde mahallî küçük dekovil işletmelerini mu
hafaza etmek, hem hizmeti aksatıyor, hem de 
idareye büyük külfetler tahmil etmektedir. Bu 
ihtiyacın ne ölçüde karşılanacağı konusunu şu 
anda cevaplandırmam mümkün bulunmuyor. 
Değerli arkadaşıma konuyu tetkik ettikten son
ra arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Sayın Bakan, Sayın Ekrem Saatçi üç sual 
sormaktadır. 

«1.- Gümüşane ilinin Şiran ilçesinde 20 yıldan 
fazla bir zaman evvel PTT binasına ait arsa 
alınmışken, halen bir bina yapılmadığını, zaman 
zaman sorulduğunda sıranın geldiği söylenile
rek yetinildiği, görülen durum hakkında acaba 
Muhterem Bakanımız ne düşünürler?» diyor. 

«2. Yine Şiran ilçesinde devir ve santral 
sayısı müspet olmasına rağmen, gece mesaisinin 
uzatılması hakkında Şiran halkına yardımcı 
olacaklar mı? 

3. istanbul Yeşilköy Hava Meydanında bu 
asırda radar ve diğer modern elektronik cihaz
ların bulunmadığı, bu hususta yine Sayın Baka
nımız neler düşünmektedir?» demektedir. 

Buyurunuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkada
şımız, toplantıda bulunmuyorlar. Ben yazılı ola
rak bu konuları arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, lütfedersiniz. Yazılı ola
rak cevaplandırın. 

EKREM SAATÇİ (Gümüşane) — Buradayım 
Sayın Başkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Affedersiniz, buradalar. Fakat, 
yazılı olarak arz edeceğim efendim. 

EKREM SAATÇİ (Gümüşane) — Yazılı ol
sun efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederiz, buyurun Sayın 
Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takririnden evvel; söz 
sırası, Sayın Akova?.. Yok. 

Sayın Yazıcıoğlu?... Yok. 
Sayın Yenipmar?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kürşad. 
M. ZEKERIYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Uzun süreden beri bütün konuşmacılar ve bi

raz önce de çok değerli Ulaştırma Bakanı, Ulaş
tırma Bakanlığının hizmetleri üzerinde etraflı 
ve doyurucu bilgiler sundular. 

Benim bu saatten sonra söyleyeceğim hemen 
hemen hiç bir şey yok. Sadece birkaç noktaya 
satırbaşı ile değinmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; deniz nakliyatının bü
yük bir inkişaf kaydettiği şu devrede deniz 
yolcu gemilerinin hemen hemen hiç dikkate 
alınmadığı gibi bir ihsas vâki oldu. Acaba, is
tanbul'dan izmir - İskenderun arası ve İstan
bul - Hopa arası hattında süratli yolcu kemileri 
takviyesi düşünülecek midir? Bunu öğrenmek 
isterdim. 

Diğer bir husus; Türkiye'nin turizm alanın
da ve özellikle yolcu gemilerimizin seyrinde 
son derece de sıkışık durumlar gösteren İstan
bul Limanının süratle tevsii ve yeterli hale ge
tirilmesi üzerinde de bir açıklama yapılmadığını 
zanediyorum. 

Diğer bir jıusus; yine aynı şekilde olan Kuş
adası Limanının keza aynı şekilde yeterli bu
lunmadığını, çalışmaların süratle yapılarak, ne
ticelendirilerek burasının yeterli hale getirilme
sini ve gemilerin açıkta bağlanmasının önlen
mesini; bu arada da bilhassa bir fener konusu
nun halli gerekmektedir. Ki, hemen adanın açı-
ğmdadır, gemilerimizi şaşırtmaktadır. Bunların 
hepsi, arz ettiğim hususlar daha ziyade Bayın
dırlık Bakanlığını ilgilendirmektedir Tabiî 
Ulaştırma Bakanlığının kendi bünyesinde, özel
likle Bakanlık katında aldığı tedbirlerle bugün 
diğer bakanlıklarımıza örnek olacak, son dere
cede dinamik, ileriyi kavrayan bir teşkilâta sa
hip bulundukları ve günümüzün icaplarına, 
özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plânın ve 1995 yılı-
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na kadar, yani 22 senelik bir süreyi kapsayan 
perspektif plânının da hedeflerini kapsayacak 
şekildeki gayretlerinin içerisinde bütün hizmet
leri, her türlü çabaya başvurarak yaptıkları bir 
vakıadır. Ve bu faaliyetleri biraz önce Sayın 
Bakanın ağzından da gayet beliğ bir şekilde 
dinlemiş bulunuyoruz. Ancak; 

Diğer bakanlıklararası ve özellikle Plânlama 
Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının ko-
ordone bir şekilde çalışmakta zorluk gösterme
si gibi bir ihsası aldığım için bilhassa bu liman 
konularını ve gemi siparişlerindeki çalışmaları 
yeterli bulmadığımı ifade etmek isterim. 

Yine Ulaştırma Bakanlığımızla alâkalı ola
rak; bilhassa İskenderun, yani üçüncü Demir -
Çelik Fabrikasının iki, üç sene içerisinde hiz
mete alınacağı ve büyük çapta bir nakliyatı ge
rektireceği ortada iken, bizim bir kısım parla
menter arkadaşlarla mahallinde yaptığımız in
celemeler sırasında bu nakliyattan şimdiden en
dişe edildiğini biz orada tespit etmiş bulunuyo
ruz. Gemilerle dışarıdan getirilecek cevher, kö
mür yanında bilhassa Malatya bölgesinde yeni 
bulunan havzalardan cevher naklinde bugünkü 
mevcut tren hattının yeterli olmadığı ve bunun 
yalnız dizellerin arka arkaya çektirilmesi sure
tiyle gücünün ve imkânların artırılması dikkate 
alınsa dahi, elektrikle işletilme durumu sağlan
sa dahi kifayetli olmayacağı yetkililer tarafın
dan ifade edilmiştir. Esasen Türkiye'nin (Plân
lamada da arz ettiğim gibi) elektrik sıkıntısının 
her geçen gün daha büyük çapta kendisini his
settirdiği bir devrede, özellikle bu Bakanlığın 
çok yetkili Sayın Müsteşarı da Plânlamadan 

. geldiğine göre (ki bu konuyu gayet iyi bilmek
tedirler) elektrikle bu trenleri çalıştırmanın 
son, daha doğrusu gelecek on sene içerisinde de 
mümkün olmayacağı da gözönünde bulunurken, 
böyle bir çalışmaya gidilmesini ben şahsan bi
raz hayalî telâkki ediyorum. Onun için, İsken
derun - Bahçe - Fevzipaşa arasındaki tünellerin 
ki, tamamen miadını doldurmuştur.) bunların 
ıslahından ziyade kısa bir yeni hattın açılması
nın, süratle ele alınması; on senelik, sekiz sene
l ik bir uzun vâdeyi dahi dikkate almak gerekse 
dahi bunun süratle ele alınması zarureti karşı
sında bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Yine diğer bir konu, Afşin - Elbistan linyit
lerinin, ki Türkiye elektrik enerji üretimini ora

dan temin edecektir, Kapıdere - Elbistan - Af
şin demiryolunun da, orada kurulaeak fabrika
ların ve açık işletmenin gereği olan araçların 
oraya götürülmesi için süratle bu kısa iltisak 
hattının da takibedilerek ele alınması lâzımgel-
diği inancındayım. Bu hususlarda Devlet De
miryolları İdaremizin ve sayın genç, dinamik 
Genel Müdürünün bu işteki hassasiyetini, gay
retlerini bilmiş olmamıza rağmen, yine bu Ba
kanlığın dışına taşan Bayındırlık Bakanlığımı
zı ilgilendiren bu konunun da arkasının bırakıl
maması gerektiği inancındayım. 

Bunları arz ettikten sonra, Bakanlığın bütçe
sinin bütün bakanlık teşkilâtına, milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor, 
cümlenize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca konuşacak sayın üye 
bulunmadığından, kifayet önergesini oya koy
muyorum. 

Madde ve bölümlere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesinin bölümlerini takdim edi
yorum : 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 348 836 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3 692 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Haberleşme faaliyetleri poli
tikasının düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi 707 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kara ulaştırma politikasının 
düzenlenme ve geliştirilmesi 1 397 692 
BAŞKAN — Kabul edenler... ; 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Deniz ulaştırma politikasının 

düzenlenme ve geliştirilmesi 16 334 955 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

114 Sivil havacılık politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 2 470 482 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Ulaştırma - Haberleşme araç 
ve gereç imalât politikasının 
düzenlenme ve geliştirilmesi 563 968 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Ulaştırma hizmetlerinin koor
dinasyonu 3 912 083 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 541 012 611 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(01) Yüksek Denizcilik Okulu 
Kurumu 

101 Genel yönetim 407 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 980 466 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 öğretim hizmetleri 6 559 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümleri 
böylece kabul edilmiş bulunuyor. 

'4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı-: 835) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 835 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğüne 1973 malî yılında ya
pacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (134 166 071) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı cetveli 
takdim ediyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 5 534 393 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 36 329 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uçuş emniyetinin sağlanması 
hizmetleri 39 972 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hava alanı yer emniyetinin 
sağlanması hizmetleri 48 906 381 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 423 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (134 166 071) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN -
dim ediyorum 

2 nci maddeye bağb. cetveli tak-

— 890 — 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 49 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 84 666 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1973 malî yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

.BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi açık oylamaya tabidir. Ayrıca 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece Ulaştırma Bakanlığı bütçesi bitmiş 
bulunuyor. Bakanlığa, millete ve vatana hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Bugünkü programımız burada bitmiş bulu
nuyor. Bu sebeple, 24 Şubat Cumartesi günü 
saat 9'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 23,05 

— 900 — 
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GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1973 Cuma 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

<X1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

09,00 

Komisyonu raporuna dair 'Cumihuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyeit Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. (Devamı Arkada) 



II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCEBİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayışı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 

Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 7. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 , 1973) 

X 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 823 
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/748; 
C. Senatosu : 1/139) 

(Not : C. Senatosu S, Sayısı : 174) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1047 

8 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 2 . 1 . 1973 gün ve 1/748 - 225 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 neu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Açık oy 

Kabul 
Ret 
Cekhıser 

neticesi (123) 

: 122 
: — 
: 1 

Tekin Arıburıuı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/478 C. S. 1/139 
No. : 283 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 2 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 neu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulan tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 

i>K<S^—<-' 





Döjııem : S 0 0 C 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ü O 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/737; C. Senatosu : 1/135) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 179) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 6.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1048 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1973 gün ve 1/737 - 226 sayılı yazınıza kargılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nei BirleşimMde aynen kabul 

olunan Devlet Hava Meydanilan İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1973 yılı bütçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
CumihuriiyöH Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/737 C. S. 1/135 
No. : 286 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

(119) 

: 116 
: 1 
: 2 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 ftfj"f 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : < $ ö / 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/739; C. Senatosu : 1/136) 
(Not : C, Senatosu S, Sayısı : 170) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' . 7 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 1146 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 2 . 1 . 1973 gün ve 1/739 - 224 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1973 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gön 
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/739 C. S. 1/136 
No. : 285 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Eet 
Çekinser 

-

( 98 

: 97 
: 1 
: — 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1973 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 
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