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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku-
rulch : 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı; Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinde Ba
kana sormak istediği soruya Başkanın, kendisi
ni önemsemez bir tutum içinde, imkân bırakma
dığım beyanla üzüntülerini belirtti. 

Başkan; başkalarına hürmet etmiyenin hür
mete lâyık olamıyacağı görüşünü benimsediği 
cihetle, biç bir üyeyi önemsememek gibi bir tu
tum içinde bulıınmamayacağını, ancak kendisi
nin de içtüzük ve Genel Kurulca kabul edilen 
Danışma Kurulu kararı ile bağlı bulunduğunu 
bildirdi. 

1970 yılı Bütçe Kanunu üzerindeki görüşme
lere devam edilerek; 

Ticaret Bakanlığı; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Dışişleri Bakanlığı; 

Ulaştırma Bakanlığı; 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü bütçeleri kabul olundu. 
69 ncu Birleşimde görüşmeleri tamamlanan; 
İstanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi; 
Ege Üniversitesi; 
Ankara Üniversitesi; 
Hacettepe üniversitesi; 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri büt

çeleri açık oya sunuldu ve Cumhuriyet Senato
sunca taşanların kanunlaşmaları kabul edildi. 

13 Mayıs 1970 Çarşamba gunu saa t 9,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,21 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,00 

BAŞKAN — BaşkanvekM Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca, (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (1) 

Ö - TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
a) Devlet Meteoroloji : 

(1) 1387 S. Sayılı basmayazı 9 . 5 . 1970 
tarihli 67 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
dürlVğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/291; Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (S. Sayı
sı : 1392) (2) 

(1) 1392 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

_ 414 _ 
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BAŞKAN — Dün, Yüksek Heyetin kabul 
ettiği bir takrirle programda yapılan değişik
liği arz ediyorum. Bugünkü programımız Ta
rım Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Köy isleri Bakan
lığı, Orman Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarılarının müzakerelerini yapacağız, 

Şimdi sıra, Tarım Bakanlığı 1970 yılı Butça 
kanun tasarısının müzakeresinde. 

Bu bütçe münasebetiyle grupları adına söz 
alan sayın üyeleri sırasiyle okuyorum : 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, C. H. P, gru
bu adına; Sayın Fehmi Baysoy, G. P. adına. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
bendeniz görüşeceğim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz mi konuşacaksınız 
Sayın Çumralı? Sayın Çumralı, G. P. Grupu 
adına. Sayın Faik Atayurt, A. P. Grupu alına. 
Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Me
te'de. Buyurun Sayın Mete. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım, Türk Milletinin kade
rini ilgilendiren toprak reformu, eğitim refor
mu kamu personelinin durumları gibi anadâ-
valarm sürüncemede bırakıldığı günlük konu
larla uğraşıldığı önemli konular karşısında kök
lü tedbirlerin alınmayıp, basit kararlarla geçiş
tirildiği bir ortamda yaşıyoruz. Toprak refor
mu yapılmıyan Türkiye'de tarım bütçesi hak
kında eleştirmede bulunmayı gereksiz sayarız. 
Bununla beraber bir faydası olmasa da sayın 
senatörlere fikirlerimizi duyurmak, bunların 
zabıtlara geçmesini sağlamak için noksan yapı
lan işleri, yapılması gerekenleri arz edeceğim. 
iktidarda kalmaktan, gelecek seçimlerde oy al
maktan başka bir şey düşünmiyen A. P. Hükü
metine, büyük toprak sahiplerini temsil eden 
kimselere, toprak reformu yapılması zorunlugu 
nedenlerini bir kere daha anlatmaya çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1929 yılında kabul 
edilen tapusuz arazilerin tescili usullerini geti
ren 1511 sayılı Kanun, göçebe halde yaşıyanla-
rın yerleşmelerini sağlıyan, topraksız vatandaş
larımızı toprak sahibi yapan 14 . 6 . 1934 ta
rihli 2510 sayılı İskân Kanunu ve nihayet 1945 
yılında çıkarılan 4753 sayılı Çiftçiyi topraklan
dırma Kanunu, Türkiye'de toprak düzenini sağ

lıyan önemli kanunlardır. Toprak ağalarının 
günlerce direnişlerine karşı çıkarılmış bulunan 
4753 sayılı Kanun, zamanla uygulanmaz hale 
getirildiği için, istenilen sonuç alınamamış, dü
zen bozukluğu daha kötü bir hale gelmiştir. Ar
tık bu düzensizliği giderecek, huzuru sağlıya-
cak bir toprak'reformu yapılmasını gerektiren 
bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çiftçilikle ge
çinenlerin yarısından çoğunun toprağı bulunmı-
yan ilçelerimiz vardır. Buna karşılık içinde beş, 
altı köyü barındıran 30, 40 bin dönüm toprağa 
sahip köylüler vardır. Tapuları veya benzeri 
sahibolma belgeleri olmadığı halde, 10 bin dö
nümü aşan toprakları gasbeden insanlar mev
cuttur. Halkı sömürenlerin, tefecilerin, vurgun
cuların tapusuz arazi istiyenlerin desteği dışın
da buraya gelen, halktan yana olan, milletini 
seven hiçbir üye bugünkü toprak dağılımının 
T güsünü yapamaz. Bu bozuk toprak düzeninin 
devamını istiyebilmek, üzerinde oturanların in
sanca yaşar hale gelmelerinin karşısında ola
bilmek için insaf duygusundan, vicdandan yok
sun olmak gerekir. Anayasamızın da emrettiği 
bu görevi yapmamakta direnen A. P. hükümet
lerinin davranışlarına bir anlam verememekte
yiz. Tarım Bakanlığı ve onun bağlı bulunduğu 
A. P. Hükümetinin, çiftçinin ikinci önemli ko
nusu olan tarım makina âletlerinin yeteri kadar 
ve ucuz temin edilmesi hususunda hiçbir çaba 
sarf etmediği görülmektedir. Birçok ülkelerde, 
15 bin liradan daha az değeri olan traktörlerin, 
Türkiye'de 40 - 50 bin liraya satılması çiftçinin 
zararına, aracının çıkarma olan bugünkü dü
zenin gereğidir. Aracılar ve onların temsilcile
rinin hoşuna gitmese de tarım alet ve makina-
larının ucuzlatılması, elde edilen ürünün mali
yetini düşürecektir. 

Traktör fiyatlarının pahalı oluşu ve yeteri 
kadar kredi verilmeyişi nedeniyle bir türlü ma-
kinalaşamıyan çiftçimiz, topraklarının ancak 
1/5 ini traktörle, kalanını kara sapanla işlemek
tedir. israil'de 430, ABD 390, Fransa'da 260 is
viçre'de 67 dönüme, Türkiye^de ise 5 0G0 dö
nüme bir traktör düşmektedir. Pek çok ülke
den ds'ha pahalıya satılan akaryakıt ucuzlatıl
masının maliyete tesir yapacağı belli bir husus
tur. 

iyi, ucuz ve yeteri kadar tohum sağlamak da 
bakanlığın görevlerindendir. Bu konuda da ba
şarıya ulaşamadığımız bir gerçektir. Geçen yıl 
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buğday ihraceden memleket olduk, diyenler bu 
yıl 850 bin ton buğday ithal etmişlerdir. Önü
müzdeki mevsim bu miktarın daha da artaca
ğından endişe etmekteyiz. Pamuk istihsalinin 
de hu yıl azalacağı müdahale alımının samanın
da ve yeteri kadar yapılmadığı takdirde üreti
cinin geçen yıl gibi perişan olacağı hususuna 
dikkatleri çekmeden geçemiyeceğim. Plân he
deflerine göre yıllık tarımsal artış % 4,1 olması 
gerekirken, geçen yıl bu artış ancak % 08 ola
bilmiştir. Gerekli reformlar yapılmaz, bilgi ve 
teknik önplâna alınmazsa, memleketimizin kal-
kmamıyacağı, lâf ebeliği, propaganda niteliği
ni taşımadan öteye gitmiyen sözlerle bugünkü 
durumun düzelemiyeceği bilinmelidir. Geri 
kalmış ülkelerde bile fennî gübre bizden fazla 
kullanılırken, fiyatı bizden daha ucuzken, ted
birsizlik, politik düşüncelerle hareket ediş gibi 
sebeplerden dolayı, gübre konusunda da duru-
nıumuzun parlak olmadığını görmekteyiz. Ekim 
yapıldıktan veya verilmesi gereken cinsin za
manı geçttikten sonra çiftçiye gübre ulaştırıl
ması, millî çıkanımızı zedelemektedir. Bu du
rum, hem çiftçinin zararına, hem de millî hâ
sılanın noksan olmasına sebebolmaktadır. Bâzı 
bölgelere, kullanılmayıp satılacağı bilindiği 
halde sırf kredi gibi, parasından istifade edil
mek amaciyle gübre verilmektedir. 63 - 65 
kuruşa verilen bu gübre çiftçinin elinden 30 - 35 
kuruşa alınarak, yeteri kadar gübre verilmi-
yen diğer bölgelerde 150 kuruştan satılmakta
dır. Kredi olarak gübreyi alanın da yeteri ka
dar gübre bulamadığı için aracıdan 150 kuru
şa gübre sağlayanın da % 100 den fazla faiz 
veya bedel ödediği bu düzen övülecek bir dü
zen midir? Bol ürün elde edilmesinde önemi 
olan sulama durumuna bir göz atarsak, bu 
konuda da yeteri kadar üerliyemediğimiz, geri 
kalmış ülkelere erişemediğimiz 20 yıldan beri 
bu işin edebiyatı ile uğraştığımız görülür. Irak, 
israil, Lübnan, Bulgaristan gibi yakın ülkelerde 
ekilen toprakların % 25 inde, Yunanistan ve Su
riye'de % 10 undan fazlası sulandığı halde, 
Türkiye'de bu oran % 6 nın altındadır. 

Hastalıklarla, haşere ile, zararlı otlarla 
mücadele konusunda da dünyanın en geri ül
kelerinden biri olmaya devam etmekteyiz. 
Tahıl, sebze ve bitkilere zarar veren böcek ve 
bitkilerle mücadele için gerekli olan ilâçlar 
hem çok pahalı, hem ide etkisizdir. Her yıl 

milyonlar kazanan ilâç yapıcılarının yeteri ka
dar veya hiç kimyasal madde koymamaları ne
deni ile hastalığı gideremiyen tanm ilâçlarının 
meydana getirdiği zarar korkunç bir miktara 
ulaşmaktadır. Bu ilâçların yapılmasını denet
leme sorumluluğunu kanun, Tarım Bakanlığına 
verdiği halde birçok uyarmalara rağmen ba
kanlığın kanuni görevini yaptığı tesbit edileme
miştir. 

Toprağın işlenmesi, iyi tohum kullanılması, 
ürüne gübre verilmesi, sulama, mücadele ve 
hasat konularında çiftçi yeteri kadar eğitilme-
mektedir. Şimdiye kadar Tanm Bakanlığına 
eğitimin gereğine inanmış bir kimse gelmediği 
kanısındayız. 

Tarım işçilerinin perişan hallerine değinme
den geçemiyeceğiz. Toplu sözleşme hakkı, has
talık ve kaza sigortaları, işyerine gidip geli
nirken alınması gereken güvenlik tedbirleri, işe 
başlamadan ve ayrılıp kendi bölgesine gideceği 
zaman yatıp kalkması için bir yer buluna/bil
mesi gibi konuların hepsi el atılmamış bir du
rumdadır. Açık kamyonlar üzerinde nakledilir
ken her sene yüzlercesi ölen, istasyonlarda va
gon beklerken perişan günler geçiren bu va
tandaşlarımızın elinden tutan, dertlerine eği
len, insanca yaşama düzeyine çıkabilmeleri için 
çaba gösteren bir kimse çıkmamıştır. Hepsi 
çözüm bekliyen bu sorunlardan sonra, en bü
yük ve en önemli konuya gelelim; 

Kredi konusu 
Kredi sistemi bugünkü haliyle devam eder

se toprak düzenini de değiştirirsek, tohum, ma-
kina, sulama, mücadele, gübre, pazarlama ko
nularını da halletsek, Türk çiftçisi bugünkü 
perişan durumdan kurtulamaz. Her geçen gün 
yeni yeni örnekler eklenen, milyonların küçük 
bir azınlığa dağıtılması, otta ve küçük çiftçiye 
yeteri kadar kredi verilmemesi, çiftçinin, te
fecinin boyunduruğundan kurtulmaması duru
munu sürdürecektir. 

1970 Programının uygulanması, koordinas
yonu ve izlenmesine dair olan karardan bu 
yıl tarım için ayrılan kredinin 8 800 000 CöO 
lira olduğunu anlıyoruz. Sayın Demiral tara
fından teşkilâtlanmamış kredi piyasası deni
lerek teşvik edilen, sömürücülere bu paranın 
5,5 milyar lirası verilir. Geri kalanın çoğu 
büyük çiftçiye, az bir kısmı küçük çiftçiye 

— 416 — 
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dağıtılırsa çiftçinin tefecinin elinden kurtul
masına, kalkınmasına, insanca bir bayat ya
şamasına imkân olmaz. 

Altyapı tesisleri için yeteri kadar kredi 
verilmediği gibi, toprak, makina, hayvan 
edinme kredileri de yeterince verilmemektedir. 
Halen dünyada en çok tahıl yiyen yurttaş
larımıza direncini artırıp, sağlığını koruyacak 
hayvansal gıda verebilmek için hayvancılığa 
gereken önem gösterilmelidir. Hayvancılıkta 
altyapı tesisleri için verilen kredi artırılma
dığı, pazar yerlerine ulaştırma veya yetiştiri
cinin yerinde alım sağlanmadığı, yem konusu 
halledilmediği müddetçe ilerleme değil, geri
leme olacaktır. 

BASK AK — iki dakikanız var efendim. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 

— Teşekkür ederim. 
Tarımla geçinenlerin eğitilerek, teşvik edi

lerek, sebze ve meyva yetiştirilmesi hususuna 
önem verilmelidir. İlgililere daha çok gelir ge
tiren türlerin, değişik bitki, sebze ve meyva-
larm ekilip dikilmesinin faydaları anlatılma 
lıdır. Bol ve iyi ürün elde edilme amacına 
ulaşıldıktan sonra bunların değer fiyatı ile sa
tılması konusuna gelinecektir; değeri fiyatına 
satabilmek için pazarlama işlerinin bilim ve 
teknik yönden halledilmesi, satış için üretici
nin örgütlenmesi gerekmektedir. Pazarlamayı 
Devlet kuruluşları yapabileceği gibi, çeşitli 
meslek örgütleri de yapabilir, örgütlenme ko
nusunda halen mevcut bulunan ziraat odala
rının ve kooperatiflerin ıslahı gerekmektedir. 

Orta ve küçük çiftçiyi temsilden uzak, bü
yük çiftçinin bir kuruluşu haline gelmiş bu
lunan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin bugün
kü bünyesini baştan aşağıya değiştirmek, bu 
örgütün gerçek Türk çiftçisinin eline geç
mesini sağlamak için kanun değişikliğinin bi
ran önce yapılması şarttır. 

A. P. nin yıllarca direnişinden sonra koo
peratifçiliğe, çiftçiliğe önem vermeye baş
ladığını memnunlukla görmekteyiz. Bütün ileri 
ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da ge
rek istihsal, gerekse satış kooperatiflerinin 
fazlalaşması, bu konuda çiftçinin eğitilmesi 
ve kredi ayarlanmalariyle teşvik edilmesi ürü
nün artmasında ve değer fiyatına satılma
sında önemli rol oynıyacak bir husustur. 

20 yıldan beri Türkiye'de çiftçinin aldığı her 
şey en az '5 - 10 misli pahalılaştığı halde, 
sattığı ürünün değeri aynı kalmıştır. Parti 
olarak üreticinin yetiştirdiği ürünün fiyatının 
artırlıması değil, daha ucuza mal edilmesi, 
yani maliyet fiyatının düşürülmesi görüşün
deyiz. Bu sağlanmadığına göre, tahıl fiyatla
rının üreticiyi memnun edecek bir seviyeye 
getirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Güney 
bölgesinre hasat yapılıp ürün satıldıktan 
sonra ilân edilmekte olan fiyatların ekimden 
veya hiç olmazsa hasattan önce ilân edilmesin
de fayda görmekteyiz. 

Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesinde bü
yük etki yapacak olan tarım ürünlerini işli-
yen sanayiin gelişmesine önem verilmelidir. 
Gerek Devlet olarak, gerekse özel teşebbüsü 
destekliyerek sınai yatırımda bulunmak isti-
yenlerin teşvik edilmesi yolu izlenmelidir. Ta
rım Bakanlığı ve buna bağlı kurum ve teşek
küllerde çalışan personel arasındaki farklı
lık giderilmeli, kayırıcılığa bir son verilmeli
dir. 

1970 yılı bütçesinin milletimize, Tarım Ba
kanlığına hayırlı olmasını temenni ederim. Say
gılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — G.P. Grupu adına Sayın Çum-
ralı. 

G. P. GRUPU ADINA SEBAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Türkiye'de millî ekonominin kalkınması 
için tarımın başta gelen temel meselelerimiz
den olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçek, 
Cumhuriyet Devrinin başından bugüne kadar 
böylece herkesçe bilindiği halde ne yazık İd, 
yarım asırdan beri bu gerçeğe uyar şekilde 
bir ekonomi ve ziraat politikası uygulanamamış
tır. Bugün de ziraatte gerekli olan ıslahat üre
rinde duriilmadığını hepimiz biliyoruz. Eskiden 
yapılmış olan işlerin birçoğu da yüzüstü bıra
kılmış, bir kısmı da bozulmuştur. 

Bâzıları zirai ıslahatı toprak dağıtımından 
ibaret sanmaktadır. Bâzıları ise, gübre dağıtı
mını, tohumluk verilmesini ıslahat olarak be
nimser. Aslında bunlar geniş mânada bir zirai 
ıslahatın küçük küçük meseleleridir. Zaman 
kaybedilmeden zirai reformun programlaştırı-
larak tezelden uygulanması başta gelen bir Hü
kümet vazifesidir. Türkiye'de ziraatin reforme 
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edilmesi için Türk çiftçisinin amprik, yani ba
badan, dededen gelme sanat bilgisinden tezel-
den kurtarılarak müspet ilimden doğan bilgi
lerin verilmesi ve görenek usuller terk edilerek 
teknik usullere kavuşturulması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, yanarak ifade et
mek isterim ki, Türk köylüsünün en büyük dâ
vası olan toprak dâvası insafsızca siyasi spekü
lâsyonlara konu yapılmıştır. Bu memlekette 
toprak dâvasını gerçekleştiremediğimiz müd
detçe ekonomik, sosyal, politik krizlerden kur-
tulamıyacağız. Bu, Türk Milletinin artık yüz
üstü bırakılamaz bir dâvası halindedir. Bizim 
toprak düzenimiz bugün bir düzensizlik örne
ğidir. Tapu meseleleri, hudut meseleleri topra
ğın parçalana parçalana istifade edilemez üni-
tsye düşmesi, bir sahibe ait toprakların ayrı 
ayrı yerlerde bulunması gibi meseleleri bugünkü 
tsknik ve ekonomik şartlara uygun olarak dü
zenlenmek ister. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk köylüsünün 
belini büken dâvaların biri de; kredi dâvası-
ÎİT. Memleket çiftçilerine yeter derecede ucuz 
vs kolay kredi dağıtımını bir türlü gerçekleş
tiremedik. Her yerde bir ticaret okulu açmak 
gayretindeyiz, ama % 95 i meslekî teknik bil-
r i ieî i mahrum Türk çiftçisini teknik bilgiden 
yoksun bir halde bırakmaktayız. Her köyde 
bir ortaokul yoktur, ama bir çok köylerimizde 
ilkokul vardır. Buralardan mezun olanları ta
rım alanında yetiştirmek için kurulmuş olan 
teknik ziraat ve bahçıvanlık okulları kapatıla
rak yerine ortaokuldan mezun olanlar için ta
rım okulları açmak gayreti içine düştük. Bu 
hal memleket realitelerini bilmemek ve Türk 
çiftçisinin kalkınması için yanlış istikamette 
yürümek hevesinden başka bir şey değildir. 

Sayın arkadaşilarım, memleket ölçüsünde 
çiftçilerimizin teknik üretim, vasıta, âlet ve ma-
kinalarla donatılması bir hayli zaman önce ele 
alınmıştı. Türkiye Zirai Donatım Kurumu bu 
teşebbüslerin eseridir. Ne yazık ki, bu Kurum 
işin öngörülen gelişme sağlanamamıştır. Biz 
bu konuda hâlâ çiftçilerin donatımını Devlet 
mi, yoksa hususi teşebbüs mü sağhyacaktır? 
Eıınım münakaşalariyle zaman kaybetmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçilerinin te
miz, ıslah edilmiş tohumluk, fidan, fide ve da-
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mızlık ihtiyacını karşılamak ve teknik yardım
larda bulunmak üzere kurulmuş olan Devlet 
Üretme Çiftlikleri türlü bakımlardan çiftçileri
mize faydalı olmakta bulunduğunu belirtmek 
isterim. Fakat bu konuda da müesseseler, teş
kilat yeteri nisbette genişletilememiş, mevcut 
çiftliklere de daha geniş teşebbüslere girişme 
imkânı verilmemiştir. Memleketimiz çiftçileri 
henüz daha 4 yılda bir tohumlarını değiştire-
menıektedir. Islah edilmiş damızlık hayvan el
de etmek imkânına erememiştir. Bu konuda da 
alınacak tedbirler, yapılacak birçok işler var
dır. 

Aziz arkadaşlarım, 20 müyonu aşkın çift
çi zümresinin derdinin 10 dakikaya sığdırırsak 
elbette genişliğine, derinliğine bir konuşma 
yapamamak talihsizliğine düşeriz. Sözümü, Bas
kınım ihtar etmediğine göre, 1 -2 dakikasını da 
su iğleri grevine hasretmek istiyorum. Göre
vin doğrudan doğruya Tarım Bakanlığına aidol-
madığmı biliyoruz. Bugün Orta - Anadolu'da 
ve bu arada Konya'da da yağmur gereği nis-

Gtinie olmamıştır. Tam bu devre içinde çiftçi
nin yanıp yakıldığı günlerde, DSİ 4 ncü Bölge
sinin greve girmesi ve hattâ kanallardan değil, 
ta%iî surette akan sulardan dahi çiftçinin istifa
da edilmemesi için grevcilerin önüne gerilmiş 

ulandıklarını, esefle ve teessürle, görmekteyiz. 

Üretimin ve Türk çiftçisinin dertleri ile ya
kından meşgul olan Tarım Bakanı arkadaşımızın 
bu işe yardımcı olmasını, DSİ ile işçiler arasın
daki ihtilâfın biran önce halledilerek şu sıkıntı
lı günlerde bu işe bir son verilmesini temenni 
eder, G. P. Grupu adına hepinizi saygılarımla 
selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz 
efendim. Millî Birlik Grupu adına. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Tarım Bakanlığı bütçesi konuşu
lurken sık, sık sözü edilen toprak reformuna, 
ya da Tarım reformu konusuna parti sözcüsü ar
kadaşlarımız değiniyorlar. Ben de grupum adı
na toprak reformu, ya da tarım reformu denen 
o nesneye ait bâzı temeller olmak üzere Türki
ye'deki toprak dağılımının deng-esMiği üzerinde 
bâzı bölgesel rakamlar vermek istiyorum. Bu ra
kamlar gösterecektir ki ; Türkiye'de toprak da
ğılımında ve tarıma bağlı gelir dağılımında kor-
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kunç bir adaletsizlik vardır ve Atatürk'ün 1935 -
1937 T. B. M. M. ni açış konuşmalarında defa
larca işaret buyurdukları toprak reformunun 
yapılması, 35 milyonu bulan Türk nüfusunun 
bugünkü görünümü içersinde bir zaruret halin
dedir. 

Maraş ilinin merkez ilçesinde 106 köy var. 
148 bin dönüm toprak, tarım toprağı olarak bu
lunmaktadır. Bu 148 bin dönüm toprakta 
14 299 tarım ailesi vardır. 14 299 tarım aile
sinin 4 492 si, yani % 31,4 ü topraksızdır. 
% 68 inin toprakları vardır. Toprağın, bu top
rak sahipleri arasındaki dağılımı çeşitlidir. Bü
yük çoğunluk, nüfusun % 64 ü 10 dönümden 
aşağıdır. Pek azı da ileri doğru gelişmektedir. 
Şimdi, bizzat toprak sahipliği durumu içerisin
de toprağın dağılımının 10 dönümden az, 10 
ile 20 dönüm aralarında filân, ve nihayet 200 do -
nümden fazla olan dengesizliğin yanı sıra, da
ha önemli toprak reformunu zorunlu kılan bir 
başka gerçek var. Bu 108 köydeki 148 bin dö
nüm toprağın 120 bin dönümünün mülkiyetine 
sabibolan 1 072 aile köylerde oturmamalctadır. 
Toprağın 5/6 nin mülkiyetine sahibolan 1 072 
aile, 14 299 ailenin içerisinde bulunan 1 072 aile 
köylerde oturmamaktadır. Maraş Merkez İlçe
sinde, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da otur
maktadır. 

Adana Ceyhan ilçesinde, 79 köyde 630 bin 
dönüm toprak vardır. Bu topraklar üzerinde 
tarımla uğraşan aile sayısı 10 931 dir. Bunun 
% 34,3 ü topraksızdır. Bu 3 749 ailenin 1 171 i 
ortakçı, 78 i kiracıdır. 2 500 ü de tarım işçisidir. 
Ceyhan ilçesinin 79 köyünde bulunan 630 bin 
dönüm toprağın 298 bin dönümü, yani yansına 
yakını, 960 ailenin elindedir ve bu aileler bu 
köylerde oturmamaktadır. Bunlar da Ceyhan il
çesinde, Adana'da, istanbul'da, Ankara'da ve 
belki de İsviçre'de oturmaktadır. Köylerde otu
rup da dengesiz bir toprak mülkiyetine sahibo
lan, meselâ bin dönüm toprağa sahibolan insan
lar bu verdiğim rakam içine dâhil değildir. Ben, 
özellikle köylerde oturmıyan ailelere temas et
mek istiyorum. Bu durum Adana'da, Adana 
Merkez ilçesinde daha ağır bir görünüm göster
mektedir. 541 aile köylerde oturmamakta ve 407 
bin dönüm toprağın mülkiyetine sahip bulun
maktadır. Adana ovasında ortalama 835 dönüm 
düşmektedir. 

Adana'nın Karataş Kazasında köylerde otur
mayan ailelerden 1 494 ailede 630 bin dönüm 
toprak vardır. Konuşmalarımın bütün bu kritik 
noktalarında, köylerde oturmayan ailelerden 
bahsediyorum. Karataş'ta buna karşılık toprak
sız tarım ailelerinin oranı, bütün tarımla uğra
şanlara göre, % 43,2 dir. 

Dörtyol'da 103 241 dönüm tarım toprağı
nın üzerinde 5 183 çiftçi ailesi barınmaktadır. 
Bunun % 20,9 u, yani 1 085 aile, topraksızdır 
ve bu topraksız ailelere karşılık yine köylerde 
oturmıyan ve toprak mülkiyetinin % 14 ünü 
üzerinde bulunduran 245 aile köylerin dışında 
oturmaktadır. 

Topraksızlar Hatay'ın Hassa kazasında, ta
rımda çalışan nüfusun % 44,5 unu teşkil eder
ler. Hassa'da, yani köylerde oturmıyan tarım 
ailesi, tarım topraklarının % 66 sına, 53 bin 
dönümüne sahiptir ve 214 ailedir. 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde topraksızlar, ta
rım ailelerinin % 60,6 sim teşkil ederler. Nüfu
sun ortalama 2/3 ü topraksızdır ve burada da 
toprak mülkiyetinin % 78 ini teşkil eden 238 
bin dönüm toprak köylerde oturmıyan 328 aile
nin üzerindedir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'nin bu bölge
sinden, Güney - Doğu Anadolu'dan daha da kri
tik rakamlar da vermek mümkündür. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın 
Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet. 
Türkiye'nin, belki en kritik bölgesidir. Ama, 

toprak dağılımındaki dengesizliği, adaletsizliği 
ve toprak reformunun, Anayasa çerçevesi için
deki toprak reformunu - yani Anayasa çerçeve
si dışındaki bir toprak reformunu - asla aklımız
dan geçirmiyoruz. Anayasa çerçevesi içindeki 
bir toprak reformunun zorunluluğunu kesin ra
kamlarla ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Biz, bu rakamları her hangi bir profesörün, 
her hangi bir iktisatçının, her hangi bir araştır
macının araştırma sonuçlarından almış değiliz. 
Bu rakamlar, 1944 - 1945 senesinden beri de
vamlı yayınlanmakta olan Köy İşleri Bakanlığı
nın köy envanter çalışmalarından çıkarılmıştır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adma Sayın Ata-
yurt. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET FAÎK 
AT A YURT (Uşak) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, Tarım Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle Yüce Cumhuriyet Senatosunu ve Tarım 
Bakanlığı güzide mensuplarını grupum adına 
hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, reddedilen bütçenin 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun 4 .11 .1970 Çar
şamba günü akdedilen 38 nci Birleşiminde gru
pum adına Kars Senatörü Sayın Yusuf Ziya Ay
rım, A. P. Grupunun Tarım Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüş, temenni ve tekliflerini Yüce 
Senatoya arz etmişti. Bendeniz yine grupum 
adına bu görüş ve temennileri aynen tekabbül 
ettiğimizi arz ve ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel bu kür
süden Yüce Heyetinize maruzatta bulunan C. 
H. P. Sözcüsü Sayın Mete ile Millî Birlik Gru-
pu adına konuşma yapan Sayın Karaman tara
fından toprak reformu üzerinde durulmuş bulu
nulmaktadır. Bu kürsülerden defaatle Yüce 
Türk Milletine arz ve ifade edildiği üzere, A. P. 
hizmet felsefesinde Türkiye'nin geliştirilmesin
de ve kalkınmasında önemli bir rol ifa edecek 

olan tarım reformunun esasları ariz ve amik açık
lanmış, tutanaklarla tesbit edilmiş ve bunun an
cak cüzi bir kısmını teşkil eden toprak refor
munu da içerisine alan geniş ve şümullü zirai 
reformun esasları anlatılmaya çalışılmıştır. Bu 
itibarla daha ziyade ideolojik açılardan bâzı 
çevrelerce ele alınarak işlenilerek siyasi spekü
latif yapılmak istenen böyle bir mevzuun tek
rar burada 10 dakikalık bir zaman, içerisinde 
ariz ve amik münakaşa edilerek, polemiklere yol 
açmasını katiyen grup adına arzu etmemekte
yim. 

Mazide Fransa, Meksika ve Rusya'da ihti
lâlleri hazırlayan kimseler başlıca 3 nokta üze
rinde durmuşlardı. Bunlardan birisi; arazi mül
kiyetindeki bozukluklar, ikincisi azınlığın ço
ğunluğa tahakkümü ve nihayet üçüncü olarak 
da büyük toprak sahiplerinin siyasi kuvvete 
hâkimiyetinin bir neticesi olarak ortaya çıkmış
lardı. 

Muhterem arkadaşlar, hür ve demokratik 
nizamı ve hukuk devleti prensiplerini mutlak 
ve kati surette yerleştirmek istiyen Türkiye'de 
böyle sebepler mevcut değildir. Binaenaleyh, 
hal böyle olunca zaman zaman ve çeşitli bütçs 

müzakereleri vesilesiyle bir ideolojik görüş ve 
düşüncenin mahsulü olarak ve tamamen teorik 
bir şekilde mücerret toprak reformu üzerir 
durulmasında fayda yerine mahzurlar vardır 
Daha ziyade tarım reformunun benimsenmesi 
fikrini muhafaza etmekteyiz. Bunun gerçekleş
mesini bizler de grup olarak en büyük senıi-
miyetle arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, muhalif ve muarızla
rımız olan partiler ve gruplar sözcülerinin sa
dece toprak reformu üzerindeki bu duruşlarını 
bu suretle kısaca cevapladıktan sonra Türkiye'
nin millî ekonomi içerisinde tarımsal kaynak ve 
imkânları üzerinde kısaca tevakkuf etmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın senatörler, Türkiye'de tarımın kaynak 
ve imkânları başlıca iki grupta hülâsa edile
bilecek faktörlerin tahtı tesirinde bulunmakta
dır. Bunlardan birincisi; müspet faktörlerdir 
ki, bunları; arazi miktarının kifayeti, su ve 
sulama imkânlarının mevcudiyeti, eko - klima
tolojik olanların yeterliği, verimi artırma im
kânlarının mevcudiyeti, hayvancılığın imkânla
rı, tarımsal nüfus miktarının bizlere yeterliliği 
ve nihayet balıkçılığın ümitvar oluşu gibi hu
suslar üzerinde temerküz ettirmemiz mümkün
dür. Millî ekonominin bir kolu olarak tarımsal 
kaynak ve imkânlarımız, diğer taraftan sınır
layıcı bâzı faktörlere tabi olmaktadır. Bunlar 
şunlardır : Hızlı nüfus artışı ve tarımsal nüfu
sun çokluğu, genel ekonomik şartların tarımın 
gelişmesi için pek elverişli olmayışı temel veya 
alt yapı eksiklikleri veya kifayetsizlikleri, tarı
mın hava şartlarına bağlılığı, kuraklık, bilhassa 
yaz kuraklığı, don tehlikeleri, beşerî faktörle
rin gerektiği derecede gelişememiş olması, 
teknik bilgi ve teknik eleman noksanlığı, şiddetli 
toprak erozyonu, iyi tohum, fide ve fidan kul
lanılmaması, gübreleme ve sulamanın henüz ye
terli bir seviyeye ulaşamamış olması, ziraat alet 
ve maMnalarının noksanlığı ve bâzılarının fi
yatlarının yüksekliği, haşere ve hastalıklarla 
mücadelede yetersizlikler, kuruluşlarla ilgili 
noksanlıklar, işletmelerde bünye bozukluğu, dü
zensizliği ve arazinin küçük parçalara bölünüp 
dağınık bir halde bulunuşu, tarımsal yatırımlar
daki yetersizlikler, zirai kredilerin tam bir den
geye vâsıl olamamış bulunması, teknoloji ve pa
zarlama noksanlıkları gibi sınırlayıcı faktörler 
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tarım üzerinde tesir icra etmektedir. Bu du
rum muvacehesinde millî tarım politikasının 
amaçlarını da şöylece arz ve ifade etmek müm
kündür : 

1. Tarım ürünlerini, halkın daha iyi bes
lenmesi ve giyinmesi, ihracatın artırılması, sa
nayiin hammadde ihtiyaçlarının karşılanması 
için iç ve dış pazarları göz önünde tutularak, 
hızlı bir tempo ile artırmak, 

BAŞKAN — îki dakikanız var, Atayurt. 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — 2. Ta

rımsal nüfusun gelirlerini ve hayat standart
larını. yükseltmek, 

3. Bu amaçlara göre tarım politikasına iliş
kin tedbirleri alırken bu iki ilkeyi daima na
zara alarak ve bunun için tabiî kaynakların 
yanlış ve tahribedici şekilde kullanılmasını ön
lemek, kaynakları geliştirmek, tarımla uğraşan
lar arasında geliri düşük olanların Devletin 
tarım alanlarında yapacağı fedakârlıklardan 
faydalanmalarını önplânda tutarak uygun bir 
gelir dağılımı ve denge kurulmasına yardımcı 
olmak, bu amaçlara ulaştıracak yol ve vasıtala
rı iyi seçmek, aralarındaki öncelikleri doğru ve 
geçerli bir şekilde teşhis etmek, uzun ve kısa 
vadeli plân, program ve projeleri tesbit edilen 
sürede etkili olarak uygulamak, yol ve vasıta
ların seçiminde ve uygulanmasında tarımda po
tansiyeli smırlıyan faktörleri ortadan kaldır
mak veya etkilerini asgariye indirmek için ge
rekli tedbirleri mutlaka almak ve bu suretle 
Büyük Türk Milletini ve özellikle nüfusumuzun 
% 68 ini teşkil eden Türk çiftçisini refah ve 
saadet içerisine sokmak ve onların sosyal, eko
nomik ve kültürel meselelerini halletmek başlı
ca amaçlarımız mey anındadır. 

Muhterem arkadaşlar, tarım politikasının 
anahatları 15 nokta üzerinde hülâsa edilebilir. 
Bunlar şunlardır : 

1. Çiftçilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri 
genişletilmeli ve düzenlenmelidir, 

2. Tarımda verimlilik artırılmalı ve verim
liliği artırıcı girdilerin kullanılması hızlandırıl
malıdır, 

3. Tarımsal -yatırımların artırılması lâzım
dır, 

4. Tabiî kaynakların kurulması ve gelişti
rilmesi sağlanmalı ve tarımsal yerleşim düzen
lenmelidir, 

5. îş gücü yoğunluğu fazla ve birim başı
na yüksek hâsıla veren bitkisel ve hayvansal 
üretim teşvik edilmelidir, 

6. Tarımdaki bünye bozukluğu ıslah edil
meli ve iktisaden yaşıyabilir işletmelerin kurul
ması, bünye ıslahatında temel unsur olmalıdır, 

7. Tarımsal kalkınma, bölge projeleri içeri
sinde gerçekleştirilmelidir, 

8. Kooperatifçilik daha da geliştirilmeli ve 
çiftçilerin kooperatiflerde aktif bir rol alması 
sağlanmalıdır, 

9... Tarımın makinalaşmasmda işletmelerin 
ihtiyaçları ve ekonomimizin gerçeklerine göre 
hareket edilmelidir, 

10. Tarım ürünlerinin pazarlanması, islene
rek değerlendirilmesi ve tarım teknolojisi ger
çekleştirilmeli ve teşkilatlandırılmalıdır, 

11. Kredilerin artırılması ve daha da iyi bir 
şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır, 

12. Fiyat politikası düzenlenmeli ve tutar-
lığı daha da sağlanmalıda, 

13. Tarım hizmetlerinin dağılımındaki böl
gelerin özelliklerine göre önceliklere önem ve
rilmelidir. 

14. Bölge özelliklerine göre madde politika
sı tesbit edilmelidir, 

15. Tarım hizmetleri icrada sorumlu ba
kanlıkların yönetim ve denetimi altında yürü
tülmeli ve Tarım Bakanlığı reorganiso •edilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlar, geçen cari yıllar 
zarfında plânlı devrenin icalfoatından olarak 
Adalet Pa/fciısinin hizmet felsefesinin bir n i 
cesi olarak bâzı endikatörlerle tarımsal geliş
memiz üzerinde de ço'k kısaca durmak isliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, müsamaha hak
kınızı da kullanmış bulunuyorsunuz, istirham 
ediyorum, bağlayınız efendim. 

M. FAÎK ATAYURT (Devamla) — Bağla
mak üzereydim Sayın Başkanım. Muhterem ar
kadaşlar, Tarım Bakanlığı "bütçeleri 1985 yılın
da 613,5 milyon liradan ibaret iken 1989 yılında 
% 155 bir artış'a 951 milyon lirayı tecavüz et
miş bulunmaktadır. Ve bu, yatırımlar okrck 
olsun, cari harcamalar balkımından ve gerek
se transfer harcamaları bakımından bulunsun 
memleket gerçeklerine uygun bir seviyeyi ta-
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kibetmekte ve 1970 bütçesinde de aynı esaslar 
göz önünde bulundurulmuş bulunmaktadır. Ve 
eskiye nazaran artış yüzde 143,2 dir. 

Suni gübre üretimi 1905 te... 
BAŞKAN — Sayın Atayurt, daiha devanı 

edeceğe benziyor konuşmanız, istirham ediyo
rum efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Söz rica etmiş
tim, ben sıramı Sayın Atayurt'a devrediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, hak devri 
mümkün değil. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan, müsaade ederseniz. Su
ni gübre üretiminde de 1965 te 812,9 bin ton 
olan suni gübre miktarı 1969 da 2,8 milyar to
na baliğ olmuştur ki, artış % 341,9 dur. 1970 
programı ile 3,8 milyar tona baliğ olacaktır ki, 
artış Î965 e nazaran % 472,9 dur. 

Keza, bu cümleden olarak sertifikalı ve 
kontrollü tohum miktarı da 1965 te 93,3 bin ton 
iken, 1969 da 280,2 bin ton olup artış mik
tarı % 279 ve 1970 proyramı... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, sözünüzü kesi
yorum istirham ettim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, çiftçiye intikal eden yıllık 
traktör sayısında, kredi miktarında, hububat 
üretiminde, baklagiller üretiminde, endüstriiel 
bitkiler üretiminde, yağlı tohumlar üretiminde, 
et üretiminde, süt üretiminde, yapağı, tiftik ve 
kıl üretiminde aynı zamanda sulama sahaları
nın hektar olarak ifadesinde daima artışlar % 
SOO ilâ 400 bu devre arasında bir seyir ta-
kibetmiş tir. 

Tarım Bakanlığı camiası müspet faktörleri 
teşvik etnıslkte buna mukabil tarımın kaderine 
hâkim olan menfi faktörleri mümkün olduğu 
kadar süratle izale etmek üzere gereken tedbir 
vs tepbıjüsleri almış bulunmaktadır. 

Vakit dolduğu için sözlerimi burada bitirir, 
Tarım Bakanlığı camiasına ve Yüce Türjk Mil
letine bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni sder, büyük "başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; Tarım Bakanlığının 1970 yılı 
bütçesinin bundan önceki müzakeresinde de şah

si görüşlerimi açıklarken Malatya'nın fukaralı
ğa mahlkûm edildiğini arz etmiştim. 1968 yılın
dan beri sözlü ve yazılı olarak yapmış olduğu
muz bütün müracaatlar tesirsiz kalmıştır. 

Muhterem senatörler, bir toprağı en elve
rişli ürününden mahrum etmek o toprak sakin
lerini mahrumiyete mahkûm etmektir. Malat
yalı ailelerin küçücük tarla dilimleri 7 den 
70 e kadar her çağdaki fertlerinin iş alanıdır. 
Haşhaş eMminiıı yasaklanmasiylie bu aoMerin 
topraklarına kilit vurulmuş ve fertleri başı
boşluğun sefaletine terkedilmiştir. Binlerce 
aile yuvalarını terkederek göç ederek toprak 
ile sahibi gözyaşHariyle birbirini terletmekte
dirler. Bu yıl kuraklığın da getirdiği kıtlık 
uğultuları Malatya'mıza bir âfetin gelmekte 
olduğunu haber vermektedir. Yarım milyonun 
üstünde bulunan Malatya insanlarının akıbetine 
seyirci mi kalınacaktır? Yabancı devlettlerin 
silâh ve cephane fabrikalarından dünyaya 
akan ve ölüm saçan harb mamulleri döviz kar
şılığı olduğu için yasaklanmaz da bizim geçim 
kaynağımız olan haşhaş tarlalarımız neden 
kısırlığa mahkûm edilmektedir? Bütün dünya 
milletleri toprağa, sen bana ne verirsin, diye 
sorar ve onun cevabına uyar. Bizim toprağı
mız ve halkımız feryadeder fakat Hükümetimiz 
duymaz ve bunların karşılıklı isteklerine uy
maz. Beşeriyet için zararlı diye yasaklanıyorsa 
silâh ve cephaneler neden yasaklanmaz? Onla
rın tek vasfı öldürmek ve tahribetmektir. Hal
buki haşhaşın yağından istiyen ilâç, istiyen 
uyuşturucu madde yapar. Kaçakçılık oluyorsa 
değerini Hükümet verir ve tekelinde bulundu
rur. Ve kaçakçılığa da engel olabilir. 

Kaldı ki, her çeşit malzeme kaçakçılığı yur
dun içine akmakta ve döviz kaynaklarımızı 
kurutmaktadır. Bizim mamullerimizi yasakla
makla da gelen dövizlere kapılarımız kapa
tılmaktadır. Memleketimizde haşhaş yağını 
uyuşturucu madde olarak kullanan kimse yok
tur. Ancak dışarıdan gelen maddî ve manevî ze
hirlerle halkımız insafsızca uyuşturulmakta ve 
buna seyirci kalınmaktadır. Bizim haşhaş yağı
mızı alanlar ister uyuşturucu, ister ilâç olarak 
kullanır, o bize ait bir sorumluluk değildir. 
Asıl tehlike bu ürünün yasaklanmasiyîe halkı
mız küçücük tarlalarında esrar yetiştirmeye 
ve bunu dışarı kaçırırken de kendileri içmeye 
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başlamışlardır. Bu feci iptidadan bu halkı çe
virmek mümkün olamıyacaktır. Hiç vakit kay
betmeden haşhaş ekimine müsaade edilmesi, 
toplumun hayatı pahasına bir zaruret halini 
almıştır. Aksi halde toplum zehirlenecek ve 
sefaletten doğan katil hâdiseleri çoğalacaktır. 
Malatya halkının feryadiyle Hükümeti uyar
mak istiyorum. Aksi halde bu feryat bütün 
Türk toplumuna sirayet istidadını taşımakta
dır. Malatya halkı göç etmek üzeredir ve göç 
etmektedir. Sefaletin göçü bu vatana sığamı-
yacak ve bu ağır yükü hiçbir iktidar taşıya-
mıyacaktır. Bu göçün ve bu yükün hesaplanarak 
önlenmesini umar, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın tzmen?... Yok. Sayın Pı
rıltı, buyurun. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; şahsım adına 
söz alışımdaki saik dünkü Ticaret Bakanlığı 
bütçesi müzakereleri sırasında 6 bin tonluk 
kepek ihracı münasebetiyle Tarım Bakanlığı
nın mütalâası veya, yanlış tesbit etmemiş isem, 
«müsaadesi almdı» diye bir cümleyi sayın Ba
kan kullanmıştı. İşte bu münasebetle hayvancı
lığımızla ve hayvancılığa ilişkin mâruzâtı
mı Bakanlık ricali buradadır, diyerekten, faydalı 
olur mülâhazasiyle arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hayvancılığımız Tür
kiye'de ne kadar çaba sarfedersek edelim, ge
lişme yolunda değildir. Eğer lâyik olduğu 
ehemmiyeti kendisine verirsek, ki - evvelâ bu, 
krediden önce, beslenme ile, yem ile alâkalı bir 
konudur. - Bunu halletmedikçe hayvancılığın 
gelişmesine imkân yoktur. 

Mecelle hükümlerinin cari olduğu bir devir
de arazi kanunnamesinde meraların kültür ara
zisi haline gelmemesi önlenmiş iken, bugün biz 
meraları bozuyor, kültür arazisi haline getiri
yoruz. Buna da hükümetler, bakanlıklar seyirci 
kalmaktadır. 

Yalnız meraların bozuluşu hayvancılığımız 
yönünden değil, erozyon yönünden de zararlı 
olduğunu belirtmek isterim. Bugün Orta - Ana
dolu'da, Konya'da rüzgâr erozyonu var. Tahmin 
ediyorum, yer, yer meraların bozulmuş olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Birçok bölgelerde hayvancılıktan vazgeçer 
hale gelindi. Çünkü mera bulamıyoruz. Bayır
larda dahi, buraları bozmak suretiyle idari ma

kamlar müsamahakâr hareket ederek, kanuna 
aykırı olarak buralarda ziraat ediliyor ki, - sarf 
edilen masraf ile elde edilen gelir karşılaştırıl
dığı zaman, tahmin ediyorum zarara bir işlet
medir - ama, buna rağmen yapılıyor. Fakat, bü
yük kaybımız oluyor, millî gelir olarak hayvan
cılığımız beslenememek durumuna düşmektedir. 

Mevzuu kepekten açmıştık, kepek ihracedi-
yoruz, niçin ihracediyoruz? Bakan cevap veri
yor : - Tarım Bakanlığının da müsaadesini ve
ya mütalâasını almış - «Efendim İstanbul ve ci
varında fabrikatörler bizi sıkıştırdı. İstihsal et
tiğimiz kepek çok, istihlâk yok, depolamada 
güçlük çekiyoruz, Kars'a sevk etmek imkânın
dan da mahrumuz. Çünkü, astarı yüzünden pa
halı olur» diyor. 

Acaba, bizden ithal eden devletLsr bu «as
tarı yüzünden pahalı olacak» keyfiyetini düşün
müyorlar mı? İthal ederek hayvancılık yapı
yor, sütçülük yapıyor, kârlı hale geliyor, fakat 
biz Türkiye hudutları içerisinde İstanbul civa
rından, Ege bölgesinden Kars'a sevk etmekte 
zararlılık mütalâa ediyoruz. 

Bu, ekonomik anlayışla kabili teZtlf değil
dir. Kaldı ki, Kars'tan otu, Orta - Anadolu'
ya, Batı - Anadolu'ya getiriyoruz. Yine, yan
lış tesbit etmemiş isem, Kars'taki ot, yılı itiba
rı ile fazla ise, Devlet Demiryolları, hayvan
cılıkla, besicilikle, sütçülükle iştigal eden fir
malara indirimli tarife tatbik ederek otu, daha 
ucuz nakletmek imkânını bahsetmiştir. 

Acaba, kepek için laynı şey tatbik ediisrnsz 
mi? Kaldı ki arkadaşlar, bugün Türkiye'de 
fennî yetr sanayii kurulmuştur. Bunun ysgâr.e 
hammaddesi kepektir. Biz bunu istihlâk ede
cek vazıyetteyiz. 

Yem fiyatları pahalıdır diye şikâyet ettiği
miz zaman, Hükümet bize çıkıyor, diyor ki 
«Ben serbest rekabet piyasası içerisinde arz ve 
talebe göre fiyatı teslis edeceğini kabul etmiş 
b'ir partinin temsilcisi olarak karşınızdayım» 
Peki, şu halde az da bir fazlalık olduğu zaman 
hali ile fiyalt düşecek, müsaade etsin de ihraç 
etmesin ve böylelikle fiyatlar düşsün. Fiyat 
düştüğü zaman da ihtiyaç sahipleri daha ucuz 
yem almak imkânınla kavuşsun. 

Arkadaşlar, yalnız kepek ihracsdilmiyor. 
Pamuk küspesini, Kliizink Anlaşması olan dev
letlere satıyoruz. Biz hayvancılar da sıra be!k-
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liycrek 74 kuruşa kepek küspesi (almaya Çalışı
yoruz. Klizbık Anlaşması olan demir perdesi 
gerisi memleketlere pamuk küspesi gitmiyor. 
Serbest döviz 'Sahalarına, İstanbul, izmir, İs-

Ikenderun . limanlarından yükleniyor. Sadece 
konşimentolar geziyor. Şu halde Bayın Baka
nın, Bakanlık ricalinin nazarı dikkatini çeki
ye ram. Eğer hayvancılığımızın yegâne beslenme 
maddemi*! ukm siltün, yağın, proteinli gıdaların 
memleketlinizde böl miktarda olmasını arzu 
ediyorsak, lûif sn bu şekildeki yem ihtiyaçlarına 
müsaade edilmesin. 

Bu vesile iıle, hayvancılığı Türkiye'de, ki 
civar hudutlarımızla bakarsak ıet fiyatları çok 
yüksektir, geliş tir irs ek, diğer ihraç metaOıarı-
mız, kalemlerimiz arasına almamız mümkündür. 
Ama, gerek ithal edilen yemde olsun, gerek 
bizim yemlerde olsun, yapılacak fiyat düşüklü
ğünden doğacak kârı bu işle iştigal eden ara
cılara kaptırmış olmamız lâzım. Bugün hay
vancılıkla iştigal edenler, sütçülükle iştigal 
edenler daima zarar ediyor. Zarar edilen bir 
isi kimsenin yapması da mümkün değildir. Tav-
siy-s etmemize de imkân kalmıyor. 

Bunun için Sayın Başkanlığın ve bilhassa 
hayvancılıkla iştigal eden dalının bu işte biz-
•lers, Türk milletine önderlijk yapmasını istir
ham eder, 1970 bütçesinin Tarım Bakanlığına 
ve T ark çiftçisine hayırlı, uğurlu olmasını di
leyerek sözlerimi bitirir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yaz geçtim «fen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanlığınca 

S. U.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Zi
raat Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz ıal-
mak fikrinde değildim. Ancak, toprak reformu 
bahsinde Aziz Atatürk'ün yüce ismi söylenmesi 
ürerine söz almış bulunuyorum. 

Evet, Aziz Atatürk toprak reformunu da di
ğer inkılâpları halkasına katmak istemiş ise 
de, maalesef ömrü vefa etmediğinden, yapama
mıştır. 

Arkadaşlarım. Aziz Atatürk toprak inkı
lâbım,, g-sbsder mahiyette yapılmasını isteme
miştir. Atatürk'ün, toprak inkılâbını toprak 
sahiplerini aş bırakıp süründürmemıe|k için is-

Atatürk'ün istediği toprak inkılâbı, toprak 
sahiplerine sulu araziden bin dönüm, susuz yer
lerde hin beşyüz dönüm bırakılmasını ve ay
nı zamanda değer bedeli ile alınıp hiç olmazsa, 
yansını peşin vermdkti. Buna mukabil, 1944 te 
hazırlanıp tatbik imkânı hükmıyan. toprdk in
kılâbının aldığı şekil; 17 nci madde ile, 50 ilâ 
200 dönüm tarla, bedeli de 1912 deki vergi be
deli nisbetinde 20 sene taksitle verilmek sure
tiyle yapılmak istenmiş tir. 

Arkadaşlarım, 1944 te toprağın beher dönü
mü 500 lira ederken 30 liradan verilm.dk isten
miştir ki, bunun adı, toprak reformu veya inkı
lâbı değil, doğrudan doğruya, gasptır. 

Haddizatında zerre kadar vicdanı olan her 
toprak sahibinin toprak inkılâbını istememesi 
imkânsızdır. Ancak, gasheder mahlyettelki top
rak inkılâbını sizlerin de ra*ı olacağını zannet
mem. 

Aynı zamanda elimizde kalkan olarak kul
landığımız Anayasada, alınacak arazinin, "bede
li peşin ve değer fiyatla alınmasını öngörmek
tedir. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPIÖI (Urla) — 

Ben de söz rica ediyorum efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Ben de söz is

temiştim efendim. 
BAŞKAN — istemediniz Sayın Melen, Ne 

zaman istediniz? 
FERİD MELEN (Van) — Ben, not ettiğini

zi zannettim. 
BAŞKAN — Kaydedeyim. İkinizde mi isti

yorsunuz efendim? 
İBRAHİM ETEM KARAKAPIÖI (Urfa) 

— Bir hususu arz edeceğim, c kadar. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
öztiirkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Bir sayın se
natör arkadaşımız haşhaş üzerinde durdular. 
Ben bir hekim olarak, haşhaşın gelişi güzel yer
lerde değil, tarımda en verimli olan sahalarda 
ve mümkünse bu sahaların daha da daraltılmak 
sureti ile, ekimini kontrol altında yapılmasının 
yerinde olacağı kanısını daima, her yerde müda
faa ederim. Bu, aslî vazifelerimden ilkidir. 

Yalnız, bizdeki haşhaş mahsûlünün alınışında 
teknik bâzı noksanların da olduğunu ilâve et-
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mel;; isterim, Afyon ba^ı çizildikten sonra, sütü 
donıınea kasıyıe?. âletlerle bir kısmı alınıyor, 
geri kalan bası, meselâ Fransa'ya satılıyor. Geri 
kalar. kısımdan iae Fransa Biyolin veya Kodein 
gibi hususları yapmak sureti ile baltan elde edi
lecek gayet cüri, bir dolara mukabil, milyon
larca dolarlık Biyelin ve Kodein'i tekrar bize sa
tıyor. 

Madem M, bunun ithali, gerekmektedir, tıb
ben, O saman. bu. hususu da Türkiye'de imâl 
imkânlara sağlanmak suretiyle ileri bir döviz ta
sarruf imkânı, sağlanamaz mı? Çünkü, biz na
sıl olsa hammaddesini satıyoruz ve işlenmiş ola
rak tekrar ithal ediyoruz. Bunun sıkı bir kont
rolü sonunda, eyle zannediyorum ki, büyük bir 
döviz sıkıntını içerisinde olan durumumuz için. 
hiçolmazsa, bu. yönden bir fayda sağlanacağı 
kanısındayım. 

Diğer bir konu, ra ürünlerine aidolan kanun 
teklifi Cumhuriyet Senatosunda da kabul edildi. 
Bakanlığımızdan biran önce tatbikata geçil
me:! hususunda enerji ve gayret sarf etmesini 
istemek en tabiî vazifemizdir. Zira trol almış 
yürümüştür. Bugün Türkiye; artık balık yene-
miye^ek duruma düşmüştür. 

Toprak ve tarım, reformuna da, bir tek keli
me ile değinmeden geeemiyeceğim. 

Toprak reformu bence, suya giden bir kim
seye elinde teneke veya kovası olduğu halde, 
«ne o, suya mı gidiyorsunuz?x> gibi, lâf olsun diye 
söylenen bir söz gibidir. Gelmiş geçmiş bütün 
iktidarlar, iktidarı zamanında toprak reformu
nun tek kelimesini bile kullanmadılar, şimdi 
mütemadiyen görüyoruz ki, toprak reformun
dan büyük şevkle bahsetmektedirler. Bu top
rak reformu halli gereken bir konu ise, kendi 
iktidarları zamanında Türk köylüsünün adedi 
daha azdı, arazide de bir değişiklik olmadığı
na göre, o zaman bunun tevziat yönü daha 
kolay olacak idi. Halbuki, her sene iMyiiz bin 
yeni çiftçi ailesi husule geldiğine göre demek 
ki 1923 - 1933 - 1943 yıllarında yapılacak olan 
bir toprak reformu ile, 1970 ve 1973 yılların
da yapılacak olan toprak reformu arasındaki 
büyük zorluk farkları ne kadar bir çıkmaza 
girileceğini kendiliğinden ortaya koymaktadır. 

Ekmek tüketimi her ne kadar Ticaret Ba
kanlığını ilgilendiren bir husus ise de, ekme
ğin aslı olan buğday, tarımı ilgilendirdiğine 

göre, Türkiye'de ekmek tüketimi, ne yazık 
ki, israf edilmektedir. Acaba, büyük ekmek ya
pımı yerine daha küçük ekmek yapımı cihetine 
gidilse, öyle zannediyoruz ki, ekmek sarfiyatı... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, o hususu 
Ticaret Bakanına söyleriz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Efen
dim, anamadde, iptidâi madde buğday ve buğ
day da tarımı ilgilendiren bir konu olduğun
dan bu nedenle ben asıl malın sahibi olan Ta
rım Bakanlığı Bütçesinde bu hususu arz etme
yi uygun gördüm. Hakiki mal sahibi Tarım 
Bakanlığıdır, Ticaret Bakanlığı bunun ticaret 
hususunu ilgilendirir. 

Hayvancılık konusunda sayın senatörler 
uzun uzun konuştular. Bendeniz senelerce bu 
konu üzerinde daima ısrarla dururum. Kuzu 
katliamının önlenmesi çarelerini, ne yazık ki, 
bulamadık. Bugün kuzu katliamı ile Türkiye'
de milyonlarca lira boşa gitmektedir. Etinden 
istifade edilemiyor. Gıdai nesne gayet cüzidir. 
Ve bitmiyen bir kuzu mevsimi vardır. Hangi 
lokantaya gitseniz, hattâ Meclis lokantasında 
dahi mevsimin her gününde kuzu şişi diye söy
lenir. Fakat kanunen kuzu neye denir, bunun 
tarifi .memleketimizde daha yapılmamıştır. Ku
zunun tarifi bile yapılmıyan bir memlekette, 
kuzu mücadelesinde ve kuzu katliâmında önle
yici tedbirler almamıyacağı da tabiîdir. Bu, 
her şeyden mühimdir. Kuzu katliâmını durdu
rarak memleketimize en büyük faydayı sağlı-
yacak Tarım Bakanının büstü dikilmelidir. Bu 
kürsüden bir Tarım Bakanım s, Meksika buğ
dayı nedeniyle, büstünün dikileceğini söyledi
ler, ama, bence Meksika buğdayından önce büs
tü dikilecek Bakan, ancak kuzu katliâmını ön-
liyen Bakan olacaktır. Ve o Bakanın büstü 
Türk Milletinin kalbinde ebediyen dikilmiş ola
rak kalacaktır. 

BAŞKAN — iki dakikanız var, Sayın öz
türkçine. Deminki ikazım da zaman israfınızı 
önlemek içindi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Meksika buğdayına değinmiştik. Hakika
ten Meksika buğdayının glutein, nişasta ve 
karbonhidrat durumu ile, - bir hekim olarak 
bunu sormak bizim vazifemiz - yerli buğdayı
mızın karbonhidrat durumu ne safhadadır? 
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Bizim aldığımız malûmatlara ve bilhassa Yu
nanistan'dan aldığımız özel malûmata nazaran 
Meksika buğdayında bulunan karbonhidrat 
durumu ile yerli buğdayın karbonhidrat du
rumu mukayese edildiğinde yerli buğdayımı
zın karbonhidrat durumunun daha önde oldu
ğu ileri sürülmüştür. Acaba, bu husus lâibora-
ftuvar tahlilleri yapılarak bir sonuca bağlanmış 
mıdır? Bu yapıldıktan sonra, birim üzerimde 
duralım, Meksika buğdayından bir dönümden 
500 kilo alıyoruz, yerli buğdaydan bir dönüm
den ©İli kilo alıyoruz sözünden maksat , kemi
yette, keyfiyette, gramajda değil. Gıda ba
kımından üzerinde duralım. Ona göre de has
talarımıza, Meksika buğdayından şu kadar 
gram, yerli buğdaydan ise bu kadar gram 
ekmeği yiyeceksiniz diye, bilhassa diyabetli has
talara tavsiye imkânını bulabilelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Melen. 
FEEİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; sözcü arkadaşlarımızın 
da belirttiği gibi zirai gelir artışımız maalesef 
son birkaç yıl içinde nüfus artışının dahi altın
da kalmaktadır. 

Türkiye'de tarımın gelişmesi bir taraftan 
beslenme meselesi ile ilgilidir. Nüfusumuz sü
ratle artmaktadır. Ve beslenme meselemiz her 
gün daha önemli bir hale gelmektedir. Diğer 
taraftan kalkınmamızla ilgilidir. Çünkü, plânı
mız tarıma dayanarak bir kalkınma modeli or
taya koymuştur. Biz tarımdaki gelir artışı ile 
yatırım yapma durumundayız. Ama, bugünkü 
tarımdaki seyir ne beslenme meselemizi hallet
meye ve ne de kalkınmamız için emniyetli bir 
manzara göstermeye maalesef yeterli değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün tarım meselele
rini şüphesiz ki, 10 dakika içinde gözden ge
çirmeye ve mütalâa etmeye imkân yok. Tarı
mın gelişmesi için, bilhassa zirai mahsullerimi
zin artması için öteden beri üzerinde durulan; 
tohumluk meselelerinin halli, gübre meselesinin 
halli, sulama işleri, ziraat aletleri, zirai müca
dele ve zirai mahsullerimizin değerlendirilmesi 
gibi problemlerdir. Bunlar üzerinde bütün arka
daşlarımla her vesile ile dururlar ve hakikaten 
bu meselelerimizin halli tarım mahsullerimizin 
artmasını hiç şüphesiz sağlıyacak faktörler
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar için çalışılmı
yor değil. Tohumluk üzerinde hükümetlerin 
geniş çalışması vardır. Ve bu çalışmalar tevzi 
edilen tohumluk miktarı ile birlikte gün geçtik
çe artmaktadır. G-übre, bilhassa son birkaç yıl 
içerisinde, hakikaten sevindirecek bir miktara 
ulaşmıştır. Ziraat aletlerinin dağıtılmasında yi
ne gelişme vardır. Zirai mücadelede de yine az 
çok ilerleme var. Zirai mahsullerimizin değer
lendirilmesi için, yetersiz olmakla beraber, bir 
çalışma var. Fakat bütün bunlar yine yetersiz 
kalıyor. Bunların üzerinde önemle durmak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, filvaki tohumluk me
seleleri, gübre meselesi ve saire aksamadan yü
rüyen işler değil. Faraza tohumlukta partizan
lığın büyük rol oynaması, tohumluk tevziindeki 
faydaları yarı yarıya azaltmaktadır. Benim se
çim çevremden misal vereyim. Orada to
humluk, mahallin Ziraat Bankası, veya tarım 
müdürünüzün, teşkilâtınızın yaptığı tetkike ve 
hesaba dayanmaz. Orada tohumluk Adalet Par
tisi Başkanının verdiği listeye göre tevzi edi
lir. Adalet Partisinin verdiği liste, tarım teşki
latımızın tetkik yaparak tesbit ettiği ihtiyaca 
uygun olmıyabilir ve maalesef de öyledir. Son 
seyahatimde Diyarbakır'da gördüm; tohumluk, 
bir - iki iktidar partisine mensup milletvekilinin 
tesiri ile, daha çok onların yakınlarına verilen 
bir meta halinde olduğunu söylediler ve acı acı 
şikâyet ettiler. Bunu müşahedelerime dayana
rak söylüyorum. Bunu genişletebilirsiniz ve 
Türkiye ölçüsünde maalesef böyledir. Bu şekil
de bir tohumluk dağıtılmasının zirai istihsali
miz üzerinde beklenen faydayı sağlamasına im
kân olup olmadığını takdir edersiniz. 

Gübre de öyledir. Kredi, evleviyetle öyledir. 
Kredi bir facia halindedir. Kredi, birçok yer
lerde tamamen parti teşkilâtının bir nevi pro
paganda fonu haline getirilmiştir ve getiril
mektedir. Tarım Bakanlığımız asıl bunlarla 
mücadele edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bunun dışında tanın
da önemli gördüğüm mesele şahsan, eğitim me
selesidir. Belki on - onbeş yıldan beri Devlet 
tarımımız için her yıl artan ölçüde fedakârlık 
yapmaktadır. Buna rağmen büyük bir netice 
alamıyoruz. Bunun bir sebebi partizanlık, kay
nakların iyi kullanılmayışı ve şaire, diğer bir 
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sebebi de eğitini meselesidir. Ve biz tarımda bu 
eğitim meselesi üzerine yeteri kadar eğilmedi-
ğimiz kanaatindeyim. 

iftihar edeceğimiz bir tarım teşkilâtımız var. 
Yüzlerce hattâ binlerce değerli mütehassıs ele
manımız var, ama buna reğmen bir eğitim me
selesini halledemiyoruz. Başka memleketlerde 
bugün mütehassıslar tarla başındadır. Tarla ba
şında eğitim yapar, toprağın sürülmesinden 
biçilmesine kadar bütün faaliyetlere nezaret 
eler ve öğretici olur. Maalesef, böyle bir ça
lışmamız yok. Tarım okullarımız var. Ben bir
kaç tanesini gördüm. Teknik eleman yetiştiri
yorlar, bir defa bu teknik elemanları nasıl kul
lanacağımız dahi henüz halledilmemiş. Ben ge
çen gün kendi secim çevremde bir okulu ziya
ret ettim, peki, çıkacak çocuklar ne olacak, o 
meçhul. Nihayet Devlet dairesinde memur ola
cak. Bunun yanı başında bu yetmez. Bir okul 
açtığımıza, bir müessese kurduğumuza göre 
onun hiç olmazsa kendi ilinde kurslar açması ve 
bütün köylülerimizi oradan geçirmesi, gösteri
ler yapması ve saire gibi eğitime hizmet etmesi 
lâzım. Maalesef öyle bir faaliyete de şahit ol
muyoruz. Eğitim meselesi üzerinde Tarım Ba
kanlığının ciddiyetle durması lüzumuna kaa-
niim. Ben Amerika'da gördüm, bunu pratik ha
le getirmişlerdir. Toprakları tahlil etmişler ve 
renklerini basmışlardır. Böyle güzel şeyler köy
lülerin ellerinde var. Aynı şeyi Japonya'da da 
gördüm. Tahsisan Japonya'da göreyim diye bir
kaç çiftlik gezdim. Toprakları tahlil etmişler, 
renk renk gayet güzel baskı. Adam ahyor bir 
avuç toprak, yaklaştırıyor hangi renge uyuyor
sa bu budur, diyor. Buraya ne ekilir?. Ne güb
re verilir, ne vakit sulanır? Hepsi yazılı. Ve 
köylünün elinde bu partik bir şey. Bu, tabiî ye
terli değil. Bunun üzerinde mütemadiyen çalı
şan mütehassıslar var.. Bunu basit bir misâl 
olarak arz ettim. Binaenaleyh, eğitim meselesi
nin her yönüne önem verilmesi lüzumuna kaa-
niim. 

Mv.hterem arkadaşlar, hayvancılık alanın
da,.. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 

FEF.ÎD MELEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, hayvancılık alanında maalesef daha 
çok geriyiz, hayvancılığımız âdeta hakirdir, di
yebiliriz. Tarım Bakanlığımızın hayvancılık 

mevzuunda çalışması bâzı mücadelelerden iba
ret kalmıştır. Yani kütle halinde faa!'y?tins zz-
hidolmadık. Bilhassa bizim Doğu bölgemiz ki, 
hayvancıl bölge olması lâzım, yaylalariyle, bu 
bölgede yakın zamana kadar veteriner de yok
tu. Şimdi, dahi bâzı ilçelerimizde veteriner var, 
diğerinde yok. Faraza Van içerisindeki V2îeri-
nerlerin sayısı da iki, üçü geçmez zannediyorum. 
O da çok zaman münhal kalır. Teşkilât da yok
tur. Merinos üzerinde çalışılmıştır, belki 25-33 
seneden beri bunun üzerinde çak siliyor, benim 
görüşüme göre, başarılı olmamıştır bizde meri
noslaştırma. E, bunun yerine bir başka tür, fa
raza yerli hayvanlarımızı geliştirmek şıkkı belki 
daha iyidir. Bu bakımdan ikinci nokta bence 
araştırma mevzuudur, tarımda bu ara,ştırm.aya 
da önem verilmesi; bilhassa son durumlar kar
şısında, bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir enteresan şey zik
redeyim : Birinci Dünya Harbinde Ruslar Do
ğu - Anadolu'yu işgal etmişler, Bitlis yakınla
rına kadar, Sivas yakınlarına kadar gelmişler, 
2,5 sene kalmışlardır. 2,5 sene zarfında Doğu -
Anadolu'nun bütün zirai durumlarını tetkik et
mişlerdir. Ziraat Fakültemizde var, ben bunlar
dan .bir kısmını tercüme ettirdim. 100 çili essr 
vardır. Doğu - Anadolu'nun lahanasını, arpa
sını, susunu, busunu hepsini tetkik etmişlredir. 
E, maalesef, 50 yıllık Cumhuriyet devrinde, bıra
kın İmparatorluk devrini, böyle bir tetkik yok
tur. Yani bu ölçüde bir tetkik yapılmamıştır. 
Ben, faraza arpanın, çavdarın menşeinin Do
ğumda bâzı iller olduğunu ve dünyanın en iyi 
lahanasının falan yerde yetiştiğini Ziraat Fa
kültesindeki Rusça eserleri tercüme ettirerek 
öğrendim. Bu araştırma mevzuu da, maalesef, 
yeteri ölçüde gelişemiyor, kurduğumuz üniver
siteyi hiç olmazsa bu istikâmette bir çalışmaya 
sevk etmek lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlar, haşhaş ekiminden 
bahsettiler, haşhaş ekiminin yasaklanması şüp
hesiz yerindedir ve Türkiye medsnij/et âlemi 
içerisinde dünyayı zehirliyen bir memleket ola
rak şöhret bulamaz. Bir zaman bu ölçüde de
ğildi, haşhaş Türkiye'de sadece üç, dört i!de eki
lirdi. Fakat sonra kaçakçılık imkanlarının be
lirmesi üzerine yayılmıştır. Haşhaş ekiminin 
men edilmesi lâzım, fakat men ederken bir ka
rar ile sadece men ettim demekle yetinmek 
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mümkün delildir, köylü yıllarca haşhaşa alış
mış, bir başka mahsule intikal etmek için ona 
rehber olmak lâzım, ona malzeme vermek lâ
zım, ona kredi vermek lâzım, men etmek böyle 
olur; yoksa, sayın arkadaşımızın biraz evvel bu
rada, söyledikleri yerindedir. Birdenbire köylü
yü bu mahsulden men ederek, bu mahsulle ge
çinen köylüyü açlığa mahkûm etmek, medeni 
bir memlekette hoş görülecek bir tutum değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Melen, vaktiniz doldu 
öf OIid'İKl. 

FERÎB MELEN (Devamla) — Traktör me
selesi üzerinde ele, Sayın Başkanım müsaade 
e&srze, bir dakika duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, traktörlerimiz çoğalı
yor, memnuniyet verecek şekilde, yalnız bir baş
ka durum hâsıl oluyor. Tabiî her köylü traktör 
alacak halde değildir. Traktörü bâzı varlığı ye
rinde olan büyük çiftçiler almaktadır veyahut 
da bu isin ticaretini yapmak üzere almaktadır
lar. Bu clefa bâzı yerlerde tekel haline gelmek
tedir, rakabet de olamıyor ve köylü traktör sa
hiplerine mahkûm oluyor ve çok para vermeye 
mecbur kalıyor, toprağını sürdürmesi, yahut da 
biçtirmesi için. Bu sebeple traktörlerin sayısını 
artırırken, daha doğrusu tarımımızı maikmıalaş-
tıvırken, bunun yanıbaşmda kooperatifler ku
rulmasını da teşvik ve hattâ Tarım Bakanlığı
nın buna öncü olması gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, bende
niz bir hususu arz etmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Malûmuâliniz olduğu veçhi
le bu sene Türkiye'de umumi bir kuraklık de
vam etmektedir. Zaman, zaman bu kuraklığın 
vereceği zararları senatör arkadaşlarımız bu 
kürsülerden ifade ettiler. Ancak, bir hususa Sa
yın Bakanın dikkatle eğilmesini ve sözlerime 
buradan herkesi ferahlatacak bir cevap verme
limi bilhassa rica ediyorum. Bu kuraklık hüküm 
sürerken son zamanlarda bâzı yerlerde yer 
yer yağışlar olmasa hasebiyle nisbeten çiftçi 
kendi durumunu kurtarmıştır. Ancak, bu ku
raklık içinde Urfa vilâyetinin hususi bir du
rumu vardır. Bu sene ekimin çok iyi olacağı 
tahmin edilirken maalesef yağışların gecik

mesi, ayrıca bir sıcak havanın esmesi sebebiy
le, bilhassa Haran ovası mıntakasmda mah
sûlün. bu sene tamamiyle heba olduğu bir ger
çektir. Muhterem arkadaşlarım, bu mıntaka-
da çiftçinin tek geliri buğdaydır, başka bir 
mahsûlü, başka bir geçim ürünü maalesef 
yoktur. Bunu Sayın Bakanın çok iyi bildiğine 
bendeniz kaaniim. Ayrıca çiftçi çok borçlu
dur. Şimdi, biraz eve! arkadaşımın anlattığı 
gibi, para yardımı, krediler, tohumluk yardımı, 
gübre yardımı, böyle zamanlarda daha çok ih
tiyaç haline geliyor. O halde bu çiftçilerin ku
raklık sebebiyle durumlarının ne olacağının, 
Tarım Bakanlığının, ayrıca Hükümetin bu hu
susta ne gibi tedbir alacağını bilmekte fayda 
vardır. Bunu arz etmek için huzurunuza gel
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. Saygılarımla. 
Çorum 

Şevket Ösçetin 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Tarım Bakanı Sayın îlhami Ertem. 
TABIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, Tarım 
Bakanlığı bütçesi üzerinde kıymetli arkadaşla
rımın ileri sürdüğü görüşlerden ve tarımın da
ha iyi bir şekle gelmesi hususundaki izhar et
tikleri mütalâalardan dolayı teşekkür ederim. 
Arkadaşlarımın yapıcı olarak ileri sürdükle
ri her fikrinden Bakanlığımız fayadalanacak-
tır. Yalnız Sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşı
nım her şeyi inkâr eden görüşlerine iştirak et
meye imkân yoktur, gerçekler de kendileri
nin ifade ettiği gibi değildir 

Çok muhterem arkadaşlarını, Türk tarımı 
inkişaf halindedir, büyük inkişaf halindedir. 
Fakat gelişmekte olan Türkiye'nin, her ala
nında olduğu gibi, tarımda da bütün sorun
larımızın halledildiğini, beklenileni verdiğini 
iddia etmek mümkün değildir. Ama, iftihar edi
lecek bir gelişme içinde bulunduğumuz ger
çektir. Bütün gayretimizle eksiklerimizi gi-
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dermeye çalışmaktayız, bu eksiklikler bâzan 
Türkiye'nin umumi şartlarından, yıllar boyu 
ihmalinden, ekonomik imkânlarından veya im
kânsızlıklarından doğmaktadır. Bâzan da teş
kilâtımızın yetersiz kalmasından ileri gelmek
tedir. Bunların hepsinin üzerinde ehemmiyet
le durup bütün gücümüzle bunları daha iyiyo 
çevirmeye ve Türk tarımını, Türk halkının re
fahını sağlıyacak seviyeye yükseltmenin sa
mimî gayreti içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmaların umu
miyetle toplandığı bir mukayeseyi de kabul et
mek, Türk tarımına haksızlık olur. Türk ta
nımındaki inkişafın, buğday istihsali veya buğ
day ithali ile kıyaslanması doğru değildir. Türk 
tarımının içinde buğday ana bir ürünüdür, Türk 
halkının beslenmesinde en büyük unsurudur, 
bunun aksini söylemek mümkün değildir. Ama, 
Türk tarımının ekiliş sahası olan 8 milyon hek
tar sahanın çeşitli hava şartlarına tabi bulun
duğunu ve bunun büyük ölçüde verimi etki
lediğini kabul etmek lâzımdır. Bu şartlar dik
kate alındığında o zaman Türk tarımının ger
çekten inkişaf halinde olduğu anlaşılır. Yok
sa, istihsale ve ithale bakarak hüküm ver
mek, Türk tarımında haksızlık olur. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef zaman 
zaman hava şartlarının bize yararlı olmadığı
nı. yardımcı olmadığını itiraf etmek durumun
da vız Bu sene Nisan ortalaması büyük ölçü
de ya'hs "Hakmrmdan elverişsiz srecmistir. Me
sela buğday da büyük am^ar vazifesi o^ren ver-
lerde g-erçekten yağış cok azdır. Meselâ; bir
kaç örnek vereceğim. Urfa'da normali Nisan 
ayında 53 mm. olması lâzım^elirken 6 olmuş
tur. Mardin'de 90 olması lânmp-elirken 46 ol
muştur. ^ntep'te 53 olması lâz^mp-elirken 12 
olmuştur. Sivas'ta 53 olması lâzımo-elirken 21 
olmuştur. Yozgat'ta 49 olması lâzım^irken 24 
olmuştur. Konya'da 29 olması lâzımgelirken 
2 olmuştur. Misalleri daha uzatmak istemi
yorum, ama; hepinizin kabul buyuracağı gibi, 
buğday veriminde Nisan, Mayıs yağmurları
nın rolü büyüktür. Maalesef sulama geniş 
sahada mümkün olmadığına göre kurunun ge
rektirdiği teknik şartları uy.<rulamamıza rağ
men havanın, yağışm bu elverişsizliği karşı
sında verim düşük olmaktadır. Buna rağmen 
muhterem arkadaşlarım, Türkiye ortalamasında 

buğday verimi 1984 yılında dönüme 111 kilo 
gram iken 1989 yılında 121 çıkmıştır, ileri tek
niğin uygulandığı Devlet üretme Çiftliklerin
de 1960 yılında dönüm vasatisi 87, 1964 te 108, 
1969 da ise 132 kiloya yükselmiştir ki; buğdayda 
bulunan yeni tohumların uygulanan yeni tek
niklerin neticesi olarak bu hale gelmiştir. 

Konuşan muhterem arkadaşlarımın ifade 
ettikleri gibi, ve Senatonun birinci Tarım Ba
kanlığı bütçesi münakaşasında ifade ettiğim 
üzere, tarımımızın gayeleri bellidir, bunla
rın teferruatına girmiyeceğim. Ama, bunun 
başında Türk tarımında bitkisel ve hayvansal 
bütün ürünlerde birim başına verimin artırıl
ması esas gayedir. Kalitenin yükseltilmesi esas 
gayedir. Tarım Bakanlığı olarak verimi yük
seltmek, kaliteyi yükseltmek için her türlü 
tedbirler alınmaktadır ve bu tedbirler saye
sinde de tarımımızın muhtelif dallarında çok 
verimli neticeler alınmış bulunmaktadır. 

Sizlere tarımımızın muayyen sahalarında 
gerçekten iftihar edilmesi gereken birkaç ör
neği arz etmiş olacağım. Pamukta büyük in
kişaf eHe edilmiştir. Verim bakımından lif, ola
rak 1960 yılında dönümde 28 kilo elde edil
mişken, 1969 yılında bu verim 62 kiloya yük
selmiştir. Kütlüde 76 kilodan 162 kiloya erişil
miştir. Şeker pancarında 1960 yılında dönüm
de 2 168 kilo verim alınırken, 1968 yılında 
3 700 verime ulaşılmıştır. Gayda 1960 yalında 
192 kilo verim alınırken, 1969 da 593 kiloya 
ulaşılmıştır. Yaş üretim 25 milyon 954 kilodan, 
160 milyon 140 bine ulaşılmıştır. Narenciyede 
aS-aç sayısı 1960 ta 8 milyon 188 Hn iken, 
1969 da 13 milyon 245 bire, üretim 285 bin ton
dan 562 bin tona, ay çiçeğinde üretim 123 bin 
tondan, 310 bin tona, elmada ağaç sayısı 13 mil
yon 803 binden, 24 milyon 316 ya, üretim 207 
bin tondan, 610 bin tona, üzümde 2 milyon 
775 bin 200 tondan, 3 milyon 500 bin tona ula
şılmıştır. Böylelkile bu rakamlar Türk tarı
mında ileri tekniğin uygulanması yolu ile bü
yük şekilde verim artımının sağlandığını gös
termektedir. Buğdayda da yeni ekolojik şart
larımıza, toprak vasfımıza uygun tohumlar sa
yesinde bir çok yerlerde 400 kilonun üstün
de verim alınmıştır. Ama, biraz evvel arz et
tiğim hava şartları ve ekiliş sahasının 8 mil
yon hektar gibi bir yeri bulması karşısında, 
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umumi ortalamada arzu edilir rakamları he
nüz bu/.mak imkânı elde edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, verimin artırılma
sında ve kalitenin yükseltilmesinde başlıca 
rolü oynayan girdilerin sağlanması büyük 
Ölçüde inkişaf göstermektedir, Türk tarımın
da, iftihar verecek bir seviyede, hamle ha
linde gelişme görülmektedir. Sayın Yılmaz 
Mete'nin bu bakımdan sözleri gerçeğin tama
men aksidir. Ben, şimdi program rakamlarını 
değil, gerçekleşmiş olan rakamları vermek 
suretiyle bu husustaki katedilen mesafeleri 
arz etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, mukayese yapmak 
zaruridir, sorumsuz olarak konuşmak çok ko
laydır. İktidar olduğunuz zamanda hiçbir şey 
yapmayıp, muhalefete geçtiğiniz zamanda her 
işin şöyle yapılacağını, böyle yapılacağını 
söylemek kolaydır, ama insana iktidarda iken 
ne yaptığı sorulur ve rakamlarla mukayese 
yaptırılır, her halde, o zaman da gerçekler karşı
sında, mahcubiyet gerekir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— İşin edebiyat tarafı bu. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Edebiyat tarafı değil, Sayın Yılmaz 
Mete, 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin, Sayın Mete, Sayın Bakan siz de cevap 
vermeyin, zaman israf etmiyelim efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Başüstüne Sayın Başkanım, ben ede
biyat yapmıyorum, sadece rakamları dile getiri-
ycıum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi tohum ola
rak hububatı arz ediyorum. 1960 yılında Tür
kiye'de sertifikalı dağıtılan tohum miktarı 44 
bin tondu, 1964 yılında iktidarı devraldığımız 
yılda 107 bin tondu, bu yıl gerçekleşmiş da
ğıtılan miktar 2G0 213 tür, kimyevi gübre 
1900 ta 107 bin 302 tondu, 1964 - 1965 yılında 
812 bin tondur, 1969 yılında 2 milyon 418 bin 
678 tondur. Sulanan arazi 1964 yılında 1 mil
yon 270 bin hektardır, 1969 yılında 1 milyon 
879 bin hektardır. 

Muhterem arkadaşlarım, traktör 1964 yı
lında 51 731 dir, 1970 yılında 95 485 tir 

Şimdi, 1964 ten 1969 da ulaştığımız rakam
lar misillemesine artıştır, bunun edebiyatla 
alakası yoktur, bu basit matematik hesabıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılık hu
susundaki kredi durumu da aynı vaziyette
dir, diğer kredi duıumu da aynı vaziyettedir. 
1960 yılında zirai plasman olarak ayrılan mik
tar 2 milyar 642 milyondur, 1964 yılında maa
lesef düşügle 2 milyar 625 milyondur, 1960 
yılında 10 milyar 136 milyon liradır. Buna 
rağmen Türk çiftçisinin zirai kredi ihtiyacı 
giderilememiştir. Bunun giderilmesi çareleri 
üzerinde durulmaktadır. 

Pazarlama hususunda konuşmak çok ba
sittir, aracı ve saire, şunun himayesi, falan. 
Asıl bunlar edebiyattır. Bir de tatbikata ba
kalım, kendilerinin iktidarda bulundukları za
manda, kaç m idde üzerinde taban fiyat ve dev
let desteklemesi yapıyorlardı, bugün kaç mad
de üzerinde taban fiyat politikası ve devlet 
destekleme alımı yapılmaktadır. Devlet eli 
ile, Tarım Satış Kooperatifleri eli ile. 
O zamanlarda 1964 yılında Tarım Satış 
Kooperatiflerine açılan kredi miktarı sadece 
400 milyon liradır. 1969 yılında 2 milyar 100 
milyon liradır. 2 milyar 100 milyon lira taban 
fiyatlar ve bunların desteklemesi için Tarım 
Satış Kooperatiflerine verilen imkânlar. Bü
tün bu rakamlar göstermektedir ki, Adalet 
Partisi iktidarı gerçekten çiftçinin yanında
dır', Türk tarımının gelişmesi içini memleket 
ekonomisinin elverdiği imkânları, hem de âza
mi ölçüde zorlamak suretiyle Türk çiftçisine 
hizmet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai ilâçlar hak
kındaki görüşler de tamamen gerçeğin dışın
dadır. Zirai mücadele ilâçlarının zamanında 
Tarım Bakanlığınca gerek fabrika kontrolü, 
gerekse piyasa kontrolü yapılmaktadır. Eğer 
bâzı mücadele zamanlarında, gerekli demeyim 
de, vatandaşın arzu ettiği büyük nisbette ba
şarı elde edilemiyorsa, bunun, ilmi sebepleri 
üzerine eğilmek lâzımdır, bu ilmî sebeplerden 
birisi o belgelerde o yıl için büyük epidemile
rin mevcudolmasıdır, bir; ikincisi, haşerele
rin o ilâçlara karşı muafiyet kazanmasıdır, 
iki üçüncüsü yapılan mücadele uygulama
larında tekniğin icabettiği şartlara uymamak
tır üç. 9 firmanın 1969 yılında 30 çeşit i!â-
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çının 83 tahlili yapılmıştır, bunlardan 67 si 
numüııo formülüne uygun bulunmuştur, 15 
numune için ufak tefek hatalar bulunarak 
ihtar verilmiştir, biri de iptal edilmiştir. 

Biz hassasiyetle Türk çiftçisinin tarlası
na masraf ederek, emek sarf ederek kullandığı 
zirai ilâcın formülüne uygun ve tesirli olma
sına son derece ehemmiyet vermekteyiz, ti
tizlikle bunun gerçekleşmesini s ağlamaya ça
lışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai mücadele 
alanları da büyük ölçüde gelişmektedir, ge
nişlemektedir. Pamuk sahasında bu, 12 mil
yon 633 bin dekarı bulmaktadır. Diğer husus
larda, süne mücadelesinde 2 milyon dönümü 
asmaktadır. Diğer bütün sahaların ilaçlanma
nı 37 milyon ile 43 milyon dönüm arasında
dır. İlaçlanan ağaç sayısı da 53 milyon kü
surduk. bunlar, ehemmiyetle üzerinde dura
rak, zirai mücadelenin Türk çiftçisinin iste
diği gibi ve ona faydalı olacak şekilde uygu
lanmasını sağlamamız gayretinin ifadeleridir. 

Çok muhterem senatörler girdi fiyatların 
da artım yapılmamasına son derece gayret et
mekteyiz ve bu hususta da büyük başarı sağ
ladığımızı yine rakamla söyliyeceğim. Hâdi
seleri istismar kolaydır ama, gerçekler böyle 
değildir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, suni 
gübrede bir iki örnek vereceğim. Amonyum 
sülfat 1964 yılında 63 kuruş iken, 1968 yı
lında 54 kuruştur, artış şöyle dursun, 63 ku
ruştan 54 kuruşa düşürülmüştür. Amonyum 
nitrat 1964 yılında 60 kuruş iken, 54 kuruşa 
indirilmiştir, Tripli süper fosfat granüre 120 
kuruştan 1969 yılında 85 kuruşa indirilmiş. 
tir. Çiftçinin ora tipi dediği ve geçen sene da
hi 13,75 kuruşa satılan ip, bu yıl 10 liradan sa
tılacaktır ve Türkiye'nin ihityacı olan mik
tarda stok sağlanmıştır. Tohumluk fiyatların
da da indirilme yapılmıştır. Yabancı menşeli 
buğday fiyatları 132 kuruş iken geçen sene. 
Bu yıl 116 kuruşa indirilmiştir. 1964 yılında pa
muk tohumluğu 200 kuruş iken 1970 yılında 110 
kuruşa Çukurovada, Eğede 225 kuruş iken 125 
kuruşa indirilmiştir. Bütün bu arz ettiğim 
rakamlar da göstermektedir ki, Türk çiftçisinin 
maliyetini ucuzlatmak için elimizdeki bütün im
kânları kullanarak girdilerin artması şöyle dur
sun, sabit kalması şöyle dursun. İcabında in
dirmeyi dahi gerçekleştirmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; hayvancılık ihmal 
edilen bir konu değildir. Türkiye'de hayvan
cılık yeni bir safhaya girmiştir. Dünya Kal
kınma Bankası ile beraber uyguladığımız pro
jeye göre Türkiye'de hayvancılık gerçekten, 
büyük imkânına lâyik, bir inkişafa kavuşacak
tır. Bu, bir; süt hayvancılığı tarzında. İki; 
köy hayvancılığı tarzında cereyan edecektir 
ve en mütevazi çiftçi vatandaşımıza kadar 
ulaşan bir proje içinde Türkiye'de hayvancı
lığın gelişmesi sağlanacaktır. Projeye dayalı 
olarak sağlanacaktır. Tabiî ki, burada neslin. 
İslahı, beslenme ve pazarlama büyük şekilde 
ele alınarak organize edilecektir. Bunun ça
lışmaları içindeyiz. Dünya Kalkınma Banka
sı ile ilk anlaşmayı imzalamak üzere bu gün
lerde arkadaşlarımız Amerika'ya hareket ede
cektir. Telgrafı beklemekteyiz. 

Zaman çok kısa olduğundan süratle geçi
yorum. Ama sözümü şöylece bağlıyorum. Tür
kiye hayvancılığı için önümüzdeki yıllar ger
çekten bir hamle, gerçekten büyük inkişaf yıl
lan. olacaktır.. Ve bu hususta da 1964 yılında 
Ziraat Bankası kaynaklariyle 139 milyon lira 
ayrıldığı halde 1970 yılında hayvancılığımıza 
1 milyar 100 milyon lira ayrılmıştır. Dünya 
Kalkınma Bankasiyle kademeli olarak anlaş
maya gireceğimiz 78 milyon dolarlık anlaşma 
bunun dışındadır. AID fonundan vermiş oldu
ğumuz 46 milyon kredi bunun dışındadır. Bü
tün bu rakamlar göstermektedir ki, Türk hay
vancılığının altın devri artık başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanı?; 
var. Mevzulannızı ona göre sıralayın. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sayın Başkanım, toparlamaya çalı
şıyorum, 

Muhterem arkadaşlarım; sayın senatörleri
mizin üzerinde ehemmiyetle durdukları tarım 
reformu, onların ifade ettikleri gibi, toprak re
formu kanununun hazırlıkları bitmiştir. İlk 
konuşmamdan bugüne Yüksek Heyetinize ver
diğim sözleri yerine getirmiş bulunmanın ra
hatlığı, huzuru içindeyim. Türk ziraatinin mü
him bir konusu olan asayişin sağlanmasını 
mümkün kılan çiftçi mallarını koruma Ka
nununun günümüze uygun değişiklikleri Yük
sek meclislere sunulmuştur. Millet Meclisinde 
bir Geçici Komisyon teşekkül etmiştir. Orada 
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görüşülmesine başlanmıştır. Türk çiftçisinin 
demokratik ortam içinde teşkilâtlanmasını 
mümkün kılacak olan ve mevcut eksiklikleri 
giderici ziraat modaları ve birlikleri Kanunu 
da hazırlanmıştır. Bugünlerde Yüksek Meclise 
sunulacaktır. Tarım reformu Kanununun da 
bütün hazırlıkları bitmiştir. Ama, bir çok de
falar arz ettiğim üzere, evvelâ bir ay süre ile 
öntasarı olarak ziraat kuruluşlarımıza, üniver
sitemize, basınımıza, umumi efkâra bugünlerde 
öntasarı olarak sunulacak bir ay sonra da Ba
kanlar Kurulundan geçirilecek, tasarı olarak, 
Yüksek Heyetinize takdim edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; burada arkadaş
larımın ileri sürdüğü Anayasanın öngördüğü 
ve Hükümet Programının ifade ettiği bütün 
hususlar Tarım Reformu kanun tasarısı için
de mevcuttur. Binaenaleyh, birtakım rakamlar 
vererek toprak dağılışmdaki hâdiseleri şu ve
ya bu tarzda çevirmeye çalışışlann münaka
şasına girmiyeceğim. Bunlar ne dereceye ka
dar doğrudur. Yanlıştır. Nasıl, ne tarzda, ne 
maksatla çekilmek isteniyor, bunlar ayrı ko
nudur. Ama, bugüne kadar bir Tarım Refor
mu kanununun getirilmemesinden muhtelif şe
kilden yakınan bütün ortamlara hitabederek 
söylüyorum ki, Tarım Reformu kanun tasarı
sı hazırdır. Bugünlerde umumi efkâra açıkla
nacaktır. Bu kanunun içinde muhterem arka
daşlarım evvelâ Anayasanın öngördüğü verimin 
artırılması anagayedir. Verim artırılması için 
gerekli tedbirler Tarım Reformu kanun tasa
rısı içinde vardır. Tarım Reformu tasarısı için
de mülkiyet hakkına saygı vardır. Tarım Re
formu içinde verimsiz işletilen toprakların 
muayyen ölçüler içinde mülkiyet hakkına ria
yet edilmek suretiyle tahdidi vardır ve Tarım 
Reformu kanun tasarısı içinde ortakçılığın ve 
kiracılığın toprağı işliyenin lehine tanzimi 
vardır. Düzenli ve verimli işletmenin gerek
leri vardır. Bütün bunların icabı olarak ka
mulaştırma vardır. Bu suretle elde edilen top
rakların topraksız veya yeter toprağı bulun-
mıyan çiftçiye dağıtılması vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî ki, burada 
esas olan hususlardan biri verim artırmak ol
duğuna göre bu kanun tasarısı içinde yeter 
gelirli işletmeler, bölgelerin ekolojik şart
larına, toprak varlıklarına göre tesbit edil 

ı mistir. Devlet yardımı, kredilendirme yeter 
gelirli aile işletmeleri tarzındaki tarım işlet
melerinin öncelikle desteklenmesi vardır. Ara
zilerin toplulaştırılması vardır. Ortakçılığın 
ve kiracılığın tanzimi vardır. Su haklarının ve 
suların tarımla kullanılmasının esasları vardır. 
Pazarlama, kredilendirme vardır. Böylelikle 
toptan arazilerin toplulaştırılması vardır. Türk 
tarımının gelişmesi Türk tarımının ileri tek
nikleri elde etmesi için gereken hususlar var
dır. Böylelikle toplu halde tarım reformu, Türk 
tarımında verimi artıracaktır, onunla uğra
şanların gelirlerini yükseltecektir ve tarımda 
artan gelirin adalet ölçüleri içinde dağılımı 
getirilmiş olacaktır. Tarımda elde edilen refa
hın tabana yayılması sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN" — Sayın Bakan, müddetiniz dol
du efendim. Lütfen cümlenizi bitirin. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, böylelikle ancak 
umumi konularda, umumi hususlara temas et
mek imkânını buldum. Arkadaşlarımın bura
da şahısları adına yaptıkları konuşmalara de
ğinmek imkânı hâsıl olmadı. Bunları yazılı ola
rak cevaplandıracağım. Yüksek Heyetinizi say
gılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Soru soracağım. 

BAŞKAN — Kifayet takriri kabul edildi. 
Sorulara da racidir. Biliyorsunuz efendim. Ki
fayet takriri oylandı. Kabul edildi. 

Son söz sırada bulunan Sayın izmen'indir, 
Buyurun Sayın izmen. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

I son sözün bir talihsizliği var. Tenkidler yapı
lıyor. Bakan cevabını veriyor. Yani bir nevi 
her şey olup bittikten sonra söz sırası. Fakat 
bununla beraber vazifemizi her safhada yap
mamız iktiza ettiği için bu müddetin müsadesi 
nisbetinde icabeden şeyleri söyliyeceğiz. 

j BAŞKAN — Sayın tzmen, son sözde söyle
nenler de sayın bakanlar tarafından nazarı iti-

| bara alınır, ıruhakak. 
MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim 

| benim şahsi intibaını olarak arz ettim. 

432 — 



C. Senatosu B : 71 

Şimdi efendim, konuşmaları takibettik. Muh
terem Bakan geniş izahat verdi, izahları ara
sında tarımımızın geleceği için iyi haberler söy
lediler. Bu, hem tarımla meşgul olan geniş küt
le için sevindirici hususlardır hem de Türk 
Milleti adına bu işleri takiple daha iyiye git
mesi ile görevli bizler için de memnunluk verici 
hususlardır. Yalnız bâzı noktalara temas etme
miz, buna rağmen, iktiza etmektedir. Tekrar 
kabilinden dahi olsa bâzı şeylerin tekrarında 
fayda vardır. Tskrar ede ede birçok şeylerin 
yer bulduğu görülmektedir. Evvelâ tarımımız 
geniş ölçüde kanaatime göre, büyük üç faktö
rün tesiri altındadır. 

Birincisi, tabiat faktörü. 
ikincisi, teknik ziraate halkın intibak ettiril

mesi faktörü. 
Üçüncüsü de, pazarlama faktörü. 
Tarımımızı tabiat faktöründen kurtarmak 

kolay bir şey değildir. Tabiat faktörü bilhassa 
Türkiye tarımının bel kemiğini teşkil eden hu
bubatta tesir etmekte berdevamdır. Çünkü, ta
biat faktörü olarak bendeniz daha çok kurak
lığı anlamaktayım. Kuraklıktan hububat zira-
atini kurtarmak kolay bir şey değildir. Uzun 
vadeli bir iştir. Uzun vadeli tedbirler alınmak
tadır. Bunun, uzun vâdede netice vereceği ta
biîdir. 

Tabiat faktörünün yanında pazarlama fak
törü ve teknik ziraat faktörü var, demiştim. 
Bilhassa teknik ziraatle pazarlama faktörünün 
iyi işlemesi için Tarım Bakanlığı teşkilâtının da 
iyi şekilde kurulması iktiza eder, Tarım Bakan
lığı bugünkü teşkilâtiyle ve bugünkü elemanla-
riyle hakikaten memleket tarımının günden gü
ne gelişmesine büyük gayret sarf etmektedir. 
Bu münasebetle bu gayreti sarf etmiş olanların 
ve etmekte bulunanların, başlarındaki bakanla-
riyle, mesailerini şükranla kaydetmek, iyi çalı
şanları teşvik için vazifedir sanırım. 

Teşkilât mevzuunda, çok eski teşkilâtı var
dır Tarım Bakanlığının. O teşkilât kanunu ile 
verilen vazifeler tarım hizmetinin daha dar 
çerçevedeki anlamı zamanlarına aidolduğu için 
bugünkü ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu mev
zuda geniş hazırlıklar yapılmıştır, kanaatime 
göre, bir türlü teşkilât kanunu Meclise getiril
memektedir. Sayın Bakandan bunu beklemek 
isteriz. Çok büyük bir hizmet olur. Çünkü, bu
gün gerek merkez teşkilâtından, gerek taşra teş-
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kilâtmdan çok şikâyet vardır. Merkez teşkilâ
tından, lüzumundan fazla teknik eleman temer-
küs ettiği, şikâyeti mevcuttur. Taşrada Tarım 
B akanlığmın bir muhatabı mevcut değildir. 
Yani Tarım Bakanlığının muhatabı kimdir? 
Veteriner müdürü müdür? Teknik ziraat mü
dürlüğü müdür? Mücadele müdürü müdür, or
man mıdır, meteroloji midir? Yani bir vilâyet
te Tarım Bakanlığı teşkilâtının koordine şekilde 
müşterek bir muhatabını bulmak zordur. Bun
lar tabiî birçok mesailerin boşa gitmesini ica-
bettirmektedir. Çeşitli yönlerden teşkilâtın ya
pılmasında zaruret vardır. Bunun bir an önce 
yapılması büyük hizmet olur. 

Tarımda gelişme vardır. Fakat bu gelişme 
çeşitli girdilerin ve bütçelerden yapılan tahsis
lerin ve bugün teşekkül ettiğini rakamlariyle 
öğrendiğimiz makina parkının mevcudiyetine 
rağmen kâfi değildir, rantabl değildir. Bu ran-
tabilitenin mevcudolmamasmm çeşitli sebepleri 
vardır. Bunu burada tahliletmek için vaktimiz 
yoktur. 

Bir başka konu da; tarımda istikrar henüz 
sağlanamamıştır. Bendeniz istikrarı iki yönde 
anlıyorum: Birincisi; ekiliş sahalarının tesbit 
edilmesi. İkincisi; rekolte, aşağı - yukarı rekol
te istikrarının sağlanması. Ekiliş sahalarının 
te:bitinden şunu kasdediyorum; Türkiye'nin 
her memlekette olduğu gibi, toprağın verimlilik, 
kabiliyet etütleri, yapılmakta idi, bu ne oldu 
bilmiyoram. Toprağın verimlilik, kabiliyet etüt
leri yapılarak nerede dönüm başına ne kadar 
fazla ziraat yapılması hususu teknikman tesbit 
edilir, bu tesbit edilip Türkiye'nin bir nevi 
ziraat haritası meydana getirilmelidir. Bu su
retle nerelerde ne gibi ziraat yapılacağı bilindiği 
için alınacak tedbirler, pazarlama tedbirleri, 
bunların desteklenmesi v. s. kolay olur. Ve bu
na bağlı olarak da rekoltede istikrar da sağlan
mış olur. Çeşitli sebeplerden dolayı, biliyorsu
nuz tütün biraz şu veya bu şekilde favorize edil
diği. için, bütün tütün ekilen, ekilmiyen sa
halara tütün yayılmakta, bilmem son senelerin 
meselesi olan çeltik mevzuu dalgalanmalara mâ
ruz kalmaktadır. Bunların sebepleri arasında; 
verimlilik, kabiliyet etütlerinin yapılmaması ve 
istikrarın sağlanmaması olduğu, kanaatindeyim. 

Vaktimiz kısa, onun için kısa kısa bâzı me
selelere temas edeceğim. Pazarlama konusu da 
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çok mühimdir. Pazarlama hususunda Ziraat 
Vekâleti ile Ticaret Vekâleti arasında vazife 
tedahülü olduğunu sanırım. Bu tedahülün iki 
bakanlık tarafından müşterek bir vazife seklin
de ayarlanmasında fayda var. Pazarlama mev
zuunda iki mühim şey var; taban fiyatlar, bir 
de rekolte tahminleri. Bunları Tarım Bakanlığı 
yapmaktadır ve çok iyi yapmaktadır. Bilhassa 
rekolte tahminlerinde çok isabetli hizmetler ifa 
edilmiştir. Kendi doğduğum bölge olan Giresun 
havalesinde, Karadeniz havalesindeki fındık 
mahsûlünün miktarının tesbiti hususunda geçmiş 
senelerde çok isabetli vazifeler yapılmıştır. Ma
lın fiyatının tesbiti, fiyat politikasında, destek
leme politikasında, ihracatta son derece de mü
himdir. Çünkü, mal miktarı üzerinde, bilhassa 
ihracat, metaı olan mevzularda büyük spekülâs
yonlar yapılmakta, herkes maksadına göre re
kolteyi çok göstermekte, az göstermekte, bun
dan da doğrudan doğruya ekonomikman zayıf 
olan müstahsil kütlesi büyük zarar görmektedir. 
Bu hususta da önemli bir mesai düşmektedir, 
Tarım Bakanlığına. 

Bir başka konu da; kredi konusudur. Türki
ye'de tarım kredisi bugün kifayetsizdir. Mahi
yeti itibariyle, miktarı itibariyle kifayetsizdir. 
Bendeniz her vesile ile söyledim, Türkiye'nin 
kredi müesseseleri arasında bir zirai kalkmma 
bankası, yani bir zirai kalkınma kredisi müesse
sesine ihtiyaç vardır. Bu yapılmadıkça, böyle 
kışa vadeli kredilerle bu iş halledilmez. Kont
rollü kredi diye bir sistem ihdas edilmişti. Geliş
mekte olduğunu memnuniyetle haber alıyoruz. 
Bu sistemin biran evvel bir zirai yatırım ban
kasına kalbedilmesinde fayda olduğu kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlar, birçok arkadaşımız 
durdu, Ferid Melen arkadaşım da bu mevzu üze
rinde durdu, teknik ziraat bilgisinin, zirai ted
risatın önemi de mühimdir. Bu ziraat mektep
leri bir türlü karakterini almamıştır. Memur 
mu yetiştirecektir, teknik çiftçi mi yetiştirecek
tir? Bu, henüz bolü değildir. Millî Eğitim Ba
kanlığı da yapmış olan bugünkü Tarım Bakanı 
arkadaşımızın bu mevzularda en hazır arkadaşı
mız olduğunu kabul etmemiz lâzım, yani tarım 
tedrisatı işini çok iyi halledecek durumdadır. 
Kendisinden bu husufta da hizmet beklediğimizi 
arz etmek isterim. 
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Bu arada teknik bilginin halka intikal etti
rilmesi uzun vadeli tedbirlerin, kısa vadeli ted
birlerin iyi netice vermesi için şarttır. Eğer 
halk, lüzumlu teknik bilgi ile teçhiz edilmezse bu 
tedbirlerin çoğu heder olmaktadır. Nitekim 
meselâ, bugün gübre sarfiyatımın, memnuniyetle 
öğrendiğimize göre, 3,5 milyon tona çıktığı 
halde, hububat ziraatında bunun neticesi alın
mamaktadır. Çeşitli sebeplen arasında gübre 
kullanılmasının teknik icaplarının da halk tara
fından iyi bilinmediği endişesi içindeyim. 

Bu arada, okulların şu veya bu istikâmete 
tevcihi ile birlikte halka kısa vadeli kurslar ya
pılmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Bir 
seyahat için Almanya'ya gittiğim zaman Alman
ların kış mektebi adı ile bir mektep ihdas edip 
bilfiil ziraatle meşgul olan insanları bölgelerin 
hususiyetlerine göre kadını da getirip, orada 
kursa tabi tutmaktalar ve bu kurslar çok iyi 
netice vermekte, kurstan çıkan ziraat teknisyen
leri, tarlalarına avdet ettiği zaman kursta öğ
rendiklerini doğru dürüst tatbik edip, etmedik
lerini de kontrol etmektedirler. Yani buna mü
şabih kısa yoldan halkımızın biran evvel teknik 
bilgilerle teçhiz edilmesinde çok fayda vardır. 
Aksi takdirde bütün gayretlerimizin heder ol
ması ihtimali vardır, nitekim olmaktadır. 

Bir başka konu da; bu halkın tenviri maksa-
diyle köylerimize veyahut bâzı köy gruplarına, 
adına ne dersek diyelim, zirai rehber mi diye
lim, ziraat lideri mi diyelim, bir ziraat müşaviri 
verilmesinde fayda görüyorum, şahsan, Bunun 
iki cephesi var; birisi; birçok ziraat okullarımız 
var, bu okullardan çıkanlar, birçok emekler ve
rilmek suretiyle, yetiştiriliyor, bâzılarını taki-
bettim, kendisi gitmiş astsubay olmuş, polis ol
muş v. s. olmuş. Yani o teknik bilgiyi, halka 
intikal ettirecek saha bulamadıklarından dolayı. 
Hem. bunlara bir plasman sahası bulunur, hem 
de köylümüz hakikaten kendisine telkin edilen 
fikirlerin icrasında danışacağı bir elemanı da
ima yanında bulur. Bu, tabiî kolay bir şey de
ğil. Hemen bugünle yarın olacak bir şey değil, 
bir konu olarak, bir kısım ücreti köylüler tara
fından, bir kısım ücreti de Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle köylerimize, köy gruplarımıza 
böyle teknik ziraat okullarından mezun olanla
rın malî hususiyetlerine göre tavzif edilmesin
de fayda var. 
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Maruzatımı bununla bitirmek istiyorum. Büt
çenin memleketimiz için, çiftçilerimiz için hayır
lı olmasını dilerim. Tarım Bakanlığında vaktiy
le kendileriyle beraber çalışmış olduğum için 
bir çoklarının kabiliyetlerini, iyi niyetlerini de 
tanıyorum, kendilerini bu vesile ile saygılarla 
selâmlar, başarılar diler, hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.000 Personel giderleri 328 685 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 24 586 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 58 495 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 35 422 832 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 15 709 281 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 34 886 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 237 557 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 82 624 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 4 668 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 8 494 372 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 26 028 793 

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

34.000 Malî transferler 2 412 563 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 8 679 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a _ DEVLET METEOROLOJİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

İSLERİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 31 019 290 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 873 304 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hrnnet giderleri 1 252 139 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 733 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 616 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölün?. Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 804 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar ^ 454 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 154 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 99 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Üretme Cif t elikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 ydı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/291; Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (S. Sayı
sı : 1392). (Devam) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesinin maddelerine 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 10 564 954 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 18 800 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 409 251 lira ki, 
toplam olarak 29 774 205 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A/ l ) , (A/2), (A/3) sayılı cet
vellerde gösterilen bölümlerin tümünü oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) , (A/2), (A/3) sayılı cetvellerle birlik
te maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 29 774 205 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terilen bölümlerin tümünü oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler...Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetve?de yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1970 bütçe yılında da devam olunur, 

Maddeyi bağlı (O) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
nayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lerine ait. kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (D) ve (E) işa
retli cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kurulusu hakkındaki 7.6.1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kulla
nılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi bağlı (L) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza ara ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddele
rindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşlı-
lıklan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ar? ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarım 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millot Mec
lisi 1/289; Cumhuriyet Senaotsu î/1104) (S. 
Sayısı : 1390) (1) 

2. — 2510 sayılı 31 esken Kanununa ek ka
nun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek üyelerin işli 
raki ile bir Geçici Komisyon teşkiline dair öner
ge. 

BAŞKAN — Bir takrir var, bu arada okutu
yorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma, Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

(1) Tasarının görüşülmesi 12 . 5 . 1970 
tarihli 70 uci Birleşimdedir. 

i BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarının tümü açık oya sunu
lacaktır. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Küreler dolaştırılsın. 

Tarım Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri 

' Genel Müdürlüğü 1970 yık Bütçeleri hayırlı, 
i uğurlu olsun efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir-
! ıie Milletvekili) — Sayın Başkan, teşekkürleri-
! mizi ve hürmetlerimizi arz ederim. 

KURULA SUNUŞLARI : 

| Yüksek Başkanlığa 
içişleri, Maliye ve iktisadi işler ve Bütçe 

Plân komisyonlarına sevk edilen ve halen İçiş
leri Komisyonunda görüşülmekte bulunan 2510 
-sayılı Mesken Kanununa ek kanun tasarısının 
önem ve müstaceliyetine binaen, bu komisyon
lar el an seçilecek üyelerden kurulu bir Geçici 

I Kom'foycrd'a görüşülmesini arz ve teklif ede-
I rim. 

Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

BAŞIkAN — Geçici Komisyon kurulmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... E'tmi-

I yenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER : 

I (1/236) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1337) (Devamı) 

P) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
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BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki mü
zakerelere başlıyoruz, lütfen Bakanlık erkânı 
yarlerini alsınlar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerin
de grupları adına söz almış olan sayın üyeleri 
sırası ile okuyorum. Sayın Sadık Artukmaç, 
C. H. P. si grupu adına; Sayın ibraihim Eteni 
Karakapıcı, G-. P. si grupu adına; Sayın Fevzi 
Halıcı, A. P. si grupu adına. Sayın Artulcman 
C. H. P. si grupu adına, buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçesi üzerinde 
4 Şubat 1970 tarihli 33 nci Birleşimde Yüce He
yetinize C. H. P. si Senato Grupu adına etraflı 
mâruzâtta bulunmuştum. Mümkün olduğu kadar 
tekrardan sakınarak bu kez de Grupum adina 
maruzatta bulunacağım. 

Değerli senatörler, yüksek malûmları olduğu 
üzere; turizm, insanlann para kazanma amacı 
dışında zevk almak, dinlenmek, değişik bir çev
rede bulacağı huzurla kendini yenilemek, kıs
men bilgi ve görgüsünü, artırmak, bazan sağl"ğa 
kavuşmak amacı ile yaptıkları seyahatler sonu
cu ortaya çıkan ekonomik bir olaydır ve olayın 
içindeki ilişkilerin bütünüdür. Turistik gezinin 
taraflarından birici turist, diğeri ise turisti ka
bul edendir. Her iki tarafın da hak vs vecibeleri 
vardır. Turist, arzu ettiği amaca ulanmak için, 
bir yandan seyahat programı düzenlemekte, di
ğer yandan da sarf plânı hazırlamaktadır. Turis
ti kabul eden taraf ise. turiste tatmin ediei arz
da bulunmak ve bunun karşılığında para kazan
mak durumundadır. İşte, mühim olan nokta, 
turist kabul eden tarafın bu amaea bilinçle yö-
nelmesidir. Bunun içindir ki, 265 sayılı Ka nun-
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, turizmi mil
lî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için 
yurdun turizme elverljli bütün imkânlarını de
ğerlendirme görevi verilmiştir. Bu görevin ifa
sı için gerçeğe ve amaca uygun bir turizm bilin
cinin, fertlerin davranışına kadar indirilmesi 
şarttır. Eu görevin, basta Bakanlık olmak üzere, 
turizmi yönetmekle görevli olan idarecilere din
mekte olduğuna da şüphe yoktur, idarecilerimi
zin tamamı, turizmin yönetiminde de görevi] ve 
SGrumlu durumdadırlar. Bu bakımdan idarecile
rimizin ve özellikle turistik bölgelerde görevli 
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idarecilerimizin, işe ciddiyetle, samimiyetle sa
rılmış bulunmalarında, memleket yararları ba
kmamdan, lüsum ve zaruret vardır. Nitekim, 
Türkiye'deki turizm potansiyelinin harekete gel
mesi için idare organlarına düsen ağır görevler 
göz önünde tutularak, Bakanlık]ararası Turizm 
Koordinasyon Komitesi de kurulmuştur. Fakat, 
no yazık ki, bu Komite gereği gibi devamlı ola
rak görev ifa etmemektedir. 8086 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesi gereğince Turizm is Birli
ği Nnizanınamesi yürürlüğe konulmuştur. Bu 
Nizamnameye göre Devlet daireleri, mahallî ida
reler ve iktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayele
rinin yansından fazlası Devlete ait banka ve şir
ketler birer işbirliği organıdır ve bunlar turiz
min yürütülmesi ve turizm endüstrisinin geliş
tirilmesi için görev ve yükümlülük altındadır
lar. 265 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 
il ve ilçelerde, il ve ilçe turizm komiteleri kur
mak zorunluğu da vardır. Bu komiteler çalış
tıkları takdirde turizm alanında koordinasyonu 
ve organizasyonu temin edebilirler. Ancak, bu 
komitelerin memleket sathında tamamen kurul
muş oldukları ve gereği gibi görev ifa ettikleri 
şüphelidir. Bakanlığın bu komitelerle ne dere
ceye kadar ilgilendiğini ve bunları ne şekilde 
denetlemekte bulunduğunu öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, reddedilen bütçe 
münasebetiyle maruzatta bulunurken, dış turizm 
gelirleri ile dış ticaret aç"ğmm kapatılamamış 
bulunduğunu ve dış turizmin ödemeler dengesin
de henüz gelir kaynağı haline gelemediğini de
lilleri ile belirtmiş ve maruzatıma 1968 yılında
ki turizm gelirlerinin bir taraftan vergi iadesi, 
diğer taraftan yabancı elçilik mensupları harca
malarının turizm geliri olarak kabulü gibi iki 
önemli faktörün etkisi altında mübalâğalı bir 
şekilde gösterildiğinden ve görünen artışın ger
çek artış değil, zahiri bir artış olduğundan bah
setmiştim. Sayın Bakan, vâki beyanlarında ay
nen, «Yabancı misyon mensuplarının dövizlerini 
Merkez Bankasında bozdurması sureti ile turizm 
gelirlerinin etkilemesi, dünyanın her tarafında 
vaki bir tatbikattır ve dünyanın her tarafında 
turizm gelirlerine, bu şekildeki harcamalar it
hal edilmektedir. «Vergi iadesi gibi husus, yal
nız bizde değil rekabet halinde bulunduğumuz 
memleketlerde de bulunan bir kaidedir.» buyur
dular. Biz turist dövizlerinde vergi iadesinin ve 
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yabancı elçilik mensupları harcamalarının dış 
turizm geliri olamıyacağı ve bunların geçici ra
kamlar olduğu inancındayız. Eğer Hükümet bu 
kaynakların, devamlı ve müstakar bir gelir kay
nağı oldukları fikrinde ise, Parlâmentoya suna
cağı rakamlarda daima hataya düşmüş ve dola-
yısiyle gerçek dışına çıkmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, reddedilmiş bütçe 
hakkındaki konuşmamda, turizm gelirlerindeki 
artışların plânda öngörülen oranlarda gerçekleş
mediğini ve bu sebeple yıllık programlarda bu 
hedeflerin değiştirilmiş bulunduğunu arz etmiş
tim. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1988 yılı 
için 45 milyon dolarlık bir dış turizm geliri ön
gördüğü halde, yıllık programda bu miktarın 24 
milyona indirildiğini, 1969 yılı için plânda öngö
rülen 55 milyon dolara karşılık, yıllık program
da bu miktarın 32 milyona indirildiğini, 1970 
yılı için plânda öngörülen 77 nıDyon dolara kar
şılık, yıllık programda bu miktarın 41 milyon 
dolara indirildiğini ve netice olarak plân hedef
lerinin, turizm gelirleri konusunla, gerçekçi ol
madığının, bizzat yıllık programlarla da, kabul 
edibmiş bulunduğunu ifade vs beyan eylemiştim. 
Sayın Bakanın o zaman cevaplandırmamış bu
lundukları bu konuyu bu kes aydmljğa kavuş
turacağını ümit ve temenni etmekteyim. 

Değerli senatörler, gecen konuşmamda tu
rizm plânlaması işleri ile, Turizm ve Tcmtma 
Bakanlığının meşgul olduğu ve hattâ bu bakan
lıkta bir Fiziksel Plânlama Dairesi kurulduğu 
ve faaliyete geçirildiği halde, Küçük Menderes 
havzası turistik yerleşme plânlamasının niçin is-
tişari bir organ olan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından yürütülmüştür ve bu, hal Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının mevcudiyeti ile ne şekil
de bağdaştırıl maktadır, sorusunu sormuştum. 
Sayın Bakan verdikleri cevapta, «Memleketin 
içersinde hizmetlerin bir kısmının bir daire, di
ğer bir kısmının da diğer bir daire tarafından gö
rülmesine mâni bir sebebi anlayamadım.» bu
yurmuşlardır. Her işin bir yetkili organı mev-
cudolduğuna ve bahis konusu işin görülmesi, ka
nunla Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiş 
bulunduğuna göre, anlaşılanı!yacak bir cihet ol
masa gerektir. Biz bu işin bir istişare organı 
olan Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından icra
sını bir salâhiyet gasbı telâkki etmekteyiz ve 
bu sebeple Sayın Bakandan bu olaya hangi se

beplerle rıza gösterdiklerini öğrenmek istemek
teyim 

Çok muhterem arkadaşlarım, yine o günkü 
mâruzâtımda uzun vadeli ve düşük faizli kredi
lerin kimlere verildiğini ve bu kredilerin ihti
yaç ölçüsünde verilip verilmediğini ve yerinde 
kullanılıp, kullanılmadığını Sayın Bakandan sor
muştuk, Sayın Bakan cevaben «uzun bir liste 
var, bu listeyi yazılı olarak sunarım» buyur
muşlardı. Bu yazının bugüne kadar tarafıma 
ve doîayısı ile Grupuma verilmediğini üzülerek 
ifade ve hemen verilmesini ümit ve temenni et
mekteyim. Ayrıca, bu kredilerin kontrol meka
nizması hakkında da bilgi lütfedilmesin! istir
ham eylemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtıma burada 
son veriyorum, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1370 yılı Bütçesinin memleketimize ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi derin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı, G. P. Grupu 
adına. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, G. P. 
Grupu adına Turizm Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Dünya çapında turistik bir po
tansiyeli olan memleketimizin turizm geliri ba
kımından mukayese edildiğinde henüz ne turist 
adedi, ne de döviz halamından istenilen seviye
ye ulaşmadığımız ortaya çıkmaktadır. 

1968 yılından bu yana İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin ilk yıllarında 1989 da hem turist 
adedinin, hem de döviz miktarının bir hayli ar
tış gösterdiği memnuniyetle müşahade edilmiş
tir. 500 bine yakın turistin gelmesi ve 50 mil
yon dolar döviz bırakacağı tahmin edilmekte 
idi, bu miktarın 1970 yılında daha çok artaca
ğı ümidedilebilir ancak, yine bir hesaba göre, 
bundan evvelki sözcü arkadaşlarımın da dışar
dan gelen dövizlerin, dışa yapılan büyük miktar
da seyahatlerin artması sebebi ile, dışarıya doğ
ru döviz akışının da bir hayli yekûna ulaştığı 
görülmektedir. 

Böyle bir başlangıçtan sonra turizmin öne
mi, turizm yatırımları, turizm eğitim ve öğ
retim işleri, orta derecede masraf edebilen tu
ristler için ucuz ve temiz otel, motel ve temiz 
gıda işlerini ve çevre sağlığını bir tarafa bira-
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ıkarak, bu kısa süre içerisinde, yeni Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Sayın Necmettin Ceviıeri'-
den ne gibi temenni ve isteklerimiz olduğunu 
beyan etmeye çalışacağım. 

Genç Tarizm ve Tanıtma Bakanı, maalesef, 
bütçenin Meclislerde reddi dolayısiyle en kıy
metli çalışma zamanım kullanma imkânına sa-
hibolamamış ve turizm mevsimi ise gelip, çat
mıştır. 

Artık 1S70 yılı için bizce yapılacak iş, ge
len turistlerin giriş kapısından başlayıp, Tür
kiye'deki kalış süreleri ve Türkiye'den ayrı
lıncaya kadar geçen müddetler içinde elden ge
len üstün bir gayretle onları memnun etmenin 
çaresini, pratik yollardan tatbik etmekten iba
ret olacaktır. 

Gümrük kapısındaki zorluklar bertaraf edil
meli. Yurt içinde mal ve can güvenliği her 
türlü imkânlardan faydalanılarak sıkı bir ted
birle sağlanmalıdır. Lüks tarifelerden ziyade 
ucuz ve temiz otel ve lokantalar, bu sene bir 
fedakârlık karşılığı büyük bir anlayış içerisine 
girmeli ve gelecek yılların turist akımını şim
diden hazırlamalıdırlar. Turistik yerlerde bele
diyeler geniş çapta faaliyete geçerek çevre sağ
lığını temin etmelidirler. Daha birçok hususlar 
beyan edilebilir. 

Bunları neden istediğimizi, neden üstünde 
büyük bir gayretle çalışmayı, tavsiye ettiğimizi 
ise izah etmek kolaydır. Bunu da, bütçemizin 
dar imkânlarını takviye etmek ve memleketin 
iktisadi hayatını hiç olmazsa ayakta tutmak 
için istemekteyiz. 

Ayrıca, işte ve dışta müspet yolda propa
gandamızı devam ettirmeliyiz. Biz, sayın Ba
kandan, gelecek sene vereceği hesabın daha 
yüz güldürücü olmasını temenni ederiz. Bu 
ilk tatbikat yılında üstün bir çalışma ile istih
sal edeceği neticeleri gelecek senelerde daha 
da faydalı bir sonuca vardırmasını dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm gelirlerinin 
ve yatırımlarının büyük bir kısmı Marmara, 
Ege ve Akdeniz bölgelerine yapılmaktadır. Bu, 
normaldir. Ancak, bizim bildiğimiz kadar bu 
mıntakaîar haricinde bulunan bölgelerimizin 
zamanla bu yatırımlara kavuşması için Türki
ye'nin fizikî plânı yapılmalı, iç - Anadolu, \ 
Karadeniz ve Kuzey vilâyetleri de böylece tu
rizmden nasibini almaya hazır bir hale getiril- ! 
melidir. 

Bugün için Orta - Doğu ülkelerindeki harb 
hali turizm bakımından bize zararlı olmakta-
dr\ Ancak, bu bölge memleketlerinin sulh 
zamanında turizm bakımından Türkiye ile iliş
kileri çok geniş olacaktır. 

Muhterem senatörler, bakanlığın teşkilât 
durumu 265 sayılı Kanuna göre 2 genel mü
dürlük halinde; Turizm Genel Müdürlüğü ve 
Tanıtma Genel Müdürlüğü şeklinde kurulmuş
tur. Evvelemirde Turizm Genel Müdürlüğü he
nüz yurt sathında gereken incelemeleri lâyı-
kiyle yapmış değildir. Bütün temennimiz, bu
nun dikkatli, dirayetli bir şekilde ve yurdun 
hakiki turistik potansiyelini ortaya çıkaracak 
şekilde yapılmasıdır. Ancak, bu iş için de di
ğer kuruluşlarla geniş bir koordinasyona gidil
mesi şarttır. 

Tanıtma Genel Müdürlüğünün halen çok 
eksiklikleri vardır. Yurt içi teşkilâtlanma, ele
man yokluğundan kifayetsizdir. Yurt dışında
ki teşkilâtlanma ise, halen bu kanuni engeller
den dolayı lâyıkiyle yerine getirilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Turizm Bankası
nın kredilerinin tevzii yolunun da daha başa
rılı ve turizme hizmet edecek yöne açılması ve 
bu işte bakanlığın çok titiz davranması, her 
zamanki gibi, önemli sayılmak gerekir. 

Diğer hususlara gelince; içte ve dışta tu
rizmin artırılması, giriş kapılarımızdan başlı-
yarak propaganda, turistik illerimizin temiz
lik işleri, eğitim ve öğretim; ayrıca, tıbbi tu
rizm kollarını da her zaman canlı tutmak ve 
her fırsat ve vesileden istifade ederek Türk 
turizm kurumlarının, mevsimlerde göz önüne 
alınarak, büyük bir faaliyet içine girmelerini 
tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

Bundan, evvelki müzakeresinde konuşan ar
kadaşlarımın kıymetli tenkid ve temennilerini 
Sayın Bakanın göz önünde tutacağına inana
rak, tamamiyle memleket menfaati açısından 
işleri ele almasını temenni eder, bütçenin tu
rizme, Bakanlığa ve memlekete hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Güven Partisi adına Yüce Se
natoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Halı
cı, buyurunuz. 

I A. P. GRUPU ADINA FEVZİ HALICI 
! (Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
j bundan önce yapılan bütçe müzakereleri sıra-
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sında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1970 büt
çesi hakkındaki görüş ve temennilerimi A. P. 
Grupu adına etraflıca dile getirmiştim. 

Bu defa, Türkiye turizmi ile tarihî eserleri
miz, kültürümüz ve sanat varlığımız arasında 
mevcudolan ve olması lâzımgelen münasebetle
re, gerçek değer ölçüleri içinde, bâzı misallerle 
değinmek istiyorum. 

Sınırsız ve süresiz bir zaman boyunca tarif
lere sığmıyan bir ihtişam içinde susayan gönül
lere en güzeli, en faydalıyı ve doyumsuz yaşa
ma sevincini bir iksir halinde sunan Çatalhöyük 
Noletik Çağ medeniyetinin şekillendirip, Hitit 
Güneşinin aydınlattığı bir kompozisyonda ve 
Türk - islâm düşüncesine yepyeni ufuklar açan, 
gönüller sultanı Mevlâna Celâlettin'in bütün 
insanlığı çepeçevre saran mâna duyarlığı ve 
ince esprisine «Gel, yine gel, yine gel» çağrısı 
ile konu olan güzel yurdumuzun turizm envan
teri ve turizm varlığı karsısında ne kadar ifti
har etsek ve gurur duysak azdır. 

Dünya üzerinde hiçbir ülke yoktur ki, tu
rizm tarihi, Türkiye gibi 9 bin yıllık bir geç
mişe sahibolsun. Edirne'den Ardahan'a kadar 
her karış toprağımız tarih olduğu gibi, tarihe 
yön veren bir sanat eserini, bir kültür oluşunu, 
turizm değer ölçüleri içinde, bir hazine gibi 
bağrında saklamaktadır, övüncümüz, sevinci
miz bundandır. 

Biz turizmi, güzel sanatların en son ve en 
favdalı kolu olarak tarif ediyoruz. Turizmi, bir 
kültür alış verişi olarak kabul ediyoruz. Turiz
mi konu alırken «Olmıya Devlet Cihanda bir 
nefes sıhhat» gibi mısraını hatırlıyoruz. Böyle
ce turizm, insanları yeniliyen bir var oluş felse
fesi oluyor. 

Türkiye turizminin anakaynağı, geçer akçe
si, peşin teminatı şahane denizinden, coğrafyalı 
güzelliğinden önce, emsalsiz tarihî eserleri, ar
keolojik kalıntılarıdır. 

Millî prodüktivite Merkezi, turizm meselele
rimizle ilgili olarak 1968 yılı yaz sezonunda 
yurdumuza gelen turistlere çeşitli sorular so
rarak verilen cevapları değerlendirdi. Soruş
turmaya katılan 776 turistten 579 u tarihî 
eserlerimizi görmek gayesiyle Türkiye'ye gel
diklerini söylediler. 

10 yıl kadar önce idi. i.927 yılında o zama
nın Konya Müzesi müdürüne tevdi edilen bir 

zarf elime geçti. Zarfın içinde bir fotoğraf ve 
Nevyork Üniversitesi rektörünün kartviziti 
vardı. Fotoğraf, Selçuklu sanatının en değerli 
ve oyma taş işçiliğinin şaheseri sayılan Selçuk
lu devrinin ünlü kültür kuruluşlarından olan 
Darülhadis, İnceminarenin talebelere ait odala
rının yıktırılışmı tesbit ediyordu. Fotoğrafı 
bizzat rektör çekmiş, arkasına da düşüncelerini 
yazarak zamanın müze müdürüne, gelecek za
man olur ki; hayalî insanı kahreder, düşüncesi 
ile bırakmış. Yazı aynen şöyle : «Ne yazık ec
dadınızın asırlar öncesi elleriyle yapıp, miras 
bıraktıkları şaheserleri kendi ellerinizle yıkı
yorsunuz.» 

Yıkma sebebini o zamanın gazetelerinden 
araştırdım, buldum. Gayet basit, inceminarenin 
hemen arkasındaki bir evde oturan şehrin ile-
ri gelen bir idare âmirinin evinin görüş manza
rasını bozuyormuş da, ondan. 

Geçen yıl bir Alman tarihçisinin 13 ncü 
Asırda Selçuklu hanları ve kervansarayları 
adlı eserini gördüm. Takriben 50 - 60 yıl önce 
bu han ve kervansaraylara ait çekilip, kitaba 
konan fotoğraflarının çoğunun altına «yıkıl
mıştır, yıktırılmıştır» kelimelerinin yerine insanı 
perişan eden şu ibarenin konduğunu üzüntü ile 
gördüm. «Yeri bilinemiyor.» 

Turistlerin büyük ilgisini toplıyan kitapla
ra, gösterilere, televizyon yayınlarına konu 
olan folklorumuz hakkında henüz üniversitele
rimizde bir kürsünün mevcut bulunmadığını 
söylemek ne kadar acıdır. Bizim hipi mukalli
di, sözde besteci, sözde sanatçılarımızın deje
nere edici, bozucu gayretlerinin aksine bütün 
Türkiye'yi karış karış gezerek halk türküleri
mizi bant bant tesbit eden, güftelerini üç ay
rı büyük ciltte toplıyan ve bütün dünyaya ya
yan şahıs kimdir, biliyor musunuz? Batı Ber
lin Üniversitesi profesörlerinden Kurt Eein-
hardt. İki ay cııco Ankara Televizyonunda Türk 
giysileri, Türk olişteri hakkında bir koımsTna 
va..7??.n V2 e?-''T"̂ "*'̂ "'".":"v> v.î o1r]"r"iiTriı ın^rdi?! i1 o 
konuşan spikere öğreten şahıs yine bir Alman 
ressamdı. 

Turizm, tarih demektir. Turizmi özellikle 
yurdumuz için bu yünü ile ele almak, en ince 
detaylarına kadar incelemek ve buna göre olum-

I lıı sonuçlar çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ça-
I taîhöyük'te yapılan kazılar ve bu konuda yapı-
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lan yayınlar sonucu Türkiye'mize ve dolayı-
siyle Konya'ya gelen yabancı turist sayısında 
bu yıl 25 bin civarında bir artış olmuştur. Bu 
kazıların Avrupa Kızılhaç Teşkilâtınca sağla
nan 130 bin lira ile yapıldığını söylersem hay
ret etmez misiniz? 

Selçukluların Malazgirt Meydan Savaşı ile 
Anadolu'yu fethetmelerinin, Anadolu'nun top-
yekûn Türk yurdu oluşunun 900 ncü yıldönü
münü kutlamak gayesi ile Türk Tarih Kurumu 
1961 yılında bir komite kurmuştu. Kurumun 
yönetim kurulu 1968 yılında, yani 7 yıl sonra 
çalışma raporunda bu komitenin bu konudaki 
faaliyetini şu cümle ile değerlendiriyordu. «O 
tarihten bu yana kolların kurduğu bu komite 
esefle kaydedelim M, hiç birşey yapmamıştır. 
inşallah, 1968 de kurumca yeniden bu konuda 
kurulan komitenin aldığı kararlar inşallah 
1971 yılında fetih yıldönümünde uygulanır.» 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Türkiye tari
hi, Anadolu medeniyetinin bütününü kaplar. 
Her çağ ve her devre ait sanat eserlerinin en 
nadide örnekleri Türkiye turizminin yüzakı ve 
gururudur. Millî turizm politikamız Anadolu 
medeniyetinden, Türkiye medeniyetine bir 
geçiş ve o mânada bir sunuş esprisi içinde güc 
ve kuvvet kazanacaktır. Kütle turizminin, tu
rizm potansiyelini üzerinde toplıyacak ve tu
rizm akımına yön verecek merkezlerini tespit 
ederken Selçuklu ve Osmanlı Türk - İslâm sa
nat eserlerini de yabancı turistlerin görmelerine 
imkân sağlıyacak, hattâ bunu zorunlu 'kılacak 
her türlü tedbirin alınması lüzumuna işaret et
mek isterim. 

Turizm, eğitim demektir; turizm, koordi
nasyon demektir; turizm, ortak bir çalışma 
anlayışı içerisinde sorumlulukların, hizmetlerin 
parsel, parsel taksim edilmesini, benimsenmesi
ni ve bunların en kısa zamanda yerine getiril
mesini gerekli kılar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ve bu ko
nuda Millî Eğitim Bakanlığının hizmet ve ça
lışma, programına elbirliği ile, gönül birliği ile 
yardımcı olmak lâzımdır. Bakanlıklanarası 
koordinasyon, insanla tabiat, insanla eşya ara
sındaki koordinasyon olmadıktan sonra ve 
özellikle turizm konusunda bir hamle yapıla
maz, yapılmak istenen, yapıldı zannedilen şey
ler de yüz üstü yerinde kalır. 
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Mayısın ilk haftasında Pamukkale'de 
idim. Denizli birinci derecede turistik önemi 
haiz bir vilâyetimiz. Yaz ve kış yerli ve ya
bancı turistlerin devamlı uğrak yeridir. Bir şa
hane dekor içinde ılık ve yumuşak, pamuk yığı
nını andıran şifalı suları, Milâttan sonra Bi
rinci Asrın mermer kurmalarından akar gelir; 
sizi, gelecek çağların tesellisine eş bir yaşama 
sevgisine zinde ve asude çeker, götürür. 

Dün ve bugün; yarın, Denizli'de iç içe ve 
'beraJberoedir. Bu öyle bir ahenk ki, âdeta za
man içre zamansızlığı teneffüs edersiniz. Ne 
var ki, turizm adına bilinen, benimsenen her 
şey ayrı ayrı Denizli'de Pamukkale'de mevcut. 
Madde, envayl çeşit yanyana, ama maddeler 
arasında, bilhassa turizm konusunda bulunma
sı gereken şartların şartı olan o sihirli bağ, 
yani mâna gerektiği kadar yok. Ahenkli bir ku
ruluş ve işleyiş yok. Tarihin ve güzelliğin vit
rini, mikrofonu yok. Biraz vurdum duymaz
lık, biraz hırs, bir duvar gibi karşınıza diki
liyor. 

Özel idarenin yönettiği motelin geçen yıl 
130 bin lira kâr ettiğini söylediler. Vilâyet bu 
para ile bu yıl yeni yeni odalar yaptırmaya 
kalkışmıştır. Hemen motelin arkasındaki tarihî 
tiyatroyu gezmeye çıkarsanız, yandığınız res
midir, saha tamamen otlarla, bitkilerle kap
lı, tırtırlardan ayaklarınızı kurtaramazsınız, 
kertenkeleler, yılanlar önünüzden kaçışır. Şi
falı suvun çıkış yerinde köylüler çamaşır yı
kar, kâr gayesi ile motele oda ilâve etmeyi dü
şünen vilâyet, nedense bu yabani otları, cüm
le haşaratı yok etmek için 5 veya 10 bin lira
lık bir masrafı göze almaz. Çamaşır yıkayan
lara suyu hiç olmazsa birkaç yüz liralık kapak 
taşlariyle örtüp mâni olmaz. 

Belediye moteli, Türk kodeksine uygun bir 
mimarı estetikten o kadar uzak bir Monte Kar-
lo lüksüne o kadar yakındır ki, şaşırır kalır
sınız. Denizli'ye, kendini turizme öylesine vak
fetmiş öyle bir idare âmiri tâyin edilmelidir ki, 
Ak-.nst Hasim'in «bize bir zevki tahattur kal
dı» mısraını, Panıukkale'yi gezip gördükten son
ra bize bir derdi tahattur kaldı, şeklinde oku
mamalı insan. Yepyeni bir hizmet anlayışı için
de Türkiye turizmine ve memleket ekonomisine 
yeni güc, yeni imkân sağlıyacak, turizm çalış
malarına kendini vakfetmiş olan, Turizm ve 
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Tanıtma Bakanımız Sayın Necmettin Cevhsri'yi 
<&evgl ve saygı ile selâmlar ve bakanlık men
subu arkadaşlarımıza basarılar diler, 1970 büt
çesinin memleketimiz ve milletimiz için hayır
lı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı güzide 
erkânı, kıymetli arkadaşlarım; her yıl artan 
turizm akını, hiç şüphesiz, memleketimiz için 
iyi bir propaganda ve kazanç vasıtası olmakta
dır. Gözll döviz gelirinin artması da; şüphe
siz, malî yönden faydalar sağlamaktadır. O 
halde turizmi geliştirmek için yardımda bulun
mak da. her vatandaşın vazifesidir. Öyb sa
yılır. Yalnız bu vazife mefhumunu yanlış an-
lıyan ve doliayısiyle memleketimize yardım ol
sun derken, bâzı turistlerin gayrikanunî ve bu 
ara;da da kaçakçılık yapmalarına dıa yardım
cı olan vatandaşlar da görülmektedir, maale
sef. Bizzat şahidi olduğum diki vakayı misal 
olarak zikretmekten gıeçemiyeoeğim. 

halarını, turistlerin çokça dolaştığı yerlerde, 
nazarı dikkati çekecek tarzda, asmak birçok 
hâdiseyi önler, anlaşmazlıklara da mâni olur, 
kanaatindeyim. Nitekim bu, birçok memleket
lerde yollar üzerinde gözükmektedir. Bunların 
yalnız müze kapılarında değil, büyük yazılarla, 
hattâ otomobille geçerken dahi okunacak tarz
da yollara da konmalıdır. Bir de kıymetli ta
rihî harebelere, yalnız giriş yerlerinde değil, 
içeride birçok yeri birden kontrol edebilecek, 
belki de gezici bekçiler, veya yüksek bekçi ku
lübeleri yaparak içinde bekçiler bulundurmak 
lüzumludur, kanaatindeyim. Bu bekçi ve yazılı 
levhaların hancı Baka.nlık tarafından konması 
ica1?ettiğinin de münakaşa edilmekte olduğu
nu bilmekteyim. 

Anlaşılıyor ki, bu sebeple de çabuk tedbir 
ve başarılı bir netice alınmamaktadır. Kanaa
timce, turistleri ikaz ve kanunsuzluktan koru
mak ve onları, o yönden de ikaz ederek, kus
turucu hâdiselere meydan vermemek için bu işi 
Turizm Bakanlığının üzerine alması en muva
fığıdır. 

Bu hususu arz eder 1970 bütçesinin sayın 
Bakanlığa hayırlı, uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı... 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaş

lar, kısaca bir nokta üzerinde durmak istiyo
rum, Turizmin memleketimiz için önemi, gelir 
kaynağı oluşu, diğer hususiyetleri arkadaşları
mız tarafından belirtildi. Ben, bunlar üzerinde 
durmıyacağım. Doğusundan Batısına, Kuzeyin
den Güneyine kadar, medeniyetlerin gelip yer
leştiği, birçok tarihî eserlerin mevcut bulundu
ğu bir toprak parçasına sahibiz. Ben, bir nok
ta üzerinde duracağım. Ve Sayın Bakandan ri
ca edeceğim. Mazur kendisinindir ama, asıl va
zife içişleri Bakanınındır. Türkiye'ye turistler 
gelmektedir. Bunların mâruz kaldıkları feci 
akıbetler gazetelerde yazılmaktadır, devamlı 
olarak, istanbul'daki hâdiseyi her halde Sayın 
Bakanlık yakînen bilir. Bir, Erzincan hâdisesi 
var ki, burada tafsilinden hicabediyoram, uta-
myorum. Böyle bir memlekette, turizmin geliş
mesini beklemek güç olur. Size en son bir misâl 
daha vereceğim, ve sözümü bağlıyacağım. Bun
larla meşgul olunmadıkça, turizm, bu memle-

Büyük tarihî kıymeti haiz olan Söke civa
rında Piryen harabelerini gezmekte olan bir 
grup turiste refaket ederek tercümanlık yap
tığı anlaşılan bir vatandaşın, bâzı işlemeli taş
ların koparılarak otomobile gizlice taşınması
na yardım ettiğini görünce, yaptığım müdaha
le üzerine, «Beyim, bu taşlardan çok var, bun
lar hoşlarına da gidiyor, bir daha memlekete 
gelsinler diye yardım ediyorum.» demiştir. Biz, 
tabiî, turistlere de, adama da, bu işin kanunu 
çiğnemek olduğunu ve dolayısiyle cezaya çar
pılmak mukadder olacağını ihtar edince, bu 
eski eser yağmasının küçük bir numunesini 
durdurmak tesadüfen mümkün oldu. Fakat gö-
rülmiyen, fark edilmiyen yağma ve kaçakçılı
ğın haddi - hesabı olmasa gerek. 

Yine o civarlara küçük otomobillerle gelen 
turistler, rasgele yerlerde kamp kurmakta, do
layısiyle, hem arazi sahipleri ile sonradan* bâzı 
münakaşalara, hem de çirkin münakaşalara ve 
hâdiselere bâzı ziyankârlıklara da sebebolmak-
tadırlar. 

Bu iki misali vermek suretiyle mühim bir 
ihtiyaç belirtmek istemekteyim. Turistleri de, 
halkımızı da, bu yönden ikaz için üzerinde bir
kaç dille yazılmış büyük yasaklama ve ikaz lev-
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kette inkişaf edecektir, denemez, Greçen sene, 
Konya'ya Selçuk tariki ile meşgul bir kadın 
profesör geliyor, kadının yaşı 50 yi mütecaviz. 
Kitaplık, kitaplık dolaşıyor, Selçuk eserlerin
de ne bulur idi ise, bilgisini, artırmak istiyor 
ve memleketine gidip neşriyat yapıyor, öyle 
bir tarih ki, biz bugün bilemiyoruz. Selçuk ta
rihini. Bilemiyoruz. Bu kadının basma gelme
dik kalmamıştır. 

Yani, hakikaten bunların zapta geçmesinden 
de endişe ediyorum. Kadına sigara basmak nıı 
istersiniz, elinden çantasını kapmak mı istersi
niz ve bunlara ıttıla kesbeden Hükümet erkânı
nın lâkaydisini mi istersiniz. E! Bu memlekette 
biz bunu inkişaf ettireceğiz, geliştireceğiz, tu
rist eelbedeceğiz demek, bu şartlar içerisinde, bi
raz hayale kapılmak olur. Benim Sayın Bakan
dan ricam, kendisi bizatihi vilâyetlerle, zabıtay
la temasa geçerek, İçişleri Bakanlığı ile sıkı 
münasebetler kurarak, buraya gelecek turistle
rin, mal, can emniyetini sağlamak ve döndüğü 
zaman da rahat bir memleketten döndüğünü 
ve pek çok şeyler gördüğünü söylemesini temin 
etmesi icabeder. Bütçeniz size ve memlekete ha
yırlı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; ben, iç turizm 
çaligmaları ile ilgili bir kaç noktaya değinmek 
istiyorum. Turizm kredilerinden faydalanan 
bir çok müesseselerimiz vardır. Yurdun muhte
lif yerlerinde otel, motel inşaatı tarzında yatı
rımlar yapmaktadır. Son zamanlarda bu yar
dımın azaldığına ve güç şartlar içinde yürütül
düğüne şahidoluyoruz. Diğer taraftan yurdun 
senenin 12 ajanda çalışabilecek tarzda devamlı 
faaliyet halinde bulunan, bâzı bölgelerde yapı
lan oteller ve moteller ile senede ancak belki 
bir buçuk ay, belki 2 ay çalışabilecek olan otel
ler ve moteller, aynı kredi statüsüne tabi tu
tulmaktadırlar. Aynı vade ölçüleri içinde mü
talâa edilmektedirler. Meselâ; İstanbul'da Bo-
ğaziçinde yapılacak bir otel, 15 senelik bir vâde 
içinde % 7,5 faizli bir krediye müstahak olduğu 
halde, Ege'de, Marmara'da ve hattâ Cenup'ta 
senede çoklukla arz ettiğim gibi, iki ay, 2,5 ay 
çalışabilen ve 8 ay, 9 ay, 10 ay bos kalan bir 
otel de aynı vâde içinde ve aynı nispette faiz 
ölçüsünde muamele görmektedir. Bu, kalabalı-

[ ğın tekasüf ettiği yerlerde inkişafı sağlar ise de 
diğer taraflarda bu çeşit turistik tesis yapmak 
istiyen insanların cesaretlerini kırmaktadır. 
Ege'de, Marmara'da ve Cenup'ta bugüne kadar 
almış oldukları kredilerin, hattâ faizlerini öde
mekte güçlük çeken müesseselere sık sık rasla-
mak kabildir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
ve dolayısiyle şüphesiz Turizm Bankasının aça
cağı kredilerde bu özelliği nazarı dikkate alması 
şarttır, zaruridir. Bu bir. 

İkincisi; turistik bölgelerde belediyeler umu
miyetle güçsüz oldukları için hiçolmazsa altya
pı tesislerinin inşaatında Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı belediyelere malî yönden gücü yetti
ği ölçüde yardımcı olmalıdır. Öyle mıntakalar 
vardır ki, kısa zamanda inkişafı istenmektedir. 
Ama, çok cüzi para ile meydana getirilecek olan 
ne elektriği, ne suyu ve ne de yolları yapılabil
miştir. Geçen yıla kadar Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının bütçesinden Bayındırlık Bakanlı
ğına aktarılmak üzere, sanıyorum, kılçık yollar 
inşaatı için muayyen tahsisat var idi. Ama, bu 
yıl bütçesinde böyle bir tahsisata tesadüf et
mek kabil olmadı. Meselâ; kendi memleketim 
olan Ayvalık'tan bir misal vereyim. Bundan 4 
yıl önce halka acık anonim şirket halinde kuru-
lan Aytas moteli, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığından da yardım gördüğü halde simdi faizle
rini ödeme zamamnda yeni. yeni istikrazlar 
yapmak mecburiyetinde kalmakta. 

Bir; 2.5 Km. lik yolunu ne Karavoliarma 
ve ne de başka bir vasıta ile yaktırmak kabil 
olmadığı için senede 35 gün dahi çalışamamak
tadır. 

İki: Bu, halkın bu türlü şirketlere beslemesi
ni istediğimiz güvenini de sarsmaktadır. Bunun 
yanıbaşmda aynı bölgelerde Devlet kamplarına 
ve Devlet dairlereninin yaptıkları tesislere as
falt yollar inşa edilirken, plân dâhilinde yapıl
ması lâzımgelen bu basit kılçık yolların dahi 
ihmal edilmiş olması oradaki vatandasın ve 
şüphesiz turistlerin de büyük ölçüde nazarı dik
katini celbetmektedir. Binaenaleyh Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının bu istikamette bu saha
lara şiddetle müdahale etmesi lâzımdır. 

Üçüncü bir nokta; sahillerimizin; bir ölçü 
içerisinde, yağma edilmesine mâni olan bir ka-
ranıame bundan 2 ay önce neşredilmiştir. Bere-

I ket versin geç kalınmış olmasına rağmen bir te-
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davi çaresidir. Ama, bu da kâfi değildir. Belki 
Devlete aidolan mıntakalarda bu kısımlar satı-
lamıyacaktır, ama, Türkiye'de sahillere karşı 
büyük bir hücumun mevcudolduğunu inkâr et
meye imkân yoktur. Zaman gelecek turistik 
tesisler inşaatı için pek çok teşebbüsler olacak. 
Ama, lüzumlu arsalar sağlanması kabil olmı-
yacaktır. Geçen yıl kabul ettiğimiz Arsa ofisi 
Kanunu Devlete bu imkânı getirmiş idi. Ama, 
işlediğini, çalıştığını zannetmiyorum. Bu sebep
le Turizm ve Tanıtma Bukanlığmın da mutla
ka sahillere kendi malı gibi titizlikle müdahale 
etmesi ve bunların, yapılacak olan tesisler için, 
muhafaza edilmesi cihetine gitmesi zaruridir. 

Bir başka nokta; turistik sahalardaki şehir
lerin ve bölgelerin imar plânlarına öncelik ta
nınmalıdır. Az evvel ifade «îttim. Büyük ölçü
de hücum vardır. Halbuki bu mıntakalarm tu
ristik plânları biran evvel yapılırsa o zaman 
oralardaki inşaat da o plân dâhilinde yapılacak 
demektir. Aksi oluyor. Plânlar yapılmadan de
ğerli ve kıymetli arsalar para sahipleri tarafın
dan kolaylıkla satmalmabiliyor. Ama, sonradan 
oraların plânları yapıldığ vakit o arsalarda te
sis yapmak istendiği zaman elbette ki, bunları 
eline geçirenler çok yüksek talebediyorlar. Bü
tün bunlar, bizi bu sahada çok kısa zamanda 
karşılaşacağımız güçlüklere doğru itmektedir. 
Belki seneler sonra bu tedbirler alınacaktır 
ama, iş işten geçmiş olacaktır. Türkiye'de en 
hızlı çalışan ve en hızlı gelişen sektör, hiç şüp
hesiz, turizm sektörüdür. Onun için her sahada 
öncelik almak durumundadır. Bakanlığın aktif, 
dinamik, müdahaleci, kafa tutucu bir durumda 
olması lâzımdır ve yarın başka bakanlıklardan 
değil, ama «Neden sen önce bunun tedbirini al
madın ve neden bunu Hükümete duyurmadm.» 
diye Turizm ve Tanıtma Bakanlığının karşısı
na çıkarlar. 

Muhterem arkadaşlar; diğer bakanlıkların 
çalışmalarını şüphesiz yakından takibederiz. 
Ama, bunların içinde Turizm ve Tanıtma Ea-
kanlığınm çalışmasını bir şevki tabiî ile, içten 
gelen bir arzu ile takibederiz, öğrenmek isteriz 
ve başarılarından gurur duyarız, memnun ol
mak isteriz. Bu, bir arzudur. Bu, içten gelen 
duygudur. Parlâmento üyelerine şimdiye kadar 
memlekette turizm sahasında yapılan hamle
ler, çalışmalar konusunda zaman, zaman büro-

şürlerle, diğer neşriyatlar ile bilgi veriliyor idi. 
Bir seneden beridir bunlardan da mahrum ol
maktayız. Arz ediyorum, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının başarısını, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının kısa zamanda büyük ölçüde muvaf
fak olmasını canü gönülden temenni ettiğimiz 
için onun çalışmalarını adım, adım takibetmek 
ihtiyacındayız. Bizim bu ihtiyacımızı tatmin et
mesini Sayın Bakandan rica eder, hepinizi say
gı ve hürmetlerle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz efen
dim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; TürMyemizin turizm 
bakımından değeri malûmdur. Bunu her vesile 
ile arkadaşlarımız belirtmişlerdir. Kabul etmek 
lâzım, Allah her şeyi vermiştir. Yani, bu kadar 
bir turisti celbedebilecek hem tarihî eser bakı
mından, hem de güneş, deniz, kaplıca, dağ v. s. 
^akımından bu kadar elverişli, belki dünya yü
zünde, bir ikinci memleket yoktur, denebilse ca
izdir. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa tarihî değer
le1" bakımından Bergama Müzesini - Doğu Ber
lin'deki şu Bergama Müzesini - gördükten sonra 
Tüik've gözümün önünde daha çok canlanmış
tır. Bildiğiniz gibi Almanlar evvelki tarihlerde 
Mzimle iyi münasebette bulundukları zaman 
Türkiye'nin her tarafında ele ne geçirdilerse 
götürmüş ve Berlin'de bir müze kurmuşlardır. 
işte bu müzede Türkiye'yi okuyabiliyorsunuz. 
Eti var, Sümer var, Roma'da, Yunanistan^da 
ne var? Yunanistan'ca sadece bir Elen mede
niyeti var. Biraz da Roma eseri var, biraz da 
Osmanlı tesiri var. italya'da yine öyledir. Bir 
Etrüks var, bir Roma var. Fakat Türkiye'de üst 
üste Eti, Sümer, Ege, Roma, Bizans, Selçuk, 
Osmanlı, Asur ve son zamanlarda bilhassa mey
dana çıkan ve Dünyada artık ün yapmaya baş-
lıyan Urarto ve Huri medeniyetleri üst üste ya
şamaktadır. Bunu, Berlin müzesinde, arz ettiğim 
gibi, canlı bir şekilde görmeye imkân var ve 
onu gördükten sonra insan hakikaten Türkiye'
nin bilhassa tarihî bakımdan turizm değeri büs
bütün canlanmaktadır. 

iYLunterem arkadaşlar, biz turizm yarışım* 
ok geriden başlamışızdır. Ben, son 15 sene zar

fındaki çalışmaları takdirle karşılarım. Son 15 
sene zarfında hakikaten Türkiye bu mevzuda 
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elinden geleni yapmıştır - yapmamıştır demiye-
yim - yapmıştır. Ama, bu işte çok bilgisiz ol
duğumuz için ve bu yarışa çok geriden başla
dığımız için tabiî diğer memleketlerle kıyasla-
mıya imkân yok. Bir İspanya ile kıyaslamaya 
imkân yok. İspanya, bir milyar dolara vardır-
mıştır turizmden aldığı geliri. Akdeniz'de diğer 
memleketlerle ve hattâ Afrika memleketleri iio 
dahi Tunus ile, Cezayir ile de dahi mukayese 
etmeye imkân yok, Türkiye'yi. Turizm bakımın
dan açık veren tek memleket Akdeniz'de Tür
kiye'dir. Filvaki memlekete gelen turist sayısı 
artmıştır. Faraza yarım milyon civarına varmış
tır. Belki Sayın Bakan biraz sonra başka ra
kamlar verecektir ama, Sayın Bakanın vereceği 
rakamlarla pek mutabık olmamışsa imkân yok. 
Çünkü, bir defa hem döviz bakımından, hem ge
len turist bakımından turizm tanımında son za
manlarda değişiklik olmuştur. Sefaret mensup
larının, sefaretlerin Türk parasına çevirdikleri 
döviz turizm fonuna girmektedir. Bunun için 
turizm rakamlarında bir miktar kabarma var. 
Bunun bir kısmı oradan doğmaktadır. Bu, ev
velce de vardı. Sadece turizm tanımında bir de
ğişiklik yaptığımız için - turizm dövizi tanımın
da - birdenbire kabarmıştır. Ondan doğan bir 
şey var. Bir de ayrıca 24 saatten az kalan tu
ristler var. Türkiye üzerinden trafik artmıştır. 
24 saatten daha az kalan turist sayısı çoğalmış
tır, ama onlara turist demeye imkân yoktur. Bu 
iki unsuru hariç tuttuğumuz takdirde Türkiye'
de turizm geliri artmakla beraber bizim dış seya
hat giderlerimiz de arttığı için bugün hâlâ açık 
veren bir memleket durumundayız. Yani tediye 
bilançomuzda turizm nakıs olarak görünür. Tu
rizmden elde ettiğimiz gelirden çok, geliri dış 
seyahat giderleri kapamaktadır. Hattâ bir mik
tar daha açığımız kalmaktadır ama, buna rağ
men bir gelişme vardır ve bu gelişmeyi bütün 
gücümüzle hızlandırmak vazifesi ile, görevi ile 
karşıya karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, turizmi geliştirmek 
için ne yapmak lâzım? Bunun hakkında artık 
mütalâa serd edecek değiliz. Günkü, geniş etüt
ler, tetkikler, mütehassıslar v.s, Türkiye yolunu 
keşfetmiştir. Ne yapmak lâzımgeldiğini Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığımız mükemmelen bilmek
tedir. Bu hususta bir mütalâa serd etmek bizim 
için artık fazla olur. Yalnız bu asayiş ve emni

yet meselesini ön plânda ele almak lüzumuna 
işaret etmeden kendimi geçemiyorum. Hakika
ten, turizmin gelişmesine mâni olan, aleyhimiz
de propaganda yaplmasına sebebolan başlıca 
âmil, bu asayiş ve emniyet meselesidir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının her turist 
kafilesi ile alâkadar olması ve bunları taki-
betmesi ve bunların her hangi bir sıkıntıya uğ
ramamalarını sağlaması âdeta bir vazife haline 
gelmiştir. Yani, sadece zabıta kuvvetlerimiz de
ğil, bakanlığın da bunları adım, adım taMbet-
mesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada bir noktaya, 
seçim çevremle ilgili ama, memleket turizmi ba
kımından önemli saydığım bir mevzua temas 
ederek konuşmamı bitireceğim. 

Biraz evvel de işaret ettim. Son yıllarda bu 
Urarto medeniyetinin meydana çıkarılmış olma
sı Van Gölü havzasını tâ Kars'a kadar tarihî 
balamdan bir turistik bölge haline getirmiştir. 
Bu medeniyetle ilgilenenler fazladır gerek Av
rupa'da, gerek Amerika'da. Ve bu çıkan eser
leri tetkike gelenlerin sayısı gün geçtikçe art
maktadır. Ayrıca, yine Van Gölü içerisinde 
Ahtabar Adasındaki bir, İM eser âdeta Göreme 
kadar meşhur hale geldi kısa zamanda. Bilhassa 
Maç dergisinin çıkardığı bir özel sayı bu hav
zayı ve Ahtabar Adasını bütün dünyaya ta
nıttı ve Alman ve Amerikan televizyonlarının 
da yardımları oldu. 

Hatırlarsanız yakın zamana kadar da burası 
zaten memnu bölge idi. 1964 te biz, hükümette 
olduğumuz zaman, bu bölgeyi memnu bölge ol
maktan çıkardık. O günden bu yana süratle ta 
o kadar mesafeyi - aşağı yukarı İstanbul'a bin 
beşyüz, bin altıyüz kilometredir - aşarak Van'a 
binlerce turist gitmektedir. Geçen sene yaban
cı turist sayısı beş bine çıktı. Yalnız bir müşki-
lât vardır, onu Ulaştırma bütçesinde de belirt
tim. Otel bakımından Van, kısa zamanda geliş
ti. Fena değildir, Türkiye'de şanslı vilâyetler
den birisi haline gelmiştir. Şahsan benim de 
naçiz yardımım oldu, bir çok hemşehrilerimi 
teşvik ettim, burada yatırım yapmaya ve bir
kaç büyük otel yapıldı kaloriferli vs. Yalnız 
bir iki tanesi Turizm Bakanlığından kredi iste
di, Maalesef, o krediyi veremediler. Daha doğ
rusu muamelesini tamamladılar ama, para bit
miş, veremediler. Ne vakit verirler; bizim Do~ 
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ğu Anadoluya kolay kolay sıra gelmiyor. Belki 
bu arada hatırlamış olurlar. 

Ahdamar adasına vasıta işletme : G-evaş il
çesinde bir kaymakamın gayretiyle meydana ge
len bir turizm derneği var. O derneğin iane v.s. 
toplamak suretiyle temin ettiği iki tane kırık 
motor var. Ben, şahsan emniyet edemedim bin
meye, doğrusu gelen turistler onunla gidip gel 
mektedir. Günün birinde bir facia da olur, bir 
facia da olursa büsbütün kapanır o kaynak bi- • 
zim için. Hem bir facia olmaması için hem de 
turistlerin rahat gidip gelmesi için oraya göl
de, işletme var, Denizcilik Bankasına ait bir 
çok motorlar da var ve bugün boş yatmaktadır 
bir İM motor tahsisini Turizm Bakanı temin 
ederse hakikaten turizm bakımından bize hiz
met etmiş olur Van'a gedecek turist sayısı, gö
receklerdir, gün geçtikçe artar. Bu arada Ur-
fa'yı da zikretmeliyim. Hükümette bulunduğum 
zaman, Urfa'ya gittim ve bunu bilhassa *ûr me
sele yaratım hükümet içerisinde. TJrfa. bugün 
din âlemi bakımından, ikinci bir Kudüs sayıla
bilir. Urfa'da 5 eski Peygamber yatmaktadır. 
Ve onlara ait eserler, mağaralar var. Urfa i^in 
ciddî bir çalınma yaranırsa bilhassa televizyon
la, neşriyatla Mı kolayla.s*ırıhr»a turistin .gel
mesi - arz ettiğim gibi, Kudüs'ten gelip freo^n 
turis-lerin bir kısmının kelip Urfa'dan geçme
mesi için hiçbir se^era yoktur. - Savın Bakanın 
Secim çevresidir. Benden daha iyi takdir eder
ler. hatırlatmayı vazife sayıyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorsunuz, sadece siz. 
Başka söz istiyen Sayın üye? Yok. Yapman 

tenkillere ve izhar buyurulan temennilere ce
vap vermek üzere Turizm ve Tanıtma Bakam 
Sayın Necmettin Cevheri. Sayın Bakan, müd
detle mukayyet olduğunuzu biliyorsunuz, ona 
göre mevzuları sıralamanızı rica edeceğim. 

TURİZM VK TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyele
ri, muhterem heyetinizi, sarfına izin vermekte 
bulunduğunuz Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesini yüksek ıttılaınıza arz ederken hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

Değerli konuşmacıların bizim için her birisi 
birer hizmet mğı olan kıymetli tenkidleri sıra
sında da, değerli görüşmeleri sırasında da de

ğindikleri gibi turizm, asrımızın ve memleketi
mizde yeni ve bir çok yenilikleri getirmesi de 
yine idarenin problemleri olmuş bir hizmet bö
lümüdür. 20 nci asır teknolojisinin kaydettiği 
büyük süratle devletlerin ve cemiyetlerin ha
yatına büyük bir ölçüde büyük bir vüsatle gir
miş olan turizm hareketleri memleketimizi de 
zorlamış, etkilemiş ve bu etkiler altında mem
leketimiz bir yandan şayanı şükran bir gelişme
ye kavuşurken bir yandan da bu gelişmenin ge
tirdiği hizmetlerin güçlüğüyle karşı karşıya gel
miştir. 

20 nci asır teknolojisinin bir baMma bir ne
ticesi olan bu büyük ve ekonomik, sosyal olay 
diğer taraftan gene donmuş teknolojiyi kendi 
peşinden sürükler bir hale gelmiş, sürükler bir 
unsur olmuş, bir çok teknik planda, teknoloü 
alanında gene bir çok yeniliklerin âmili olur 
bade gelmiştir. Bir misalle arz edilmek istenir
se, dünya ticaret gelirlerindeki artış % 8,8 
seviyesinde kaldığı halde turizm gelirlerinin 
artışı % 12.4 ü bulmuş olmakla dünyada insan
ların kendi is hayatlarından daha çok şahsi ha
yatlarına hitabeden bu hizmetlere yöneldiğinin 
bir işaretini vermiştir. 

G-ene bu gün dünyada iç turizm hareketle
riyle her zaman 700 milyon insanın ve dış tu
rizm hareketleriyle de 150 milyon insanın hare
ket halinde bulunuşu yani, aşağı - yukarı dün
ya nüfusunun 4 te birine, beste birine tekabül 
eden bir insan hareketinin Nr insan sirkülasyo
nunun her gün, her saat dünya yüzünde cere
yan etmekte bulunuşu gene bu hareketin millî 
ve beynelmileli ehemmiyetimin bir işaretidir. 
Devletlerin beynelmilel münasebetlerine, iç ik
tisadi hareketlerine, malî hareketlerine ve po
litikalarına turizm büyük ölçüde tesir etmiş, 
meselâ; İspanyada; sterlingin devalüasyonu, 
nrf turizm yönünden, takibedilmek mecburiyeti 
hissedilmiş ve ingiltere'de, bu ithalât imkânının 
artışını, ispanya devalüasyonuna uymak sure
tiyle, kendi bünyesi içerisinde, kendi iktisadiyatı 
içerisinde massetmek yolunu tutmuştur. Turiz
min iç bünyelerde, memleketlerin iç bünyesi içe
risinde de geniş ekonomik etkileri olmuş aynı 
zamanda turizm, iktisadın bir inkısam unsuru 
olarak sektörler arasında, sınıflar arasında gelir 
dağılışının tevazünde önemli bir rol oynıyan 
iktisadi bir hareket vasfını kazanmıştır. Büyük 
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ölçüde şehirleşme hareketlerine sebebiyet ver
miş, nüfus ve şehirleşme hareketlerinin artış 
sürati turistik ehemmiyeti haiz bölgelerde, diğ êr 
bölgelere mabetle, büyük bir oran farkı gös-
terfmiştir. Büyük bir pazar yaratma gücünün 
yine âmili olmuş, turizmin birçok yan hizmetle
rinin müstehliklere arz edilmesi için bir yan 
sanayi teşekkül etmiştir. Aynı zamanda turizm, 
büyük ölçüde, bir tesis gerektirdiği, büyük öl
çüde bir konaklama ve eğlence tesislerinin lü
zumunu gerektirdiği cihetle iktisadi hayata ya
tırımları zorlayıcı önemli bir unsur olarak gir
miştir. 

Sosyal bir hâdise olarak da turizm gene hem 
insanların yurtları içerisinde birbirlerine yak
laşmasını hem de siyasi hudutların dışında ge
ne bu insanların birbirleriyle daha iyi münase
betler tesis etmesinin bir âmili olmuştur. Çünkü, 
memleketlerin menfaatleri onların bir bölge içe
risinde bir entegrasyonunu, bir bütünleşmesini 
gerektirmiştir. Meselâ, biz bunu kendi bölgele
rimiz içerisinde, Orta - Doğu bölgesinde, Ak
deniz bölgesinde, Karadeniz, Ege bölgelerinde 
de hissetmekte bulunuyoruz. Bugün Karade
niz sahillerinde teşekkül eden bir turizm, ta-
biatiyle, memleketimizi de etkilemiş, aynı za
manda memleketimizin bundan müstefidolma-
sımn imkânlarını da açık tutar hale getirmiştir. 
Farzımuhal bir turist psikolojisi şöyle hülâsa 
edilirse dünyanın bir uzak bölgesinden, farzı
muhal; Batı Avrupa'dan kalkıp Doğu - Avru-
payı görmeye gelen bir kimse bu seyahati sıra-
'smda tekabbül ettiği masrafı, malî yükü sadece 
bir bölgeye inhisar ettirmek fikrinden, tabiatiy-
le, uzaklaşarak oraya gelişinde daha başka bir
takım yerleri görmek suretiyle aynı masraf ve 
emeğini daha iyi bir şekilde değerlendirmek 
görüşünden hareket edeceği için bölgeler arasın
da bir entegrasyon, bütünilenme kendi kendi
ne teşekkül etmiş meselâ bir Bulgaristan turiz
minden Türkiye, bir Türkiye turizminden Yu
nanistan, bir Yunanistan turizminden yine Tür
kiye ve Doğu Akdeniz memleketleri, tabiatiyle, 
istifade eder hale gelmiştir. Aynı zamanda bu 
mesele gene memleketler arası turistik faaliyet
lerin ve hizmetlerin daha org*anize şekilde yü
rütülmesinin zaruretini ortaya koymuş ve ba
kanlığımız da, bu sırada arz edeyim, bu fikir
den hareket etmek suretiyle, Yunanistanda ve 
Bulgaristanda temsilcilikler teşkil etmek yolun-

[ da teşebbüse geçmiş bulumaktadır. Çünkü, bu 
memleketlerde bizimle kesif halde yapılan re
kabetin mutlaka 'mahallinde takibedilmesi ve tu
rizm hareketlerimizin buna göre organize edil
mesi zarureti idarece hissedilmiş, Atina ve Sof
ya'da birer temsilcilik teşkil edilmesi için Baş
bakanlığa başvurulmuştur. Hakikatte bugün, 
Ege turizmimiz üzerinde önemle durmak mec
buriyetindeyiz. Batı Anadolu sahillerini doldu
ran Elemiştik ve Romen devrinin dünyada bi
rer eşi daha bulunımıyan - Yunanistan da dâhil 
olmak üzere - değerler, kısmen bu bölgedeki te
sislerimizin noksanlığı, kısmen de Yunan adala
rının sahillerimizi çepeçevre sarmış olmasından 
dolayı doğan tabiî ve siyasi şartların icabı ola
rak Yunan turizmine büyük ölçüde hizmet et
mektedir. Yunan adalarında iskân ettirilen, ora
larda iaşesi ve ibatesi yaptırılan, dolayısiyle ge-
Ojrkrini Yunanlılara aktaran turistler memle
ketimizin Batı Anadolu sahillerini dolduran ve 
her birisi gerçeklen birer inci olan bu tarihî eser
leri rahatlıkla görebilmekte, gezebilmekte, do-
layısiyle bu eserlerimiz büyük ölçüde Yunan 
•turiamine hizmet etmektedir; bu, bir vakıadır. 
Bu bölgesel bütünleşmenin bizim aleyhimizdeki, 
bu bir vakıadır. Bunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Şartların getirdiği, içinde yaşadığımız 
rejimin bizi ba?ka türlü tahaffuz imkânından 
laahrum bıraktığı bir haldir. Bunun tedbirle
rini araştırmak, bunun aleyhimizde işliyen me-
kaniamasmı mümkün olduğu kadar tahdidet-
nıek mecburiyeinden hareket edilerektir ki, 
burada evvelemirde bir büro teşkili ve Yuna-
iii s tandan sahillerimize müteveccih hareketin 
gayet yakından ve titizlikle takibedilmesi za
rureti hissedilmiştir. 

Muhterem senatörler, turizmin yine siyasal 
alanda ve idari alanda getirdiği bir yenilik de 
kendisinin karakteristik vasfı itibariyle bir 
koordinasyon hizmeti oluşudur. Sayın konuş-
macıların burada temas buyurdukları noktala
rın bir çokları bizim dışımızdaki hizmetler bö
lümü tarafından yapılması gerektiriği halde ne
ticesi, ortaya koyduğu muhassala, bizim hizme
timize tedahül ettiği için cevabını vermek bize 
düşmektedir. 

Meselâ, tamamiyle idari hizmetlerin dışında 
da cereyan etmiş bir hâdiseyi burada, bilâhara, 

I konuşmacılara arz edecekken -«imdi şurada be-
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yan etmek isterim: Hürriyet Gazetesinde çı
kan bir haber Muhterem Çumralı'nın temas bu
yurdukları, tamamiyle hilafı hakikat olan mem
leketimiz aleyhinde geniş tesirler yapmıştır. 
Ve o sırada Avrupa^da bir toplantı münasebe
tiyle bulunan müsteşar ve genel müdürümüz
den müteşekkil heyetimiz Almanya'da ve Fran
sa'da basın toplantıları yapmak suretiyle yine 
basınımızda intişar etmiş olan ve Ege depremin
den sonra veba salgınının başladığını belirten 
haberlerin derin izleri silinmeye çalışılmıştır. 
Hürriyet Gazetesinde çıkan haber tamamiyle 
asılsızdır. Saralı bir Alman hanımın, uçağa bi
neceği sırada, sara nöbeti tutmuş ve kendisi 
bir tekerlekli araba ile uçağa nakledilmek mec
buriyetinde kalınmıştır. Bu haber tamamiyle 
yanlış ve hattâ, maalesef sorumsuz ve memle
ket aleyhine de olarak «tecavüze uğramış» şe
kilde dünya efkârına takdim edilmiş ve bir bü
yük gazetemizde çıkan bu hâdise, aleyhimize 
geniş istismarlara vesile vermiştir. Bu haber 
tekziibedildiği halde aynı gazetede yer almamış, 
ajanslara intikal ettirildiği halde ancak başka 
gazeteler tarafından bu arada, hatırımda kal
dığına göre, Dünya ve bir iki diğer gazetemiz
de yer almış, fakat haberi koyan gazete bu tek
zibe iltifat etmemiştir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hakkında 
tazminat dâvası açmak lâzımdır. Millî menfaat
lere zarar veren gazete hakkında harekete geç
mek lâzım. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Bu hâdise 
ve bu haber, aynı zamanda Turizm hizmetleri
nin idari sektörlerin dışında, basın gibi tama
miyle hür müesseselerle de yalımdan alâkalı 
bulunduğunun, onlarla karşılıklı tesir içerisin
de bulunduğunun, onların faaliyetinden de, ge
niş ölçüde, zaman zaman müteessir veyahut da 
müstefidolduğunun bir işareti olarak, yine bu
rada ifade olunmak lâzımgelir. 

Muhterem senatörler, turizmin yine dünya 
ekonomisine getirdiği bir yenilik de dış serma
yeye karşı, 20 nci asrın 1 nci yarısında bilhas
sa sosyalist memleketler tarafından duyulan 
titizliği aşağı yukarı tamamiyle bertaraf et
miş olmasıdır. Bugün Doğu Avrupa'nın sosya
list memleketleri, kapitalist düzenin öncülüğü
nü yapan Amerika'nın geniş ölçüde sermayesi

ni işlemekte, Bulgaristan, Yugoslavya, Macaris
tan gibi memleketler kendi vatandaşlarına ta
nımadıkları mülkiyet hakkını Amerikan şirket
lerine tanımakta ve hattâ dahasını, bir karek-
teristik misâl ile arz edeyim, Budapeştede in
şası ikmâl edilmekte bulunan Duna Enler 
Kontinantal icimli bir otelin açılışına, ki bir 
Amerikan şirketinin sermayesi ile yapılmış bir 
oteldir, Amerika Cumhurbaşkanı Nixon'm da
vet edilmesi dahi düşünülmektedir. Bu da tu
rizmin, bölgesel birleşmelerle siyasi hudutların 
nasıl zayıfladığının yanında aynı zamanda ikti
sadi görüşler arasındaki katı hudutların da 
büyük ölçüde tahribe uğradığının daha doğru
su turizm tarafından yumuşatılmış olduğunun 
bir misali olarak yüksek ıttılâlannıza arz edil
mek gerekir. 

FERİD MELEN (Van) — Go home demi
yorlar mı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Muhterem 
senatörler, Bakanlığımız Türk turizminin prob
lemleri arasında sahil turizmleriyle Orta - Ana
dolu turizm hareketlerinin dengeli bir şekilde 
yürütülmesini gerçekten, muhterem arkadaşla
rımızın işaret buyurdukları gibi, bir tarih ve 
tabiat hazinesi bulunan memleketimiz değer
lerinin lâyık olduğu ehemmiyetle dünyaya ta
nıtılması ve bunun iyi bir şekilde, iyi bir armo
ni, iyi bir kompozisyon içerisinde süslenmesi 
ve takdim edilmesidir. Bugün Ege turizmi hak
kında zamanın imkânları nisbetinde kısaca arz 
etmeye çalıştığım görüşlerimizin dışında Kara
deniz turizmi olarak Varna sahillerinde teşek
kül etmiş bulunan ve özellikle sıcak denizler
den ziyade serin Karadeniz sularından hoşla
nan Şimal memleketlerine hitabeden turizmle 
mutlaka rekabet etmek ve bu rekabetin gerek
tirdiği şartları da tekabbül etmek mecburiyetin
deyiz. 

Akdeniz turizmi olarak esasen 2 nci Cihan 
Harbinden sonra büyük bir ehemmiyet kazanan 
turistik hareketlerde büyük bir mihrak teşkil 
eden italya ve İspanya gibi memleketlerin Ba-
tı Akclenizde yerleştirdikleri bu hareket, za
manla talebin arzı aşması veyahut turistik tan
dansın, turistik kendi görüşünün yeni yeni 
ufuklara teveccüh etmesi tabiî olan görüşünün 
yeni birtakım sahalar araması neticesi daha 
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önemli bir mevki kazanmaya başhyan Doğu 
Akdeniz turizmi içerisinde memleketimizin ge
rekli ve lâyik olduğu yeri alabilmesi için hare
ketlerimizin hızlandırılması ve bu meyanda An
talya'nın Doğusunda Eski Side, Antik Side şeh
rinin civarında 14 bin yatağa kadar baliğ olan 
büyük bir kompleksin tenkil edilmesi kararlaş
tırılmış ve projesi beynelmilel konkura açıl
mış, 171 müsabık içerisinde, vine burada şük
ranla ifade edilmek gerekir ki, kapalı halde 
yapılmasına rağmen Türk mimarlarının teşkil 
ettiği bir ekip bu müsabakayı kazanmıştır ve 
bu proje eldedir. Bu sene takdim edilmiş olan 
bütçenin içerisinde de, istimlâklerinin bir kıs
mını yapabilmek üzere, 15 milyon liralık bir 
ödeneğimis mevcuttur. Doğu Akdenize t?şan 
turistik hareketleri karşılryabilınek ve önü
müzde bir baraj gibi duran Yunan adaları tu
rizmin, turistik hareketlerimizi daha fasla aley
himize olacak şekilde durdurmaması için tesis
lerin geliştirilmesine, çoğaltılmasına yer veril
miştir. Bunların içerisinde meselâ Side'de bir 
yat limanı, Kuşadası'nda hali inşada bulunan 
bir yat limanı, Bodrum'da inşada bulunan bir 
yat limanı sayılmak gerekir. 

Ayrıca, Doğu Akdeniz turizminin değerlen
dirilmesi sırasında Orta - Doğu hâdiselerinin de 
bu bölgenin turizmine geniş ölçüde menfi etki
de bulunduğunu ve bu etkilerin memleketimize 
kadar taşmış olduğunu eğer Orta - Doğudaki 
İsrail - Arap çatışması olmamış olsaydı Türlü
ye üzerinden bilhassa büyük bir turistik değer, 
tarihî bir kıymet olan Mısır eserlerine bağla
nan yol, geniş ölçüde memleketimizi de etkili-
yecekti. 

Akdeniz turizminden sonra Orta Anadolu 
turizmine yine büyük ölçüde ehemmiyet veril
miştir. Kapadokva bölgesinin etütleri Artel'le 
Tüsüka isimli bir italyan Enstitüsüne yaptırıl
maktadır. G-ayet güzel bir eser olması muhte
mel bulunan ve finansmanının da büyük bir 
kısnr. yine yurt dışından temin edilen bu eser, 
memleketimizin tanıtılmasına büyük ölçüde yar
dımcı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakika içeri
sinde toparlamanızı istirham edeceğim. 

TUIIİ3I1 VS TANITIŞA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Göreme, bu
gün Mart ve Şubat aylarında, Avrupalı turist-
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lerin büyük rağbetine mazhar olmuş ve dünya
da isim yapmış turizm merkezimiz olarak inki
şaf etmiş bulunmaktadır. 

Zamanın imkânı nisbetinde muhterem konuş
macıların, mâruzâtımın başında da arz ettiğim 
gibi, bizim için gayet değerli ve birer hizmet 
ışığı olan görüşmelerine arzı cevap etmek istiyo-
ı um: 

Turistik bölgelerdeki idarecilerin bilinçili 
olması yönünde Sayın Sadık Artukmaç tara
fından beyan buyurulan ve bizim de bütün 
gönlümüzle katıldığımız görüş, hakikatte tu-
ruzmin bir koordinasyon hizmeti olduğunun bir 
kere daha ifadesidir. 

il ve ilçelerdeki turizm komiteleri memle
ket sathına yayılmalıdır, şeklindeki görüşleri, 
daha evvel Bakanlığımız tarafından ele alm-
mıg ve Diyarbakır'da kurulacak bir bölge ile 
Van'da, Elâzığ'da, Urfa'da yeni teşkil edilecek 
temsilciliklerle teşkilâtın şimdiye kadar girme
miş olduğu Doğu Anadolu bölgelerine de gir
mesi sağlanmış olacaktır. Bu suretle Sayın Me
len taraf imlan gayet yerinde ve isabetli olarak 
işaret buyurulan ve hakikaten memleketimizin 
bir tabiat ve tarih hazinesi sayılabilecek Van 
bölgesinin değerlendirilmesi ele alınmış ve da
ha müessir bir şekilde tanıtılması imkânları 
sağlanmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, birçok sa2r:n konuşma
cı ve bu arada Sajrcıı Helen tarafından da işa
ret buyurulan turizm gelirlerinin hesaplanma
sında turistik seyahatlerin dışında iş seyahat
leri, talebelerin seyahatleri, resmî seyahat ve 
diğer seyahatlerin ithali ile rakamların kabar-
tıldığı yolundaki tatbikat O. E. C. D. esasla
rına göre turizm gelirlerini hesaplanmasında 
konulmuş olan sistemin getirdiği bir mecburi
yetten doğmaktadır. O. E. C. D. esaslarına gö
re, malûm bulunduğu üzere, bir memlekette 
bozdurulan dövize, o memlekete giren döviz 
sahiplerinin ulaşımını temin eden navlun bedel
leri de hesabedilmek suretiyle rakamlar tesbit 
edildiği için, turistik sehayatierden diğer dış 
seyahatleri, diğer resmî seyahatleri ayırmak 
mümkün olmamaktadır. Belki döviz basan mü
esseselerde, bir deklârasyonla, bunların tesbiti 
mümkün olsa bile memleketimize gelmek üzere 
harekete geçmiş olan bir kimsenin kullandığı 
vasıtada seyahat maksadını tesbit müşkül bu-
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lunduğu cihetle O. E. C. D. esaslarında haddi-
tında navlun bedelleri de yine memleketin ge
lirleri arasında sayılmak, en tabiî bir tatbi
kat olduğu görüşünden hareket edilerek, tu
ristik gelirlerin hesabında bozdurulan döviz, 
zâyit navlun bedeli olarak bir esastan yürünül-
düğü cihetle mecburen bu şekilde rakamlar 
karşımıza çıkmaktadır. Yalnız burada muka
yeseli olarak, eğer turizmimizin inkişafı ve de
ğerlendirilmesi gerekirse, şimdiye kadar tat
bikat hep böyle olmuştur. Meselâ 1963 - 1964 
lerde hangi esasa göre hesabediliyorsa bugün 
yine o esasa göre hesabedilmektedir. Ve bu 
esasa göre de memleketimizde bu sene bozdu
rulan dış seyahat dövizleri 46 milyon 175 bin 
doları bulmuş olup yine ilk defa olarak şimdi
ye kadar 3 milyondan fazla lehte olarak bir 
fark yapmıştır. 

Sayın ibrahim Eteni Karakapıcı tarafından 
işaret buyurulan ve Gümrük kapılarındaki zor
lukların giderilmesine mütedair kıymetli görüş 
de yine Bakanlığımızın üzerinde durduğu prob
lemlerden birisidir. Ve bu yıl memleketimize 
gelecek büyük bir akımın giriş noktası olarak 
hesabedilen Kapıkule'de, ilk ağızdan Bulgaris
tan hududuna kadar yayılan uzun araba kuy
ruklarının teşekkül etmemesi, ki bunların bir kıs
mı bilâhara dönüp ayrılmaktadır, bunların te
şekkül etmemesi için, geçenlerde yaptığım bir 
gezimizden sonra hemen Bakanlığımızca 250 bin 
lira ayrılarak bir tarlanın istimlâki ile âcil ted
bir olarak, bir park sahası yapılması düşünül
müştür. 

Ayrıca; Dereköy kapısı, ki, Dereköy kapı
sının bu ayın 16 sında açılışı yapılacaktır; tu
rizm Varna ile istanbul'u bağlıyan ve turizm 
içerisinde mütalâa edilen bir kapıdır. Bunlar 
için birer hava terminali niteliğinde ve süratli 
geçişi temin edecek tesisler getirilecektir. Pro
jeleri Bayındırlık Bakanlığında hazırlatılmak
tadır. Deroköy'ünkü hazırdır. Kapıkule'ninki 
de, bu kulenin hususiyetleri ve büyük trafiği 
nazara alınarak, üzerinde gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Bağlamanızı istirham edece
ğim, Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Beş dakika
nızı istirham edeceğim, Sayın Başkan. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, mesainin bitme saatlerine yakın Sa
yın Bakanlara biraz fazla zaman ayrılabiliyor-
du. Bu imkânı sayın Senato veriyordu. Mese
lâ, âlin Sayın Devlet Bakanına da ayrılmıştı, 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, oya arz edeyim. Sayın 
Bakanın mâruzâtı beş dakika daha sürecekmiş, 
bitinceye kadar mesai saatimizin uzatılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Ba
kan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Ka
rakapıcı tarafından yine tanıtma faaliyetleri
mizin hızlandırılmasına mütaallik görüşleri, ga
yet yerindedir ve bu arada sayın konuşmacının 
suallerine cevaben şunu arz etmek isterim ki, 
yurdumuzun tanıtılmasını tamamlamak, demin 
arz ettiğim bir çerçeve içerisinde, büyük bir ta
rih ve tabiat hazinesini çeviren, 6 000 Km. lik 
bir sahil şeridinin içerisinde gerçekten dünya
nın büyük turistik merkezlerinden biri olmaya 
lâyık memleketlerimizde ve yine Orta Anado
lu'da bu tarih ve tabiat hazinelerimizin birta
kım mistik motiflerle süslenmesi, ezcümle, Kon
ya'da - geçen birinci konuşmamda da arz et
miştim - bütün dünyaya, felsefesi ile ışık tut
muş büyük bir zatın türbesi civarında halen 
yapılmakta bulunan ve memleketimiz inin bü
yük bir turistik ehemmiyet taşıyan, büyük bir 
tanıtma değeri taşıyan ihtifallerin daha müsa
it şartlar altında temini gayesiyle, bir tören 
salonu yapılması öngörülmüş, ayrıca yine Hacı-
baktaş'a Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi civarında, 
aynı şekilde bir tören salonunun yapılması ile Or
ta Anadolu'nun bu tarih ve tabiat hazineleri içe
risine, hakikaten birer, tanıtma ve hizmet de
ğeri taşıyacak mistik mortiflerin yerleştirilme
si Bakanlığımızın tanıtma politikası içinde ele 
alınmış ve tatbikatına geçilmiştir. 

Yine Sayın Sadık Artukmaç'm beyanlarında, 
görüşmeleri sırasında takdim edeceğimi beyan 
ettiğim kredilere ait cetveli, şimdiye kadar 
kendilerine arz edememiş olmamdan dolayı 
özür dilerim. Ancak, bu arada geçen konuşma
mızdan şimdiye kadar geçmiş olan vakıaların 
bir Hükümet değişikliği şeklinde meydana çık
mış olmasını, bu bakımdan hizmetlerimizde ve 
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vazifelerimizde arzu etmediğimiz bir aksamının I 
muci1: olmasını da, mazeretim olarak, kabul bu
yurmasını da istirham ederim. Burada hazır
dır. Şimdi kendilerine takdim edeceğim. 

Yine sayın Sadık Artukmaç'm beyanlarında, 
1969 için öngörülen 55 milyon dolara karşılık 
varılmış olan rakam 32 milyon değil, 46 milyon 
175 bin dolardır. Plânlama Dairesi mevcut bulun
duğu halde. Küçük Menderes Hafzasınm Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından bir yabancı 
firmaya yaptırılması sebebini sordular. Küçük 
Menderes Havzasının plânlaması sadece turizm 
faaliyetlerini, turizm kesimi hizmetlerini kap
samamakta, bunun ötesinde Bakanlığımızın 
hizmetlerinin tamamiyle dışında ve yabancısı 
bulunduğu tarımsal birtakım gayeleri de ön
görmüş olduğu cihetledir ki. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından bu sahada yetişkin olan 
bir firmaya yaptırılmıştır. 

Kredilerin verilmesinde teknik ve ekonomik 
değerlerin iirme yapılmaktadır. Ancak, burada 
Bakanlık olarak Parlâmentomuzun. Yüce Se
natonun huzurunda biz de bir hususu beyan et
mek mecburiyetindeyiz, ki, 6088 sayılı Kanun
la turizmi teşvik fonları olarak konmuş olan 
50 milyon lira, ki bu, halen tamamı verilmiş, 
donmuş ve mütedavil hale gelmişti. 50 milyon 
lira bugünkü standartlarda büyük bir otelin, 
meselâ bir Trabya, bir Efes Otelinin maliyeti
nin ancak yarısına tekabül etmektedir. Bunu 
sadece Bakanlık olarak değil., memleket turiz
minin dünya hareketleri içinde gerçek mevkiine 
oturtulması, sadece Turizm Bakanlığının bir 
meselesi değildir, bir Devlet meselesidir, bir 
Parlâmento meselesidir. Bunun tedbirleri ve 
politikasının istikameti Bakanlığımız tarafın
dan Yüce Meclislere önümüzdeki sene içerisin
de getirilecektir. Ancak, Yüce Senato ve Mil
let Meclisinin bu imkânları bize temin etmesiy
le memleket turizmine gerçek hizmeti yapabil
memizin mümkün olacağını kabul etmek k:re-
kir. 

Memleket turizminde turizm yatırımların-n 
yerinde ve maksadına masruf olarak sarf edile
bilmesi için, fizikî plânlama tamamlanmak üze
redir, önümüzdeki aylar içinde matbaaya ve
rilip güzel bir doküman halinde turizm endüst
ricilerine ve idarecilerine hizmet eder bir hale 
getirilecektir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün faaliyetle
rinin artmasındaki, işaret buyurdukları, lüzu
mu tckabbül etmek ve bunun vâki olmuş bu
lunduğunu ifade etmek için arz ederim M, 
11 937 000 Uradır bu seneki tanıtma giderleri
miz ve yine bu tanıtma faaliyetlerimizden ola
rak bir Alman Televizyon Ekibi Antalya Festiva
line iştirak etmek üzere memleketimize gelmek 
üzeredir. Halen burada Alman turizm yazarla
rından müteşekkil bir heyet Bakanlığımız tara
fından getirilmiştir. Ve dün akşam Devlet Ti
yatrosu tarafından verilen temsilde de bu he
yet hazır bulunmuştur. Avusturya telvizyon 
ekibi gelmiştir. İngilizlerin turizm yayınları 
alanında, turizm tanıtması alanında büyük bir 
otorite olan Lord Kinrus da memleketimize gel 
miş kıymetli bir dokûmanter eser olacağını 
tahmin ettiğimiz, beklediğimiz filmini tamamla-
mh, memleketine dönmüştür, italyan televiz
yoncuları da yine bu hafta içerisinde yine 
memleketimizde beklenmektedir. Fransız ve in
giliz televizyoncuları da önümüzdeki aylar için
de geleceklerdir. Onlarla mutabakat temin 
edilmiştir. Ayrıca, ¥/ork ; Life, La Vie du Ray, 
Elle, Georgraficue Magasme, Paris Match, 
Mere, gibi beynelmilel şöhreti haiz ve büyük 
okuyucu kütlelerine hitabeden mecmualarda 
memleketimize ait büyük pasajlar çıkmış, bun
ların bâzıları, meselâ La Vie du Ray, âdeta 
memleketimiz için bir özel sayı mahiyetine gel
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan eğer daha soru
lar varsa, yazılı olarak da verebilirsiniz efen
dim. Anlaşıl an uzıya cak, müddetle mukayet 
bulunduğumuzu hatırlattım, lütfen. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ITEG-
riETTİN CEVHERİ (Devamla) — Boğiryorum 
efendim, Pamukkale'nin tabiî güzelliklerinin 
muhafazası için de geçtiğimiz sene yüz bin li
ralık yardım yapılmış, önümüzdeki bütçe içe
risinde 300 bin liralık bir yardımla suyun tra-
vertlerin vasfını muhafazası düşünülmekte
dir. Ve önümüzdeki seneler içerisinde de, yine 
bütçelerimize ithâl etmek suretiyle, her sene 
bu lüzumlu faaliyetin devam etmesi sağlanacak
tır. 

Tarihî eserlerin korunması hususundaki gö
rüşlere iştirak ve iltihak etmemenin imkânı 
yoktur. Ancak, hizmetlerimizin dışında ve bir 
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bakıma da memleketimizin bu eserler yönün
den sahibolduğu büyük zenginliğin bize getir
diği bir dezavantajdır bu. Bütün Anadolu 7 bin 
senelik, 9 bin senelik bir tarihin yığdığı ve 
hepsi birbirinden fnizel nadide eserlerle dolu
dur. Bugün Doğu Berlin'deki, Birinci Dünya 
Harbini mütaakıp senelerde kurulmuş olan Ber
gama müzesi hakikaten memleketimizin bir 
kaybıdır. Ama, memleketimizde hattâ dünya
da bile turizmin ehemmiyetinin lâyiki ile tak
dir edilmediği devirlerde muhafazadan mah
rum olarak bu eserler maalesef kaçırılmış ve 
yurt dışında memleketimizin ismiyle bir müze
nin teşekkülüne sebebolacak kadar genişlik 

, bulmuştur. 
i 

Mevsimlik otellerin, diğer otellerden ayrı 
bir kredi sistemine bağlı tutulması yolunda Sa
yın Sarlıcalı tarafından izhar buyurulan gayet 
isabetli görüş, tadil tasarısını getireceğimiz 
6086 sayılı Kanunun esasları içerisinde mev
cuttur. 

Belediyelere yardım faskam üç seneden be
ri Turizm Bakanlığının bütçelerinden çıkarıl
mış olması, gerçekten bir hizmetin noksanlığı
dır. Ve bunu da Bakanlığımız bir görüş ola
rak benimsemiştir. Ancak, bu seneki bütçeye 
teklif etme imkânını bulamadık, vazifeye he
nüz başlamış olmamız itibariyle önümüzdeki 
sene, kısmet olursa, bunu yine bütçelerimiz 
içine ithâl etmenin lüzumune kaanii bulunuyo
ruz. 

Van'daki Urartu eserlerinin ve özellikle dün
ya turizm literatüründe yeri olan Ahdamar 
Adası'nın değerlendirilmesi için, ve en çok da 
bu görüşten hareket edilerek, demin de ars et
tiğim gibi, Van'da bir büro teşkili için teşebbü
sümüz olmuştur ve önümüzdeki ay içerisinde 
burada teşkilâtımızı tamamlıyaşağımızı tahmin. 
ediyoruz. Yine bu adaya yapılmakta olan ve 
emniyetsiz şartlar içerisinde cereyan ettiği ifa
de buyurulan, deniz seferlerinin daha elverişli 
bir hale getirilmesi ve bu bölgeye teveccüh et
miş olan hareketi karşılıyabilir bir evsafı bul
ması için ilgili daire nezdinde teşebbüste bulu
nulacaktır. 

Bu suretle, zamanımın imkânı nisbetindo. 
gayet, muhtasar olarak, Bakanlığımızın; bu ye
ni hizmet dalının dünyadaki ve memleketimiz
deki şartlarını ve bu şartların gerektirdiği hiz

metlerin esaslarını arz ve ifade etmeye ve muh
terem konuşmacıların gayet değerli ve isabetli 
görüşlerine arzıcevabotmeye çalışmış bulunuyo
rum. 

i Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

| BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1970 yık kanun tasarısı üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

I (A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

: 11.000 ödenekler 12 000 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 16 779 977 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! 13.000 Yönetim giderleri 3 016 469 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
j Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 403 445 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 511 180 
! BAŞKAN — Kabul edenler... 
• Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
; 16.000 Çeşitli giderler 12 742 649 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul e dilmiştir. 

! (A/2) Yatırım harcamaları 

; 21.000 Etüt ve proje giderleri 7 232 601 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
j Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
| 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
İ alımları ve onarımları 90 000 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

î - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma pay-

I lan ve sermaye teşkilleri 1 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira Bölüm 

O 

Kamulaştırma ve 
lar 

satmalma-
13 882 500 

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

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

115 001 

3 150 000 

Lira 

282 G00 35.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1970 yılı Büt
çe kanun tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

14,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,16 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/286; Cumhuriyet Senatosu 1/115) (S. Sa
yısı : 1387) (Devamı) 

R — GÜMRÜK YE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Se
natosu 1/1113) (S. Sayısı : 1401) (1) 

BAŞKAN — Devlet üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarı
sının açık oylama işlemi bitmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylaması bitmiştir. 

(1) 1401 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları adına söz almış olan sayın üyeleri sı-
rasiyle okuyorum : O. H. P. Grupu adına Sayın 
Doğan Barutçuoğlu, G. P. Grupu adına Sayın 
Enver Bahadırlı, A. P. Grupu adına Sayın is
mail Yeşilyurt. 

Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz iste
miş bulunan sayın üyeleri sırasiyle okuyorum: 
Sayın Osman Alihocagll, Sayın Hamdi özer, 
Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Dikeçligil, Sa
yın Mecdi Agnn. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Barutçuoğlu'nda. Buyurun Sayın Barutçu
oğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri; 5 . 2 . 1970 
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tarihinde Cumhuriyet Senatosunda, Meclis ta
rafından reddedilen bakanlık ve genel müdür
lük bütçesi vesilesiyle C. H. P. adına yaptığı
mız konuşmadaki gömüşlerimizi aynen tekrar 
ederiz. Bu konuşmamızda, geçen dönemlerde 
çıkan Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile Tü
tün Kooperatifleri kanunları ve bunların uy
gulanması, Gümrük Teşkilât Kanununun çıkar-
tılmaması sebebiyle bu kesimlerdeki ibüyük ak
saklıkları, kaçakçılığın süratle artmış bulun
duğunu; kaçakçılık nedenlerine yeni ilâveler 
olduğu, bu meyanda Cenup hudutlarımızdan 
külliyetli miktarda bakır sokulduğu, suni güb
re çıkarıldığını beyan etmiş, ayrıca yabancı 
ve bilhassa Amerikan sigarası kaçakçılığının 
geniş nisıbette arttığı, bunları kullanan Devlet 
adamlarının kötü örnekler verdiğini açıklıya-
rak ayrıca çay konusunda tehlike çanlarının 
çalmakta olduğunu ifade etmiştik. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunundaki kali
teli tütün yetiştirmek maksadiyle tahdit konu
su tütün ihracat ve tüketimi, sigara sanayii ve 
bu daldaki Hükümetçe alınan tedbirlerin ye
tersizliği, tütün ihracatındaki tüccar ve Hükü
metin başarısızlıklarını ortaya koymuş, özel sek
töre sigara fabrikası açma izni üzerinde dura
rak açık artırma, borsa usulü satışlar, satış 
sistemi, satış merkezlerinin kuruluşundaki Hü
kümetin ilgisizliği ve diğer konulara değinerek 
umumiyetle samimî eleştirilerimize olumlu ce
vaplar almıştık. 

Bugünkü kısa konuşmamızda önemli buldu
ğumuz birkaç konuya ve iki müzakere arasın
da geçen 3,5 aybk süre içinde vukubulan olay
lara ait görüşlerimizi bildireceğiz. 

Birinci konuşmamızda, çay mevzuundaki en
dişelerimizi ve beyanlarımızı sayın Bakan da 
haklı bularak tedbir almadaki azim ve kararı
nı beyan etmişlerdi. Bu suretle tahminen 2 ay 
önce başlıyan çay bölgesi olaylarına temas et
me mecburiyetini hissediyorum. Geçen konuş
mamızda çaycılık meselesinde politik görüşle
rin ağırlığını ileri sürmüşler ve ekiciye verilen 
tavizlerin kötü sonuçlarını beklemek gerektiği
ni açıklamıştık, itiraf edeyim ki; 2 ay önce 
başlıyan olayların bu kadar vahîm sonuçlara 
müncer olacağını tahmin edememiştik. Yüce 
Heyetinizin bildiği gibi Karadeniz illerinde çay 
alımı dolayısiyle çıkan ihtilâflar içerisinde fab

rikalar işgal edilmiş, alım heyetlerine karşı 
fiilî durumlar yaratılarak tahribatlar yapılmış 
ve bâzı isteklerinin yerine getirilmesi için ekici 
baş kaldırmıştır. Peşinen şunu ifade edeyim 
ki; kanun ve talimatnamelere aykırı ve anarşi 
haline gelen hiçbir olayı tasvibetmiyoruz. 

Ancak, bunların tekrarını önlemek, olaylar
dan memleket yararına neticeler çıkarmak gö
revimizi de yerine getireceğiz. 1965 yılından beri 
Hükümetin çay politikası ne şekilde oluşmuş
tur? Buna kısaca göz atmada fayda vardır. 
1965 yılında da bu defakilere benziyen fakat 
fiilî durumlar haline inkılâbetmiyen olaylar 
vukubulmuş, talimatnameye uymıyan çay alı
mında idarecilerle ekici arasında anlaşmazlık 
çıkmış, o zamanki Tekel Bakanı mahalline gi
derek, tamamen politik nedenlerle talimatna
melere aykırı emirler vermiş, buna mutavaat 
etmiyen değerli idarecilerden görevlerinden is
tifa edenler dahi olmuştur. O günün Bakanı 
Sayın Ahmet Topaloğlu'nu, seçimler öncesi 
partisini çay bölgesinde müşkül duruma sok
mamak, aksine oy toplamak maksadiyle tali
matnameyi bir kenara iterek, odun haline gelen 
çay yapraklarının mubayaasına izin veren ve 
bugünkü içinden zor çıkılır hali yaratan Mşi 
olarak kabul etmek gerekir. Bu başlangıç 
ırahtslif safhalar geçirerek bugünlere kadar de
vam edip gelmiş, kalitenin düşmesi her geçen 
gün devam eylemiştir. Halen işbaşında ve o 
bölgenin temsilcisi olan Sayın Bakan, çaycılı
ğımızın iflâs etmekte bulundağunu fark ederek 
memleket görevini yerine getirme zorunluğunu 
duymuştur. Talimatnameye göre 2,5 yaprak 
mubayaa mecburiyetini uyguladığı takdirde 
binlerce ekicinin bugüne kadar bu yolda ahş-
tırılması nedeni ile infialinin devam edeceği 
ve olayların ardının almmıyacağını düşünerek 
3,5 yaprak alımını uygulamak mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu kararın talimatnameye aykırı ol
duğu açıktır. Ancak, süregelen tatbikat ile ka
nun ve nizamları telif eyleme zorluğunu da 
takdir ediyoruz ve bu tatbikatın kademeli ola
rak düzeltilmesi hususunda bakanlığın kararı
nı anlayışla karşılıyoruz. Karadenizin kaderi
ni değiştiren bir ürünün başına gelenlerden en 
çok üzülecek kişinin o bölgenin bir sorumlu 
temsilcisi Sayın Bakanın olacağı izahtan vares
tedir. Açtığı mücadelede kendisine bu sahada 
başarılar dilerim. 
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Temas edeceğim ikinci konu : Tütün satış 
merkezleri tesisi işidir.. 1196 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesini takibeden yılın bütçesine, 
satış merkezleri kurulması için 100 milyon lira
lık bir tahsisat konması gerekiyordu. 5.2.1970 
tarihindeki müzakerelerde bu konuyu ele almış 
ve tahsisatın konmadığını bildirmem üzerine 
gerek Sayın Bakan, gerek A. P. kanadına men
sup arkadaşlarım bütçenin bağlanması sırasına 
Tasladığından bu tahsisatın konulamadığını 
ifade etmişlerdi. Buna rağmen verdiğim öner
gede 100 milyon lira yerine, malî imkânsızlık
ları da nazarı dikkate alarak, hiç olmazsa 50 
milyon liralık bir fasıl açılmasını teklif etmiş
tim. Bu kabul edilmiyerek Sayın İstanbul Sena
törü Erdoğan Adalı'nm bir önergesi ile bir li
ralık bir tahsisat faslı açılmış; mesele bu şekilde 
bir hal yoluna bağlanmıştı. Bütçenin reddin
den sonra kanuni mecburiyetler ve fasılların 
yeniden gözden geçirilmesi, nazarı dikkate alın
ması zorunluğuna rağmen mezkûr tahsilatın 
halen müzakeresini yaptığımız bütçede görül
mediğini üzülerek müşahede etmiş bulunuyo
ruz. 

1İ77 ve 1196 sayılı Kanun hükümlerine rağ
men ekiciyi ezen, teminatsız bugünkü tütün 
satışlarının devam edeceği anlaşılmaktadır. 
Önümüzdeki yılda da artık yetersizliği ve ipti
dailiği anlaşılan bir usule tütün fiyatlarını yine 
tüccar ve Tekelin tâyin ve tesbit edeceğini ve 
buna karşılık ekicinin de bu fiyata boyun eye-
rek uyacağını ifade etmek isterim. Kanunlar 
uygulanmak maksadiyle yapılır. Kütleleri oya
lamak ve avutmak için değil. 

Değerli arkadaşlarım, 1177 sayılı Kanuna 
göre ağır taban, çay yatağı, bataklık ve tütün 
üretimine elverişli olmıyan arazinin tesbit ve 
tahdit işlemine maalesef başlanamamış, bu ko
nudaki yönetmeliğin de hazırlanmamış oldu
ğunu tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — İM dakikanız var efendim. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. Kanuni tedbirler 
alınmadığı sürece kalitesiz tütün üretimine 
devam edilecek ve yöneticiler olarak özrümüz 
kabahatimizden büyük olacaktır. 5 . 2 . 1970 
tarihinde bu konuda Sayın Bakan tahdit çalış
malarına 1 Nisandan itibaren başlanacağını 
ifade etmişti. Bütçenin reddi dolayısiyle bu ko

nu için ayrılan 3,5 milyon liradan yoksun bu
lunmasını biz mazeret olarak kabul edemiyo
ruz. Türk tütüncülüğünüi en hayatî konuların
dan birisi olan bu meseleye Bakanlığın bir for
mül bulması gerekir idi. Birkaç gün önce seçim 
bölgemizde yaptığımız tetkiklerde elverişli ol
mıyan binlerce dönüm araziye tütün dikilmek
te olduğunu görerek hayal kırıklığına uğramış 
bulunuyoruz. Bu tatbikatın önümüzdeki yılda 
da Bakanlık için halli güç bir problem olduğu 
meydandadır. 

Sayın üyeler sigaralarımızın kalitesi her ge
çen gün düşmekte, sigara tiryakileri biraz da
ha kaliteli ve pahalı sigara içmeye yönelerek 
nihayet kolayca bulunabilen Amerikan sigara
sı tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu tem
poyla gidilirse fiyatlarının birbirine yakın ol
ması nedeniyle vatandaşlarımızın çoğunluğunun 
kendi sigarası yerine Amerikan sigarası içece
ğini ve onu tercih edeceğini söyliyebilirlz. Bu 
halin neticelerini tahmin etmek zor değildir. 

'Sözlerime son verirken önemli saydığım bir 
konuya da kısaca değinmek isterim. Tütün eki
cisinin yıllarca beklediği tütün kooperatifleri
nin kuruluş hazırlıklarına başlandığı bir ger
çektir. Kooperatiflerin kurulması için buna da
ir kanun yürürlüğe girmiştir. Kooperatifin hiz-
mA ekicinin Ziraat Bankasında % 5 1er namiy-
le maruf 110 milyon lirası kuruluş sermayesi 
olarak durmaktadır. Buna rağmen kuruluş bir 
türlü gerçekleşememektedir. Adalet Partisi 
Hükümetinin bu suretle kooperatifçiliğe inanç
la ve samimiyetle taraftar olmadığının acık se
çik, çok yeni bir örğeği ile kara karşıya bulun
maktayız. 

Konuşmamızda değindiğimiz bir kaç konu
nun, iyi niyet ve inancına emin bulunduğumuz 
Sayın Bakan tarafından nazarı dikkate alına
rak halledileceğini ümit eder, Yüce Heyete ve 
Bakanlık mensuplarına saygılarımızı sunarak, 
bütçenin millete hayırlı olmasını dileriz, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 1970 bütçesi vesilesiyle Güm
rük Tekel Bakanlığının çalışmaları ve bütçe 
bünyesintdeki görüşleri üzerinde Güven Partisi 
Senato Grupıınun noktayı nazarını arz etmiştik. 
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Zamanın darlığı dolayıs'iyle teferruata girmeden 
bir kaç konuya temas etmek suretiyle sözleri
mizi bağlamak istiyoruz. 

Gümrük Tekel Bakanlığı bütçesinin görü
şüldüğü bir sırada hsr şeyden evvel ifade et
mek istediğimiz husus şudur : Yıllardır bir tür
lü neticeye vardınlaraıyan Teşkilât Kanunu ile 
Gümrük Kanununun biran evvel çıkmasını te
menni etmek, artık kifayet edecek halde olmak
tan da çıktı. Meclislerin tatile girmesiyle alâ
kalı olarak Sayın Başbakan bâzı kanunlardan 
bahsediyor, ezcümle Personel Kanunumdan bah
sediyor. Fakat görüyoruz ki. Türkiye için ger
çekten çok ehemmiyetli olan ve Türkiye'nin Ha
zinesine aynoa imkân sağhyacak bulunan ve 
Türkiye için bundan evvelki sayın balkanlardan 
bir tanesinin bu kürsüde itiraf ettiği ithanılnn 
kökünden silmeye yarıyacak Gümrük Kanunu 
ile Gümrük Teşkilât Kanunu üzerinde durul
mamıştır. Bunu havsalanın kabul etmesi müm
kün olmuyor. Yani nasıl oluyor da bu altın yu-
murtlıyacak tavuğu elden kaçırıyoruz, diye in
san düşünüyor. Yapılan tetkiklere göre maJî 
portesi nihayet 10 - 15 milyonun içerisinde mü
talâa edilebilecek olan bu mevzuların Türkiye 
Hazinesine asgari olarak 200 milyon lira geti
receği tesbit edilmiş. Buna rağmen hâlâ ne Güm
rük Kanunu, ne Gümrük Teşkilât Kanunu, ma
alesef, çıkmıyor. Gümrük Teşkilât Kanunu 
nun Millet Meclisinde görüşüldüğünü öğrendik 
ama, hâdiseler de talihsizlik yarattı, o itibarla 
bunun üzerinde durulmuyor. Bakanlıklar değil, 
Hükümet değil, biz Parlâmanterler olarak bir 
sorumluluk duygusu içerisinde elbirliği yap 
mak suretiyle, iktidarı, muhalefeti Millet Mec
lisindeki arkadaşlarımızı da ikaz edip bu kanun
ların tatilden önce çıkmasına yardımcı olursak 
zannediyorum ki, mühim bir vazifeyi ifa etmiş 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük Tekel Ba
kanlığının, değerli hemşehrim Birincioğîu'nun 
mesuliyet döneminde, ciddî meselelerle karşı 
karşıya geldiği vakıası ortada. En mühim me
sele, bir hayli ters esintiler de yaratan, çay 
meselesi oldu. Yüksek huzurunuzda vilâyeti
min, merkez ilçe dâhil, 7 ilçesinden üçünün cay 
ekimi ile meş&nl olan, Türkiye'nin bir parçası 
olmasını da dikkate almak suretiyle, tam so
rumluluk içerisinde mâruzâtta bulunuyorum ve 

bu görüşüm, Güven Partisinin de görüşü oldu
ğunu memnuniyetle arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakanı yürekten tebrik ediyorum. Al
dığı karar bugünün atmosferinde cidden cesa
retli bir karardı. Ama, Türkiye'nin menfaatleri 
bu noktada birleşiyor idi. Teşviklerle, tahrikler
le, biraz da modaya uymuş olmak için Devlet 
otoritesinin zafından istifade eden benim hem
şehrilerim, kendileri için asla fena düşünmiye-
ceğine yürekten inandığım kendi hemşehrileri
ni bir tarafa itmek suretiyle işgallere, boykot
lara kıyam ettiler, çok memnunum M, Artvin'in 
Hopa ve Harhavi Çay Fabrikalarında bu işgal 
keyfiyeti vukubulmadı, ama Rize'de, bilhassa 
Rize de bir havanın estirilmesiyîe bu istenmiyen 
durum hâsıl oldu. Belki memleketin de hayrı
na, müstahsilin da hayrına olan, hele bele, aile 
ekonomisi içerisinde çay üretimi yapıp da geçi
mini sağlıyan insanlara asla zararlı olmıyacak 
şekilde belki geniş çay ekimi yaparak bundan 
ticari fayda elde edenler için zararı olabilir ama 
çay ekonomisiyle geçinen, aile ekonomisinde 
çay ekimi yapanlara asla zararı olmıyacak bir 
teşebbüste bulundu. Bu teşebbüsü kendisini çok 
zor vaziyete soktu. Gerek hemşehrilerimizden 
aldığımız baskı mahiyetindeki ısrarlı talepler, 
teklifler hattâ siyasi mülâhazalar bir tarafa 
bırakılmak suretiyle iktidarı, muhalefeti birleş
mek suretiyle yaptığı tesirlere, tazyiklere rağ
men eğer aldıkları kararları yürütebiliyorlarsa 
bu, Sayın Bakanın medeni cesaretine delâlet 
eder. Ve buradan bütün çay ekim bölgesine, çay 
ekim bölgesinin bir temsilcisi olarak sesleniyo
rum: Vatandaş olarak: elbette ki, kazanmak is-
tiyecek, daha çok kazanmak istiyecek, ailesini 
düşünecek ama benim hemşehrilerimin her şey
den üstün olan millî duyguları Sayın Bakanın, 
kendi hemşehrilerinin aldığı bu karar istikame
tinde buna itaat etmek suretiyle kendilerine 
bir eski düzen vermeyi ve Türk Milleti karşı
sında haksız ve vasıfsız maile, millete adeta iha
net ediyormuş gibi bir duruma düşmemelerini 
tavsiye ediyorum. 

Benim bu sözlerimin rey mülâhazasına kapı
lan insanlar tarafından söylenmesi kolay olnıı-
yan sözler olduğunu biliyorum ama Karadeniz 
halkının uyanık kafasına ve onun asil duygu
suna zaman ölçüsünde tesir etmek suretiyle rey 
mülâhazasının da bir kenara itileceği inancını 
da taşıyorum. 
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Tekrar ve tekrar değerli Bakanı Yüksek Hu
zurunuzda ve Türk Milleti huzurunda tebrik et
mekle büyük bir vazife ifa ettiğim inancını ta
şıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Tütün ve tütün 
tekeli Kanununun uygulamasındaki gecikme 
ve Tütün Kooperatifleri Kanununun uygulama
sındaki gecikme hakikaten her gün biraz daha 
zararlı neticeler tevlidecek vaziyetin devamını, 
adeta emri vâki halinde karsımızda tutuyor -
Ama ne yapalım ki, ister Bakanlık olsun, ister 
Hükümet olsun, ister aile olsun elinde bütçesi, 
elinde parası olmazsa fazla bir şey yapamaz. 
O itibarla cesaretle dâvasına sarılmış bir Ba
kanlığın sorumlu Bakanını bu gecikmelerden 
ötürü kınamaya gönlümüz katiyen razı gelmi
yor. 

Sözlerimi uzatmadan bu noktada kesiyorum, 
Tekrar ediyorum, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun çıkması için, Allah rıza
sı için olsun, elbirliği yapalım, çıkaralım. Güm
rük Kanununu da biran evvel çıkaralım. Hem 
işler ciddiyet alsın, hem memlekete de fayda 
gelsin, havadan para kazanmalar bir tarafa itil
sin ve bu şekilde de teşkilâtın içerisinde de ça
lışma şevki artsın ve Hazineye büyük değerler 
katan bu bakanlığa rahatça çalışma imkânını 
sağlamış olalım. 

Bütçenin Aziz Türk Milletine ve başta de
ğerli Bakan olduğu halde bütün bakanlık men
suplarına, tabiatiyle Tekel Genel Müdürlüğünü 
de bu bünyede mütalâa ediyorum, hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, başarı temennilerimle 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, A. P. Grupu 
adına buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL YEŞİLYURT 
(Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1970 malî 
yılı bütçe kanun tasarısı üzerinde bundan evvel 
bu bakanlığın bütçesi Yüce Heyette görüşülür
ken grupumuz adına görüşlerimizi, temennileri
mizi ve tenkidlerimizi arz ve izah etmiştik. Bu
na ilâve edecek hiçbir husus bulunmadığını, bun
ları aynen tekrar ettiğimizi ve o görüşümüzde 
işaret ettiğimiz gibi iktidar olarak tütünü ve ça
yı bir politika mevzuu yapmadan, polemik yap
madan gerçekçi olarak esaslarını eleştirmiştik. 

Şimdi de bundan 3 ay evvel başlayıp günün 
dahi mevzuu bulunan çay mevzuunda muhte
rem Bakanın almış bulunduğu kesin karara A. 
P. Grupu olarak iştirak ediyor, kendisini tas-
vibediyor ve bu kararında daimî olarak diren
mesini, birlikte; beraberlikte neticeye vâsıl ola
cağına inanıyoruz. Bu sebeple bütçenin memle
ketimize milletimize hayırlı olması dileği ile hu
zurunuzdan ayrılırken, Yozgat Bira Fabrikası 
hakkında da Muhterem Bakanımdan bu kürsü
den benim hemşerilerimi müjdeleyici haberlerini 
bekler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 

senatörler, benden evvel konuşan kıymetli ar
kadaşlarım, bilhassa çay mevzuunda Sayın Ba
kanımızın almış olduğu kararlardan çok mem
nun olduklarını ifade ettiler. Ben çayın kendi
si hakkında pek malûmatım olmadığı için bir 
şey demiyeeeğim. Yalnız, çay konusunda bir hu
sus var. Kıymetli arkadaşlarım oraya dokunma
dılar. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa son bir sene 
içinde Doğu - Anadolu'da pek fazla derecede 
kaçak çay içirmektedir. Bu, zannediyorum, 
anımsanacak bir miktar da değildir. Acaba bu 
hususta Tekel Bakanlığının malûmatı nedir, ne 
gibi bir karar almaktadır? İran'dan gelen çay 
içilmektedir. Muhakkak ki, kalitesi iyidir. İçi
mi de güzeldir. Ama, demin arkadaşlarımın çay 
hakkında söyledikleri sözlerle, iyi çayın içilme
sini yanyana koyduğumuz vakit, hangisini ter
cih edeceğiz. Sonra Türk - Rus hududundan bir 
şey gelmiyor. Her hangi bir kaçak mal gelmi
yor. Niye acaba İran hududundan geliyor, Suri
ye hududundan geliyor? Açılı pazarlar yok. Bir 
gümrük serbestisi de yok. Kanunlar var. Nasıl 
oluyor da geliyor? 

Demokrasi bir zaaf değildir. Benim anladı
ğım, ben öyle düşünüyorum, her halde siz de 
öyle düşünüyorsunuz, Kanunlar hâkim olmalı
dır, Hükümet kanunları tatbik etmelidir. Zaten 
bir Hükümet mefhumunda otorite vardır, disip
lin vardır, kanun hâkimiyeti vardır. 

Hakikaten güzel çay. Ama, memleketimizde 
yetişen çay ne olacak? Satılmıyan çay stokları 
varmış. Kesin bir malûmatım yok. E... Bu kaçak 
çay içimi daha fasla yayıldığı takdirde, elbet
te ki, kendi çayımıza rağbet göstermiyeceğiz. 
Bu, bir gerçek. 
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Ambalajları da güzeldir. Hepiniz gormüşsü-
nüzdür. Buna mutlaka bir çare bulunmalı. Bu, 
bir disiplinsizlik. Ben öyle anlıyorum. Ve aklı
ma daha tuhaf şeyler de geliyor. Söylersem ne 
münasebeti var, dersiniz Bir Adnan Menderes'i 
astık. Asabiliyoruz, fakat iki kaçakçı ile müca
dele edemiyoruz. 

Bir Amerikan Pazarı var arkadaşlar. Ben 
diyorum ya; Ya bu Devleti yürüteceğiz, haki
katen ciddî olarak yürüteceğiz, Devlet olduğu
na inanacağız ve biz de Hükümet olduğumuza 
inanacağız. Muhalefeti, muvafakati hepsi. Çün
kü milleti idareye talip olmuşuz, o halde ciddi
ye alacağız. 

Maltepe'de bir Amerikan Pazarı var arka
daşlar, görmüşsünüzdür çok güzel de malları 
var. Nereden geliyor buraya? Amerikalılar satı
yor, subaylar satıyor, şu satıyor, bu satıyor. 
Arkadaşlar yepyeni mallar, hepsi fabrikadan 
çıkmışçasına duruyor orada. 

Peki, bir Hükümet var mı? Var. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti. Kanunlar var mı? Var. 
Hâkimler var mı? Var. Hepsi var, tamam. Dev
leti, Devlet yapan müesseseler var. E.. Hani ya, 
hani ya arkadaşlar? Ama eğer diyorsanız ki, ba
na «Demokrasidir, demokrasi de müsamahakâr
dır, tâviz demektir, o böyle yapar, bu böyle ya
par, altta kalanın canı çıkar». Bunu bilmiyo
rum. 

O halde bu Amerikan Pazarı nedir arkadaş
lar? Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde bu 
Amerikan Pazarı - Amerikan Pazarı, adına öyle 
diyorum, belki başka milletlerin de vardır -
hepsi yepyeni eşyalar satıyor. Yani bir yabancı
nın memleketimizde hizmet görmüş de, giderken 
sattığı bir mal değil. 

Arkadaşlar, eğer kanunlarımız vaısa, yasak-
lamışsa behemehal üzerinde durmalıyız. Yasak-
lamamışsa zaten Hükümet üyelerimiz, Sayın Ba
kanımız der ki, «Serbestir, herkez alabilir. Sa
tılabilir.» 

Sayın Bakan, benim yedek subay arkada
şımdır. ikimiz de beş ay Ulus Meydanında Kı
zılırmak Kıraathanesinde birinci sigarası içe, 
içe harabolduk, bundan 20 sene evvel. Altı ay 
ağzımızın tadı, tuzu kalmadı. Kendisi mütevazi, 
hüsnüniyetli biı* arkadaşım. Ben onu severim 
o da beni sever. Zengin de değil, ben de zengin 
değilim, o da zengin değil, Allah'a çok şükür. 

Hakikaten demokrasi iyi bir rejim. Memlekette 
vazife almış kıymetli arkadaşım, Hükümette 
üye olmuş. 

Benim içimden şöyle geçiyor; sevgili arkada
şım, bu söylediğim hususlarda şöyle bir Hükü
met üyesi gibi konuşsun ve hattâ, bana gücen
mesin, çok samimî olarak söylüyorum, bunlar
la başa çıkamıyorsa bunu da ifade etsin, insan 
oğlunun var olduğu zamandan beri kaçakçılık 
da vardır, haksızlık da vardır, yolsuzluk da var
dır. Hattâ ben bazen konuşurum, arkadaşlardan 
diyenler oluyor; «Canım, diğer Hükümetler za
manında yok mu idi?» Vardı arkadaşlar. Ben 
öyle bir şey demiyorum. Halk Partisi zamanın
da da vardı. Diyorum ya, insanoğlunun var ol
duğu zamandan beri var. 

E... Arkadaşlar şimdi, var diye «Canım o za
manda oluyordu. Bu zamanda olmasında ne 
mahzuru vardır» diyemeyiz arkadaşlar. 

Bir husus da, - Ticaret Bakanlığı Bütçesin
de de temas ettim - Sayın Ticaret Bakanımız de
miş ki, «Otomobiller meselesinin bizimle ilgisi 
pek yoktur». 

Muhterem arkadaşlar, ben belki teknisyen 
değilim, karıştırabilirim, ama ben Ticaret Ba
kanlığı ile otomobiller meselesinin bir ilgisi ol
duğunu düşünerek söyledim. Bir Hükümet üye
sinin burada bulunduğundan istifade ederek 
söyledim. 

Sevgili arkadaşlar, hanginizin bölgesinde 
binbir çeşit dert yok? Yine dün konuştukları
mın bir kısmını söylemek mecburiyetindeyim. 
Çok sıkıntı içindeyiz arkadaşlar. Hepiniz bölge
lerinize gittiğiniz vakit bir köye giderken dört 
yerden, beş yerden, on yerden sulardan geçerek 
gidiyorsunuz katırların sırtında. Yol, köprü, su 
herşey istiyorlar. Ne ile olur bunlar? Para ile 
olur. O halde yine Hükümetler için para önplân-
da duruyor, birinci sırayı işgal ediyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye bugün bu oto
mobil meselesinde ıstıraplı bir durumdadır. EIo-
selelerini halletmediği için, bunlar üzerinde Hü
kümetlerin titizlikle üzerinde durması lâzımge-
lirken duramamışlardır. Şöyle caddelere bir ba
kınız; kaç çeşit araba var ve çok lüks arabalar 
var, arkadaşlar. Bunlar, Türkiye "ye nasıl ge
liyor? 

Sayın Ticaret Bakanımız demiş ki, «işçiler 
getiriyorlar, şu getiriyor, bu getiriyor». Arka-
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dağlar; ben, getiremez, diyorum. Eğer Hükü-
nıetss, kanun varsa, nizam varsa getiremez, di
yorum. Şimdi, Maliye Bakanımız burada yok. 
Şu permi meselesi kaç safhadan geçmiştir. - Sa
yın Ferid Melen Beyefendi de burada, - Ne ka
dar değişmiştir? 

BAŞKAN — iki dakikanız var, efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bu ne 

için değişmiştir? Arkadaşlar inkâr etmiyelim, 
bunlar şahısların hatırı ;çin değişmiştir. Kasan'-
ın, Hüseyin'in hatırı için değişmiştir. Ondan son
ra geldik, şimdi yine bir iyiye doğru gidiş yok. 
öyle arabalara biniyorlar ki, baktığınız vakit 
hayretler içinde kalıyordunuz. Bunları kaç pa
raya almış, nasıl almış, nasıl getirmiş, Türkiye, 
bunları kullanabilir mi, Türlöye'nin 1970 sene
sinde bulunduğu durum bu kadar lüks arabala
ra müsait mi? Hiç üzerinde duran yok. 

Eğer hür teşebbüs, bilmem ticaret, özel te
şebbüs, falan filân Devletçilik. Ama, şimdi bun
larda kesin bir karara varalım, Hükümet oldu
ğumuz, Devlet olduğumuz, Devletin v§ Hükü
metin bir otoritesi bulunduğu anlaşılsın. 

Geçen gün kıymetli arkadaşımı ziyaret et
miştim. Söylenecek bir husustur. Gizli bir şey 
olmadığı için söyliyeceğim. Kendisi hakikaten 
büyük gayret sarf ediyor. Bu meselelerden mus
tariptir, biliyorum. Gazetelerden okuyoruz, 
kendisinden dinliyoruz. Bana şöyle bir şeyden 
bahsettiler. İstanbul'daki teftişlerinde araba
ların bulunduğu yere gitmiş, Sayın Bakanımız; 
orada beşyüz bin lira değerinde Mercedes ara
baları veyahut başka arabalar varmış. Bunların 
kayıtlarını istemiş, «kayıtlan yok» demişler. 
Bu nasıl şey. Arkadaşlar? Şimdi oturacağız, biz 
de burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti» di
yeceğiz. Kaçakçılık olur, her zaman olur, ta
rihte olagelmiştir, bunların önüne geçilemez. 
Geçilemezse, arkadaşlar, diyelim ki, geçilemi
yor. Herkes gitsin, yapsın bunu. 

Benim sözlerim bu kadar, hepinize hürmet
lerimi sunanm. 

BAŞKAN — Sayın özer. 
HAMDİ ÖZEE. (Malatya) — Vazgeçtim, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saym Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; değerli Bakan, 
ve Bakanlığın değerli mensupları; ben tütün 

ve üzüm konusuna değinmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Türkiye'de tütün üretimi ile uğraşanlar büyük 
bir sıkıntı içindedir. Aşağı-yukarı Türkiye nü
fusunun 3 milyona yakın bölümü geçimini tü
tünden sağlar. Geçen yıl çıkanlan Tütün Te
keli ve Tütün Kooperatifleri kanunları uygu
lamaya gecikmediği için maalesef tütüncünün 
çilesi hâlâ bitmemiştir. Tütünün yetiştirimıe-
sindeki büyük güçlükler bir yana, tütün yetiş
tiren köylünün esas sıkıntısı kredi ve satışlar -
daki bozukluklardandır. 

Köylü, yazın sıcağında, kışın soğuğunda ya
narak, kavrularak çakşır, elde ettiği mahsulün 
gerek yetiştirilmesinde, gerekse satışında bü
yük güçlüklerle karşılaşır. 

Tütün yetiştiren köylü, bankalardan yete
rince kredi alamadığı için, teşkilâtlanmamış 
kredi piyasası diye adlandmlan faizci ve tefe
cilerin insafına terk edilmiştir. Resmiyette tü
tün ekicisine dönüm başına Ziraat Bankası 
100 - 110 lira kredi vermeyi kabul etmiştir. 
Bu kredi o kadar azdır ki, tarlalarının sürül
mesine, işlenmesine dahi kâfi maalesef gelme
mektedir. Dönüm başına verilmesi öngörülen 
bu cüzi kredi köylünün eline zamanında geç
mediği için de yararlı olamamaktadır. Ege'de 
tütün ekimi başlıyah bir ay olmuştur. Ama hâlâ 
dikim ve tarlalann hazırlanma kredisi köylü
ye ödenmemiştir. Ne zaman ödeneceği de belli 
değildir, ilkbahar ayları köylünün en sıkışık 
devresidir. Köylü kış aylannda bütün stokla
nın bitirmiştir. Yeni mahsulü de yetişmediğin
den borç yemek, borç alarak tarlasını işletmek 
zorundadır. Tütün kredilerinin gecikmeden ve
rilmesi için tedbir alınmasını Hükümetten, 
özellikle Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 

Köylünün ikinci çilesi ve sıkıntısı, borç 
elde ettiği tütün mahsulünün satışında görül
mektedir. Tütün satışlarında tütün piyasası 
zamanı her gün üzücü olaylara rastlamamak 
mümkün değildir. Tütün, Ekim ve Kasım ayla
nnda balyalanır. Kasım ve Aralık aylarında 
Tekel eksperleri kalite ve randıman tesbiti ya
par. Bundan sonra köylü eli böğründe piyasa-

| nın açılmasını bekler. Kalite, randıman tesbiti 
gizlidir. Tütünü yetiştiren, tütünün hakiki sa
hibi olan çiftçi mahsulünün resmî randımanını 
ve kalitesini bilmez. Kalite ve randıman tesbiti 
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bir eksperin inisiyatifine terk edilmiştir. Bun
dan sonra köylüyü bir düşüncedir alır. Piyasa 
ne zaman açılacak, tütünü satabilecek mi, sata-
mıyacak mı? Elinde mi kalacak? Maliyeti her 
yıl artan tütünün fiyatı ne olacak? Bunları 
düşünmekle piyasayı bekler. Nihayet, Ocak ayı
nın sonuna doğru piyasa açılır. Esas köylünün 
derdi burada yeniden depreşmeye başlar. Hü
kümet bir başfiyat ilân eder. Başfiyat nedir? 

Bölgelere göre en iyi kaliteli tütünün en üs
tün fiyatı. Başf iyatın anlamı bir bakıma şudur; 
Hükümet der ki, «Ey tüccar duyduk, duyma
dık demeyin, sakın benim ilân ettiğim fiyatın 
üstünde tütün almayın.» Başf iyatın anlamı bir 
bakıma budur. Bunun başka bir anlamı da 
«Başfiyatm altında tütün almakta serbestsiniz. 
Köylüyü, tütün ekicisini ne kadar kandırabilir-
sen, o kadar tütününü ucuza al, ben karışmam.» 
anlamına gelir. Köylü, şafakla köyünden kal
kar, Tekel İdaresinin kapısında kümeleşmeye 
başlar. Adlarının okunmasını bekler, saatlerce 
hattâ kar, yağmur altında bekler, isminin oku
nup, çağırıhp, tütününün alınıp alınmıyacağı 
konusunda hiçbir bilgisi yoktur. Adeta, Tekel 
İdaresi her köyden veya her bölgeden Spor - To
toda 13 tutturmak gibi, Millî Piyangoda ikra
miye çıkması gibi birkaç kişiye tütününün alı
nacağını bildirir ve ondan sonra da geri kalan 
tütün müstahsılına tüccarın yolunu gösterir. Te
kel her köyden birkaç kişinin tütününü aldık
tan sonra geri kalan köylüler, tütün tüccarları
nın birkaç gün için açtıkları muvakkat yazıha
nelerinin, bürolarının önünde kümeleşmeye baş
lar. Köylüler, «Beyefendi, benim tütünümü alır 
mısın?» ricalarını tekrar ederler. Dertler orta
ya dökülür. Netice, tüccarın tâyin ettiği fiyat
tan satış yapılır. Bu, satış değil, lütfen tüccarın 
o malı satınalmasıdır. Tütün koçanları tesellü
me başlanır, her dört, beş balyada bir balyası 
tesellümde ıskarta çıkarılır. Ve bu suretle yedi 
liraya pazarlık etmişse, bu ıskartalardan sonra 
tütünün ortalama fiyatı düşer beş, altı liraya. 
Çiftçinin satışta hiçbir söz hakkı yoktur, ne ran
dıman tesbitinde, ne fiyat tesbitinde. Tütün 
satıcısının tek vazifesi yetiştirmek ve tâyin edi
len fiyattan tütününü ve tütün koçanını teslim 
etmektir. Piyasa kapanır, tütün tesellümü bi
ter. ödeme, tüccarına göre, bir ay, iki ay, üç ay, 
beş ay, altı ay sonra başlar. Tam ödeme sırasın

da yeni bir tehlike çıkar. Tüccar tütünü amba
rına nakletmiştir, koçanı teslim almıştır, borçlu 
olduğu köylüyü çağırır; «Hemşerim, tütün ihraç 
fiyatlarında büyük düşüklük var. kriz var, ben 
alamıyacağım. Ama, hatır için eğer yaptığımız 
pazarlıktan % 20 - 25 yeni bir indirme yaparsan 
tütününü alabilirim.» diye yeni bir pazarlığa gi
rer. Köylü ne yapsın, geri alsa ne yapacak? Tü
tününü bilmecburiye tüccara yeniden yaptığı 
pazarlık sonucu verir. Bu suretle vaktiyle yedi 
liraya ilk pazarlık ettiği tütünün fiyatı, bu se
fer iner dört, beş liraya. Köylü geri alsa bir tür
lü, vermese bir türlü, işte, köylünün eline geçen 
netice itibariyle üç, beş kuruş tefeciden aldığı 
borca ödenir ve elinde on para kalmaz. Tekrar 
köylü aç kalacak değil ya, yeniden tefecinin 
kucağına düşer, yeniden borçlanır. Bu fasit da
ire, her sene döner dolaşır; köylünün ümitleri 
bu fâsid daire içinde erir, yok olur. 

Netice itibariyle köylü ne yapacak? Bu sefer 
Almanya'ya gitmek için işçi olarak yazılmak is
ter. Ona da dört, beş senede sıra gelir. Bunu da 
bulamayınca omuzuna yorganını vurup, yâdelle-
re amelelik yapmak için çıkmaya mecbur olur, 
tütüncü. 

işte kısaca tütüncünün çilesi budur. 
Değerli arkadaşlarım, buna karşı «Ne yapa

cağız?» denilebilir. Gerçekten kısa devre içinde 
birçok konularda cesaretle atılımını gördüğü
müz Sayın Bakanın, buraya çıkıp, «Bunda be
nim suçum ne? Vaktiyle C. H. P. devrinde de 
böyle idi bu işler.» demesi kolaydır. Ama, bunun
la tütüncünün derdine çare bulunamaz. Şu ve-

I ya bu devirdeki dert değil, bu derdin artık dile 
I gelmişken halledilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, vaktiniz doldu, 
bağlamanızı rica edeceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağllı-
yorum Sayın Başkanım. 

Tütün ihraç kooperatiflerinin biran evvel 
kurulmasını, 

Kredilerin yeterli miktara çıkarılmasını, 
Çiftçinin tefeciye muhtaç edilmemesini, 
Randıman tesbitinin açıklık içinde ve bir he

yet tarafından yaptırılmasını, 
Her kalite için ayrı taban fiyat tesbitini, 
Teknik elemanların buna benzer daha tesbit 

edebileceği birtakım tedbirler, tütüncünün çile
sini bitirecektir, tütüncüyü refaha kavuştura-

I çaktır. 
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Bir cümle daha ifade edeyim; Tekel İdaresi 
rakı yapmak için kuru üzüm, şarap yapmak için 
de yaş üzüm alır. Bu konuda da Tekel idaresi
nin tüccar aracılığı ile değil, müstahsıldan 
drekt bu mahsulleri almasını temenni ve rica 
ediyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin mem
leketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, Sayın 
Bakana ve değerli mesai arkadaşlarına başarı 
dileklerimi sunarken, hepinizi saygılarla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Tekel bütçe
sinde bilhassa Erzurum Senatörü Osman Aliho-
cagil arkadaşımızı dinledim, doğrusu mütehassıs 
oldum. Tam bir dadaş olarak açıkça fikirlerini 
ifade etti, ortaya koydu. Haddizatında isteni
len de budur. Bu arkadaşımız konuşması ile 
Gümrük Bakanlığı mensuplarına da ışık tutmuş
tur. Bence bu hâdiseler bir parti meselesi değil
dir. Her parti iktidara geldiği vakit aksaklıkla
rı ortadan kaldırmakla vazifelendirilir. Eskiden 
bir aksaklık var da, o aksaklık devam ediyorsa, 
bu böyle oldu demek değil, haddizatında Tekel 
Bakam da bu aksaklıkların mevcudolduğunu 
söylüyor. 

Arkadaşlar, Türkiye'mizde çay var, çay içil
mez fakat kaçak çay alabildiğine her tarafta sa
tılır. Türkiye'de çok şükür tekstil sanayii çok 
ileridir. Memleketimizin her tarafına bakarsı
nız kaçak eşyalar alabildiğine dolaşır ve satı
lır. Hattâ bohçacı kadınlar tarafından da köy
lere kadar gitmektedir. Ve mermi kaçakçılığı, 
silâh kaçakçılığı buna inzimam eder. Türkiye, 
gelir kaynakları arar ve aynı zamanda da ihra
catını artırmak ve döviz sağlamak ister. Buna 
mukabil mütemadiyen bu kaçakçılık dolayısiyle 
döviz kaybeder. Hemen hemen diyebilirim ki, 
- Sayın Bakan da bundan dertli. - Türkiye bir 
açık pazar haline gelebilir. Durum böyledir. 
Ben bu konuşmalarımı tetkikatımla ilgili olarak 
söylüyorum. Cenup vilâyetlerine giderseniz, ora
da yabancı mallar satıldığını görürsünüz. Ya
bancı malı oraya bir arkadaş gider alır, - ka
çakçılığın takibine bakınız. - Emniyet mensup
ları, polis gelir, «Bunu nerden aidin?» diye on
dan istirdadeder. Kaçak mal meydanda açıkça 
duruyor. Kilis'te ve diğer yerlerde mevcut. Ve 
bunun elebaşıları da malûm. Ama oraya turist 

olarak giden bir arkadaşımız dönerken onun 
çantası kontrol edilerek, «Nerden aldın?» diye 
ona hesap sorulur. Eğer, orada Hükümet kuv
vetleri varsa, takip ciddî olarak varsa, o dük
kânların içine malların girmesine mâni olması 
lâzımdır. 

Arkadaşlarım, şunu da ifade edeyim, vaktiy
le Cumhuriyet devrinde kaçakçılık vardı. Ama, 
sıkı bir takibe uğradı. Eşyalar, yükler kervan
larla geçerdi, Atatürk devrinde, çocukluğumda 
iyi hatırlarım. Bunların canına okunmuştur ve 
sonu alınmıştır. Ciddî bir Devlet tedbiri ve cid
dî bir takibe uğrayarak, Türkiye'deki kaçakçı
lık sona erdirilmiştir, icabında ağır cezalar da 
verilmiştir. Çok elebaşılarının meydanlarda ka
falarının kesilerek, teşhir edildiğini duyduk. 
Ama diyeceksiniz ki, bugün de mi böyle olsun? 
Devlet bunun dışındaki ağır tedbirleri de alma
lıdır. 

Bugün Yeni Gazetede okudum. Orada Ecvet 
Güresin Sayın Tekel Bakanından bahsediyor ve 
onun fikirlerini dercediyor. Ecvet Güresin diyor 
ki, «Sayın Bakanın dediklerinin haricinde öyle 
kaçak mallar, fabrikalar, fabrika aksamı ka
çak olarak, Türkiye'ye sokuluyor, televizyon, 
büyük masa televizyonları kutularla geliyor, 
gümrükte tartılıyor, tesbit ediliyor. O kutunun 
içerisinden televizyon alınıyor, onun ağırlığın
da taş konuyor. Hattâ o kutulara peynir konu
yor. Tekrar ticaret yolu ile Almanya'ya gidi
yor.» Yeni Gazetenin başmakalesinde Ecvet Gü
resin yazıyor. Sayın Bakanın da gümrüklerde 
kontrolü esnasında kürk mantoların yerine baş
ka mantoların konduğunu gördüğü yazılıyor. 

Şimdi, şu ahlâki çöküntüye bakın. Şu memu
run anlayışına bakın. Biz bu ahlâki çöküntünün 
içerisinde orada vazife gören insanların vatan 
sevgisinden uzak, memleketi adetâ bir açık pa
zar haline getirişine ne demelidir. Ama, bunun
la beraber oradaki gümrük memurlarının da 
- benim kanaatimce - karnı doyurulmalı. Ehli 
insanlar olmalı. Tahsilli insanlar olmalı. Zayıf, 
cılız, az maaş alan, bütün vasıfları denenmemiş 
insanların eline bunu koyduğun takdirde mem
leketin hali budur. Şimdi, bu kaçakçılığı yapan 
umumiyetle kim? Masum Türk halkı değildir. 
Karnı doymıyan - bunu açıkça ifade edeyim -
akalliyetlerdir. Doymayan Rumlar, doymayan 
Yahudiler bilmem falan... Dış âlemle irtibatları 
vardır. Herif kılıfına uyduruyor ,paraları veri-
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yor, rüşvetini yediriyor. Bol, bol Türkiye'nin I 
içerisine kaçak malları sokuyor. E, bu ne? 

Doğuya gidersin, bu yaz gezdim. Bana, arka
daşımın memleketinde yeni, Ağrı'da; hayvan 
kaçakçılığından apartman yaptıran adamın adı
nı söylediler. Sadece bir aracı. «Orada bir tek 
geçit var, geçit tutulduğu ve sağlam adamın 
olduğu takdirde hayvan kaçakçılığı olmaz» 
diye bana ifade ettiler. Bir taraftan Doğuda 
hayvan kaçakçılığı, bir taraftan öne düşmüş, 
rüşvet yedirerek apartman kuran insanlar. Bir 
rafta doymak bilmiyen kaçakçılıkla gümrük
ten fabrika geçiren insanlar. E! Bunun neticesi 
ne olacak? Bakan bununla uğraşmıyor, demi
yorum. Bunda celâdet gösteriyor doğrusu. Ve 
yazarlar da bunu söylüyor. Bence, ciddî olarak 
Hükümetin bu işe el koyması lâzımdır. Tekel I 
Bakanının bu tutuşuna yardımcı olması lâzım
dır. Ağır cezai müeyyideler konulması lâzımdır. 
îktisaden kalkınmak istiyen, döviz sağlamak 
istiyen Türkiye'yi açık pazarlıktan kurtarmak 
lâzım. I 

Bir noktaya daha temas edeceğim. Yine duy
dum, Amerikan sigaralarının ambalajları, mal
zemeleri dışardan getirtilerek Kocaeli civarın
da yapıldığını söylüyorlar. Bakan tetkik etsin. 
Hattâ Tekelin ileri gelen sigaralarının da. Bu 
şekilde bayilerde satıldığını söylüyorlar. Gayet 
güzel para kazanma yollarım öğrenmişler, bil
mişler. Maalesef bu hastalık da münevverlerde 
başladı. Devlet adamlarında dahi Amerikan si
garası içmek moda oldu. Hele, hele sosyalist ge
çinen yüksek tabaka hanımefendiler... Bunlar 
sosyalist geçinir, Amerikan pazarlarından da 
çıkmaz, Amerikan malını alır. Türkiye'nin garip 
hali budur. Fakir fukara almaz, bu sosyalistler, 
Amerikan pazarında, Amerikan malını almak 
için yarış ederler. Hülâsa üst sosyalist bunlar, 
işte Türkiye. 

Şimdi, arkadaşlar Amerikalı dostlarımız 
maalesef sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Buna 
da temas edeyim. Amerikan milletinin tarihi 
yenidir. Ve diğer milletlerin psikolojisini maale
sef bilmiyor. Bir millet bir yere gittiği zaman 
eğer onun malına itibar etmiyorsa, değer ver
miyorsa, o millet gibi yasamaya özenti duymu
yorsa, orayı kendi menfaatine açık bir pazar 
haline getirmek istiyorsa, onun malını hor gö
rüyorsa, başka mal getirip yiyor, satıyorsa o ı 

millet orada sevilmez. Amerika'hlann Türkiye'
de sevilmemesinin sebebi bu... Hattâ okudum 
ben başka yerde, sevilmemesinin sebebi; orayı 
bir açık pazar haline getirmek için gayret sarf 

I etmeleridir. Ben bu dostlarımıza tavsiye ediyo
rum, iyi dinle bunu: Geldiği memleketin şart
larına uyması lâzım. Hattâ geldiği memleketin 
eşyasını, entarisini kullanması lâzım. Getirttir
memesi lâzım. Giymesi lâzım, alış veriş etmesi 
lâzım ki, sempati toplıyabilsin. Bunun dışında 
sempati toplanmaz. Psikolojik meseledir bu. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Di-
kençligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bu psi
kolojik meseleyi iyi bilmek lâzım. Arkadaşlar, 
onun için buna da devinmek lâzım. 

Çay meselesinde mahalline gittim, biliyorum. 
Türkiye'de çayınız var, kilosunu 1 liradan Ho-
lânda'ya çay satabiliyorsunuz. Neden? Kalitesi 
düşüktür. Bunu Rize'liler de söyledi. Bir liraya 
gidiyor. Memleketimizde 40 - 50 liraya satı
yorsunuz kilosunu, E! Canım buna politika da 
karışıyor. Ben, Bütçe Komisyonunda da söyle
dim. Halktan rey almak için. Ama, vatanperver, 
dindar, imanlı olan Karadenizlinin izanı kendi 
menfaatinden önce, milletin menfaatini düşüne
cek kaabiliyette, kılâstadır. En çok sevdiğim 
bölgenin insanlarıdır, bunlar. Ve bunun önüne 
düşen insan, memleketin dövizine, memleketin 
kıymetlerine halel vermemek mecburiyetindedir. 
Çünkü, Türkiye'nin çay'ı - orada eksperler söyle
di, enstitüye de gittim - «Dünyanın en kaliteli 
çaylarmdandır.» Kalitesini düşüren sebep, orada
ki arkadaşlarımızın bunu önliyeceği yerde, ted
bir edeceği yerde, Hükümetine yardımcı olaca
ğı yerde alsm, filân etmesin demesi keyfiyetidir. 
Ve dökülen çayların çoğu da, fabrikalar işleme
diği için, 6 - 7 yaprağa kadar alınmış, fazla 
çayların hibe edilmesi, yakılması veya bozulması 
keyfiyetidir. Şu halde Bakan bu yolda bir adım 
atmıştır. 2,5 yaprak, demiştir. Hattâ misli ile 
orada durması lâzımdı. 3,5 yaprağa çıkmaması 
lâzımdı. E! Sonra bir de orada iyi eksperler ye
tişmemiştir. Şimdiye kadar üzerinde durulması 
ve çoktan bir ziraat çay okulu açılması lâzımdı. 
Kaç sene oldu bu? Halkın çocuklarının çay'da 
eğitime tâbi tutulması lâzımdı. Yetiştirilmesi lâ
zımdı. Bunların hiçbirisi olmamıştır. Zorlukla 

l karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunların üzerinde 
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iyice durmalı. Açıkça söyliyeyim ki, iyiye iyi, 
kötüye kötü demek âdetimiz vardır. 

Bir gayretin içerisinde direnç sarf ediyor. 
İnşallah muvaffak olur. Tekel Bütçesi hayırlı 
olsun. Mutlaka, mutlaka Türkiye'de bu kaçak
çılığın önlenmesi lâzımdır. Açık pazar olmak
tan kurtulması lâzımdır. Bunları kimlerin yap
tığı da tesbit edilmelidir. Türkiye'nin millî 
emniyeti varsa bunu halletsin. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN Sayın Agun, buyurunuz efendim. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısının açık 
oylamasına 100 sayın üye iştirak etmiş, 95 kabul, 
4 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylama
sına 99 sayın üye iştirak etmiştir. 94 kabul, 
4 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmiştir. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; son günlerde çay kampanyası 
açıldığı sırada çay müstahsilinin bâzı fabrika
larda, Bakanın 2,5 yaprak iddiasını protesto et
mesi, gazetelerde mübalâğalı olarak aksettiril
miştir. Bakanın heyecanı ile müstahsilin heye
canı karşı karşıya gelmiştir. Hakikaten çayı, 
yeşil yaprağı vasıflı olarak istihsal etmek ve 
kuru çayı vasıflı olarak istihsal etmek ve piya
saya sürmek Gümrük ve Tekel Bakanının vazi
fesi icabıdır. Bunun için ne yapmak lâzımdı? 
Evvelâ iptidai maddeyi teşkil eden yeşil yaprağı 
hakikaten mahsûl olarak almak lâzımdı. Çay 
mahsûlünü tarım ilmî tâyin eder ve etmektedir. 
Çay Araştırma Enstitüsü vardır. Üniversitede 
de çay kürsüsü vardır. Bu müesseselere müs
tahsilin bir şey diyeceği olamaz. Tekelin de di
yeceği olamaz, ilim mürşittir. Mücadele, ilme 
istinadettiği takdirde, meşrudur, meşru olur. 

Bakanın heyecanı ile müstahsilin heyecanı 
karşı karşıya gelmiştir, dedim. Çayı vasıflı ola
rak istihsal etmek ve piyasaya öyle sürmek Ba
kanın vazifesi icabıdır demiştim. Çay mahsulü 
evvelâ müstahsilin yetiştirmesine bağlıdır. Müs
tahsilin vazifesi cidden burada başlar. Müstah
sil cidden çok güzel çay bahçeleri yapmıştır. 
Yamaçları, dağları, taşları, teraslamış ve istihsal 
etmiştir. Tarım Bakanlığı bu faaliyetinde reh

berlik etmiştir ve daha yapılacak işleri olmakla 
beraber muvaffak olmuştur. Bu yamaçlarda 
yetişen çayın % 60 ı akkuyruktur, ingilizler
den alınan ciddî raporlar çayın, bizde yetişen 
çayın Darjiling çayına muadil olduğunu bildir
mektedir. Müstahsilin bundan ötede yapacağı 
bir iş yoktur. Müstahsıla bu noktada teşekkür 
etmemiz lâzımdır ve ben teşekkür ediyorum. 
Rehberlik eden ziraat mühendislerinin ölenlerini 
saygı ile anıyorum, hayatta olanlarına da teşek
kürü vazife sayarım. 

Geliyorum ondan sonraki safhasına : Bundan 
sonraki safhası Tekel idaresine aittir. Çay mah
sûlünün bir tarifi vardır. Bu tarifi tarım ilmî 
yapar, herkes yapmaz. Tarım araştırmalarının 
en son tarifi, mahsûlün, fışkıran filiz olduğudur. 
Yani fışkıran filiz, çaydır. Araştırma Enstitü
sünün son yayınları ve tebliğleri budur. Bun
dan evvel 1965 senesinin Şubat ayında yine 
Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüsü taze 
olmak kaydı ile, 3,5 yaprağın mahsûl olduğunu 
bildirmişti. Daha evvel de 1952 senesinde he
nüz Türkiye'de çay kültürü ve araştırma ens
titüsü gibi müesseseler bulunmadığı bir devirde 
nasıl olduğu ve neye istinadettiği biliinmiyen 
bir raporda 2,5 yaprağın çay olduğu bildirilmiş
te. Bugün bu mesele halledilmiştir. 

Tekel, yeşil yaprağı müstahsıldan «çay ahm 
yerleri» adı verilen yerlerde satmalır. Birinci 
safhayı arz ettim. Müstahsilin vazifesi buraya 
kadardır. Müstahsil bundan sonra Tekel İda
resi ile temasa geçer, Tekel İdaresi ile temas 
noktası çay alım yerlerinde başlar. Yeşil yap
rak müstahsıldan «çay alim yerleri» adı verilen 
yerlerde satınalınır. Çay alım yerlerine kart 
yaprak veya filiz getiren tamahkâr müstahsil 
bulunabilir. Kontrol etmek Tekele aittir. Ve 
bu, iddia edildiği gibi, büyük bir mesele değil
dir, şayet mesele yaratanlar, mesele yaratmak 
istiyenler olmaz ise. Kanaatimce tek mesele, 
çay alım yerlerinin çoğaltılması, Eksperlerinin 
kontrolünü mümkün kılacağından her türlü me
seleyi ortadan kaldırır. Müstahsil ile Tekel 
İdaresinin temas noktasını teşkil eden çay 'alîm 
yerleri üzerinde durmak, bunları çoğaltmak, ya
pılmasını teşvik etmek gereklidir. Bunu temen
ni ediyorum. Şahsan yaptığımız temaslarda ge
rek Sayın Bakan, gerekse Tekel'in alâkalı yük
sek memurları çay alım yerlerinin önemini in
kâr etmezler. Düşüncelerimiz bu noktada ay-
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nı olur. Fakat değil kendileri tarafından çay 
alım yeri yapmak, müstahsil tarafından yapı
lanların açılması bir meseledir. Müstahsil Ri
ze'de yapar, kabul etmezler. Heyet halinde bu
raya gelirler. Bakanlığa götürürüz, başka yer
lere götürürüz, Umum Müdürlüğe göndeririz, 
rica ederiz, mücadele ederiz, onlar takibeder, 
güç belâ alım yerleri açılır. Alım yerleri mese
lesi, katî surette yoluna konmalıdır. Müstah
silin mahsûlü orada kontrol edilecektir. Ve bu 
noktadaki münasebetler sosyal ve ijktisadi mü
nasebetlerdir. Karşılıklı saygı esasına iıstinadet-
tdrilmelidir. Gayet açık ve her türlü emniyet 
içinde olmalıdır. Hem müstahsil için, hem Te
kel için emniyet içinde olmalıdır. Bu nok
tadan sonra bütün faaüyet ve muameleler fab
rika içerisinde cereyan eden çok mühim mu
amelelerdir. Müstahsille hiçbir alâkası yok
tur. Ve demin müstahsıla teşekkür ettim, te
şekküre lâyıktır. Ama, fabrika içindeki mua
meleler teşekiküre lâyık bir seviyede değildir. 
Sayın Bakanın heyecanlı beyanlar vermesini 
işittik ve gazetelerde okuduk. Onlar, kendile
rine aiıt beyanatlardır. Bakanın bu heyecanı
nın kaynağı nedir? Çeşitli olabilir. Yalnız 
bir hususun açıklanmasını rica ediyorum. Te
kel i'ktidasd ve ticari bir müessesedir. Hattâ 
Maliye Vekâletinin bir şubesi sayılabilir. Dev
lete varidat sağlar. Bakanlık halinde idare 
edilebileceği yibi, Maliye Vekâletine bağlı bir 
daire, bir umum müdürlük de olabilirdi. Fakat 
pek çok fabrika ve müesseseleri sebebi ile bizde, 
doğru olarak, Bakanlık haline getirilmiştir. 
Fakat anaforiksiyonu malîdir, iktisadidir ve 
para kazanmak, para temin etmektir. Bu para
yı çay ve diğer maddeler satmak suretiyle te
min edecektir. 

Şimdi, şu sual arz ediyorum: Evvelâ top
raklarımız ne kadar çay veormeye müsaittir. Ne 
kadar ton çay istihsal edebiliriz. Meselâ, 100 
bin ton çay istihsali mümkün müdür? Çay, Dar-

„ jiüng çayına muadil olduğuna göre, Darjiling 
çayının fabrikada alıcıya satıldığı fiyata muadil 
fiyatla, bizim çay da satılır mı? O taktirde 
çay büyük bir nimet midir, yoksa bir yük mü
dür, bir külfet midir? Tekel İdaresi kadrosu
nun bu hususta görüşü nedir? Ve Türkiye ikti
sadiyatı üzerinde hemen kısa sürede müspet ne
tice vermesi mümkün müdür, değil midir? Müs

pet netice almanın yolu nedir? Darjitiing çayı
nın fabrikada fiyatı 120 lira civarında olduğu
na göre, bizim çayımızın fiyatının da bu vasat
ta olmaısı gerekir mi, gerekmez mi? Ve o za
man temin edilecek döviz miktarı üzerinde Te
kel Bakanının ve idaresinin tasavvuru neden 
ibarettir? 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk... Yok. 
Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; söz alan arkadaşlar da
ha çok sözlerini kaçakçılık mevzuu üzerine tek
sif ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten memleketi
mizde kaçakçılık bilhassa son yıllarda ekono
mimizi sarsacak bir mahiyet almıştır. Gün geç
tikçe de genişlemektedir. Bu kaçakçılıkla cid
dî bir mücadele açmanın zamanı gelmiştir. Bu 
sebeple arkadaşlarımızın bunun üzerinde has
sasiyetle durmalarına, şahsan, memnun oldum 
ve ben de bu mevzu üzerinde birkaç cümle ile 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kaçakçılık hangi se
beple meydana gelir ve nasıl önlenir? Bu, sa
dece bugünün mevzuu değildir. Zaman zaman 
bu mevzular konuşulmuştur, geniş tetkikler ya
pılmıştır ve önleme çareleri malûm olan bir 
olaydır. 

Kaçakçılık, dünyanın her yerinde olur. Ne
rede gümrük varsa, nerede giriş çıkış yasak-
lanmışsa, çeşitli sebep ve yollarla o yasak yır
tılır ve giriş çıkış oiur. 

Kaçakçılık, iktisadi sebeplerle olur veyahut 
idarenin za'fı sebebiyle, hudutların emniyet al
tına alınmaması sebebiyle olur. Hangi sebeple 
olursa olsun bunlarla mücadele için hem ikti
sadi hem de idari tedbir almak ieabeder. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel sayın ar-
kaclajimız Ali Hocagil kon-ı^urken faraza oto
mobil mevzuunu ileri sürdü. Neden otomobil 
geliyor Türkiye'ye. Benim ismimi de zikrettiği 
için bu mevzuda sorumluluk mevkiindeyken al
dığımız tedbirlerin neye dayandığını izah et
mekte fayda görürüm; çünkü bugün de aynı 
sebeple buna benzer tedbirler alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin her sene 
beş bin otomobil ihtiyacı var, mevcut otomobil 
parkını yeniliyebilmek için. Daha doğrusu mev-
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cut otomobil parkını sabit tutabilmek için. Çün
kü, senede beş bin araba ya eskime sebebiyle 
veya kazalar sebebiyle işten çıkar ve o parkı 
tamamlamak için doldurmak lâzım. Kaldı ki, 
ayrıca Türkiye'nin ihtiyaçları da büyümekte
dir, ekonomisi büyüdükçe, nüfusu arttıkça ara
ba ihtiyacı da, münakale ihtiyacı da o nisbette 
büyür. Şimdi, bu arabaları ya yapmak veya 
ithal etmek lâzımdır, ikisinden birisini yapmak 
lâzımdır. Dövizimiz olmadığı için geniş bir it
hal programı, yani araba ithalâtına döviz ver
mek imkânı olmuyor. Kamyon ve saire veyahut 
da burada montajı yapılmak üzere vasıtalara 
döviz veriliyordu. Onun dışında dışarıda işçi
lerimiz var. Dışarıda çalışanlarımız var, para 
kazanıyorlar. Bunların araba ithaline müsaade 
etmediğiniz takdirde, bir zaman men ettik. Hat
tâ konsorsiyum da bunu tenkid etti. Bir taraf
tan bizden borç para alırsınız, bir taraftan ara
ba ithal edersiniz. Ve bir aralık bu araba itha
lini kaldıralım, dedik. Kaldırdığınız takdirde 
döviz vererek araba ithal etmeniz lâzımdır. Bu, 
beş bin arabayı döviz vererek ithal etmeniz 
lâzım. Eğer bunu ithal edemiyorsanız, dövizi
niz yoksa, bu takdirde bu beş bin araba behe-
mahal gayrimeşru yollardan girer. Bunu ön
lemeye imkân yok. Buna, kaçağa prim verme 
hâdisesi derler. Fazla kâr getirince bu defa 
resmen kapıdan sokmadığınız araba behema-
hal gayrimeşru yollardan, plâka değiştirerek, 
ve saire olarak, girer. Çünkü, bu kaçakçılık 
hâdiselerinde insanlar bütün zekâlarını kulla
nırlar. Ve akla geldik, gelmedik şeyler yapar
lar. Bunu hattâ bâzı filmlerde de görmüşsünüz-
dür. Kaçakçılık nasıl olur, altın kaçakçılığı na
sıl olur, eşya kaçakçılığı nasıl olur, bunun hü
nerleri nelerdir. Binaenaleyh yaparlar. Bu yol
dan yapacaklarına, bunu resmen yaparsınız, 
gümrüğünü alırsınız, primini alırsınız ve açık 
yoldan gelir, araba ihtiyacınızı da sağlarsınız. 
Veyahut başka şey yaparlar. Bu araba yerine 
incik, boncuk tâbir edeceğimiz eşya girer. İşçi 
beraberinde gelir, yolcu beraberinde gelir, ya
ni aynı değer bu defa Türk ekonomisine yara-
mıyacak bir eşya halinde gelir. Bunu uzun 
boylu ölçüp biçmek lâzım. Nitekim ölçülüp bi-
çilmektedir. Araba ithali Türkiye ekonomisi 
bakımından ehvenişer olduğu için, daha uygun 
geldiği için bu tercih edilmiştir. Bugün de, sa
nıyorum ki, aynı gerekçelerle bu arabanın gir-

I meşine müsaade edilmektedir. Bu araba itha
lini men ettiğiniz takdirde, dediğim gibi, döviz 
vereceksiniz varsa, döviz yoksa kaçak girecek, 
daha kötüsü, bunun gümrüğünden de mahrum 
kalacaksınız. Veyahut bunun yerine ekonomi
mize yaramıyacak istihlâk eşyası girecek. Hiç 
olmazsa araba, münakalâtta kullanılır, istihsal
de kullanılan bir vasıtadır, ekonomi bakımdan 
daha faydalıdır. 

Şimdi, iktisadi sebepten diye arz ettim. Pa
ra değerleri arasındaki farktan doğmaktadır. 
İşçi dövizlerini bir tarihte resmî kur üzerinden 
alıyorduk. Hatırlarsınız 1964 te benim mesuli
yet mevkiinde bulunduğum zaman bir kanun 
getirdik ve farklı bir kur tatbik ederek alıyor-
duk.O sayededir ki, 10 milyondan ibaret olan 
işçi dövizii, bugün 130 milyon dolara kadar 
çıktı. Kâfi değil, bugünkü hesaplara göre 230 
milyon dolar olması lâzım. Daha bir 100 mil
yon başka eşya şeklinde girmektedir. Araba 
şeklinde girmektedir veyahut gümrüklerimiz
den değil, kaçak yoldan girmektedir. Başka 
yollarla girmektedir. Bir tanesini arz edeyim. 
Hayvan kaçakçılığı olur bizde. Hayvan kaçak
çılığı iran'ın, Lrak'ın veyahut Suriye'nin hay
van ihtiyacından mı, ihtiyacı var şüphesiz de
ğil en ucuz olduğu için Türk parası ile hayvan 
satmalıyor. Sebep; bizim kaçak yolu ile veya
hut da biriken Türk paralarımız isviçre'den 
cenuba kayar, Suriye ve İrak'a ve oradan Tür
kiye'ye girmek ister, tabiî bir kıymet karşılı
ğında girecektir. Bugün o mıntakada hayvan 
var ve hayvan olarak girer ve karşılığında hay
van çıkar. Şimdi, eğer Türk parasının kıyme
tinde iç ve dış fiyatr arasında, büyük fark ol
mazsa, bu hayvan kaçakçılığı hiç olmazdı veya 
hiç olmazsa bu ölçüde olmazdı. Binaenaleyh, 
hayvan kaçakçılığını önlemek için ilk akla ge
lecek tedbir bence, evvelâ para kurumuzu ayar
lamaktır. Eğer bizim resmî para kurumuza 
göre, eğer bu fark olmazsa, iran bizden resmî 
kur ile hayvan veya et alabilir. Ama, bu şekil
de kaçak olarak girdiği için kur farkı dolayı-
siyle almak ihtiyacını duymuyor ve ekonomi
miz bu yüzden zarar ediyor. İşte arz ettiğim 
gibi bunlar daha çok birbirine bağlı iktisadi 
sebeplerle olmaktadır. Hudutlarımıza mayın 
dizdik, birçok yerlerde memnu mıntakalar ih
das ettik. Biraz, sonra işaret edeceğim, faraza 

I bizim İran hududunda şikâyetçi olduğumuz bir 
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mevzu var. On kilometre derinliğindeki sahada 
köylümüz âdeta çiftçilik yapmaktan, tarlasını 
ekip - biçmekten, oraya hayvanının sokmaktan 
men edilmiştir. Düşünün 300 veya 400 kilomet
relik bir hudut üzerinde 10 kilometre derinliğin
deki araziyi bugün işletmiyoruz. Bunun iktisa
di zararı büyüktür. Bu mesafeyi düşünün, isti
fade edemediğimiz arazidir. Sebep; hayvan ka
çakçılığını önlemek için aldığımız bir tedbirdir. 
Burada yaptığımız zarar belki milyarın üzerin
dedir, ama hayvan kaçakçılığı yine olmakta
dır. Hiçbir şekilde mâni olunamamaktadır ve 
olunamaz. Arz ettiğim bu fiyat, bu iktisadi se
bep ortada kaldıkça mâni olamaz, belki kaçak
çılığın mahiyeti biraz daha yüksek olur, ondan 
ibaret kalır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka misal arz 
edeyim. Bir tarihte Hükümette iken bir gün Ma
liye Bakanlığının kapısı önünde, biliyorsunuz, 
valiliğin yanındadır, Emniyet Müdürlüğünün 
yanındadır, Emniyet Müdürlüğü ile Maliye Ba
kanlığının arasında bir kamyon kahve yakalan
dı, tesadüfen yakalandı, kaçak kahve. Bana da 
haber verdiler ağrıma gitti bu. Yani, Devlet 
merkezinde, kaçakçıların cesaretine bakın, 
Devlet merkezine kadar geliyor, Emniyet Mü
dürlüğünün önüne kadar geliyor, Maliye Ba
kanlığının önüne geliyor, serbestçe kahve kam
yonu kaçak kahve ile dolu. Neden oluyor bu? 
Muhterem arkadaşlarım, tetkik ettim, baktım 
hakikaten son yıllarda istihlâk malı diye biz 
kahve için döviz vermemişiz. Kahve için döviz 
vermeyince millet kahvesiz mi kalmış? Hayır, 
kahve bu defa kaçak yol ile gelmiş. Devletin 
kazanacağını kaçakçı kazanmış. Tekel idaresi 
40 - 50 milyondan mahrum kalmış, 40 - 50 mil
yonu biraz daha fazlası ile kaçakçılara kazan
dırmıştır. O vakit komisyonda teklif ettim, 
döviz vereceğim dedim, efendim, istihlâk eşya-
sıdır, tenkide uğrarız; canım efendim. Devle
tin kazancını kaçakçıya kazandırıyorum, işi 
halletmiyorumki vermemekle. Ve o vakit döviz 
verdim, şimdi bilmiyorum veriyorlar mı, ver
miyorlarsa versinler. Çünkü, bu kahveyi bu 
millet içecektir, ihtiyacı vardır. Eğer bu dövi
zi vermezseniz kaçak gelecektir. Bu para, mil
let Hazinesine girecek yerde, kaçakçının kesesi
ne girecektir. 

Çay meselesi, Sayın Bakanın (beyanatını oku
dum. Ve Adana'yı misal vermişller. Adana'da, 

işte şu kadar nüfuslu yerde, şu kadar kilo çay 
satılıyor. Ancak, inhisar çayı, üst tarafı kaçak. 
Ne olmuş; işte, bir bakanın yarım milletvekili 
kazanabilmek için aldığı çok sakim, çok kötü, 
çok yanlış bir karar sonunda memleket ekono
misine büyük zarar vermiş. Biz, çayı alıyoruz, 
çürütüyoruz, yabancı çayı getirip kullanıyoruz. 
Bu da, arz ettiğim gibi, iktisadi bir sebep. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebeple kaçakçılık 
hâdiselerini önlemek için, kaçakçılık hâdiseleri
nin daha çok sebeplerine inmek lâzım ve bu se
beplerin çoğu iktisadidir veya monoter tedbir 
istiyen sebeplerdir. Bunlarla halletmeye çalış
malı, bunlarla halledemediğimiz kısmı da idari 
tedbirlerle düzeltmeliyiz. 

Gümrük idaremiz zayıftır, kabul etmek lâ
zımdır. Geçen 'defa grup adına burada Gümrük 
bütçesi üzerinde konuşmuştum. Sözcü arkadaşı
mız da bu defa aynı şeyi tekrar etti. Behemehal 
gümrük teşkilâtını ıslâh ve güçlendirmek lâzım. 
Bu teşkilât ile Türkiye hudutlarını tutmaya, ka
patmaya, kaçakçılık hâdiselerini önlemeye im
kân yoktur. Çünkü teşkilâtı 1932 den bu yana 
ilerlememiş, gerilemiştir, zayıflamıştır. Mevcut 
bakımından zayıflamıştır. Ve bilhassa kıymetli 
elemanlarının bir kısmım kaybetmiştir. Çünkü, 
maddi bakımdan terfih edememişizdir. Hayat 
pahalılığı, maaşların sabit kalması ve saire'si 
yüzünden en çok mağdur olan bir teşkilâttır. 
Binaenaleyh bu tarafını da halletmek lâzım. Bil
hassa yeni tatbik ettiğimiz, 1964 ten beri tatbik 
ettiğimiz tarife var. Numankülâtör var. bu nu-
mankülâtör, Brüksel numankülâtörüdür. Bütün 
dünya mütehassıslarının bir araya gelerek mey
dana getirdikleri numankülâtördür. Moderndir. 
ileri bir numankülâtördür. Fakat tatbiki güç
tür. Bu numankülâtörün tatbiki için, geniş tek
nolojik bilgiye ihtiyaç gösterir. Bu kadar para 
ile bu teknolojik bilgiye sahip kimseleri bulma
mıza imkân yok. Behemahal büyük gümrükleri
mizin başına büyük para vererek öspektörler, 
müfettişler koymak lâzımdır ki, bu numankülâ-
törü de tatbik edebilelim. Teşekkür ederim. Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye... 
Yok. 

Yapılan tenkidlere ve izhar buyumlan te
mennilere cevap vermek üzere Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın Ahmet îhsan Birincioğlu... 
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Sayın Bakan müddetle nıukayyedolduğunuz 
için konuşacağınız mevzuları ona göre sırala
manızı istirham edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, müddet ne kadar? 

BAŞKAN — Danışma kurulunun tesbit et
tiği ve Yüksek Senatonun tasdikinden geçen 
programa göre bakanlar, bakanlık bütçelerinde 
yirmi dakika konuşacaklardır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
ÎHSAN BÎRÎNCÎOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; bütçem hakkında arkadaşlarım, teker te
ker beyanda bulunduklarından ben, ilk defa 
umumi mahiyette olmak üzere, kendilerine ce
vap vereceğim. Şayet noksan kalan bir taraf 
varsa, vaktin darlığı sebebiyle tatmin edici bir 
beyanda bulunamazsam bana yazılı olarak mü
racaat etmelerini ve her yönüyle kendilerini tat
min etmeye hazır olduğumu saygıyla arz ede
rim. 

Sayın Barutçuoğlu arkadaşım, bidayette söz 
almak suretiyle birinci defa bütçede yapılan 
konuşmalarını tekrarladığını beyan etmişlerdir. 
Ben de aynen o zaman verdiğim cevabı tekrar 
ediyorum.. Bütçemin müzakeresinde tenkidler, 
umumiyetle, çay, tütün ve kaçakçılık mevzula
rında olmak üzere üç noktada toplanmaktadır. 

Bu yıl takibetmiş olduğum tütün alım poli
tikasında mümkün mertebe elimden gelen bü
tün imkânlarımı kullanmak suretiyle vatandaşı 
tüccarla karşı karşıya bırakmamak ve fiyatları
nı daha önceden bilmek suretiyle kendilerine 
zaman kazandırmak gibi bir metodun içine gir
dim. Nitekim, Ege'de, bilhassa Eğede, ekiciye 
fiyatını önceden bildirmek suretiyle fiyatları 
kendilerine arz ettik. Bu defa tüccarla karşı 
karşıya kalmak suretiyle her hangi bir yorul
manın içerisine girmediler. Yalnız, burada bir 
arkadaşımın tütün konusundaki bâzı beyanını 
hayretle karşılıyorum. Sayın Ege milletvekilleri 
ve senatörleri de beraberdiler, benimle. Bu yıl 
yani 1969 - 1970 yılı tütün mubayaasında iddia 
ettikleri hâdiselerden her hangi birinin vâridol-
duğunu zannetmiyorum. Eğer bir misali, bir bil
dikleri varsa, bana intikal ettirirlerse çok mem
nun olacağım. Tekrar ediyorum. Hiçbir zaman 
zürraı başbaşa bırakmadım. Hattâ Türkiye ta
rihinde ilk defa Eğede dört günde 48 milyon 

kilo tütün aldık. Ve bu suretle iyi tütünü tama
men topladık; tüccar, alacak tütün bulamadı. 
Kalan tütünleri de pahalı almak mecburiyetin
de kaldı. Bu, bir gerçektir. Üstelik ucuza tütü
nünü satmaması için de bu yıl Eğede ilk defa 
zürraa denk başına 40 lira da avans verdik. 

Arkadaşlarım, tutan mevzuunda yapılacak 
elan birçok münakaşalar vardır. Bunların dert
lerini hepimiz eskiden beri gördük, bugüne ka
dar geldik, çok şeyler söylendi. Fakat bun
ların hiç biri yapılmadı. Bakanlığım zamanında, 
kısa bir müddet zarfında, şahsî gayretlerimle 
birçok tedbirlerin içerisine girdim. Sayın Ba
rutçuoğlu'nun da beyan ettiği veçhile Tütün 
ve Tütün Tekel Kanununun tatbikata girmesi 
ile birtakım hazırlıkların içerisindeyiz. Bunlar
dan sadece tahdide ait yönetmelik hazırlanmış, 
diğer yönetmelik için ise, bâzı bakanlıklarla 
ilgili olduğu için, müzakere halindeyiz. Onu da 
pek kısa zamanda çıkartmaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuunda 
çektiğimiz sıkıntı çoktur. Elimizde aşağı - yu
karı piyasaya girmeden evvel 150 - 200 milyon 
kilioya yakın bir tütünüümüz vardı. Buna rağ
men tekel, vatandaşı sahipsiz bırakmamak için 
bütün gücü ile piyasaya girdi. Her yerde bu 
desteklemesine devam etti. Ben, şimdiye kadar 
Türkiye'nin her hangi bir yerinden tekbir şikâ
yet almış değilim. Bahususfci, Eğeden ve bilhas
sa Cumhuriyöt Halk Partisine mensup parti 
başkanlarından şahsıma çekilmiş birçok tebrik 
telgrafları vardır, istedikleri takdirde arkadaş
larıma bunları arz edebilirim. Hatırımda kaldı
ğına göre, Kiraz kazasında kendi parti başkan
ları bana teşekkür ettiler. Bu tütün mevzuu 
uzun bir iştir. Uzun emek ister. Size samimiyet
le bir defa daha ifade edelim ki, bugün eme
ğin karşılığı değildir. Maliyeti çok ağır olan 
bir mahsûldür. Ama, ne yapalım ki, elimizde 
çok fazla miktarda tütün vardır. Evvelâ Dev
leti korumamız ve sonra da milleti aç bırakma
mamız icabeder. Onun için de her ikisine uygun 
bir yol seçmiş bulunuyoruz. 

Çay mevzuuna gelecek olursak; Sayın Ba-
ruitçuoğul. bdr defa daha şurada beyan edeyim 
ki, çayda bir pirim vermiş değilim. Bu yanlış 
anlaşılmıştır. Teknisyenlerle yapmış olduğumuz 
toplantıda iyi vasıfta çay alabilecek yaprağın 
alınmasına karar verdik. Fakat elimizde bir 
yönetmelik vardı. Bu yönetmeliğin 15 nci mad-
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desi îkibuçuik yapraktan bahsediyor idi. Fa
kat yüksek ziraat (mühendis arkadaşlarımızın 
birçoğu, paıite müdürleri yaprakla bunun tah-
didedilmes'inin doğru ollmıyacağını, çünkü bâzı 
hallerde birbuçuk yapraktan dahi çay olmıya-
cağını söylediler. Bu itibarla ilk tatbikatta bâzı 
yanlışlıklar görüldü. Bunun üzerine ikinci bir 
talimat vermek suretiyle «tomurcuğu taşıma 
(kaydiyle ayları göz önünde bulundurularak, 
şayet üçüncü yaprak taze ise, çay olma vasfına 
haiz ise üçbuçuık yaprak alınacaktır» denmiştir. 
Ama, bu Nisan ve Mayıs ayının ortalarına ka
dar devanı eder, ondan sonra da durur. Bazan 
Ağustos ayı, Eylül ayı gelir sürgünler gayet 
kart olur, ikibuçuık yaprak değil, birbuçuk yap
raktan da çay olmaz. Çay mevzuunda şu Sena
toda açıkça konuşan Sayın Alpaslan arkadaşı
ma çok çok teşekkür ederim. Birçok bölgesi
nin adamıdır. Bir gerçeği ortaya koymuştur. 
Bu itibarla kendisine minnettarım. Üzüldüğüm 
tek taraf şudur. Sayın Alihooağil çayı bilmez. 
Ama bununla beraber çayı tanımamakla yani 
yetişmesini bilmez demek istiyorum. Aslında ga
yet tabiî ki, tetkik eder, öğrenir. Bir şeyler 
söylemek istedi. Ben birtürlü anlıyamadım «Hü
kümet vardır, Hükümet yoktur. Hükümet var
dır, Hükümet yoktur. Hükümet varsa olur, Hü
kümet yoksa olmaz» gibi bâzı tutumlar içine 
girdi. Ve bâzı sualler sordu. Kaçakçılığa girdi. 
Hudutlardan 'bahsettiler. 

Arkadaşlar, benim Bakanlığım Gümrük Te
kel Bakanlığıdır. Ben, ne Ticaret Bakanlığı, 
ne Maliye Bakanlığı ve ne de içişleri Bakan
lığıyım. Kapıların, hudutların himayesi, hudut
ların korunması içişleri Bakanlığına aittir. Oto
mobillerin gelmesi, gitmesi Maliye Baaknlığına 
afiftir, Ticaret Bakanlığına aittir. Bilmiyorum 
ne maksatla bunları söylediler. Ama, ben yine 
eski Ttnir arkadaşımdır, iyi niyetli olduğunu çok 
iyi biliyorum. Kaçakçılıktan canı yanmış doğ
rudur. Şurada altı aylık bir Bakanım. Bütün 
tedbirleri bir defada benden beklememeleri 
icaJbeder. 

Şimdi arkadaşlar, bakın, Birinci Beş Yıllık 
Plân 1963 yılı programının 37 nci sayfası: 
«Yerli çay kalitesinin düşüklüğü ve ihracı çok 
güç ve ekonomik olmıyacağı göz önüne alına
rak çay işletme tesisleri yeter hale getirilinceye 
kadar üretimin tüketime göre ayarlanması ve 

Tarım Bakanlığınca yeni açılmasına izin veril
memesi» Bu, 1963 yılının programı. 1963 yılı 
programı yine devam ediyor: «Yaş çay yaprak 
fiyatları dünya seviyesine göre çok yüksektir.» 
Doğru. Dünyada bugünkü fiyatla çay yaprağı 
alınan bir tek memleket göremezsin. Bugün en 
iyi çayın fiyatı dünyada 11 ilâ 12 Tl. karşılığı, 
halbuki bir kilo çay dört kilo ikiyüzelli gram 
veya ikiyüz gram yaş yapraktan olduğuna gö
re sadece, yaprağa verilen para 12 Tl. smı ge
çiyor. Kaldı M, bunun maliyeti aşağı - yukarı 
zannediyorum, 22 lira civarındadır. Binaena
leyh çok şeyler söylenmiştir, ama yapılmamış
tır. Ben, kendi seçim bölgem dâhil olduğu hal
de, Hükümetin tasvibini de almak kaydiyle; 
mebusluktan olmam pahasına, yani gelecek de
fa belki bana rey vermezler, seçmezler diye bu
nun içine girdim. Birçok arkadaşlardan teşek
kür aldım. Ama ne kadar hazindir ki, çoy böl
gesinin adamı olan Sayın Meodi Agun arkada
şım Bakanın heyecanlılığından bahsederek işi 
uzattılar Tekel Bakanlığının bir Maliye Ba
kanlığı olması lâzımgeldiğini ve netice itiba
riyle de bu Bakanlığın, Maliye Bakanlığının 
bünyesi içerisinde mütalâa edilmek suretiyle, 
kaldırılmasının lüzumuna inanır gibi bir be
yanda bulundu, M, o da benim şahsımla ilgili 
her halde. Benim şahsım hiçbir zaman bir ar
kadaşımı ilgilendirmemelidir. Bu, tamamen bir 
Hükümet meselesidir. 

MECDi AGUN (Rize) — Söylediğim böyle 
değildir. Zabıtlarda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yanlış anladığı
nızı söylüyorlar. Demek ki, bir kasıtla söyleme
mişler, mevzuu değiştirin lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Eğer öy
le ise sözümü geri alıyorum. «Bakanlık olabile
ceği gibi, Maliye Bakanlığına bağlı olmalıdır. 
Bünyesi itibariyle.» dediler. Zabıtlar oradadır. 
Her zaman münakaşaya da hazırım. 

Şimdi, bu, şahsi bir meseledir. Buna pek de
ğinmek istemiyorum. Arkadaşlar, mühim olan 
bu memleketin millî servetini kurtarmaktır. 
Ben o seçim bölgesine hizmet ettiğime kaaniim. 
Belki bugün bana küfredenler vardır, bunu 
biliyorum, ama yarın bana dua edeceklerdir. 
Benim çay bölgem, seçim bölgem, fındık dik
miştir, sokmuştur, mandalina, portakal dikmiş-
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tir, limon dikmiştir sokmuştur. Eğer bu tempo | 
ile giderse bir sene sonra bu çayı da sökecek
tir arkadaşlar. 650 milyon lira sadece yaş çay 
yaprağına bu yıl için verilmiştir, gelecek yıl 
için 1 milyar lira lâzım. Elimizde 20 000 ton 
çay var. Söyledim, tekrar söylüyorum, bunla
rı satma imkânımız yoktur. Bu durum karşı
sında ben arkadaşlarımdan şunu arzu ederdim, 
kendi mıntakaları idi, arkadaşlar bir bölge dü
şünün ki, Bakanlığı protesto etmek maksadiy-
le yüzlerce kişi, vatandaşın elinde barabellum 
tabancası fabrikaya kadar geliyor, fabrikanın 
kapısında müdürün camlarını kırıyor ve ondan 
sonra da adliyeye intikal ettiği takdirde teh
dit politikasına bürünüyor. Biz bu memleketi 
nasıl idare edeceğiz böyle? Benim arkadaşla- I 
rımdan ricam, bunu burada bu şekilde açıkla
maları, gerçeği söylemeleri lâzımdır. Vatanda
şın çay imalinde, vatandaşa yüzde yüz kabahat 
yükleyemezsiniz. Bir alışkanlıktır, alıştırılmış
tır, gelmiştir. Ama, bugün vatandaş bize sade
ce 2,5 yaprak verse de diğer usulleri, ferman
tasyonları biz tatbik etmesek yine çay yapama
yız. Bu itibarla ilk işimiz evvelâ normal çay 
olabilecek yaprağı almaktır, ikincisi, arkadaş
lar tekrar söylüyorum bunu, buradan açıklı
yorum, bugüne kadar hiç kimse ne kadar yaş 
çay yaprağının imha edildiğini bilmez. Yap
raklar bozulur, fabrikaya verilir, çaylar kötü 
çıkar. Arkadaşlarımın beyan ettiği şekilde alım 
noktalarından geç gelir yanar, kızarır, kaybol
masın diye fabrikaya sürülür iyi çay çıkmaz. 
Her türlü mesuliyeti elime aldım, bozulan tek 
bir çay yaprağını bugün fabrikaya sürmüyo
rum arkadaşlar. Bu suretle maksadım, bugün 
Türkiye'de ne kadar yaş çay yaprağının imha 
edildiğini tesbit etmek, Plânlamaya arz etmek, 
tedbirini almaktır. Fabrika kapasitelerini ar
tırmadan, baskı yapmadan, fazla çalıştırmadan 
iyi çay imal etmeye çalışıyorum. Ama, arkadaş
lar çok defa 8, 10, 15 yaprak civarında çayla
rın alındığı da vâkidir. Bugün çaydan şikâyet 
edenler çayı zirai işletme haline getirenlerdir. 
Gazetelerde okuyorsunuz, Rize sokakları işsiz
lerle doldu, taştı. Doğrudur. 30 lira yevmiye, 
10 lira yemek parası 40 lira, 2,5 yaprağı bir 
amele 10 kilo toplayabilir. 10 kilonun da karşı
lığı 35 liradır. Bu itibarla elbette ki, zirai işlet
me halinde yapılan bu çaylar vatandaşların işi- I 

ne gelmez, doğrudur. Ama, aile, ziraati halinde 
çalışanlar, kendisi yaprağı topladığından, ken
di emeğini sermaye olarak kabul ettiğinden 
bundan müşteki değildir. Ben, buna inanıyo
rum. Geçenlerde Rize Ti bir heyet geldi, beni 
ziyaret ederek teşekkür ettiler, «beyefendi fab
rikalara hakiki çay kokusundan giremiyoruz. 
Gayet nefis çaylar çıkıyor bu sene» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Artvin bölgesinde 
çay vardır, Trabzon bölgesinde 3 tane fabrika 
vardır, Giresun'da bir fabrika vardır, hiçbir 
yerde hareket çıkmadı. Bu hareketi Rize'de ça
lışanlar, demin de ortaya koydum, 150 dönüm 
çay bahçesi olup da bunun ticaretini yapanlar
dır. Aslında 5 dönümlük ruhsatı yoktur, 150 
dönüm çay bahçesi vardır. (Bravo) sesleri) 
Bunu cesaretle söylediğimiz içindir M, düşman 
olduk, tehdidedildik. «öldürüleceksin» dendi. 
Bu devletin idaresinde, idari mekanizmasının 
devamında bu meclislerde birçok ölüm kaderi 
de olmuştur, arkadaşlarım. Eğer bu yüzden 
dolayı böyle bir kaderle karşıkarşıya gelirsem 
bu, benim için en büyük şereftir. Bu itibarla 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, elele ve
rip bu çay mevzuunun politikaya alet edilme
mesini, Karadenizli çay zürramın geleceğini 
kurtarmamız için bu politikayı elbirliğiyle ta-
kibetmemizin zaruretine bir defa daha işaret 
ediyorum. Aksi takdirde 100 tane daha fabri
ka yapsak biz bu çayları, kurtaramayız. Her 
fabrikanın yapılışı maliyeti artırıyor. Bu iti
barla tekrar ediyorum; beni arkadaşlarım 
yanlış anlamasınlar, her hangi bir taviz verme
dim, vermiyeceğim, vatandaş bundan memnun
dur, memnun olmıyan sadece büyük çay sahip
leridirler. Yoksa kendi çayını kendisi yapan 
bundan çok memnundur. 

Kaçakçılık mevzuuna gelecek olursak, muh
terem arkadaşlar; takdir edersiniz M, ne kadar 
ağır kanunlar yaparsanız yapınız yine cinayet 
işlenir. Türkiye'de olduğu gibi Dünyanın her 
tarafında bu böyledir. Arkadaşlar, kaçakçılığı 
ben ortaya döktüm de kabahatli mi oldum? 
Gerçeği söyledim de kabahatli mi oldum? Şim
diye kadar bunlar niye söylenmiyordu? Ben 
gerçeği söyledim. Gerçeği bilmiyen, hastalığın 
teşhisini koyamıyan hastayı iyi edemez. Türki
ye'de kaçakçılığın çok fazla arttığını söyledim. 
Bugün Türkiye'nin dörtte üçü kaçak çay içiyor 
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dersem yalan konuşmuyorum. Bunu açık söy-
liyeyim. Dâhildeki çayımız satılmaz, ihraç ya
pabilecek olduğumuz satılmazsa her sene bir 
milyar lira civarında bir parayı bir vilâyete 
veya iki vilâyete vermek mümkün müdür arka
daşlar? Bunda biraz .anlayış göstermek lâzırn^ 
Bugün Doğu'da kaçak çayın satılmasının ye
gâne sebebi bizim çayların içilmemesindendir, 
içilmiyor çaylar, birbirimizi aldatmıyalım. 
(«Bravo» sesleri) 

Bakın bu sene Eylül ayından itibaren piya
saya çay süreceğiz. Bu senenin çayı, tecrübesi 
bedava, göreceksiniz gayet güzel çay çıkıyor. 
Yüzdeyüz fark edecek durumdadır. Ama tam 
değildir, bunu da söyliyebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, çayda en büyük 
zaıfımız şudur: Eksper diye çayı satınalan in
sanlar liyakatli insanlar değildirler. Şimdiye 
kadar o partinin, bu partinin , onun dostu, bu
nun dostu, onun adamı, bunun adamı diye al
mış götürülmüşlerdir, himaye edilmişlerdir. 
Ben bu sene ilk defa fabrika müdürlerine ya
zılı talimat verdim. Çay eksperlerinin alma 
yetkisi çay fabrika müdürlerine aittir. Çay alım 
yerlerini açmak çay fabrika müdürlerinin salâ
hiyeti dahilindedir, kapamak da çay fabrika 
müdürlerinin salâhiyeti dahilindedir. Sayın 
Agun, zannediyorum yanılıyorlar, bu yıl bana 
hiç kimse alım yeri açmak için müracaat etme
di. Çünkü, bütün yetkimi fabrika müdürlerine 
devretmişimdir. Hattâ o kadar ki, işçilerin 
dahi alınmasına her hangi bir şekilde politik 
baskı yapılmaması için onları da fabrika mü
dürlerine verdim. Bu fabrika müdürlerinin si
yasi durumları o bölgenin bütün partilere men
sup arkadaşlarımız tarafından da bilinir. Bu 
itibarla, normal bir tutumun içine girdim. Çay 
alım yerlerinde benden evvel 200 ton alım 
olursa, alım yeri açılırmış, ben icabederse 50 
ton da olsa açacaksınız, dedim. E.. Bu kadar 
imkânlar tahtında çay alım yerlerinin açılma
dığı yolundaki şikâyeti kabul etmiyorum. Bana 
böyle bir şey de intikal etmiş değildir, eğer in
tikal ettirirlerse, varsa böyle bir şey gelsinler 
arkadaşlarım intikal ettirsinler, danlmasınlar 
bana bu hususta, ben her zaman emirlerine ha
zırım, bir yanlışlık yapmışsam, bir hata yap
mışsam bundan hemen dönerim ve gerekli emri 
de hemen veririm. 

13 . 5 . 1970 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de Amerikan 
sigarası kaçakçılığı mevzuuna gelince, bu da 
çok enteresandır. Dikkat ederseniz bugün eli
mizde bulunan sigaralar Amerikan sigarası de
ğildir. Amerikan sigaralarının yan tarafında 
içimden mütevellit vâki zarardan dolayı mües
sese mesuliyet kabul etmez diye ingilizce yazı 
vardır, ben bilmiyorum ingilizce ama, tercüme 
ettirdim. Bugün piyasada Amerikan sigarası 
namı altında işliyen sigaralar Bulgaristan'dan 
ve Yugoslavya'dan gelmektedir. Bulgaristan'
dan daha ziyade deniz kanaliyle bu kaçakçılık 
yapılmaktadır. Elimizde, bu motorları takibe-
decek hücumbotumuz yoktur, yani Bakanlığı
mızın yoktur. 

Sayın Melen açıkladılar, 1932 de kurulan 
bu Bakanlık o zaman kurulduğu tarihte bir li
rayı 10 kuruşa tahsil ederken, bugün bir lira
yı bir kuruş, otuz santime tahsil etmektedir. 
Yani o kadar masrafı az olan bir Bakanlıktır, 
kadrosu 17 misli azalmıştır 1932 den bu yana 
kadar işi yetmiş misli çoğalmıştır. Elemanımız 
yoktur, kalmamıştır, kadro olmadığı için 450 
liraya bir üniversite mezunu bizimle durmuyor. 
Gelen de gayrimeşru yollara sapıyor, bundan 
şüphemiz yok. O itibarla Bakanlık müddetim 
sırasında, kısa müddetim zarfında, bütün im
kânlarımı kullandım, Gümrük Teşkilât Kanu
nunu hazırladım, komisyonlardan geçirdik, bu 
Cuma günü öne almak suretiyle müzakeresine 
başlama imkânlarını arıyorum. 9 ncu sıradadır, 
Tekel Teşkilât Kanunu da aynıdır, gümrük 
kanunu da komisyonlardan geçmiş Meclise in
tikal ettirilmiştir, her İM kanunun çıkarılma
sında da bana müzahir olmanızı sizden hassa
ten rica edeceğim. Teşkilât kanunu çıkmadan 
hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 5 dakika içeri
sinde toparlayınız lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Amerikan sigarasının özelli
ğini ortaya koydum. Bunlar kaçak geliyorlar. 
Kaçak gelmemesinin imkânları vardır, yok de
ğildir. Ama Sayın Melen'in de arz ettiği gibi 
yüksek maaşlı memurlara ihtiyacımız vardır.. 
700 liraya memur bu işi yapamıyor arkadaşlar. 

Hudutlardaki kaçakçılık, arkadaşlar, benim 
emrimde, kumandamda değildir, jandarmanın 
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emrinde. Bu bakımdan güçlük de çekiyorum. 
Bilhassa Cenupta 700 Km. uzunluğrında 500 m. 
genişliğinde çok güzel arazilerimiz vardır, ma
yın namı altında, ki, aslında mayınların çoğu 
çıkarılmıştır, boş durmaktadırlar, bir çalışma
nın içerisindeyim, şahsi tekliflerim vardır. Ar
tık zirai denemelerin bu hudutlarda yapılması 
lâzımdır, şehir içlerinde zirai denemelerin kal
dırılması lâzımdır. Bunlar tabu kolay işler de
ğildir, bir Bakanın kendi bakanlığiyle ilgili ol
madığından yapılması zor işlerdirler. Bu arazi
ler muattal durumdadırlar, hiçbir fayda bize 
sağlamıyorlar. Demin dediğiniz gibi Kilis'te 
kaçak eşya satılıyor, orada yakalanmıyor, dışa
rı çıkarken yakalanıyor, bu acıdır, bu acılığı 
ben de kabul ediyorum. Ama, bunu böyle alış
tırdılar. Buna bir baskı yapıp da bir jandarma 
alayı ile sardığınız zaman evvelâ Mecliste tep
kisi başlıyor. «Efendim, iktisadidir» deniyor. 
Bunu hep beraber birlikte düşünmemiz de bü
yük fayda vardır. Ben gerekli tedbirleri düşü
nüyorum, tasvibinizi alırsam kendimi bahtiyar 
addederim. 

Amerikan sigarasının bugün memlekette 
içilmesi sadece modadan ibarettir arkadaşlar, 
kim ne derse desin. Bâzılarının göz zevki, bâzı
larının da sadece moda olsun diye bu sigarayı 
içtikleri vakıadır. Bugün Türkiye'de imal edi
len Samsun sigarası, ki bir aya kadar İsviçre 
fabrikasında imal edilen aynı Samsun sigara
sını aynı fiyatla piyasaya sürüyorum, altın 
madalya almış bir sigaradır bu Samsun siga
rası, buna rağmen vatandaş yine kaçak sigara 
buldu mu onu içiyor, çünkü her hangi bir yere 
gittiğinde masanın üzerine onu koymak, kaçağa 
karşı olan merakı dolayısiyle bilmiyorum ne 
zevk duyuyor, bu şekilde bunları kullanıyor. 
(«Bravo» sesleri) 

Eğer Türkiye'de biz elimizdeki tütünün 
%30 veya % 40 mı sigara olarak, filitreli siga
ra olarak imal eder, iyi kaliteli, iyi ambalajlı, 
ki bu zamanlarda ambalaj çok mühimdir, içi 
ne kadar kötü olursa olsun ambalajına bakıyor
lar, bugün elimizdeki en kötü sigaraya İngiliz
ce yazı yazalım ve piyasaya götürelim kapan 
kapana alıyor, bunun şahidiyim. Ben bir hâdi
seyi size anlatayım. OSAKA'ya sigara gönder
dik, bir paket sigara almıştım ondan, aynı Sam
sun sigarasıdır, İngilizce yazılmıştır, arkadaş
lar bu kaçak dediler, yemin ettim, olmadı, ver

dim ellerine, sonradan anladılar. Bu itibarla 
yani İngilizce yazıldı mı isterseniz elinizde 10 
milyon kilo tütün olsun satabilirsiniz. Milletin 
merakı bu. Bu itibarla benim programım şu : 
Tütün karşılığında makina almak istiyorum, 
Türkiye'de artık bundan böyle filitresiz sigara
lar içilmiyecektir, belki bir iki sene bunlar içi
lebilir ama, iki sene sonra kimse içmiyecektir 
bunu. Bol miktarda sigara imal ettiğiniz tak
dirde Amerikan sigaralarına mâni olabilirsi
niz, zaten Amerikan sigarası değildirler bunlar, 
çok az Amerikan sigarası vardır. 

Amerikan eşyası meselesine gelecek olur
sak; arkadaşlar, Kilis'i gizli gezdim. Satılan 
eşyanın % 80 i Türk malıdır. Daha ziyade üze
rine etiket takmak suretiyle, hattâ bizim arka
daşlarımızdan bir milletvekilini aynı şekilde 
kandırmışlar, ama incik boncuk şeklindeki bu 
eşyaya daha çok ilgi var. Bunlar burada yapı
lıyor, yapılmıyor değil, bunların tedbirlerini 
almak kolay değil arkadaşlar, bunun üzerinde 
çalışıyorum eğer bu tedbirleri alabilirsem, el
bette ki, bu kabîl tenkidlere de sebebiyet ver-
miyeceğim. Yalnız arkadaşlar bir gerçeği size 
söyliyeyim. Bugüne kadar kanuni tatbikatlarda 
bâzı yanlışlıklar olmuştu1", kaçak mallar Türki
ye'de satılmıştır arkadaşlar, hem de Devlet ka
çak malı almış ve Hazineye para sağlıyacağım 
diye satmıştır, kanuniydi bu ama isterse başka 
türlü de yapabilirdi. Bugün Kızılaydaki mağa
zalarda kaçak kadifeler satılıyor, yakalayıp 
getiriyoruz mahkemeye, elinde faturası var, za
manında bu faturaları almışlar, son olarak ya
yınladığım ve matbuata verdiğim beyanımda da 
açıkladığım veçhile bu kabîl malların satışını 
yasak ettim sadece bu faturadan kurtarmak 
için. Mahkemeye gidiyor hâkim ehlivukuf çağı
rıyor, bunlar vitrinde satılan mal mıdır, «aynı 
maldır» diyor, beraet kararı alıyor. Arkadaşlar, 

bizden yakalama, ama hüküm vermek mahkemeye 
ait, ne kadar mal yakalıyorsak fatura çıkarı
yorlar, nereden buluyorlarsa ve beş metrelik 
kadife faturası varsa belki beş bin metre satı
yor, hâlâ bitmiyor, bu, bizim kabahatimiz de
ğildir, adliyenin bunun üzerinde durması lâzım
dır. Birçok kaçak mağazalar var burada., bun
ların hepsini basıp yakaladığımız takdirde 
eninde sonunda hepsi beraet edecektir ama, mü
him olan nokta kaçağı buralara sokmamak, 
baştan kesmektir, onun için de bizim elimizde 
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hücumbot yoktur, hücumbotlar tariki ile ancak 
bu işi halledebiliriz bunun için de çalışıyoruz, 
arz edeceğim malûmatım da bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, çay mevzuundaki gö
rüşümüzü özetliyorum, diğer noktalar noksan 
kalmışsa özür dilerim hepinizden, yazılı olarak 
verebilirim. Bugün vatandaş Rize'de çok mem
nundur bize yaprak veriyor biz de kendilerin
den çok memnunuz. Temenni ederiz ki bundan 
sonra bu kabîl teşviklere devam edilmesin ama, 
fabrikalar kifayetsizdir, elimizdeki çayı işliye-
miyoruz, elimizdeki çayı işliyemediğimiz için de 
bozulan çayı sureti katiyede fabrikaya sokmu
yorum, çünkü bozulan çayı fabrikaya soktu
ğum takdirde mütemadiyen bozuk geliyor, tes-
bit ettirip imha ettiriyorum aşağı - yukarı şim
diye kadar 250 bin kilo kadar yaprak imha 
edilmiştir, bunun daha çok devam edeceğini 
tahmin ediyorum. Bu şimdiye kadar ortaya 
atılmamıştır, böylece malûmat olarak arz ede
rim, 

Tenkidleriniz benim için yapıcı olmuştur, 
her tenkid benim için bir değer ve kıymettir, 
bunları değerlendirmeye çalışacağım, bütün ar
kadaşlarımı saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Kifayet yoktur, müsaadenizle kısa 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer, bir dakikanızı 
rica edeyim. Bundan evvelki birleşimi idare 
eden Sayın Başkan, sorulara müsaade etmemiş, 
farklı bir tatbikat yapmıyayım, özel olarak sor
manızı istirham edeceğim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Müsaade ederseniz, o, İçtüzüğün kifa
yet sorulara da şâmildir fikrine istinadeder. 

BAŞKAN — Hayır, arkadaş; Danışma Ku
rulu Kararının, soruları da içerisine aldığını 
beyan etmek suretiyle, böyle bir esbabı mucibe 
ile bundan evvelki müzakerelerde, hiç kimseye 
soru sormak fırsatını vermemiştir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Kifayet yoksa, sorabilirim. 

BAŞKAN — Özel olarak sormanızı rica ede
yim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır, Tüzüğü ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Farklı bir tatbikat yaptırma
yın bana. 

I HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hata, mâküsünaleyh olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, ben de aynı kanaat
teyim, fakat benden evvelki, Sayın Başkan öyle 
bir tatbikat yapmışlar, farklı tatbikat yapma
mak için rica ediyorum. Buyurun efendim so
run. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, İstanbul'un muhtelif yerle
rinde binlerce otomobil görüyorum, tellerle 
çevrilmiş, bunlar kaçak gelen otomobiller. Bir 
gün radyoda dinledik kaçak gelen otomobiller 
bir defaya mahsus olmak üzere çekilecektir. 
Aradan iki ay geçmesine rağmen oradan bir 
otomobil eksilmemiş. 

BAŞKAN — Bunun sebebi nedir diyorsu
nuz, öyle mi efendim? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Ama, uzun konuşmayın, efendim, 
kısa sual soracağım dediniz ben de müsaade et
tim, 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Müsaade edin de tamamlayım efendim. 
Sordum sebebini «Otomobilden fazla gümrük 
vermeye mecburum, onun için almıyorum, çürü
yor beyefendi» dediler. Bir otomobil parçası bi
ze kaça mal oluyor, bu binlerce otomobilin he
der olmaması için ne yapılması lâzımgelir, ne 
yapıldı, ne yapılacaktır, onu öğrenmek istiyo
rum, 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Bakan, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRÎNClOĞLU (Devamla) — Muhte
rem senatörün bu heyecanlı suali haklıdır ce
vaplandıracağım, vâki suali tamamen Maliye 
Bakanlığı ile ilgilidir ama, bendeniz dün basma 
beyanatta bulundum ve bütün detayları ile hâ
diseyi arz ettim. Gümrükleri tasfiye etmeye ka
rarlıyım ve 1 Temmuzdan itibaren hepsini tas
fiye edeceğim. 1943 yılından beri her nedense 
tatbik edilmiyen kanunun bu hükmünü bundan 
böyle üç aylık müddetleri dolduran her eşya 
gümrükte tasfiye edilecek, hem Devlet depo 
kirası vermekten kurtulacak, hem millî servet 
bu şekilde heder edilmiyecektir. Bilmem ki tat
min edebildim mi? 

! BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bu otomobiller satılacak mı yani?. 

BAŞKAN — «Tasfiye edeceğim» diyor efen
dim, satacak demektir. Son söz, Sayın Orhan 
Kor. 

OSMAN ALİHOCAGÎL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, bana bir dakika müsaade ederseniz 
arkadaşım yanlış anladılar şuradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Size hiçbir şey isnadetmediler, 
«Hüsnüniyet sahibidir, inanıyorum fakat anlı-
yamadım» dediler. Kendilerine tavzih edin. Sa
yın Orhan Kor, buyurun efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Saym Başkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri, bugüne kadar açı
lan Eg-e tütün piyasaları köylünün yüzünü bu 
kadar güldürmemiştir. Ekiciye, bu yılki ekici 
tütün piyasası çok faydalı olmuştur, Türk köy
lüsünün tütününe hakiki değerini verebilme 
gayreti ile feragatli çalışmalarından dolayı Sa
yın Bakanımıza ve Tekel Genel Müdürlüğünün 
değerli mensuplarına teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. 1970 bütçesinin Bakanlığa, Bakanlık 
teşkilâtına ve Büyük Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1970 yılı bütçe kanun tasarısı üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderler 47 808 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 476 584 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 504 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 348 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 269 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 742 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 95 600 

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

36.000 Borç ödemeleri 388 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt-
I ç-e kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (S. Sayısı : 1401) (Devamı) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (90 350 334) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (96 750 000) lira ve sermaye teş
kili ve transfer harcamaları içi nde (A/3) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (8 945 266) lira ki, 
toplam olarak (196 045 600) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) sayılı 
cetvellerde gösterilen bölümlerin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) sayılı cetvel
lerle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

[ edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (196 045 600) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelde gösteri
len bölümlerin tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1970 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1970 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (D) ve (E) işa
retli cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (L) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerdeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı-

I lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
I yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay

lık ve ücret kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (E) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtına ait evrak ve vesikaların 
imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak 
yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmet
lilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kab yemek ve ek
mek veya (îşçi adedi pişirme masraflarını kar-
şılamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları ica-

l beden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bu-
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lunan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin te
kabül ettiği miktarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi ojdarmiza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya vaz'edilecektir. 
Küreler dolaştırılsın. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı bütçe kanan tasarıları 
üzerindeki müzakereler bitmiş ve Yüksek He
yetçe tasarılar kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

S — KÖY İŞLE Pil BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde müzakerelere baş
lıyoruz. 

Gruplar adına söz istiyen sayın üyeleri sıra-
siyle okuyorum: C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hazerdağlı, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Fehmi Alpaslan, A. P. Grupu adına Sayın Et-
hem Erdinç'tir. 

Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz isti
yen sayın üyeleri sırasiyle okuyorum: Sayın 
Hazerdağlı, Sayın Turan, Sayın Ucuzal, Sayın 
inkaya, Sayın Tarlan'dır. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hazerdağlı'nmdır. Buyurunuz Sayın Hazerdağlı. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım, Köy işleri Bakanlığının 1970 Bütçesi 
üzerinde C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi 
Şubat ayı içerisinde ifadeye çalışmıştık. 

O zaman, bu bozuk düzen içerisinde köylü
nün kalkınamıyacağını, insanca bir düzen kur
mak için köylüye dönük düzen değişikliğinden 
söz açmış idim. C. H. P. nin seçim bildirgesin
de Türk köylüsüne açıkladığı «Toprak işleye
nin, su kullananındır. Köy - kentler kurulmalı
dır.» ilkelerini savunmuş idim. Bunlar rad

yolarda yayınlanmış, seçim konuşmalarında 
tekrarlanmış ve bir kitap halinde basılıp umumi 
efkâra dağıtılmış bir bildirge idi. 

Sayın Bakan, mazur görürüm, seçimin sıkı
şıklığı içerisinde bunları duymamış, okumamış, 
derinliğine tetkik etmemiş olabilir, kendileri de 
buyurdular, zaten. Ancak bu sözler, Türkiye'-
nin mukadderatında söz sahibi olmuş, ciddî, 
ağırlığı olan bir siyasi parti tarafından söylen
miş sözlerdir. Sayın Bakan, bir taraftan bu 
sloganlarımızı anlamadığını ifade etmiş, fakat 
bununla kalmıyarak sloganlarımızı âdeta hafife 
alırcasına cevaplarda bulunmuştur. Bu şekilde 
konuşmalar olmasaydı belki daha başka türlü 
konuşmak istiyecektim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz A. P. nin seçim 
beyannamelerini okuduk. Ama, hiç de hafife 
almadık, Allah mübarek etsin, memlekete ha
yırlı olsun, dedik. Ama sayın Bakan, bir siyasi 
adam olarak hem rakip partinin beyannamesini 
okumaz ve hem de hafife alırsa biz de bu sözle
rin altında kalmayız. 

Sayın Bakan, «Köy - kent» sözümüz üzerin
de biraz daha temkinli durarak, aynen okuyo
rum sözlerini, zabıtlardan, «Köy - kent» lerin 
neye delâlet ettiğini bilmediğim için arzı ceva-
bedemiyeceğim. Ama, biz köyü, taşınabilir, hük
mü kişiliği haizdir, tasnifine tabi tutmuyoruz.» 

Sanki, biz demişiz; köy, taşınabilir bir mad
dedir. Bu sözleriyle, neden olduğunu bilmiyo
rum, hafife alır bir edâ içerisinde konuşuyorlar. 

Gelelim, «Toprak işliyenin, su kullananın» 
ilkesine. Aynen okuyorum cevaplarını. 

«Yani, bir espri uğruna, güzel konuşuyorum 
esprisi uğruna yanlış tarifleri slogan olarak 
sokağa dökmemekte hudutsuz fayda vardır.» 

Buyurun, şimdi, sayın arkadaşım, sayın Ba
kan, çok iyi bilirler M, seçim bildirgeleri, parti
nin yetkili organlarından geçer ve bu sözler 
sokakta söylenen sözler değillerdir. Hem şunu 
da söyliyeyim ki, bu söz ilmî araştırmalar so
nunda kaleme alınmıştır. C. H. P. nin Genel 
Merkezinde ilmî araştırmalar yapan bir kurul 
vardır. Bu kurulda aynı zamanda Anayasayı 
yapan kişiler de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu «Toprak işliye-
nindir» sözü partimiz tarafından söylenmiştir. 
Ama, birçok kitaplarda da yer almıştır, bu. 
Şimdi, sözlerimin başında bu kitapları size arz 

— 476 — 



C. Senatosu B : 71 

edeceğim. «Türkiyenin Geri Kalmışlığının Ta
rihi» sayfa 59, aynen okuyorum: «Tanrı diyor 
ki, ancak emeğini toprağa sarfeden, ancak top
raktan kendisi tarım yapan, o toprağın sahibi 
olabilir.» Yabancı kaynak bunu teyidediyor. Bir 
kitap daha, o da aynı şeyi söylüyor. «Tanrı di
yor M, ancak emeğini toprağa sarf eden, ancak 
toprakta kendisi tarım yapan, o toprağın sahibi 
olabilir.» 

Bunun Arapça metnini de getireceğim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu söz, ki
min? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu, 
Ömer Lütfi Bankan'in; «Osmanlı Devrinde Ara
zi Rejimi» belki, kitabın ismini aynen söyliye-
miyorum, kütüphanede var, okudum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözleri söyle
mekle belki bu kitapların yazarları sol düşün
celi insanlardır, diyebilirsiniz, su veya bu. Ama, 
fikir gelişigüzel söylenmiş bir fikir değildir, Ba
kanımızın öyle hafife alacağı, Anayasaya aykı
rıdır, güzel söz söylemek için söylenmiş sözler
dir diye, vasıflandınlmasmı icabettirecek bir 
söz değildir. Elbette düşünülerek konuşulmuş 
sözlerdir. 

Yine sayın Bakan, «Toprak işliyenin, su kul
lananın» ilkesinin Anayasanın dışında olduğu
nu ve Anayasanın kabullenmediğini belirten ifa
delerine gelince : 

Şunu iyi bilmelidirlerdir k i Anayasayı ha-
zırlıyan arkadaşlar bunu gözden geçirmişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, beklerdim ki; sayın 
Bakan, «Biz C. H. P. nin seçim sloganlarını se
çimin sıkışık günlerinde derinliğine inceliyeme-
dik; elimizde bir Anayasa var, kanunlar var, 
bu sloganlar Anayasaya, yasalara aykırı değilse 
değerlendirmeye çalışırız» desinler. Bunu bek
lerdim. Böyle konuşmuş olsalardı ben de bu ce
vaplarına büyük değer verirdim. 

A. P. Grup sözcüsü bizim sloganlarımız hak
kında istediği gibi konuşabilir. Ama, benim bir 
düşüncem var, bu şahsi düşüncemdir, Sayın Ba
kan, siz, Hükümetsiniz, hükümet, daha ağır, daha 
temkinli olmak mevkiindedir. 

Şimdi, bu kısır çekişmeleri bir tarafa bıraka
lım, sayın arkadaşım, geliniz, birlikte şu geri 
kalmış Türk köylerinin ve Türk köylüsünün 
konularına bir değinelim. Biz C. H. P. olarak 
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ne düşünüyorus, siz ne düşünüyorsunuz? Evve
lâ, Köy işleri Bakanlığının en büyük müşkülü 
olan Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü sorun
larını ele alalım. Plânlama, köylerin % 71 nin 
toplu, % 29 unun az veya çok dağınık olduğu
nu söylüyor. Yine Plânlama, orman içi köy
lerin % 62 sinin bulundukları yerde kalkmdırı-
labileceğini, % 38 inin ise bulundukları yerde 
kalkınmalarının mümkün olmadığını yazmak
tadır. O halde, yerlerinde kallandınlamıyacak-
larına göre, yerlerinden kaldırılacaklardır, 
ikinci Beş Yıllık Plânın 45 nci sayfasında bu 
yazıyor 

Sayın Bakan buyuruyorlar ki, «köyü, taşı
nabilir mal tasnifine tabi tutmuyoıuz» 

Demek ki, Bakanın plândan lüzumu kadar 
bilgileri yoktur. Kaldı ki; biz, köy - kentler, 
derken, köyleri taşıyalım, demiyoruz; Birin
ci Beş Yıllık Plânın 104 ncü sayfasında, «hiz
metlerin köy topluluklarına dağılışında bu 
toplulukların çok dağınık ve küçük birimler 
halinde bulunması hasebiyle ortaya çıkan bir 
çok promlemler vardır. Hizmetlerin ve bilhas
sa çeşitli tesislerin maliyetinin yükselmesi ve 
gerekli teşkilâtlanma sebebi, ve saire köy yer
leşmesi ve yerleştirme politikası ile düşünül
mesi gerekli» diyor ve ikinci Beş Yıllık Plâna 
bırakıyor, bunu. Önümüzde İkinci Beş Yıllık 
Plânın 235 nci sayfasında şunlar var: Köy ve 
köylü sorunu, başlığı altında; Plânlamanın ge
tirdiği 65 277 tarımsal yerleşme var. Devletin 
gücü, elektrik düğmesine bastığımız zamanki 
gibi böyle bir güce sahibolsa, 6 500 küsur üni
teye medeniyet göstermeye yüzyıllar lâzım
dı?. 

Demek ki, bu 6 500 küsur tarımsal ünite
nin meselelerinin çözümü ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bunlara medeniyet götürmek için 
neler yapacağız? Türk köylüsü 6 asır beklemiş, 
daha ne kadar bekliyecektir? Biz, «Köy - kent
ler kuralım» derken köyleri taşıyalım demi
yoruz. Köy alt yapı tesislerini, köy grupları 
arasında en elverişli merkezlerde toplıyalım, 
diyoruz. Seçim, programımızda var, aynen oku

yorum, bunu. Köy gruplan yapalım, diyorum. 
Aynı zamanda büyük şehirlere nüfus akımı
nı önliyelim, diyoruz ve köylü bu suretle ken
di şehrini kendisi kursun, diyoruz. Merak eden 
arkadaşlanma bu seçim bildirgesinden bir tane 
verebilirim. Aynen okuyorum, «böylece köylü, 
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kendi şehirlerini kendisi kurabilir. Tarımda 
verimin yükselmesi, köylünün uygarlıktan VG 
sosyal hizmetlerden daha yeterli ölçüde ya
rarlanabilmesi ve köylü gücüne dayalı bir sı-
nayileşme hareketinin gelişebilmesi için ge
rekli altyapılar, tesisler, hizmetler köy grup
ları arasında eıı elverişli merkezlerde yoğun
laştırılacaktır» diyor. «Köy - kent» adı verile
cek olan bu merkezler çevre köylerine yollar
la bağlanacağından köylü bu merkezlerdeki 
hizmetlerde çevre köylerine, yollarına bağla
nacağından, köylü bu merkezlerdeki hizmet
lerden, olanaklardan günü gününe, kolayca ya
rarlanabilecektir. Vaktinizi almamak için oku
muyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı iki dakika
nız var, ona göre ayarlayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ta
mam, Sayın Başkan. Benim 10 dakika daha sos 
hakkım var. 

BAŞKAN — Onu bilâhara kullanacaksınız. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Kul

lanacağım, peki. 
Muhterem arkadaşlarım; A. P. Seçim beyan

namesine baktığımız zaman bunlardan hiç ba
his yok. Hiç bahis yok, nasıl olacak bu 65 üni
te ne yapacak, nasıl olacak?. Biz plâna bak
mışız, plândan almışız, ilim heyetine danışını. 
şıa, bir açık, seçik bir program ortaya getir
mişiz, millete ilân etmişiz. A. P. programı elim
de, buna dair hiçbir şey yok, köy ve köylü so
runu altında bir şey yok. Ama biz açık seçik 
meseleleri ortaya getirip, çözüm yolu getiriyo
ruz. üstelik de. Sayın Bakan tarafından hafi
fe alınıyoruz. Bunlara üzüldüğüm için arz edi
yorum. 

Şimdi, burda var bâzı konular, fakat, asıl 
bu ünitelerin yerleştirilmesi, birleştirilmesi ko
nusunda, ki, Köy İşleri Bakanlığının Türkiye'
nin en büyük derdi, bundan başka bir şey yok, 
yalnız «köy ve tarım kalkınması» diyor, bir 
başlık var burada, «Köy ve tarım kalkınması» 
başlığı altında, «geniş topraklar, su kaynakla
rı, çeşitli ilkeler» falan, diyor.. Fakat bu üni
telerin birleştirilmesi, yerleştirilmesi, köy kent
lerinin yapılmasına, plânlamaya uygun şekilde, 
bir beyan yok elimde.. Tüzüklerinde de yok
tur, programlarında da yoktur. Tüzükle be
raber olan programda da yok, tüzükte zaten 
olman. 

i Muhterem arkdaşlanm, bir kanun tasarısı 
f getiriyoruz son günlerde, bizi teyideder. Mil

let Meclisine verilmiş, kabul edilmiş 114 sayılı, 
Sayın Bakanın bundan bilgileri olması mutla
ka lâzımdır. Şurasını okuyorum, dinlemek is
terseniz, lütfederseniz. 

«Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle, 
j kalkındırılmasına imkân olmıyan ve yol, içme 

suyu, elektrik gibi, altyapı hizmetlerinin pa
halıya mal olacağı tesbit edilen köylerin da
ha elverişli bir yerleşim yerine nakli ve ma
halle, köy, mezra benzeri dağınık yerleşim 
ünitelerin, mevcut yerleşim ünitelerinin birin
den birinde, yeni bir yerleşim yerinde toplan
ması hususu, ilâhiri, nüfusun çoğunluğu» di
yor. 

I BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Hazer-
dağlı rica ediyorum, bağlayın efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ta
mam efendim, bitiyor. Bu tasarıda da yer almış. 
Bu yakında Senatoya gelecek, kabul edeceğiz. 
Demek ki, biz köy, kentler sözlerini gelişi gü
zel söylemiyoruz. Biz bunları düşünerek söy
lüyorum. Ve A. P. Hükümeti de bteim dedikle
rimizi getiriyor, bizim sözümüze geliyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, toprak re
formu başlığı altında, «Toprak işliyenm, su kul
lananın» ilkesine de, vaktim geldiği zaman ma
ruzatta bulunmak üzere sözlerimi kesiyorum. 
Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan.. Yok. Sayın 
Erdinç A, P. Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA i. ETEM ERDİNÇ 
(Kütahya) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; Köy işleri Bakan
lığı ve bu Bakanlık bünyesinde bulunan, Yol, 
Bv. ve Elektirk İşleri Genel Müdürlüğü, Top
rak Su Genel Müdürlüğü, Teşkilâtlanmalar ve 
Krediler Genel Müdürlüğü, Toprak ve İskân Ge
nel Müdürlüğü, çalışmaları ve 1970 bütçeleri 
hakkında A P. Grupu adına görüş, tenkid ve 
temennilerimizi, Yüce Senatoya arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Grupum adına 
saygılar sunarım. 5 Şubat 1970 te yapılan büt
çe müzakerelerinde zamanın müsaadesi nisbe-
tinde, grupun görüş, tenkid ve temennilerini 

I arz etmiştim. Muhalif ve muvafık hepimiz, gü-
| sel 3/ııriumuzun imarını ve milletimizin kal-
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kınmasım istiyoruz. Biz diyoruz ki, Türkiye'
nin kalkınması, nüfusumuzun % 70 ni teşkil 
eden köyün kalkınması ile mümkündür. Bu da 
medeni hizmetleri, köy© götürmekle ve köylü 
vatandaşlarımızı iktisaden güçlendirme ile ta
hakkuk edecektir. 

ikinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, okul
suz köy kalmıyacaktır, yolsuz, susuz, ışıksız 
köy bırakmama gayretlerine devam edilecek
tir. A. P. İktidarı zamanında, köy yollarına 
gerekli ehemmiyet verilmiştir. Birinci Beş Yıl
lık Plân devresinde, köy yollarına ceman 547 
milyon lira ödenek ayrılmışken, ikinci Beş 
Yıllık Plân devresinin ilk iki yılı olan; 1968 
ve 1969 yıllarında, Birinci Beş Yıllık Plân dev
resinden fazla, yani 564 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. 1963 yılında, koy yollarına yalnız 
45 milyon lira ayrılmış bulunuyordu, 1970 te 
ise, 327 milyon lira ayrılmıştır. Köy yolları
nın 15 seneden evvel bitirilmesine gayret sarf 
edilecektir. İkticlarımızca köy içme sularına da 
büyük önem verilmiştir. 1960 yılında köy iç
me sularına yalnız 86,5 milyon lira ödenek ay
rılmışken, 1970 bütçesinde 383 milyon lira ay
rılmıştır ki, 10 yıl içinde hedefe ulaşacak ve 
susuz köy kalmıyacaktır. Yıllar yılı ihmal edi
len Güney - Doğu illerinin, köy suyu mevzuu, 
A. P. iktidarı zamanında öncelikle ele alın
mış, özel proje tanzim edilerek Dicle, Fırat 
havzası için 59 milyon 177 000 lira harcanmış, 
1 128 aded ünite içme suyu inşasına başlan
mış, 558 üniteye içme suyu getirilmiştir. Köy 
elektrifikasyonuna da A. P. iktidarı zamanında 
ehemmiyet verilmiştir. 1965 yılma kadar 250 
köyde elektrik vardı. Birinci Plân devresinde 
köy elektrifikasyonuna 68 milvon lira ayrıla
bilmiş obasına karşılık. 1968 vıcırda 77. 1969 
yılında 82 milyon ödenek ayrılmıştır. Bunun
la 1 547 k^y elektriği üzerinde çalışılmış, 711 
köyün elektiröı' ikmal edilmiştir. 1970 yılı için 
70 milyon 406 000 lira ayırma imkânı olmuş
tur. Her sene en az 1 000 köye elektrik verme 
imkânı sağlanacaktır. 

İktidarımızca, köy, yol, su elektriğine veri
len önem açıkça görülmektedir. Köylünün kal
kınması için, zirai reform şart, diyoruz. Bunun 
için de, toprağın iyi islenmesi, yani fennî ve 
teknik ziraat yapmak, ürünleri değerlendirmek, 
köylüyü zirai tesislere kavuşturmak ve lüzumlu 

krediyi vermek lâzımdır. Toprağın verimini ar
tırmada, gübrenin mühim rolü vardır. 1956 yı
lında 82 030 ton suni gübre kullanılırken, 1962 
de 295 000 ton, 1964 te 532 0G0 ton suni gübre 
kullanılmıştır. 1969 yılında 2 milyon 278 G00 
ton gübre kullanılmış, 1970 yılında da 3 milyon 
845 000 ton gübre kullanılması programlanmış
tır. Bu gübrelerin memleketimizde üretilmesi 
için gerekli tedbirler alınmıştır. Kütahya Azot 
Sanayii istihsali 140 000 tondan 563 000 tona 
yükseltilmiştir. Samsun Gübre Tesisi 211 bin ton 
kapasiteli, Elâzığ fabrikası 300 000 ton kapa
siteli, Mersin kompleksi 880 000 ton kapasiteli 
inşa edilmektedir. Gemlik Fabrikasının temeli 
de 1970 yılında atılacaktır. Ve netice olarak, 
1974 yılında gübre üretim kapasitemiz 4 443 000 
tona yükselmiş olacaktır. 

Tarım kredisi üzerinde de hassasiyetle du
rulmaktadır. Ziraat Bankasınca, çiftçiye sağ
lanan tarım kredili 1985 te 3 milyar 237 milyon 
lira ikfjn, 1969 da 8 789 000 000 liraya yüksel
tilmiştir. Çiftçiye verilmekte olan çevirme, sü
rüm ve satış tesis ve edindirme kredileri artırıl
mıştır. 2 000 liraya kadar çiftçi borçları ertelen
mektedir. Nüfusumuzun % 70 ni teşkil eden 
köylerde çalışan vatandaşlarımızın, eğitimine de 
gerekli önem verilmektedir. 1972 yılında okulsuz 
köy kalmıyacaktır. 1969 - 1970 ders yılında 
11 000 yeni öğretmen. 4 955 derslik hizmete gir
miş, 1 200 000 yeni öğrenci kaydedilmiştir. Köy 
çocukları için mahrumiyet bölgelerinde yatılı 
bölge okulları yapılmıştır. A.P. iktidara geldiği 
1984 - 1965 ders yjlmda, 23 yatılı bölge okulu 
73 bu okullarda 3 750 öğrenci varken, 1969 da 
ok-ü ?av?sı % 100 artışla 47 ye, öğrenci sayısı 
da 18 0"0 e çıkarılmıştır. Nüfusu elverişli köy-
brds de ortaokul açılmakladır. 1965 de 764 olan 
ortaokul adedi bugün % 109 ar'ışla 1 512 ye 
yükselmiştir. Ve bunların çoğu köylerde açıl
mıştır. Ayrıca, fakir köy çocuklarının okuyabil
meleri için ilçe ve illerde talebe yurtları yapıl
maktadır. Orman suçlarının affı köylerde bü
yük ferahlık yaratacaktır. Köy İsleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu henüz çıkmamıştır. Köye gö
türülen hizmetlerde sürat ve kolaylık sağlamak 
bakımından, Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Ka-
nımnırm biran evvel çıkarılması lâzımdır. 

Köy Kanunu günün ihtiyaçlarına göre değiş
tirilmelidir. Keban gölü baraj sahası ile ilgili 
olan 2 510 sayılı İskân Kanunu tadil tasarısının 
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acele olarak kanunlaşması gereklidir. Toprak ve 
su kaynakları değiş/tinne birlikleri, kısa adiyle 
TOPSTJ Birükieri Kanununun çıkartılması lü
zumunu belirterek Köy İşleri Bakanlığı hakkın
daki A.P. Senato Grupu görüş ve temennilerini 
kısaca arz etmiş bulunuyorum. Bu vesile ile 
grupum adına Köy İşleri Bakanlığı ve teşkilâtı 
bütçesinin memleket ve milletimize hayırlı ol
masını Allahtan niyaz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. 

Söz sırası, kişisel görüşlerini bildirmek üze
re Sayın Hazerdağlı'da. Buyurun Sayın Ha-
zerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; sözlerim yarım kal
mış olmasa idi huzurunuzu ikinci defa işgal et
mezdim. Ama, 10 dakikalık müddet 'içine sıkış
tırmaya imkan yok. Hattâ daha çok saman lâ
zımdır, bu köy, kent konusunu izah edebilmek 
için. Fakat kısa, kısa arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, «toprak reformu» 
başlığı altında, seçim, bildirgemizde, «toprak, 
Hiyenin, su kullananın» ilkesine temas ede
ceğim. 

Bu konu, Tarım Bakanlığının bütçesi mü
zakeresi sırasında konuşulmaya değer. Ama, 
köylünün toprak meselesi öîduğu için Köy iş-
lari Bakanlığı bütçesinde de konuşulmaya baş
lanmıştır. Sayın Bakan da bunlara cevap ver
miştir. Ancak, burada, A.P. îi senatör arka
daşlarım, A.P. iktidarının Köy işleri Bakam, 
Sayın Başbakan, «Türkiye'de dağıtılacak top
rak yoktur. Kimin malını alıp kime verecek
siniz, toprak işliyenin değil, tapu sahibinin
dir» demektedirler. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Tamam. 
SALİM HAZERAĞ-LÎ (Devamla) — Müsaa

de buyur. Bizim dediklerimizi tetkik etmeden, 
plan'dan, hattâ kendi program]arından, seçim 
beyannamelerinden habersiz olarak. Muhterem 
arkadaşlarım; işte Adalet Partisinin 1969 ta
rihli Kıratı taşıyan seçim beyannamesini gös
teriyorum, buyurunuz, «toprak reformu» diyor. 
«tarım reformu» demiyor. Toprak reformu E iye 
olmadı gibi, korkuyorsunuz toprak reformundan, 
Ssçim dâvalarınızda var. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Aç oku. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Top

rak reformu. Bak, biz de toprak reformu, di

yoruz. Siz bizimkini okumuyorsunuz ki, top
rak reformundan korkuyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, umumî he
yete hitabediniz, istifham ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Onun, 
bana hitabetmesine müsaade etmeyin, oridan 
sonra. 

Muhterem arkadaşlarım, gene seçim beyan
namelerinde «toprak rejimini değiştireceğiz» 
gibi sözler de yazılı bulunmaktadır. Şimdi, top
rak rejimini (değiştireceğiz derken, işte toprak 
reformunu yapacağız, topraktaki rejimi değiş
tireceğiz. Yarıcılığı, ağalığı değiştireceğiz söz
lerini söylemektedirler. Biz toprak işliyenin 
olacaktır, diyoruz, bunu tersine alıp, toprak iş
gal edenin olacakmış, gibi fikirlere kapılmanız 
yanlıştır, anlaşmamız lâzım. Asgari müşterek
lerde birleşelim, diyorsunuz. Ama, siz bizi an
lamak istemiyorsunuz, biz sizi anlamak istemi
yoruz. İkimiz aynı şeyi istiyoruz. Ama, gelin 
burada biz toprak reformunun detaylarını söy-
liyelim, siz de toprak reformunun detaylarını, 
fikirlerinizi söyleyin. Siz yarıcılığı, ağalığı mu
hafaza edeceğiz, rejimi değiştireceğiz, diyor 
sunuz ama, siz devam ettireceksiniz, yarın ta
rım reformu geldiği zaman görülecek bu.. Biz 
daha açık söylüyoruz, toprak işliyenin olsun, 
diyoruz ve bunu bir ilmi esasa dayandırıyoruz. 
Arkadaşlarım merak ettiler, bu sözü kim söyle
miş diye, şimdi onu da arz edeyim. Kitapta ya
zıyor, toprak kimin olacak işliyenin derken, 
«tanrı diyor ki» sözünün altında Hz. Mulhammet 
yazıyor. Bu kitapta da Hz. Muhammet yazıyor, 
yabancı kaynaklarda da. Ömer Lûtfi Bankan'-
mdakmde de öyle yazıyor. Bütün bunlar ilmî 
esasları, tarihi kökleri olan sözler. Biz, Âdaîtet 
Partisine, siz refah devleti diyorsunuz, o halde 
devletçisiniz. Milletin refahından bahşetmiyor
sunuz gibi sözlerle işi mugalâtaya boğmak iste
miyoruz. Milletin refahından behseden bu söz
leri mugalâtaya çevirmek mümkün. Ama, biz 
böyle şeylere gitmiyoruz, acık, seçik millete söy
lemek istediklerimizi söylemek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato gibi hiç de
ğilse bu okumuşlar Meclisinde bu yavan tar-
tışmalarian vazgeçerim, meselenin derinliğine 
inelim. Toprak işliyenin, diyoruz, bedeli karşı
lığında toprağı alıp işliyene vereceğiz, diyoruz. 
Kereden alacaksınız, siz hiçbir kaynak göster-
miyorsunuz, biz seçim beyannamemizde üstelik 
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kaynaklarınuzı da gösteriyoruz. Bu seçim be
yannamemizin sonunda kaynaklar var. 

ÖMER UCUZAL (Es len i r ) — Oku oku, 
içini oku. 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Kendi 
beyannamenizi okumamışsınız, bizimkini niye 
okuyanınız. Okusanız burada gelip toprak re
formu dersiniz, tarım reformu dersiniz.. Demek 
ki, muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
bu konularda biraz işi yoktur. C.H.P. nin öncü 
fikirlerini Adalet Partisi adım aidim takibet-
mektedir. Ben, biz sözü söylemek istemiyece-
ğim, bir zamanlar burada plâna, pilav diyordu
nuz. plân aramak istemiyordunuz. Bir zaman
lar burada ispat hakkına İsmal Halikı diyor
dunuz, hepsi ile anlaştınız, hepsine geddiniz, 
Anayasaya kırmızı oy verenler bile Anayasaya 
sanüdılar. Bu Anayasayı ceplerinde siyah def
terin içerisinde taşımak marifet değil, beyin
de taşımak lâzım, ikide bir bu Anayasayı cep
ten çıkarıp burada okumak yetmez, Anayasayı 
beyinde taşımak lâzımgelir. Muhterem arka
daşlarını, burada bir Bctkan konuşurken bun
ları iyi hesap etmelidir. Kendisinin konuş
malarına verilecek cevaplar bulunacağını bil
melidir. Bütün bunlardan sonra Köy işleri Ba
kanlığı bütçesi üzerinde geçen defa Sayın Ba
kanla bir anlaşmazlığımız oldu, onu da kısaca 
arz edip, sözlerime nihayet vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sebehi şu 
imiş, köylüye 12 milyar kredi veriyorlarmış. 
Köylüye, Ziraat Bankasının verdiği krediler ta 
Mithat Paşa zamanından, Ziraat Bankasının ku
ruluşundan bugüne, köylünün verdiği faizlerle 
•birikmiş paralardır. Onu da birtakım yollarla 
veririz, tüccara veririz, tefecilerle, köylülerin 
macerasını biliyorsunuz, izah etmeye lüzum yok. 
Köylüye, köylünün parasını, kendi faizini, kredi 

diye veririz, hattâ bunun bir kısmını büyük tüc
carlara veririz, köylüden çeker başka taraflara 
veririz, bundan dert yanarız. Sayın Bakan, 20 
milyar hizmet yapıyoruz dediği zaman, biz de 
Sayın Bakan, bütçe bitti, para kalmadı, dedik. 
«Bütçe bitmez» diye cevap verdiler. Bu, anlaş
mazlığımızı gidermek için bunları ifade ettim. 
Sayın Bakan itiraf buyurdular, gerek Toprak 
Suya, gerek toprak kamulaştırılmasına, gerek 
Toprak îskân Genel Müdürlüğüne ayrılan kü
çük paraların hakikaten bu işe yetmiyeceğini 
söylediler. Ben temenni ettim, daha çok para 
verilmesi lâzımdı, Sayın Bakanın hakikaten 
«yaparım» demesini (beklerken, «biz, köye 20 
milyar hizmet götürüyoruz» diye Ziraat Ban
kasının hizmetlerini söyleyince, tabiatiyüe, anla
şamadık. Bundan sonra Sayın Bakanla anlaşa
cağımızı zannediyorum, esasen çok sevdiğim sı
nıf arkadaşımla aramızda büyük ihtilâflar ol
maması lâzımgelir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler 
ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turan. 
Efendim, Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesine 

oyunu kulüanmıyan arkadaş var mı? 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Değerli Başka

nım, değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı, 
mânası itibariyle, köy sorunlarına hitabetmesi 
gerekirken, yalnız köy yolları ve köy içme sula
rı ve köy elektriğine sahip çıkmaktadır. Top
rak Su İşleri Genel Müdürlüğü ise, sanki, ba
kanlık bünyesinde eğreti gibi duruyor hissini 
vermektedir. Köy İşleri Bakanlığı, imamından 
öğretmenine, içme suyundan sulama suyuna, to
humundan gübresine, yolundan köprüsüne ka
dar köy sorunlarını tüm olarak ele alması ve sa
hip çıkması gerekirken, maalesef, bir çok köy 
sorunlarında ilgi duymamakta ve bakanlıklar 
arasındaki koordinasyon yokluğundan dolayı 
birçok köy sorunları aksaklıklar göstermekte 
ve natamam kalmaktadır. Bakanlıklar arasında 
koordinasyon kurmaya çalışması lâzımgelen 
Köy İşleri Bakanlığı, bu koordinasyonu tama
men kuramamıştır ve halen de aksaklıklar de
vam etmektedir. 

ikinci bir husus, iller tarafından hazırlanan 
icra plânlan Bakanlık tarafından zamanında 
tasdik edilip gönderilmediği için iller program
larına geç başlamaktadırlar. Ve bunun neticesi 
olarak iller çok müşkül duruma düşmekte ve 

Arkadaşlarım, ben, 1970 Bütçesinin kırkta 
birini Köy İşleri BaJkanlığına ayırıyoruz, bütçe
nin zekâtını köylüye veriyoruz, 702 milyon lira 
dedim, Sayın Bakan ile aramızda küçük bir 
rakam farkı var, 1 milyar 130 milyon, dediler. 
Aramızdaki farkın sehebi, Köy İşleri Bakanlığı
nın birçok tahsisatları Millî Eğitimde, şurada 
burada göründüğündendir. Fark, huradan ileri 
gelmiştir. Ama, Sayın Bakan köye 12 milyarlık, 
20 milyarlık hizmet götürüldü idediği zaman, 
istemiye istemiye tebessümlerimiz (belirmiş oldu. 

— 481 — 



0. Senatosu B : 71 5 . 1970 

birçok icra plânları bir geri yıllara kalmakta
dır. Meselâ, bu arada kendi seçim bölgemde 
1969 yılında Kayseri köy yolları ve içme suları 
aşağı - yukarı yan nisbetinde yapılmış, diğer 
yansı ise 1970 e kalmıştır. Malûm olduğu üze
re, bilhassa Doğuda çalışma mevsimleri kısadır, 
icra plânlarının geç gönderilmesi ve bu çalışma-
lan aksatması bilhassa Doğuda kendisini daha 
çok hissettirmektedir. 

Diğer bir mesele de, kış mevsiminde bozulan 
yollar daha vasıtalar işe girişmeden evvel bir 
grayderle düzeltilmesi icabeden yollar, maalesef 
bütün köylerin müracaatına ve akaryakıt para
sını vermek istemelerine rağmen ilgili makam
lar bu işi ele almıyarak yaz mevsiminde tam 
icra plânının tatbik edileceği zaman yeniden bu 
geçilmez hale gelen yolları ele almak mecburi
yetinde kalıyorlar ve bu şekilde de icra plân
ları aksıyor. 

Diğer taraftan, memleketimizin birçok yer-
krinde mevcudiyetinden istifade edilmediği 
gibi ilk ve sonbaharda taşarak civarındaki ara
sıyı de işgal eden birçok ufak göller vardır. 
Bunlar kanalize edildiği takdirde birçok arazi 
kaznılmıs olacak ve ilkbaharda, taşmalar neticesi 
işgal etmiş olduklan araziler de kurtulmuş ola-
coküir. Messlâ, Bünyan'da, civarında 7 köy bu
lunan bir Tuz gölü vardır, ilk ve Sonbahar'da 
civar araziye taşarak binlerce donam araziyi 
âtıl bir vaziyete sokar aynı samanda, gülün he
men yanında kurulmuş olan bin haneye yakın 
bir Talaş Köyü v?r. Sayın Bakan bir müddet 
Kayseri'd e vazife vermiştir, belki bu köyü ha
tırlarlar. Bu köy, göle çok yakın olduğu için 
iplim kenannda olan birçok evler zaman za
man çökmüş ve bir kısmı da halen çökme halin
dedir. imar ve iskân Bakanlığı her ne sebepten-
se işe el atmış, köyü başka yere nakletme yo
lunu düşünmüştür. Köylüler müracaat etmiş ol
masına rağmen bu gölü çok kısa mesafede olan, 
Kızıl Irmağa 800 metre ya var ya yoktur, akıt
mak .'mümkünken nedense bu yol'a gidilmiyor, 
'köyün nakli düşünülüyor. Halbuki daha ucuz 
bir para ile, daha az bir para ile bu göl kuru
tulup, hem göl arazisinden istifade etmek ve 
hem de bu göıiin zamanında, ilk ve Sonbaharda 
takması nr'tioesi işgal etmiş olduğu araziden de 
istifade etmek mümkün olur. Sayın Bakandan 
bu işi ele almasını rica edeceğim. Mesaisinden 
çok memnun olacağımızı tahmin ettiğimiz ve 
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bir müddet, deminde arz ettiğim gibi, Kayse
ri'de vazife görmüş olan Sayın Bakandan büyük 
ümitlerimiz vardır. 

Diğer bir meselemiz de, Toprak Su İşlerinin 
elindeki malzemenin malzemenin yetersizliğidir. 
Toprak, su işleri bölge müdürlüklerinde sondaj 
makinalarmdan hiç yoktur, geçen sene Kayse-
ri'de hassaten bâzı şeylerle ilgilenmiştik, ancak 
Devlet Su İşlerinde bir tane vardı, halbuki 
roik kısa mesafelerde yeraltı sulan vardır. Bu 
Kayseri bölgesindeki Toprak Su Müdürlüğü 
bunlardan istifade edememektedir. Buraya da 
yardımlarını esirgememelerini rica edeceğiz. 
YSE Genel Müdürlüğünün, diğer vilâyetlerde 
olduğu gibi, Kayseri'deki vasıtalan aded iti
bariyle çok yetersizdir. Aynı zamanda mevcut
ları da çok yıpranmış bir vaziyettedir. Bun
lar, verimi azaltmaktadır. Bunlann da takvi
yesini istiyoruz. Bu sene seçim olmadığı için 
IIoy İşleri Bakanlığının çalışmalarının çok ve
rimli olacağına inanarak bütçenin köylülerimize 
ve köyümüze hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
oier, saygılarımı sunarım. 

~RX SikJL^ Savın Ucuzal. 

ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, uzun yıllar ihmal 
ıiFiiîi yıllar ihmal edilmiş köy ve köyün dertle
rine çare bulmak için evvelce her biri bir ba-
'-imığm büıryasinde bulunan bâm müdürlükler 
,T3 genel müdürlük teşkilâtları bilâhara Köy 
rîeri Bakanlığı bünyesinde toplanarak bir 
' akanlık haline getirilmiştir. Bu bakanlığın hiz
metini takdir etmemeye imkân yoktur. Şu ba
bımdan, usun yıllar sadece kendisinden bir 
peyler alınıp kendisine hiç bir şey verilmemiş 
elan, millerimizin % 70 ini teşkil eden, Türk 
köyüne ve köylüsüne hizmet götüren bir teşek
kül olması bakımından hizmetlerini her zaman 
kurranla karşılamak bizim için bir vecibedir. 
lıı hizmetler aksi sabit olmıyacak derecede Dev-
ı .tan resmî istatistikleriyle tesbit edilmiş du-
"•umdadır. Gerek, köy yollarının yapımı gerek 
":by sn içme tesislerinin yapımı gerekse, köp
rüler; 'Toprak Suyun ayn hizmeti. Bu teşkilât, 
kendisine düşen vazifeyi, bütçenin imkân dâ-
Vîmde, yerine getirmenin gayreti ve çabası 
kindedir. 

Gönül arzu ederdi ki, bu teşkilâtta bu mil
letin evlâdı olarak vazife alıp; gece, gündüz 
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çalışan insanların hizmetleri, değeri ölçüsünde, 
djile getirişin, şayet eksiklikleri varsa neden 
molayı bu eksiklik oluyor, o yolda ışık tutul
sun. Ama, bu yolu tercih etmiyoruz. Benden 
evvel konuşan arkadaşım, şayet benim seçim 
beyannamemi, partimin ismini dile getirerek ge
rek C. H. P. grubunun sözcüsü olarak gerek 
şahsı adına konuşma yapmamış olsaydı, ben bu 
tarafa ycnelmiyeceıktim. 

Sevgili arkadaşlarım, gayet tabiîdir M, si
yasa fikirlerin olduğu yerde, siyasi partiler te
şekkül eder. Vatandaş da kendi siyasi kanaati
ne göre uygun bulduğu bir partinin bünyesin
de yer alır. Sayın sözcü arkadaşım, iddialarını 
depat yönünden birtakım kitapları bu kürsüye 
getirip, ortaya attıkları iddiaya delil aradılar. 
Hepimizin inandığı büyük kitapta kendilerinin 
ortaya attığı sloganın mevcut olduğunu söyle
diler. Böyle birşey yoktur, arkadaşlarım. Kur'an-
da «Toprak işleyenin; su, kullamndır» diye bir 
e yet yoktur. Şu var; «Toprağı, işliyene; suyu 
kullanana veriniz» diye bir hüküm vardır. Onun 
'sebebi de şuradan gelir; «Beytülmala ait gay-
rnnenkulleri ihtiyaç sahiplerine veriniz» Budur. 
Bizim Anayasamızın hükmü de budur. Aziz ar
kadaşlarım; 36 ncı maddede, mülkiyet hakkını 
mahfuz tutmuştur. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğünün Türki
ye'de yaptığı iş ne? Toprak Tevzi komisyonları, 
yüzlerce komisyon memleketimizde faaliyet ha
linde Millî Emlâke ait araziler ihtiyaç sahibi 
köylülere verilmekte ama, bu «Toprak işleye
nin, su kullananın» prensibinle dayanarak yapı
lan bir iş değil. 

İslâm Hukukunda Feraizin yeri, mülkiyetin 
yeri büyük ve uzun, uzun izah edilmiştir. Şa
yet, arkadaşımızın dediği gibi «Toprak işliye-
nindir.» hükmü mevcutsa o zaman diğer hü-
kümlıerin vaz'ma imkân yoktur. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Feraia, terekeye 
aittir, toprağa değil. 

SALİK TÜRKMEN (Ağrı) — Sen de çok 
iyi biliyorsun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, değerli sözcü arjkadaşımın buruya 
getirdiği eser, kendisi de dedi di «bir sosyalist 
yazarın eseridir» Çok üzülerek arz edeyim ki, 
devrin sosyalistlerine bir illet arız olmuştur. 
Yaşadığı devirleri, beraber yaşadığımız, hizmet-
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lerd büyük Türk Milletinin tarihinde büyük yer 
alan Atatürk'ü dahi zaman, zaman «sosyalist fi
kirlere sahiptir» diye bu yazarlar, çekinme
den makale neşretmişlerdir. Beraber yaşadığı
mız o büyük insanın prensiplerini çok iyi bil
memize rağmen bu fikirler falana aittir diye, 
Atatürk'ü de sosyalist fikirlerin içerisinde bul
maktadırlar. Kaldı ki, bin üçyüz sene evvel 
yeryüzüne gelen âyeti, istedikleri yolda tefsire 
rahatlıkla giderler. Bu balamdan arkadaşım şi
kâyetçi olmasın. Seçim bildirgelerini millete 
arz ettiler, seçim müddeti devamınca da rad
yoda, meydanlarda izah »ettiler. Neticede millet 
bir karar verdi. Şimdi, buraya gelip ikide bir 
«seçim bildirgemiz budur, bunu okumadınız» 
diye bizden niye şikâyetçi oluyorlar? Okumak 
mecburiyetinde değiliz. Okuyanlar da beğen
memişler, reylerini başka türlü izhar etmişler. 

«Bozuk düzen içinde köylüye hizmet edil
mez» diyen arkadaşıma 1960 dan 1969 yılı so
nuna kadar Devlet arşivlerinde bu, beğenme
diği, köye götürülen hizmetlerin hesapları yazı
lıdır. Elektrik yönünden, su yönünden, yol 
yönünden toprak ıslahı, toprak tevzii bakımın
dan yapılan hizmetler Devletin arşivinde, res
mî istatistiklere dayanır şe-kilde tesbit edil
miştir, bozuk düzende yapılan işlerle kendile
rinin kabul ettiği normal düzende yapılan işleri 
karşılaştırırlarsa, zannederim, bu kürsüde ko
lay, kolay bu yöne yönelemezler. 

Sözümü burada keser, Köy İşleri Batkanlığı 
bütçesinin de Aziz Mülletimize hayırlı, uğur
lu olmasını diler, bu teşkilâtta vazife alıp, ça
lışan arkadaşlara tekrar şükranlarımı iarz eder, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylama işlemi 
bitmiştir. 

Sayın întkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem arşadaşlarım, bütçesini 
görüşmekte bulunduğumuz Köy İşleri Bakanlı
ğı, kurulduğu 1963 yılından bu yana, kuruluşu
na meajıat olan köysel alana gerek fikrî, gerek
se maddî yönde birçok yararlı ve yeterli hiz-
'metler getirmiştir. Uzun yıllar «bir lokma, bir 
hırka» düşüncesiyle kendi kaderi içinde yoksul
luğa, kuraklığa terk edilmiş Türk köylüsü, 
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adını taşıdığı Bakanlığın kuruluşu ile fikrî 
yönden, maddî yönden yalnızlıktan kurtul
muş, kendine sahip çıkılmışi olmanın gururu
nu duymuştur. 

Yakın zamıama kadar, kendisinden vergi 
alınmış, cephelerde vatan müdafaası için asker 
olarak kullanılmış Türk köylüsü, hu teşkilâtın 
kurulması ile Türk Milletinin efendisi olma 
yolunun açılmış olduğunu memnunlukla karşı
lamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Alman düşü
nürü diyor M; «Dünyada Türkiye kadar çok, 
köylüsü içinden münevver yetiştiren bir başka 
millet yoktur.» Yine, «hiçbir millet yoktur M; 
münevveri, içinden yetiştiği bu topluluğa Tür
kiye'deki kadar sırt çevirsin.» Kitaplarında 
Türk köyünden, nutuklarında Türk köylüsün
den bahseden Türk entellektüeli, hizmete 
gelince uzun süre Türk köyünü ve Türk köylü
sünü ihmal etmiştir, unutmuştur. 

Nüfusumuzun % 70 inin barındığı Türk jkö-
yüne iartık bütün imkânlarımızı ve gönlümüzü 
açma zamanı gelmiştir hatıtâ geçmektedir. Bu 
yolda yakın Zamandan beri yapılan hizmet
leri takdirle ve şükranla karşılamakta beraber, 
yeterli görmemekteyiz. Çünkü, müreffeh Tür
kiye'yi yaratmanın, kalkınmanın Türk köyün
den geçmeden gerçekleşeceğine kaaııi değiliz. 

Fezaların f ethedildiği, hizmetlerin kompitür-
lerle idare edildiği 20 noi Asır dünyasında biz 
hâlâ bu bakanlığın teşkilât kanununun dahi çı
karılamamış olmasını, Bakanlığa verilecek hiz
metlerin ve bu hizmetlerin görme şeklinin tâ
yin edilmemiş olmasını üzüntü ile karşıladığımı 
ifade etmek isterim. Yeni, değerli Köy işleri 
Bakanımızın bu işe gelir gelmez büyük bir sü
ratte eğilmiş olmasını ve teşkilât kanununu 
Millet Meclisi komisyonlarına kadar sevk etmiş 
olmasını takdirle ve şükranla karşılarım. Nü
fusunun % 70 i yoldan, % 50 si yeter ve sıhhî 
içme suyundan, % 95 i ışıktan yoksun; her sene 
Kıbrıs büyüklüğünde toprağı erezyona mâruz 
olarak denizlere dökülen, sulamaya muhtaç ara-
silerinin % 80 ni sulama imkânlarından mah
rum, 65 277 yerleşme ünitesinin en az % 60 
mm, yerleşim şartlarının ve yapılarının elve
rişsiz ve sıhhi şiarlardan uzak olduğu şüheda 
yatan ülkenin, bu karanlık tablosu karşısında 

i Alman düşünürüne hak vermemek ve üzülme
mek mümkün mü? 

işte bu tabloyu değiştirmeye çalışan, cephe
de Mehmetçik olanların, köylerinde efendi ol
maları, insanlık haysiyetine yaraşır asgari 
yaşama düzeyine kavuştunılmaları iyi niyetinin 
bir eseri olarak kurulan ve bu amaçla çalışma
larını tanzim eden Türk köyüne ve Türk köy
lüsüne hizmet götürme imanını taşıyan Köy îş-
üeri Bakanlığı ve mensuplarına her türlü maddî 
ve mânevi çalışına imkânlarını sağlamak mec
buriyetinde ve durumundayız. 

İkinci Beş Yıllık Plânda bu konuya veri
len ağırlığı ve önemi olumlu karşılamakla bera
ber, bütçe imkânlarının da plânda yer alan 
güzel ifadeler seviyesine çıkarılmasının temini
ni arzu ve ümidetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; ben ümidediyor 
ve inanıyorum M, hastasını şehre götürmek 
için, yolsuzluktan, sırtta taşıyan, yaşamak 
için, yanmışlığını gidermek için içecek suyu bn-
lunmryan, hayatı güneşin doğuşu ile başlayıp, 
batışı ile biten; bir yere, bir göğe bakarak 
yıllarca çaresiz yaşıyan insanların çocukları 
olarak aynı duygular ve inançlar içerisindeyiz. 

O halde, bu derece beraber olduğumuz ve 
inandığımız dâvada birleşelim ve köye hazmet 
götürmeyi ibadet haline getiren, şeref bilen, 
inanmış insanların toplandığı bakanlığa ve 
mensuplarına her türlü maddi ve mânevi imkân
ları hazırlryahm. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda 
bâzı hizmetlerin Köy işleri Bakanlığından alın
mak istikametinde çabaların olduğunu müşahe
de etmekteyim. Mesele; hazırlanıp Mecliste gö
rüşülmekte olan TEK Kanunu, köy elektrifi
kasyonunu Köy işleri Bakanlığından alıp TEK 
bünyesi içerisine ithal etmekte ve köye büyük 
bir şevkle, (imanla ve bilgi ile götürülen bu 
köy elektrifikasyonu hizmeti, başka bir kuru
luşa devredilmek istenmektedir. Bunun ya
nında, hazırlanmakta olan Karayolları Kuru
luş Kanununda yine köy yollarının Karayolla
rı bünyesi içerisine ithal edilmek istendiği du
yulmakta, müşahede edilmektedir. 

Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim ki, 
köye götürülmek istenen hizmetler, bir hiz
metler bütünlüğü içerisinde ele alınmazsa ve 

I dağınık teşekküller ve müesseseler içerisinde 
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bu meselelerin M i , evvelce olduğu gibi düşü
nülür ise, böyle bir tatbikat Türk köyünü, es
kiden olduğu gifbi, yine hizmet bakımından 
uzun yıllar hüsrana uğratacak ve bu hizmet
lerden mahrum bırakacaktır. Köye giden hiz
met bütünlüğünü bölmemek hattâ böyle kurul
muş olan Köy işleri Bakanlığı gibi bu işe ha
kikaten kurulduğundan bu yana hele son yıl
larda büyük çabalarla, büyük hizmetler götür
müş olan böyle bir teşkilâtı bölmek yerine, bu 
teşkilâtı güçlendirmek ve köysel alana, nokta 
hizmetleri olan bu hizmetleri, büyük kuruluş
ların içerisinde değil, ama Köy işleri Bakanlığı 
bünyesi içimde halletme yollarını aramak daha 
isabetli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakan
lığı kuruluşundan bu yana büyük bir istek ve 
taleple karşı karşıya kalmış ve çok kısa bir 
zaman da olsa içinde çalışma bahtiyarlığına 
eriştiğim Köy işleri Bakanlığında zaman za
man bu istek ve taleplerin karşısında bâzı ümit-
sizliMere kapıldığımız, imkânsızlıklar karşı
sında vâki olmuştur. Ama, çok yaMnen tanı
dığım ve bu bakanlığın bünyesinde hizmet al
mış güzide arkadaşlarımın heyecan ve şevki, 
bu maddi imkânsızlıkları mânevi ve fikrî inanç
ları ile bertaraf etmek yollarını bulmuşlar ve 
hakikaten yakın zamanlarda köye büyük hiz
metler götürmüşlerdir. Köye hizmet götürme 
mevzuunda Köy işleri Bakanlığı içinde alevle
nen bu ruhu, hiçbir suretle ve hiçbir şekilde sön
dürmemek, bilâkis bütün Parlömanterlerin ve 
bütün görevlilerin vazifesi olmalıdır, ateşleme
yi teşvik etmelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yine ko
nuşmalarını çok zevkle dinlödiğimiz Sayın Ha-
zerdağlı'nın bir sözüne değineceğim : «Hükümet 
daima bizim dediklerimizi yapmıştır» şeklinde 
bir ifadede bulundular. Ben sadece buna cevab-
olarak rakamları kendisine tavsiye edeceğim. 
Devlet arşivindeki rakamları ve bu mevzudaM 
1965 ten sonraki hizmetleri, lütfedip tetkik 
buyurur ve 1965 yılından evvelki hizmetlerle bir 
karşılaştırma yaparlarsa kendisini teyidetmedi-
ğirii göreceklerdir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Para, 
DevletJn parası; fikir önemlidir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, sözlerime burada son ve

rirken bu vesileyle Köy işleri (Bakanlığı Büt
çesinin milletime ve Köy İşleri (Bakanlığı ca
miasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurunuz efen

dim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan, sayın arkadaşlarım Köy İşleri Ba
kanlığının değerli Bakanı ve Bakanlık mensup
ları hepinizi hürmetle 'selâmlarım . 

Köy işleri Bakanlığının bugüne kadarki ça
lışmalarından ben şahsan memnunum. Ve bu 
intibaımı burada açıklamak ve bu meyanda 
bir iki mühim konuya temas etmek ve bir de 
mahallî bir ihtiyacı dile getirmek maksadiyle 
yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Ancak, Sayın Hazerdağlı öyle bir konuşma 
yaptı M, eski arkadaşım sayın Bakana, kendi
sine hiç yakıştırmadığım yani alışık olmadığım 
bir yüz ifadesi igeldi. Ben, bunun arasına gir
mek istemem. Herhalde kendisi cevaplayacak. 
inşallah ben&n 'de bu meyanida kendisinden rica 
edeceğim hususlar ehemmiyetle ele alınacaktır. 

Benim istirhamlarımdan bir tanesi köy as
faltlama faaliyetine ait bulunmaktadır. Yakınen 
biliyoruz, Köy işleri Bakanlığı tahminen 1971 
senesinde bu faaliyete geçmiş olacaktır ve bunun 
hazırlıkları içindedir. Bu medeni ihtiyacın köye 
götürülmesi keyfiyeti bir yandan köylümüzü 
hakikaten memnun kılacak ve bir yandan da 
köye dönük bir iktidarın yeni ve başarılı bir 
hamlesi ve cidden takdire değer bir hizmeti ola
caktır. 

Ancak, burada bu faaliyetin istismara mü
sait bir tarafı var. Ben, sayın Bakana bilhassa 
bu noktayı işaret etmek için buna temas edi
yorum. Birçok vilâyetlerimizin köy yolları 
henüz tamamlanmış değildir. Hattâ yarısı dâhi 
yapılmış olmayan vilâyetlerin lolduğu kanısın
dayım. Bu demek değildir ki, Köy işleri Bakan
lığının vilâyetlerdekj YSE Teşkilâtı çalışmıyor. 
Bilâkis, bütün gücüyle, bütün gayreti ile ça
lışmasına (rağmen o kadar ihtiyaç fazla ki, o 
kadar şartlar müsait değil ki, yetişilemiyor ve 
itmam edilemiyor. Binaenaleyh, bu asfaltlama
ya geçiş belki de tenkidedilecek Ve denilecek ki, 
henüz daha köy yolları yapılmadan köy yolları 
asfaltlamasına geçmeye acaba zaman gelmiş 
midir? 
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Ben çok eskiden tanıdığım ve Devlet umuru 
görmüş eski arkadaşım sayın Bakanın, hem bu 
noksan (kalmış köy yolları işlerini daha süratli 
bir tempoya tabi tutmak suretiyle itmama çalı
şacağına diğer taraftan da mulâka bu asfaltla
ma işine geçeceğime inanıyor ve bu hususta ay
dınlatıcı beyaniariyle bizi temin etmesini rica 
ediyorum. 

İstirhamlarımdan ikincisi; köy elektrifikas
yonu ile ilgilidir, muhterem arkadaşlarım. 

Bu faaliyete yeni başlanmış olmasına rağ
men köylümüz hizmeti hararetle benimsemiş ve 
maddi gücüne, kendisinden yapılması beklenen 
fedakârlığa hiç sakınmadan iştirak etmiş bu
lunmaktadır. Hâl böyle iken bâzı mmtakalardan, 
köylerimize bu faaliyete gölge düşürecek bâzı 
propagandaların sokulduğunu işitmekte ve üzül
mekteyiz. Denmekteymiş ki, bu elektrik işini 
Köyijleri Bakanlığı yapmaya mecburdur. Bina
enaleyh, 1/3 maddi masrafa iştirak etmeye siz 
mecbur değilsiniz. Doğrudur, muhterem arka
daşlarım, hakikaten köylüden istenen 1/3 mas
rafa iştirak zorla kendilerinden talebedilme-
mektedir. Ama, nihayet Bakanlığın da bir büt
çesi var, bir imkânı var. Daha süratli köyleri
mizi nura kavuşturmak için köy yollarında ol
duğu gibi, köy okulları inşaatında olduğu gibi 
köy elektrifikasyon işlerinde de köylüden mas
rafın 1/3 'kısmına iştirak talebedilmekte ve rı-
zaen sağlanmaktadır. Benim bildiğim bu kadar
dır. 

Benim Sayın Bakandan ricam, bu propagan
dalar yaygın bir hal alır ve hizmeti durdurucu 
bir mahiyet kazanır. Kendileri buradan gerek 
Yüksek Senatodaki değerli arkadaşlarımı ve (ge
rekse efkârı umumiyeyi aydınlatıcı beyaniariy
le bizi tenvir ederlerse mesele kökünden halle
dilmiş ve bu propagandalar artık yapılamaz ha
le getirilmiş olur. Ben kendilerinden bunu rica 
ediyorum. 

Benim son istirhamım mahallidir muhterem 
arkadaşlarım. Tekirdağ, bir Marmara Bölgesi 
civarında bulunmakta ve kendisine sahilden 
35 - 40 Km. mesafede bulunan bir Şarköy kazası 
ile de irtibatlı bulunmaktadır. Tamamen turis
tik bir bölgedir. Fakat büyük bir talihsizlik 
Tekirdağ ile Şarköy arasında yol irtibatı yok. 
Tabiat burada haşin bir manzara arz eder. Ka
rayolları, masrafın büyüklüğünü öne sürmek 
suretiyle hizmetin ifasını geriye atarlar. Fakat 
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bu arada mahsur kalmış köyler vardır. Mahallî 
YSE Teşkilâtı ve vilâyet bunları yola kavuştur
mak maksadiyle bir güzergâh açma faaliyetine 
girişmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, ben Sayın Bakandan rica ediyorum, 
bu güzergâh çalışırsa Tekirdağ ile Şarköy bir
leştirilmiş ama, biraz uzun bir mesafeden bu is 
halledilmiş olacaktır ve belki de maksat tama
men tahassul etmiyecektir. Eğer Sayın Bakan 
- kendisini çok eskiden tanırım, bir mesele üze
rine eğildiği zaman mutlaka halledecek imkân 
ve yollar: bulur - Bayındırlık Bakanı ve Kara
yolları ile bu meseleyi görüşüp güzergâhı tesbit 
ettikten sonra müştereken bir yapım faaliyeti
ne geçilirse hem Tekirdağ ve Şarköy'ü bu mah
sur kazamızı cidden beklenen bir hizmete ka
vuşturmuş olacak ve hem de turistik bakımdan 
vilâyetimize yeni bir imkân kazandıracaktır. 

Kendisinden bu üç ricamı beklediğimi ifade 
ederken bu Bakanlığın hakikaten, tanıdığım ve 
tanımadığım, çalışkan diğer mensuplarını da 
hürmetle selâmler ve Bakanlığın bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurunuz efen
dim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, geri 
kalmış memleketler arasında sayılan Türkiye, 
programlı, topyekûn kalkınma emelinde ve o 
yoldadır. Bu kalkınmaya biz nüfusumuzun %8Q 
ini teşkil eden köyden başlamak mecburiyetin
deyiz ve memleketin kalkınması da buna bağlı
dır. 

Onun için biz, köy yolları, köy suları, köy 
elektrifikasyonundan geniş nispette işe başlamış 
bulunmaktayiz. Köy suları deyince hatıra, ev
velâ insan hayatının vazgeçilmez unsuru olan 
ve Allahm en aziz bir nimeti olan suya; dudak
ları, susuz topraklar gibi, şahzem şahzem ayrıl
mış, kilometrelerce sırtlarında su taşıyan bacı
ların ıstırabına son vermek olacak olan bu su
ların getirilmesini Hükümetimiz ne pahasına 
olursa olsun prensibolarak kabul ettiği için ken
dilerine Türk milleti huzurunda, sizin huzuru
nuzda şükranlarımı arz etmekten müstesna bir 
has duymaktayım. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun bütün 
köyleri büyük nispette susuzdur. Kendi seçim 



G. Senatosu B : 71 13 . 5 . 1970 O : 2 

bölgem olan Gaziantep'de, Oğuzeli, Yavuzeli, 
Araban'da üç ünite olarak üçyüze yakın köyün 
sulama işine başlanmış, büyük bir başarı ile de
vam edilmektedir. Benim bu konuda diyeceğini 
hiçbir şey yoktur. Yalnız bu sene mevsim çok 
kurak gittiği için Merkez, Kilis, Oğuzeli, Nizip 
Yavuzeli Araban köylerinde kendilerine henüz 
su yetişmiyen, faaliyeti devam eden bu köylere 
tankerler vasıtasiyle biraz yardım edilmesi çok 
yerinde ve sevap bir iş olur. Bu hususta ma
hallî belediyelerin de imkânlarından istifade et
mek mümkündür. 

Yol konusuna gelince; köy yollarını Köy İş
leri Bakanlığında tutmak yerinde olacaktır. 
Karay olları büyük yolları yapıyor. Karayolları
nı k lcal yollarla köy yollarını beslemediğimiz 
takdirde karayolları için sarf ettiğimiz emekler 
boştur. Keza bu kılcal yolları da büyük kara
yolları ile birleştiremediğimiz takdirde onlar 
da bir mânâ ifade etmez. O halde, köy yollarını 
biran evvel yapmamız lâzımdır. Bu konuda 
benden evvel fikir beyan eden arkadaşlarımın 
her şeyine hürmet ederim. Yalnız belki fiilî ola
rak bu yollarla daha fazla ilgili olmadıkları 
için konuştular, «asfalt yollara henüz başlanıı-
yalını» dediler. Ben, bunun aksini iddia edece
ğim, sebep; bugün birçok köylerimizin yollan 
yapılmıştır, yapılacaktır. Programlar çok iyi 
bir şekilde ele alınacaktır. Fakat, bu yolların 
bilhassa sebzesi ve meyvası olan köylerden ge
len kısım, stablize yol olması hasebiyle civarda
ki bütün mahsulü tamamen imha etmektedir. 
Yoldan istifade ediyoruz, bu nimete teşekkür 
ederiz. Fakat, tozu da bir kısım vatandaşların 
emeğini büyük nispette azaltmaktadır. Bu ba
kımdan Köy isleri Bakanlığının prensibolar?k 
yerinde aldığı kararla asfaltlamaya evvelâ seb-
ze ve meyva olan yerlerden başlanmaktır k i 
takdire şayandır, buna teşebbüsten ve deva--* 
ettirdiklerinden dolayı kendilerine teşekkürü 
bir borç bilirim. Köy elektirifikasyommG ge
lince : 

Elektrik, yahrz bir aydınlatma faktörü de
ğildir. Elektrik, kalkınan Türkiye'nin kalkın
masının en esaslı faktörlerinden baslıcalarını 
teşkil etmektedir. Altı aydan daha kısa bir 
zamanda, Sayın Bakanımın ve kıymetli mesai 
arkadaşlarının huzurlariyle ve uğurlu ellcriyk 
açtığımız Gaziantep'teki tesislerle, birçok köy

lere bugün gitsin baksınlar, 4 - 5 ay içeri
sinde bu köylere sanayi girmiş, köyün yüzü 
gülüyor, köyde büyük bir faaliyet vardır, hattâ 
bu köylerden şehre göç durmuştur. Bu ba
kımdan şimdiye kadar ele almmıyan köy elek
trifikasyonunu büyük bir başarı ile yürüttük
lerinden dolayı başta Sayın Demirel'i ve bu işte 
çalışan Bakanı ve kıymetli arkadaşlarını teb
rik etmek bir hakşinaslık olur. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bundan evvel 
de bu Toprak - Su işine temas etmiştim. Top
rak - Su hakikaten büyük barajlar kadar, bize 
sağlıyacağı mahsûl dolayısiyle, ondan daha ileri 
lüzumlu bir müessesedir. Bunu yaratmalıyız, 
ödemediğini fazlalaştırmalıyız. Maalesf Plânla
mada Toprak - Su konusu tamamen anlaşılma
mıştır. Ben istirham edeceğim Plânlama Top
rak - Sunun vazifelerine bihakkın eğilsinler. 
Çünkü, bu az masrafla çok iş gören bu mües
seseyi yaşatmak mecburiyetindeyiz. Birçok 
yerlerde küçük pınarlar, ancak 20 - 30 metre 
ileri gidip kaybolmakta ve köylü de bundan 
istifade edememektedir. Bunları birleştir
diğimiz takdirde iptidai bir şekilde 
yaptığımız bentleri betonlaştırmadığımız, 
yine iptidai bir şekildeki arkları beton-
lamadığımız takdirde köylünün emeği heba 
olmakta ve biz en az 1/3 nisbetinde bir saha 
sulamaktayız. Onun için Toprak - Suya önem 
verip geniş surette toprakları sulamak mecbu
riyetindeyiz. 

Ben, vakit dar olduğu için, fazla konuşmı-
yacağım. Bir son konu olarak köy koopera
tiflerine temas edeceğim. Köy kooperatifleri 
cidden muvaffak olmuştur. Yalnız bu hususta 
bakanlığın kendilerine daha yakından rehber 
olmasını ve organize etmesini bilhassa istir
ham edeceğim. Çünkü, köylü, bâzı düşüncele
riyle, meselâ bir inekçilik teşebbüsü muvaf
fak olacaktır, diye teşebbüs ediyor. Halbuki 
bugün artık mera inekçiliği çok zordur. Bir 
kültür inekçiliğine bir ahır inekçiliğine gitmek 
mecburiyetindeyiz. Orada da yonca ekilecek, 
sulu sahamız olmazsa bir kıymet ifade etmez. 
Onun için kooperatifçilik konusunda kendile
rine rehber olmamızı bilhassa istirham edece
ğim. Bu kooperatiflerin desteklenmesi hulu
sunda gösterdikleri gayretlere minnettarım. 

Köylü, yabancı memleketlere işçi ssvke-
debilrnek için kontenjan taiebetmektedir. Haklı 
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olarak, istek çoktur. Senede iki üç defa ka
rarnamelerle bu kooperatiflere bu imkân ve
rildiği takdirde yurt kalkınmasına büyük hiz
met yapılmış olacaktır. 

Ben, 1970 bütçesinin Türk Milletine, mem
leketimize, Köy İşleri Bakanlığı camiasına 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, 
başta çalışkan Sayın Bakan ve çok kıymetli 
mesai arkadaşlarını hürmetle selâmlar, hepini
ze sonsuz şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. Yapılan tenkid ve temenni
lere cevap vermek üzere Sayın Köy işleri 
Bakanı Turhan Kapanlı. Sayın Bakan, bakan
ların konuşmalarının da tahditli olduğunu bili
yorsunuz her halde, hatırlatmak istedim. 

LÛTFİ BİLGEN (îçel) — Bakandan soru 
sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, kifayet soru
lara da şamildir. Yalnız size son söz vereceğim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA
PANLİ (Ankara) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, 

Köy îşleri Bakanlığının bütçesi ile alâkalı 
olarak grupları ve şahısları adına konuşma ya
pan değerli senatör arkadaşlarımı, ehemmiyet 
derecesine göre, dikkatle ve istifade ile dinledi
ğimi arz etmek isterim. Ancak, ikinci defa gö
rüşülen bütçenin bir kaderi olmak icabeder M, 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi, hizmetleri ve köye 
dönük faaliyetleri, katiyen, muhalefet tarafın
dan dile getirilmedi, bir evvelki görüşmede «su 
kullananın, toprak işliyenin, köy - kent» gibi 
hiç de itibar etmeye mecbur olmadığımız slo
ganlarının bir mânaya göre burada müdafaası
nı yaptılar. Biz neden dolayı ıbu sloganla Türk 
siyasi hayatındasınız demiyoruz, buna hakkımız 
da yok. Sayın Ucuzal, kürsüyü işgal ettiği sıra
da, halk efkârına seçim beyannamemizle çıktığı
mızı, halkın itibar seviyesinin hangi beyanna

menin yanında olduğunu aziz reyleri ile belli 
ettiği bir devre içerisinde bunun bu mânaya ge
len münakaşasından hazer etmenin icabına lüt
fen inanın. 

Muhterem arkadaşlarım, «seçim beyanname
nizi okumamışsınız ki, bizimkini okuyasınız». 
Bu, son derecede hürmet duyduğum ve yetişti
ğine inandığım sınıf arkadaşımın beyanı olma
malıdır. Bu, son derece hafiftir. Ve Senatoda 
sureti katiyede bu mânaya gelen beyan değeri
ni bulmaz. Aziz arkadaşlarım, seçim beyanna
mesini okuduk. Okuduk ve mukabil seçim be
yannamemizi hazırladık. Ben, şimdi Sayın Ha-
zerdağlı'ya dönerek, «sen yaptığın konuşmada 
hatalısın, - çünkü, benim seçim beyannamemi 
okumamışsın.» dediğim sırada haklı olur mu
yum? Suali soramıyorum, çünkü haksız olurum. 
Fakat okumamış. Köye ne suretle hizmet götü
receğimizi seçim beyannamemizde halka ilân et
tik. Halk, mazideki hizmetlerimizin değerini de 
itibarda tutarak, gönül rahatlığı içerisinde bizi 
iktidara davet etti. Beyannamemizi Hükümet 
programına aldık, ıgüven oyuna mazhar oldu, 
huzurunuzda bu gurur ile bulunuyoruz. Şimdi 
ve sırası geldikçe, ne mertebe hata içerisinde 
olduğunu Sayın Hazerdağlı'ya izin verirse arz 
ve ifade edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, ne zaman bu kürsüyü 
muhalefet işgal etse, bizim idaremizi beğenmez, 
bizim idaremiz bozuk düzene delâlet eder, kendi 
idarelerinin hâkim olması halinde bu memlekete 
hizmet geleceği iddiasından bir türlü vazgeçe
mezler. Kendilerinin re'sen kanun yaptıkları, 
kanunu reddettikleri ve kanunsuz idare ettik
leri devirde, kendi vilâyetine Osmanlı'dan bu 
yana dört km. köy yolu yapılmıştır. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri) 

Kendi idarelerinin fazileti, özlediği düzenin 
haysiyeti ve iktidarımızın getirdikleri ile mu
kayese yapmaya ve neticeye bu yoldan gitmeye 
mecburuz, Hazrett-i Muhammed «Toprak işli
yenin, su kullananın» demiş mi, dememiş mi, ki
tapta yeri var, beni alâkadar etmez, her merte
be tahrif gördüğü gibi bu beyan da tahrif gör
müş olabilir. Öbür taraftan Kastro'da aynı şey
leri söylüyor. Kastro'da bunu söylüyor. «Su kul
lananın, toprak işliyenindir» diyor. E, şimdi 
Kastro'nun Hz. Muhammed ile bir akrabalığı mı 
var, muhterem arkadaşlarım. Bu kürsüyü işgal 



C. Senatosu B : 71 13 . 5 . 1970 O : 2 

ettiğimiz sırada itinalı olmaya ve birbirimizi 
rencide etmemeye, azından kendimizi zorlıya-
rak, netice almak mecburiyetindeyiz. Bu muha
rebe ne zaman biter? Siz ne derseniz deyiniz, 
A. P. iktidarı, halkın reyine istinadetmek sure
tiyle, 1973 yılının Ekim ayına kadar meşru hü
kümetindir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri 
alkışlar) 

A. P. Devlet olmanın gururunu yaşıyan bir 
siyasi teşekküldür. Ona hitabederken azından 
hürmet duymaya mecbursunuz. 

Aziz arkadaşlarım, cidden üzgünüm, iki üç 
gündür... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Asıl bu 
muharebeyi siz yaratıyorsunuz ve... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale 
etmeyin efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu mu
harebeyi burada, Senatoda şimdi siz başlatıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun Sayın Hazerdağlı.. Müsaade edin efen
dim, istirham ediyorum. 

ORHAN KOR (tzmir) — Her zaman böyle 
yapıyorlar... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, muhterem 
üyeler elbette günlerden beri devam eden mü
zakereler ve günümüzün de geç saatlerde olma
sı sinirlerin biraz hâkim olunamıyacak seviyede 
olmasını icabettiriyor. Bu itibarla birbirimizi 
müsamahalı karşılamamızı istirham ediyorum. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sesim yüksek çıkıyor, zabıtlar 
huzurunuzdadır. Katiyen taarruzi bir beyanda 
bulunmadım. 

BAŞKAN — Siz de sakin konuşunuz efen
dim, belki yüksek sesle konuştuğunuz için ifa
deleriniz yumuşak olmakla beraber belki o ba
kımdandır. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Hazer
dağlı çok daha yüksek sesle konuşuyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
dahale etmeyin zaman israf ediyoruz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Biz söyliye-
lim, siz söyleyin peki sonu ne olacak? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Yüksek huzurunuza bir tertip 
içinde gelmeye, sualleri <bir hürmet seviyesinde 

cevaplamak için bir haftadır, daire müdürü 
umumileri ile müsteşar beyefendilerle hali mü
zakeredeyiz. Kendilerine açıktan yaptırdığım 
bu fuzuli mesaiden dolayı özür dilerim. Köy İş
leri Bakanlığı hiç konuşulmadı, hiç konuşulma
dı. Muhterem arkadaşlarım, tabiî seçim beyan
namemizi tanzim ettiğimiz, hükümet programı
nı kaleme aldığımız sırada hizmeti ne suretle 
yerine getireceğimizi sarahatle belli ettik ve hu
susi projelerimizi halka ilân etmek suretiyle hiz
mete angaje olduk. Bir taraftan Güneyde otur, 
Güney - Doğuda otur, Doğuda otur, o memle
ketin çocuğu ol. Bir mânaya göre öncelikle o 
mıntakanın ıstıraplarına ve ihtiyaçlarına cevap 
ara, ondan sonra Köy İşleri Bakanlığının bu 
hizmetleri ne suretle yerine getireceğine müte
dair büyük emek mahsulü, halka intikal etmiş, 
neşriyat haline gelmiş bu projelerden tegafül 
et. Bu, hakikaten hayret edilecek bir dikkatsiz
lik olsa gerek. Biz hangi hizmeti ne suretle ve 
hangi tarihte yerine getireceğimizi yazılı hale 
getirdik. Bizim Doğu - Anadolu projemiz var, 
İğdır projemiz var. Urfa, Viranşehir Ceylânpı-
narı, Tarımsal yerleşim projemiz var. Dicle - Fı
rat havzası içme suyu projemiz var. Hudut köy
leri elektrik projesi var. Malazgirt projesi var. 
Karadeniz bölgesi çay yollan projesi var. Or
man köyleri projesi var, Akdeniz bölgesi asfalt 
projesi var ve bu projeler sadece bir mânaya 
göre, bunun projesini ben yapmıştım mânasına 
değil, projesi var. Hizmetler bu projeye göre 
yerine getiriliyor. Ve fahir ile ifade edebilirim 
ki, projenin gerisinde bugüne kadar kalmadık. 
Şimdi, istatistikten bahsederek beyanımı delil
lerimle yüksek huzurunuza getirmeye ve tarihe 
böylece tescil etmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok sayın senatör
ler ; meselâ Dicle - Fırat Havzası içme suyu pro
jesi, 1 . 3 . 1960 tarihi itibariyle arz ediyorum, 
Adıyaman'da 551 sulu ünite var. 108 400 nüfusa 
delâlet ediyor. Maalesef suyu yetersiz olan 297 
ünitemiz var. Nüfusu 64 162 ye delâlet ediyor. 
Ve yine maalesef hiç suyu olmıyan 174 ünite 
var. 43 263 nüfusa delâlet ediyor. Toplam üni
te 1 022 dir. Biz maalesef bunu 132 de almışız. 
Osmanlıdan bu yana 132, 551 e çıkarmaya mu
vaffak olmuşuz. Hizmetimizle gururlanmıyoruz, 
yaptıklanmız esasen yapmaya mecbur oldukla-
nmızdır. Fakat bu düzende ancak hizmetin 
mümkün olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

— 489 — 
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Sınıf arkadaşım Sayın Hazerdağilı'nın. gru-
pu adına yaptığı konuşmalar biraz tartışmalı 
oldu. Üzgün olmamak elden gelmiyor. Fakat 
kaderimiz bu. 1960 - 1970 hâlâ mücadelenin içe
risinden çıkamadık. Ne suretle çıkılacak bunu 
da bilen filhal aramızda yok ki, şöyle çıkarsınız, 
böyle çıkarsınız diye bize telkinlerde budunsun. 

Sayın Erdinç'i grupu adına yaptığı konuş
mada dikkatle ve gururla dinledim, getirdiği 
fikirden dolayı kendilerine teşekkür ederim. İn
saflı idi ve esasen A. P. sinden de beklenen neti
ce bu idi. Sayın Hazerdağlı kişisel konuşmasını 
yaptığı sırada «toprak işliyenin, su kullananın» 
buyurdular. «Toprak reformu, Tarım Bakanlığı 
bütçesinde konusudur ancak, toprak köylüyü de 
alâkadar eder. Bu sebeple bir evvelki bütçede 
de mesele tezekkür edilmişti. Konuşmakta mah
zur mütalâa etmiyorum» dediler ve kendi seçim 
beyannamelerindeki sloganın izahını yaptılar, 
kendileri ile beraber olmaya mecbur değiliz, 
esasen yeteneğimiz ve kifayetimiz ölçüsünde de 
arzıcevabettiğimize kaaniim. 

Yine sevgili Başvekilimizden de bu kürsüde 
bahsetmenin lüzum ve ihtiyacını duydudar. Baş
vekil, toprak kullananın değil, tapu sahibi ola
nındır, buyuruyorlar, kendileriyle bu fikir ters 
düştüğü için Başvekilin hatalı yolda olduğunu 
ifade etmek istiyorlar. Bu, son derece itibara, 
kabule uygun düşmiyeıı bir beyan seklidir, A. P. 
Genel Başkanı ve Başvekil Sayın Süleyman De-
mirel C. H. P. nin seçim beyannamesiyle, pek 
tabiî, âmel edemez ve aynı paralelde gözüke-
mez. Esasen o istikamette gözükse idi, bugünkü 
mevkiinde bulunamaz idi. Yine «Toprak refor
mu başlığı altında seçim beyannamenizde kalın
ca yasılmış bir satırbaşı var. Niye bunu telâf
fuz etmekten çekmiyorsunuz» diyorlar. A. P., 
fırtınalar diyarından gelmiş bir siyasi teşekkül
dür. Ne düşünürse onu cesaretle beyan etmenin 
büyüklüğü içindedir. A. P., büyük tanrısının 
dışında hiçbir kuldan, kuvvetten endişeli değil
dir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) 

A. P., sizin anladığınız mânada toprak refor
munu tahakkuk ettirerek, devlete hizmete ge
tirmenin gayrimümkün olduğu inancı içerisin
dedir. Ve onun için telâffuz etmemenin kararlı
lığında gözüküyor. Tabiî toprak reformunu 
izah ettikleri sırada «biz toprak, işgal edenin 

olacaktır demedik» buyuruyorlar. Zaten «top
rak da işgal edenin olacaktır» diyemezsiniz. 
Çünkü, Anayasa Mahkemesi siyasi kuruluşunu
zu kapatır. Bir merhale kaldı, kapatır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz, 
tahripkâr konuşmuyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade buyurun 
efendim. Karşılıklı konuşursanız zaman kaybe
deriz. Müsaade buyurun efendim. Bize de fırsat 
verin. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakan tahripkâr konuşuyorsunuz, böyle konu
şursanız nasıl anlaşacağız Vazgeçin.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bu, sizin toprak işgal etmiş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim bir 
dakika, karşılıklı konuşursanız zaman kaybe
deriz. müsaade buyurun efendim. 

BALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Diye-
mezsmis, «çünkü; kapatır» diyemezsiniz. Zaten 
biz m^Ikijrete saygılı olduğumuzu ilân etmişiz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efenidim, bi-
F3 de fırsat verin Gürültüye meydan vermemek 
için "ben müdahale ediyorum, Sayın Hazerdağlı. 
Sayın Hazerdağlı lütfen. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Ben sizi tahrik etmek iste
meni... Sisin okuduklarınızdan... 

BAŞKAN — Saym Bakan, Sayın Bakan, is
tirham ediyorum karşılıklı konuşma olmasın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz, de
medik öyle, zaten biz mülkiyet hakkına saygılı 
olduğumuzu ifade ediyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKAN TURHAN KAPANTI 
(Devamla) — Diyemezsiniz, isterseniz deyiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Demeyiz, 
demeyiz zaten. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Demezsiniz. 

BAŞKAN — Mesele yok, meıele yok efen
dim, Saym Hazerdağlı bitti. Mülkiyete hürmet 
ettikten sonra mesele yok efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
TI (Devamla) — Biz. bu beyana gelen her ar
kadaş ile gönül rahatlığı içerisinde anlaşırız. 

SALİM HAZERDAĞLI fElâzığ) — Nasıl 
a^K^rız. Anayasa Mahkemesi sizi kapatır der
seniz nasıl anlaşırız?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım istir
ham ediyorum. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Şimdi, muhterem senatörler, 
yine bir noktaya geldik. Kendi notlarından oku
duğum sırada ihtilâf çıkıyor ve bundan da ha
kikaten çekmiyorum. Fakat kendi seçim beyan
namenizi okumamışsınız ki, bizimkini okuyacak
sınız diye» sataşıyor. Şimdi ben ona cevap ve
rirsem kızacak. 

BAŞKAN — Sınıf arkadaşı iken de böyle 
mi idiniz, birbirinizle? (Gülüşmeler) 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bunun cevabını kendilerine 
dışarıda vereceğim. 

Sonra, son derece hürmetkar olduğumuz ve 
mulhafazası ile de mükellef bulunduğumuz Ana
yasayı hangi cebimizde, hangi renk kitap içinde 
taşıyacağımızı tarif ediyor, «bunu cebinde de
ğil, kafanda taşı» diyor. Bekçiliğini yapmaya 
Devletçe vazifelendirilmiş ve hepimizin hürmet 
duymaya mecbur olduğumuz Anayasayı cebi
mizde taşıyoruz da vicdanımızda ve kafamızda 
taşımıyoruzun, izahını ne suretle yaparsınız ki, 
bizi Anayasa ile karşı karşıya göstermek gibi 
bir zevkten kendimizi alıkoyamıyorsunuz. Biz 
Anayasa müessesesiyiz ve buraya gelişimizin bir 
Anayasa icabı olduğunun kabulünü yaşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakika içeri
sinde tcparnyabilir misiniz efendim? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Çok gayret ediyorum efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir evvelki ko
nuşmamda tezada düşmedim. Köy İşleri Ba
kanlığının kuruluşuna mütedair kararnamede; 
Köy tileri Bakanlığı, köye giden yatırım hiz
metlerinde icracı, diğer hizmetlerde koordina
tördür, dedim. Biz bunun 1 milyar (küsur mil
yon lirasını Köy İşleri Bakanlığı olarak, Yol -
Su - Elektrik, Toprak - Su, Toprak - islkân Teş
kilâtlandırma ve Krediler Umum Müdürlüğü, eli 
ile re'sen harcıyan, 44 ünite olarak, yeniden 
köye hizmet götüren müesseselerin koordina
törlüğü vazifesi de kararname ile Bakanlığa arz 
edilmiş olduğu için, köye 20 milyar civarında 
hizmet götürülüyor. Köye dönük, halka dönük 
hizmet zamanı idaremizde başlamıştır. Bu iti
barla bunu zevkle ifade ederim, dedioimi ha-
tırbvorum Bımda bir te*ad, bunda bir ienpıVnz 
yoktur. Kalemli eri altalta yasınız, çizmez "Hn 
rakam çıkıyor. Ben, bunu Köy işleri Bakanlığı 

i olarak re'sen götürüyorum, demiyorum. 44 üni
te köye hizmet götürüyor. Toplamı 20 milyar 
Tl. civarındadır, diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî Balkanımız 
izin verirse; çünkü bizi derbeder, programsız, 
plânsız, beyannamesiz halkın karşısında gös
terdiler ve «bu hizmetleri ne suretle yerine geti
receğinizin izahını bizim seçim beyannamemizde 
yaptığımız gibi yapmadınız dediler. Bunu yap
tık. Hem seçim beyannamemizde yaptık, hem 
hükümet beyannamemizde yaptık. Ayrıca uzun
dur; ama bir, iki satırını okuyarak gerisini, 
eski sınıf arkadaşım lütfen kabul ederlerse, bir 
seçim beyannamesi ve bir de hükümet progra
mını kendilerine takdim etmek sureti ile bu 
noksanlarının telâfisine gayret edeyim. 

«Tarım hizmetleri; üretimin artırılmasında 
netice verecek müspet tedbirler arasında tarım 
reformu da başta gelmektedir. Tarım işletme
lerinin düzenli ve ekonomik bir ünite haline ge
tirilmesi, tarımda toprak rejiminin düzenlen
mesi, arazi mülkiyet ve tasarruf haklarının ko
runması, topraksız veya yeter toprağı olmıyan 
çiftçilerin gelirli işletmelere sahip 'kılınması, 
araç Ve gereçlerin, tarım kredilerinin uzun şart-

' larla tedariki ve kullanılması, tarım ürünleri
nin değerlendirilmesi ve pazarlanması, araziden 
ve su kaynaklarından verimli şekilde istifade 
edilmesi, çiftçinin teşkilâtlandırılması, em?k 
ve tasarruflarının değerlendirilmesi, eğitim ve 
öğretim imkânlarının geliştirilmedi gibi tedbir
ler dizisi tarım reformu anlayışımızdır. 

Zirai kredi; 
Küçük ve orta işletmelerin üretim için lü

zumlu ihtiyaçlarını ve donatım araçlarını ko
laylıkla sağlamak üzere kooperatifleşmeye önem 
verilecek ve kredilendirmede kooperatiflere ön
celik tanınacaktır». Tedbir... «Proje esasına müs-
tenid bir kredileme düzeni içersinde güolü işlet-
msler yaratacak ölçüde bir kredi desteği sağ
lanacak ve balıkçılık kooperatiflerine avlar ma 
ve araçlarının temini ve muhafazası tesislerinin 
kıırılmasma öncelik sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, okursanız fazla 
vakit kaybedeceksiniz, lütfen. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hâsılı, bir iddiayı tesbit ve 
bir beyanı tescil etmiş olmak için arz edeyim; 
A. P.. Devlet haysiyetine uyrrun tutum ve dav-

I ranışları içersinde, daima halka hürmet ederek 
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seçim kazanmasının gururu ile ayakta duran 
büyük bir partidir. Seçim beyannamesi vardır 
ve son derece manalı, zengin ve bizim gibi dü
şünenlere zevk ve teminat getirir. Secim beyan
namesi hükümet beyannamesi haline gelmiştir. 
Reylerinize rağmen A. P. iktidardadır. Hürmet
ler ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz için, Sayın Bilgen, bu
yurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (tçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, ben söz alırken şimdi yapaca
ğım konuşmayı hiç düşünmüyordum. Beni maa
lesef bu noktaya Sayın Bakan ittiler. Günler
den bari bütçeyi görüşüyoruz. Geçen defa da 
tecrübe ettik; bir iki Bakan hariç biz hepsini 
alkışlıyoruz. Acaba, neden biz hepsini alkışlı
yoruz? Ulaştırma Bakanını, Tekel Bakanım, 
Millî Eğitim Bakanını alkışlıyoruz da Sayın Ba
kan bize cephe alıyor veya böyle bir ters duru
ma düşürüyor? Demek ki; bunun kusurunu 
kendilerinde aramak lâzım. Nitekim hiç yeri yok
ken, bir cümle sarf ettiler. Efendim; «A. P. fır
tınalı bir devirden geldi» dediler. O fırtınalı 
devirde Saym Bakan, o fırtınayı çıkaran başka 
bir partinin içinde idiler. Karşılığında bir Ba
kanlık aHmak için transfer oldular. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Devlette 
memurdum. Adana'da vali idim, parti ile alâ
kam yoktu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Bakan, 
lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yerin 
den müdahale etme varmış. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sisin vali
liğiniz zamanında ihtilâl yine olmuştu. A. P. de. 

BAŞKAN — Saym Bilgen, 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hoşa gitmi-
yen bir konuşma tarzına gitmek zorunda kaldık 
da onu anlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Mevzulara girin efendini, istir-
hem ediyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — ikincisi; bun
dan 7 - 8 sene evvel Köy işleri Bakanlığı kuru
lurken - başta o zaman C. H. P. iktidarı gözü
küyordu - o zamanın A. P. li parlamenterleri 
Köy İşleri Bakanlığının kuruluşuna karşı çık
mışlardı. Zabıtlarda var. Şükrediyorum ki; bu-
künkü A. P. li arkadaşlarımız buna da sahip olu
yorlar. Bundan memnun oluyorum. 

| OEHAN KOR (izmir) — Köyde bulgur pi
lâvı yiyordu o vakit Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyo
rum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ama o za
manki Sayın Bakan, yine derler ki... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, vakit geç istir
ham ediyorum. Müzakereler daha mülayim bir 
hava içerisinde cereyan etsin. Size de çok is
tirham ediyorum müdahale etmeyin efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben, hiçbir 
zaman böyle sert konuşmadım. «Doğu'da 4 ki-

j lometre yol yapılmadı.» derler. O zaman yüz
lerce kilometre demiryolu yapılıyordu. O za-

t manın memleket ihtiyacı demiryolu idi, şimdi 
karayolu. Bunların hepsini zamanına göre ayar
lamak lâzım. 

Şimdi efendim, saym arkadaşım grup adına 
konuşurken bir meseleyi belirtmek istedi. Ge
çen bütçe müzakeresinde Sayın Bakan şöyle bir 

i cümle sarf ettiler; «Yani bir espri uğruna, gü
zel konuşuyorum esprisi uğruna, yanlış tarifleri 
slogan olarak sokağa dökmemekte inanınız hu-

I dutsuz fayda var. Toprağı bu nizam içerisinde 
bu anlayış içerisinde işliyen olamaz.» demişler
di. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben mi 
sebep olmuşum? 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Şimdi bir 
parti var. O. H. P. ortaya bir slogan atmış, şunu 
yapacağım, diyor. A. P. de ortaya atar, o da 
onu yapacağım der. Hiçbir Bakan karşısındaki 
partinin fikrini «bir espri uğruna, güzel konuşu
yorum» diye hafife alamaz, işte Sayın Bakan o 
zaman Halk Partisinin fikirlerini çok hafife al
dığı için Hazerdağlı bu defa konuşmasını da 
grup adına yaptığı için - şahsi olsa bir şey de
miyorum - böyle bir şekilde konuşmak zorunlu-
ğunu hissetmiştir. 

ÖMER UCUZÂL (Eskişehir) — Ne haasaai-
yet yahu? 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Yine o za
man Sayın Bakan devam ediyorlar; «Köy -
Kentleri adını verdiğimiz merkezlerin kurulma
sını istiyoruz.» buyurdular. Zamanımın kısa olu
şu itibarı ile de köy - kentlerinin neye delâlet et
tiğini bilmediğim için arzı cevabedemiyeceğim. 

I Ama biz köyü, biraz evvel tarifini yaptığım gibi, 
I taşınabilir bir hükmî kişiliği haiz bir tasnife ta-
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bi tutmuyoruz. Yani köyü istediğin yere götür, 
istediğin yere kaldır. Bunu siyasi felsefenin içer
sinde uygun mütalâa etmiyoruz. 

Birinciyi bırakıyorum; gelelim ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına, ikinci Beş Yıllık 
Kalknima Plânı içersinde 245 nci sayfanın son 
Satırında yerleşme yerlerinin köylere getirdiği 
•özel sorunlar bahsinde şu cümle var: «Bu, köy
lerin % 62 sinin bulundukları yerlerde kallnn-
dırılabileceğini, % 38 inin bulundukları yerlerde 
kalkmdırılmalarının mümkün olmadığını getir
mektedir». Peki, bu ne demektir? Demek ki, 
% 38 inin nakledilmesi gerekiyor, demektir. 
Evvelâ Sayın Bakan, partinin benimsediği, bi
zim de rey verdiğimiz İkinci Beş Yıllık Plânla 
mutabakat halinde olmak zorundadırlar. 

Yine bu konuşmalarında toprak reformunu 
ele aldılar. Toprak reformunu her nedense hiç
bir zaman 'Halk Partisinin aklına gelmediği şe
kilde, söylemediği şekilde anlatmaya çalışırlar. 
Seçim bildirgesinden ölçüyorum; 

ORHAN KOR (İzmir) — Bizim de var. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet, sisin de 

rseçim bildirgeniz var. Onu da okuyacağım. 
(A, P. sıralarından «Bizimki beyannamedir» se
si, gülüşmeler.) 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Olabilir. Ben 
şimdi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin de görüşmeler uzamasm. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Biz C. H. P. 
olarak toprak reformu için şunu ilân ediyoruz: 

1. Toprak reformu yapılacaktır. C. II. P. 
nin yapacağı toprak reformu, yalnız toprak da
ğılımında adaletli ve Ö33İ toprak mülkiyetinden 
daha çok sayıda çiftçinin yararlanmasını değil, 
tarımsal verimin yükseltilmesini de Bağlıyacak
tır. Toprak reformu gereğince Hazine toprakları 
daha verimli duruma getirilerek, az toprak ve
ya topraksız köylülere dağıtılacaktır. Büyük 
toprak sahiplerine kendilerini rahat yaşatmaya 
yetecek kadar toprak bırakılacak, fazla toprak
ları ise gerçek değeri üzerinden 10 yıl taksitle 
alınarak topraksız ve az topraklı köylülere da
ğıtılacaktır. Küçük ve orta tarım işletmelerinde 
toprağın parçalanmasını önleyici tedbirler alı
nacaktır. Gerçek bir toprak reformu yapan her 
ülkenin benimsediği bir temel ilke vardır; O da 
şudur... (A, P, şıralarından anlasılmıyan bir mü
dahale.) 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — O sizi ilgi
lendirmez. Hesabını seçimde sorarsınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 7 sene
dir iktidarda sizsiniz. Biz değiliz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Şimdi, bizim 
maksadımız, mülk sahibi ve mülkünün da tapusu 
olan insanların sayısını çoğaltmaktır. Hürmeti
niz bu kadardır. Bugün Türkiye'de çok az in-
sanm tapusu ve mülkü vardır. Biz istiyoruz İd; 
mülkü ve onun tapusu olan insanların sayısı çc-
ğılırsa komünizm gelemez, işte ortanın solu du
varını, aşırı sol onun için, bir Çin Şeddi gibi yı
kamayacağından, bugün bütün aşırı solcular i^-

ıct Paşa ve Ecevit'e saldırmaktadırlar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hoppala 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet eyle... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyo

rum. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — A. P. vm Ke

çim bildirisi de burada, beyanname diyelim, top
rak reformunu bağış olarak almış. Geçenlerde 
A. P. nin organı sayılan bir gazetede, A. P. nin 
tarım reformunda neleri getireceğinden bahsedi
yordu. Orada da diyor ki; «5 000 dönümden faz
lasını alacağız ve parasını da köylüye verece
ğiz.» Benim dediğimden bir farkı yok. O hallo 
biz aslında bunda anlaşmış durumdayız. Niçin 
ben deyince kabahat oluyor da sen deyince iyi 
oluyor? Neticede bunda toplanacağız. Er ge?, 
Türkiye'nin gereği budur. Bu yapılacak. Saş-
ka çaremiz yok. Bu asgari müştereğimiz ola
caktır. Birleşmeye mecburuz. Nitekim, Köy iş
leri Bakanlığına vaktiyle muhalefet edildiği hal
de şimdi beraber oluyoruz, öğünüyoruz, çalış
masını, gayretlerini artırmaya çalışıyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Keban 
Barajı. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Keban Bara
jının da projesi 1963 te yapılmıştır, başlamıştır. 
Şimdi, işi kaydırmayalım. 

Şimdi, her devrin kendine göre yapılan birta
kım özellikleri vardır. Her devirde kendi işleri 
yapılacaktır. Elbette, bugünün iktidarı da bugü
nün işlerini yapacaktır, dünün iktidarı dünün iş
lerini yapmıştır. Yalnız, ben şurada bir noktaya 
da temas edeyim. Sayın Bakanımız her neden
se hep partizanlık yapmadıklarını söylerler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hem de 
bu sözleri söylemek ayıpmış, 
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İki dakikama kaldı, rioa edece-

l Bölüm 

12.000 

ğim. 
LÛTFİ BİLGEM (Devamla) ~ Bağlıyorum 

efendim. O-açen bütçe müzakeresi sırasında bir 
partizanlık olayını dile getirmiştim. Sayın Ba
kan da bunun düzeltileceğini vazetmişlerdi. 
Mesele §u; Silifke ilçe Başkam var. A. P. li. 
Bu defa A. P. de 5 nci sırada, gelemedi. İnşal
lah geleoak sefere buraya gelir. Hüseyinler 
köyü var; yol yapılıyor, akaryakıtı köylüler 
veriyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtlarda 
var. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben de iste 
zabıtları anlatıyorum. Sağlamdır diye, zabıtta 
olduğu için anlatıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Bilgen, sayın 
üyeler. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — İlçe başkam 
gelir, «Siz Halk Partisine oyununu verdiğiniz 
için yolunuzu kesiyorum» der, o gün buldozeri 
götürür gider. Bu, partizanlık mıdır, değil mi
dir? Diye sormuştum. 

İkincisi; yine Silifke'nin büyük bir kciyü. 
Çata köyü var. 1967 den beri 11 500 lira akar
yakıt parası Hükümetin kasasında yatmaktadır, 
Halk Partisine oy V3rdıği için yine yapılma
maktadır. Bu kere yine seçim sırasında ilçe 
başkanı gitmiştir. «Sis hep oraya rey veriyor
sunuz, bk=e vermezseniz yapmayız.» Dembtir, 
Köylüler de «vermeyiz» demirlerdir. Alıp gö
türmüştür. O saman Bakan buna şöyle cevap 
verdiler: Bakanın cevabını okuyorum eiVndkm, 
Hepsi iki cümle fasla değil. 

Bakan demişlerdi ki; «Silifke İlçe Başkanı
nın tutum ve davranışı, söylediğiniz tarzda, na-
beca, son derece icapsız tekevvün etmişse bu 
koskoca bir iktidar partisini ilzam eder mi? i 
Mukabil sual olarak cevap vernıin olalım, hata
lıdır; ayıplıdır, çirkindir. Ve arz ettiğim gibi 
büyük hükmî şahsiyetimiz içerisinde Âdsle.t 
Partisi partizanlık yapmanın tenezzülünde de
ğildir. Meseleyi tetkik ektireceğini, cevabımı 
köye hisnıet göstermek suretiyle göstereceğim» 
demişlerdi, 

O zamandan beri Hükümet aynı, Bakan ay- | 23.000 
nı, bütçe aynı fakat halâ bir başlangıç yok. j 
Onu arz etmek için çıkacaktım, diğer şeylerle ] 
meşgul oldum. I 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İs mevsimi yeni başladı. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Birim ora
da.., 

BAŞKAN — Saym Bilgen, Sayın Bilgen... 
LtîTFİ BİLGEN (Devamla) — Bizim orada 

12 ayda bu köy... (Başkan tarafından mikro
fon kesildi.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, istirham ediyo
rum sözünüz bitti, efendim. 

SALİM HAZERDÂĞLI (Elâzığ) — Muha
lefet bu sözü söylerse çirkin, ayıp olur, Bakan 
derse,, doğru dersiniz. 

BAŞKAN — Köy İsleri Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanım tasarısı üzerindeki müzakereler 
sona ermiştir. Bölümlerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier,.. 
Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

Personel giderleri 40 017 442 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 585 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 916 853 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 268 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 306 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

21.000 

>2.nnn 

Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier,.. Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt-
alımian ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

770 000 

5 860 000 

150 000 

— 494 — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32,000 Kamulaştırma ve satma!malar 2 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 Öö2 Y75 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 668 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 57 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanım tasarısı üzerinde açık oyunu kullanan 
103 üyeden 93 kabul, 7 ret, 3 cekinser oy ver
mişlerdir. Tasan, yüksek heyetçe kabul edilmiş
tir. 

Ş) ORMAN BAKANLIĞI : 

4. — Orman Genel jii'aJnrlüğü 1970 y;l> 
Bilire kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/299; Cvml: ari
yet Senatosu 1/1110) (S. Sayısı : 1400) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı İ970 yılı 
Bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlıyo
ruz. 

Grupları adına söz alan saym üyeleri sıra-
siyle okuyorum: C. î l . P. Grupu adına Saym 
Lûtfi Bilgen; Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Baysoy; Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Abbas Cilâra, 

Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz isti-
yeıı saym üyeleri sırasiyle okuyorum: Saym 
izmem Saym Bilgen. Saym Saykal. 

Şimdi söz sırası O. H. P. Grupu adına Sa
ym Bilgenin, buyurun, 

G, H. P. GEUPü ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(İçel) — Saym Başkan, sayın senatörler, Or
man Bakanlığının değerli mensupları; Orman 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun 

(1) 1100 S. Sayılı basmayem tutanağın so-
nun-'laJu: 
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görüşlerini Şubatta bütün detaylarına kadar 
anlatmıştım. Şimdi o mevzulara tekrar dönmi-
yeceğim. Ancak, aynı yılm iki bütçe görüşmesi 
arasmda Orman Bakanlığını ilgilendiren bir 
Anayasa değişikliği olduğu için sa;1ec3 bu hu
susa değinerek Anayasamızın îS î ' nc i maddesi
nin aldığı yeni şekil ve mâna üzerinde mensu-
bolduğunı C. H. P. Grupunun görüşlerini kısa
ca ifade etmeye çalışacağım. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin değiştiril
mesinde belirttiğimiz gibi 10 milyondan fasla 
orman içi köylüsünü ilgilendiren bugünkü bo
zuk düsen yerine insanca bir orman düzeni ge
tirmek için yapılan partilerarası anlaşma 
bâzı hususlarda zıt görüşlü partilerin de bir 
asgari müşterekte birleşebileceğinin en güzel de
lilidir. Bu başlangıçtan hareketle ormanların 
ve orman içi köylüsünün korunması için Anaya
samızın emrettiği hususlann biran önce kanun
laştırılması ve bu kanunlaştırmada nazarı itiba
ra alınacak esaslan, C. H, P. nin seçim bildir
gesine de dayanarak, izah edeceğim. 

Bugünkü bozuk düzende orman içi köylüsü
nün çektiği .sıkıntıları başlıca şu noktalarda 
toplamak mümkündür : 

1. Kanunların verdiği bir hak olan köy 
mt i ihtiyaç kerestesinin tahsisinde köye en 
yakın orman dururken çok uzak bir ormandan 
ayrını yapılmakta ve esbabı mucibe olarak da 
o ormanın tahammülü olmadığı ileri sürülmek
tedir. Halbuki köye bitişik aynı ormandan çok 
uzaktaki başka bir köyün zati ihtiyaç kereste
cini vermekle ve hattâ bir iki ay sonra aynı or
mandan kamyonlar dolusu ticari kerestenin 
üretimine girişmekle ileri sürülen, zati ihtiyaç 
:o:n ormanın tahammülü yoktur, gerekçesi köy
lü nazannda gülünç duruma düşmekte ve Dev
let memurunun orman hakkında söylediğine 
inanınıyan ve inanmamakta kendisini haklı bu
lan bir orman içi köylü kitlesi meydana gel
mektedir. Bu tip itimatsızlıklar, Devletin her 
kesiminde toplana toplana halkla Devlet arasın
da topyekûıı bir itimat buhranı meydan getir
miştir ıki) kalkmamayışımızm esas sebebi de 
budur. 

Diğer yandan köylüye verilen zati ihtiyaç 
kerstesi öylesine isabetsiz yerden verilmekle 
kalmıyor, üstelik en kötü kaliteli ağaçlardan 
•-?ci.lm'dcte ve hattâ aynı ormandan kesilen sa-
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nayi odunundan da aşağı bir vasıfta olduğu 
görülmektedir. Sanki kaşıkla hap verip sapıyla 
göz çıkartılıyor. Bu harekat tarzı maalesef ve 
adeta t ir usul haline göiıMlmiştir. En çok gü
venilen ve haklarında hidbir icraatta bulunulmı-
yan ormancılarımız bile, köylüye uzak yerler
den kereste vermekle, bu hakkını kullanma gü
cü olmıyan köylünün alıp getiremediği zati 
ihtiyaç kerestesinin orman idaresine kaldığını 
ve bunu da kâr saydıklarını rahatlıkla ve hattâ 
iftiharla söylemektedirler. Misaller verebilirim. 

Oysa ki, yapılan veya tamir ©dilen hiçbir 
koy evi yarım kalmamakta, mecburen kaçak 
yolla kereste temin edilmektedir. Köylü bun-
lan kaçırırken eğer en uçtaki ormancı olan 
bakım, memuru ile anlaşabilmiş ise sessiz
ce halletmekte aksine rüşvetin raicen de an-
İnşamaımıglarsa iş Dir zabıtla mahkemeye intikal 
ettirilerek bir vaka diye istatistiklere geçmekte
dir. Bu misalleri ismen de vermek mümkündür. 

2. Orman içi köylüsünün çektiği ikinci sı
kıntı, bir yerin orman olup olmadığı hususun
da orman işi köylüsüyle Devlet arasında daima 
bir ihtilâf çıkmış olmasıdır. Her ihtilâfta en 
âdil kararı mahkemelerin vermesinden daha tabiî 
bir şey olmakken sadece orman ihtilâflarında 
hâkimler bir yerin orman olup olmadığını ta
rafsız bilirkişiye soracak yerde 6831 sayılı Ka
nım gereğince Orman Bakanlığına sormaya mec
bur olmakta ve sırf bir usul hatası yüzünden 
orman olmıyan yerlere de vicdanı sızlaya sız-
laya orman demek zorunda kalmaktadırlar. 
Aslında ilk devletleştirme sırasında bugünkü 
orman hudutları tesbit edilirken gerek yeteri 
kadar yetişmiş ormancı olmadığından gördüğü 
her yejilliğe orman diyen kurs mezunu orman
cıların mııtaassıphane davranışları gerekse bu-
günkli toprak silkintisi yerine nüfus azlığı dola-
yısiyle insan emeği bekiliyen boş topraklara 
tabip köylüler o günkü aşırı orman sınırlandı
rılın asma itiraz ibJtiyacmı dahi duymamışlar, 
çoğu kere de böyle bir tahditden köylünün ha
beri bile olmamıştır. Böylece tepeler üzerinden 
göz alabildiğine yapılan sınırlamalarla aslında 
crinanla ilişkisi olmıyan birçok yerlerde orman 
tahdit haritaları içine alınmak suretiyle bu
günkü ihtilâfın tohumları o gün atılmıştır. 

O zaman aile başına 100 dönümden fazla 
toprak düşerken itiraz ihtiyacını elbette duy-
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j ımyan orman ici köylüsü iki kuşak sonra yani 
bugün aile başına 3,5 - dönüm toprakla baş başa 
kalınca yaşamak için, ekmek ve dikme ihtiya
cını tatmin zorunda olduğundan, daha doğru
su Anayasamızın 14 ncü maddesindeki yaşama 
hakkını kullandığından ister istemez ekim saha
sını genişletirken yukarıda izahını yaptığım 
mevhum orman sabasına tecavüz halinde görül
müştür ve suçlu durumuna düşmüştür. 

Bunda her ilktidaırın, her partinin, hattâ her 
devrin kusuru ve sevabı vardır. Dert, milletin 
olmuş, şimdi hali görevi de hepimize düşmek
tedir. Millet bunu bütün partilerden beklemek
tedir. 

Orman içi köylüsüyle Devlet arasındaki 
üçüncü ihtilâf noktası; orman işçiliğinin köylü
ye ve köylere tevziinde, orman açmalarında 
tutulan zabıtların mahkemeye intikalinde keyfi
liğin, rüşvetin, adaletsizliğin ve partizanlığın 
yapıldığıdır. Orman içi köylüsü bu noktalardan 
şikâyet ederken «zulümde bari adalet istiyo
ruz» diye feryat etmektedir, Aynı suçu işîliyen 
kişilerin partilerine ve güçlülüklerine göre fark
lı muamele yapılmasını halk istemiyor. Mü
saadenizle buna bir misal vermek zorundayım: 
7 çocuklu bir aile reisi bahçe yapmak için 5 - 6 
dönüm bir yer açmıştır, hakkında tutulan bir 
zabıtla ormana 100 kentaldan fazfta zarar ver
diği ileri sürülerek mahkemeye verilmiştir, nor
maldir. 

Ama aynı mahalde arkası iktidara dayalı 
olduğu izin güçlü olan bir kişi 300 dönümden 
fasla bir yer açtırmıştır ve hakkında sadece 10 
ken'tallik bir zarar zabtı tutulup yersiz, yurtsuz 
bir işçi üzerine muamele yapılmıştır. Zira o za
vallı bakım memuru vazifesini güya yapmış 
görünmek için bir zabıt tutumak zorunda kal
mış ama sürgün veya cezalandırılma korkusun
dan fukaranın açtığı beş altı dönümlük yerde, 
löO kental zarar gösterdiği yerde, güçlünün aç
tığı 300 dönüme ancak 10 kental zarar göster
geye mecbur edilmiştir. Bu 300 dönüm yer 40 
kadar köylü ailesine dönümü 3 ilâ 5 bin lira 
arasında taksitle satılmıştır. Orayı imar ederek, 
kazanıp ödiyeceklerdir. Müddet beş senedir, 
üstelik yetiştirdikleri mahsulü de beş sene müd
detle kendilerine bu yeri güya devletten alıve-
ren ve dönüm başına üç ilâ beş hin lira aracı 
parası alan kişinin sebze halindeki komisyoncu 

I dükkânında satmaya mecburdurlar. 
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Bu sömürü yetmiyor gibi pazarlıkta reyle
rini de o gütilü adamın seçim günü bildireceği 
partiye vermeyi va'detmişlerdir. Sadece A. P. ye 
değil, dikkat ediniz, seçim günü güçlü adamın 
işaret edeceği partiye vermeye mecbur edil
mişlerdir. O adam bugün A. P. li aıma yarın baş
ka bir partiden ümit görürse o partidendir. Or
man idaresi alacağı tedbirleri önce kendi teşki
lâtına benimsetmelidir. 

Yukarıda verdiğim misalde, eğer bu muame
le doğru ise, bu insanlar üzerinde yapıilan işken
ce ve zulüm değilse halk bize zulmün ne oldu
ğunu sormakta ve «zulümde olsun adalet iste
riz» demekte acaba haklı değil midir? 

Tekrar ediyorum, onman idaresi alacağı 
tedbirleri önce kendi teşkilâtına benimsetmeli-
»dir ki, halkı inandır abilsin. 

Yıine bir misal vereceğim; Senatör arkadaşı-
mız Sayın Mehmet İzmen buradalar. Tanm 
Bakanı idiler. Mersin'e gelmişlerdi. Halkı top
ladılar. Mütehassıslar, içel'de mevcut 1 milyon
dan fazla kıl keçiyi kaldırıp yerine ormana za
rarsız olan üvezik koyunu ikame etmek için 
•tavsiyeed bulundular, kolaylık gösterdiler. Halk 
bunu kabul etti. Yer yer üvezik koyunu 
sLtınaMılar. Fakat teşvikin arkası gelme
diği gibi, maalesef ormancılar, üvezik ko
yunları ile de mücadeleye başladılar. Me
selâ, o toplantıda bulunan uyanık bir köylü, 
Meselâ, o toplantıda bulunan uyanık bir köylü, 
ki - Lüzumunda ismini de verebilirim - bu kon
ferans üzerine hemen keçilerini sattı ve bir mik
tar üvezik koyunu saıtmaldı. Maksadı çoğaltıp 
etrafa yaymaktı. Ormana zararsızdı bu hayvan
lar, söylendiğtine göre. Fakat ne yazıktır ki, o 
gün, bu gündür ormancılar adamcağıza göz aç
tırmıyor. O koyunları da ormanda tuttuğu için 
ınıaJhkeımleye veriyorlar. Mahkemede onların keçi 
ini, koyun mu olduğunu tesbit edemiyor. Adam 
hâlâ sürünüyor. 15 gün önce Mersin'de seya
hatte iken gördüm adamcağızı, yine Mahkemeye 
gelmiş, keçi beslerken ki durumundan daha pe
rişan bir kılıkla banıa yaklaştı ve kahırla «bu 
üvezik koyunları ormana zararlı idiyse neden 
bize tavsiye ettiler bari keçilerim kalsa idi. 
yok zararlı değilse niye müdacale ediyorlar or
mana sokmaJk istemiyorlar. Bunlar, ne için mü
cadele ediyorlar bir türlü anOıyamıyorum» diyor 
w bakım memuruna rüşvet verecek parası olma-
öğından öylesine dertleniyordu ki, vaktiyle ke

çilerimi satmış şimdi de nerede ise keçileri kaçı
racak. 

Adamın ne ile ne için mücadele ediyor der
ken, bir şey aklılma geldi, ikinci Cihan Har
binde Alman - Fransız cephesinde Fransız as
kerlerinin ceket yakalarının arkasına şunu 
yazıyorlardı : «Mûrir paur qu!i, pour qui.» öl
mek niçin ve kimin için? 

Elbette netice görüldü. Türk köylüsü bu 
duruma getirildiği zaman sonu perişan olacak
tır. 

Yukarıda belli - başlı noktalarını belirttiğim 
aksaklıklardan daha doğru bir ifade ile bozuk 
düzenden ötürü, bu hususların radikal bir iş
lemle değiştirilip insanca bir orman düzeni ku
rabilmek için, C. H. P. 1969 seçim bildirgesin
de şu tedbirlerin alınmasını halka beya ve ta-
aJhhüdetmiş'tir. 

1. Orman köylülerinin konut ihtiyaçlarını 
yani zatî ihtiyacı karşıhyacak yeterli orman 
ürünü hakikiyle ayrılacak, bunda güçlük çeki
len bölgelerde köylülere Devletin yapı malze
mesi sağlanacaktır. - Başka yerden kereste ve 
saire -

2. Bir yerin orman olup olmadığı hususun
daki anlaşmazlıkların, çözümünde, mahkeme
lerin daha objektif ölçülere göre karar verebil
melerini kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır. 

3. C. H. P. ormanlardan tarıma ve meyve
ciliğe, zeytinciliğe ayrılabilecek bölgeleri, doğ
rudan doğruya o bölgelerdeki orman ve dağ 
köylerinin, yaranma sunulacaktır. 

4. Ormanın tarifi, gerçekçi ve bilimsel esas
lara göre, yeniden yapılacaktır. Bu tarife gö
re orman alanları yeniden saptanacaktır. Or
man olmıyan yerler belli olacaktır. 

5. Gerçekte orman olmadığı halde, yan̂ -
liş olarak orman kapsamı içinde görülen ve ta
nım yapılmasında orman bütünlüğünü korumak 
veya selleri ve toprak kaymasını önlemek ba
kımından sakınca bulunmıyan yerlerden o böl
gelerdeki topraksıiz veya az topraklı orman ve 
dağ köylüleri, ortanın, solunda bir toprak re
formunun adaletli koşullan içinde tarım yap
mak üzere yararlanabileceklerdir. 

6. Orman işletmesi bir Kamu iktisadi Ku
ruluşu durumuna getirilecektir. Gerek orman 
işçileri, gerek orman köylülerinin kuracaklan 
çok yönlü kooperatifler ve üst kuruluşlar bu 
işletmenin yönetiminde, kârına katılacaklardır. 
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Bu düzen değişikliği ile köylü, Devlet düş
manlığı sona erecektir. 

Köylü, Devleti karşısında değil, yanında 
görecektir. Orman, köylünün rızkını kesen de
ğil, rızkını veren bir kaynak durumuna gele
cektir. 

İşte biz bu görüşe sahibolduğumuz içindir 
ki, Anayasa değişikliğinde sadece çıplak af ye
rine insanca bir orman düzeni kurarak orman 
içi köylüsünü devamlı suç işleme durumun
dan kurtarmak için, Anayasaya şu hususların 
konmasını sağlamaya çalıştık : 

1. Devlet, ormanın gözetimine, işletilme
sine ve denetimine halkın katılmasını sağlayıcı 
tedbirleri alır. 

2. Bilim ve fen bakımından tam olarak 
orman niteliğini kaybetmiş olan meyvalık, 
bağ, zeytinlik gibi tarım alanlarında ve hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yer
ler halka verilecektir, gibi ibarelerle; C. H. P., 
seçim bildirgesi ile yapmak istediği insanca 
bir orman düzenine Anayasa yönünden zemin 
hazırladı. 

Bu tedbirler alınarak, insanca bir orman dü
zeni kurulduğu takdirde, Anayasamızın 14 ncü 
maddesinde belirtilen yaşama hakkını kullana
cak orman içi köylüsü de artık suç işler duru
ma gelmekten kurtulacaktır. O halde daha ön
ceden yani şimdiki düzen devrinde, aynı hakları 
kullanarak suçlu durumda gözüken orman içi 
köylüsünü de, suç unsuru kendiliğinden orta
dan kalktığı için, ondan daha tabiî bir şey ola-
mıyacağı gerekçesi ile, seçim bildirgemizde in
sanca bir orman düzeni ile beraber, bozuk dü
zenin sorunlu kıldığı orman suçlarının affını da 
zaruri gördük, A. P. nin seçim bildirgesine af 
tarzının dâvayı balletmiyeceğini yukarıda an
lattığım sebeplerden dolayı, rahatlıkla söyîiyebi-
liria, sanıyorum. 

Ortak bir gayretle yapılan Anayasa değigik-
liğiyle hem A, P. nm hem G, P, nin hem ĞP> 
ö. H ,P. nin istediği af vr'.es .̂esi hali e dil mis hem 
de C .H. P. nin ortanın solurda bir sistem hin
de gerçekleştirmek istediği insanca bir orman 
düzeni için gerekli Anayasa yolu açılmıştır, 

Şimdi, insanca bir orman düşeni yolu ys'mız 
C. E. P. de değil bütün partilere açılmıştır. 
Yeni düzeni kurmak da bir iktidar devresine sı
ğacak işlerden değildir. Onun için, biz deriz 
ki, Anayasamızın İSİ nci maddesini değiştirir

ken, nasıl bir araya gelerek bir asgari müştere-
kece birleşti isek, şimdi de o Anayasanın em
rini yerine getirmek için yapılacak af kanunları 
ve diğer kanunlar hazırlanırken de insanca bir 
orman düşenini en güzel tarif eden ve isabetli 
tedbirleri ortaya koyan ki - yukarıda okudum -
O, H .P. seçim bildirgesini ikinci bir asgari müş
terek olarak kabul edelim, ve derhal onun üze
rinde çalışmaya bağlıyalım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
LÜTFÎ BÎLGEN (Devamla) — Bir cümlem 

kaldı, bağlıyorum efendim. 

Bunun dışında başka hangi tedbir düşünülür
se düşünülsün menşei halk düşüncesi olan, ara-
37a vasıta koymadan, en demokratik yoldan gi
dilerek doğrudan doğruya halktan aldığımız bu 
fikrin dışında isabetli bir teklif getirilemiye-
cektir. Getirilenler de isabetli olmayacaktır. 
Bizim halktan alarak yine halka ilân ve taah-
hüdettiğimia esasların Devletin itibarını, orman 
içi köylüsünün yaşama hakkını ve ormanlarımı
zın en iyi şekilde korunup genişletilmesini sağ-
lıyacak en uygun tedbirler olduğuna inanıyor 
ve bunun, tahakkuku için Türk milletine güveni
yoruz. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; ikinci defa bütçesini görüş
mekte bulunduğumuz Orman Bakanlığının ev
velâ kuruluş haline gelmesi Türkiye'de Türk 
vatanını seven, Türk ormanlarını da vatan 
mefhumu içerisinde mütalâa eden her insanı 
memnun edici, ümit verici bir hâdise olarak 
tesbit ve tescil etmiştik. Bu sözlerimizi tekrar
larız. 

Orman Bakanlığı denildiği zaman, tabiatı 
ile mevzuunda ormanlar ve orman içinde veya 
orman civarında yaşıyan insanların hayat tarz
ları, yaşamaları görülüyor. Bakanlığın kurulu
şu yalnız ağacı değil, o ağacın gölgesinde yaşı
yan veya o ağaca mâna veren şahısları da dü
şünme mânasında olduğu için, Güven Partisi
nin hiç değişmiyen bir görüşünü burada ifade 
etmek isterim. 
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Orman, deminde ifade ettiğim gibi, vatanı, 
vatan yapan bir madde. Ama, ormanı köylü
den kurtarmak değil, aslolan köylüyü ormanın 
tasarrufundan kurtarıcı tedbirleri almak lâ
zımdır, bu memlekette. Çünkü, realite budur 
ki; Türkiye'de orman içinde veya orman civa
rında olan bütün köylüler fakirdir ve ova köy
leri geçimi daha müsait haldedir. 

O halde bugünün ileri zihniyetinde hem or
manı koruyacağız, hem de orman civarında ya-
şıyan vatandaşı, hasbelkader, tarihin gelişimi 
içerisinde orada yerleşmiş olmanın ıstırapların
dan kurtarıp insanca yaşamanın şartlarına ka
vuşturacağız. 

Anayasanın 131 nci maddesini el birliği ile, 
gönül birliği ile değiştirdik. Biraz evvel C. H. P. 
adına konuşan değerli arkadaşım bu mevzua 
temas etti. Yalnız şu kadarını söyliyeyim; 131 
nci maddenin değişmesi efkârı umumiyede ve 
bir kısım parlömanterler nezdinde sanki orman 
suçlarının affını çıkanyormuşuz gibi dar bir 
mânaya alındı. Filvaki «orman suçları için ge
nel af çıkarılamaz» denilen bir hükmü, Anaya
sanın bu maddesinden kaldırdık. Bu çok lüzum
lu idi. 

Kurucu Mecliste üye idim, belki o günün re-
aksiyoner havası içerisinde ormanlar çok tah
ribe diliyordu, böyle bir hüküm koyduk. Hem 
modern Anayasa diyoruz, hem de zaten kötü 
talih içerisinde bulunan 8 milyon, 9 milyon ci
varındaki orman köylüsünü âdeta diğer vatan
daşlardan farklı bir muamele içerisinde müta
lâa ediyoruz, Anayasa içerisinde. 

Kelle keseni affedebiliyoruz, dal keseni af
fedemiyoruz. Filvaki ağaç, orman, himaye gör
mesi lâzımdır. Ama, Anayasada hüküm olarak 
her türlü ahlâksızlık yapanı, vatana ihanet ede
bileni affedebiliyoruz, ama zavallı ormana mah
kûm olmuş, onun ezgisi altında perişan halde 
bulunan köylüyü; belki çocuğunun, yaşaması 
için kesmeye mecbur olduğu bir dal kesmek 
sureti ile ufak bir suç işlediği vakit onu affede
miyoruz. 

Bu, acaip bir hükümdür Anayasa bakımın
dan. Ama, bu demek değildir ki; nasıl olsa or
manları istediğiniz gibi tahribediniz, biz ertesi 
günü af çıkaracağız. Zannediyorum ki, ne bu
günün iktidarı, ne yarının iktidarları veya mu
halefetleri böyle bir angajmana girmezler, akıl-
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lannı kullanırlar, vatan sevgilerini kullanırlar 
ve kötü misal vermekten uzaklaşırlar. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum; 
Türk köylüsü bundan 10 sene evveline göre 
ormanın değerini çok daha iyi anlamış halde
dir. Hele Devlet eli ile onun yaşama gücüne bi
raz kuvvet katabilirsek, Devletin himayesinden 
daha çok köylü, kendi civarındaki ormanı ko
ruma şevki içerisine girer. 

Ormanı bol olan bir mıntakanın temsilcisi 
olarak, bunu yakından biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, orman mevzuu de
nildiği zaman, elbette ormanları koruyacağız, 
onları fennî usullere göre işleteceğiz, orman ci
varındaki köyleri geliştirmenin yollarını an-
yacağız. Ama, bütün bunların yanında büyük 
bir problemimiz var. Bu, yakıt meselesini yal
nız bir Bakanlığın bünyesinde mütalâa etmek 
doğru olmaz. Türkiye'de nüfusun % 70 i köy
lerde oturan vatandaşa yakıt ihtiyacı olarak 
hâlâ odunu göstermeye devam edersek, Türki
ye ormanlarının bizim ihtiyacımıza yetmesine 
imkân yok. Büyük dâva ile karşıkarşıyayız. 
Zannediyorum ki, bu mesele üzerinde Orman 
Bakanlığı eskisinden daha çok önemle dur
maktadır ve durması da lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ormanları 
tahribeden bir mevzua temas etmek isterim. Biz 
çok söyledik bunu, naçizane bendeniz, politika 
hayatımın her safhasında, çok rey kaybetme 
pahasına da olsa, mahallen çıkardığım ufak bir 
gazetede veya her konuşmamda, hep ormanın 
yanında oldum ve o bu inanç içerisinde yaşıyo
rum. Mensubolduğum partide aynı görüşün ifa
de edilmesini arzu eder. 

Vatandaşı da düşünmeye mecburuz. Köy
lerde hele bizim Karadeniz mıntakasında or
manı en çok tahribeden, örtü meselesidir. Ça
tının örtülmesi. Orada çatı, başka imkânlar ol
madığı için, kiremit temini mümkün olmadığı 
ve çok kar yağması sebebiyle kiremit çoğu za
manda iş göremez halde bulunduğu için, çatı
lan, oranın tâbiri ile, bedevra derler, Cenupta 
buna hartama tâbir ediyorlar, bununla örterler. 

Hangi ağaçtan N?U padavraların çıkacağı 
belli değildir. Adam geliyor, atıyor baltayı, dü
şürüyor ağacı; «Yok» diyor, padavraları çıkar
maya elverişli ise, ondan kaç tane çıkarırsa çı
karıyor, olmazsa onu bir kenara bırakıyor. Ve 



C. Senatosu B : 71 13 . 5 . 1970 O : 2 

-böylece orman taihribedüiyor. Biz mütemadiyen, 
«Canım, şimdilik imkânlarımız mahdut, Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikası kurulacak, orası ucuz 
sac çıkaracak, Devlet bu sacları hem maliyet 
fiyatı üzerinden, hem de uzun vâdede kredili 
olarak size verecek, siz çatılarınızı örteceksiniz, 
hem suç işlemekten kurtulacaksınız, hem de evi
nizin içine artık yağmur damlaları dökülmiye-
csk» dedik. Ama, esefle kaydedeyim ki, Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikasının sacları bir defa mik
tar itfoaTİyle kifayetsiz, tahminlerin çok çok üs
tünde pahalı ve daha garibi köylünün eline geç
mesi kolay olmıyacak surette tahsisli. Yarana 
tahsisli, tüccara tahsisli. Binaenaleyh, bu örtü 
meselesi üzerinde Sayın Bakanın bilhassa dur
ması lüzumunu belirtmek isterim . 

Yeni değiştirdiğimiz Anayasanın hükmüne 
uyularak getirilecek bir kanunla, orman sınır
larının yeniden tahdidi meselesinin yapılacağını 
ve orman denilecek hali olmayıp, adına orman 
denildiği için başka türlü ifade edilemiyen pek 
çok yerin Türkiye'nin ekonomik hayatında te
sirli bir şekfldeı vatandaşın hizmetine ayrılabile
ceği ümidini taşıyoruz. 

Genç Bakanlığın ve başında bulunan genç 
takanın, bu mevzudaki faaliyetlerini, haricen 
öğreniyoruz. Kendileri burada bu fosa zaman 
içinde temas edecekler, daha önce de görüşle
rini ifade etmişlerdi. Bu, bütçenin reddi vesai
re iolayısiyle biraz talihsizlikler oldu. Bunu da 
kahul etmek lâzımdır. Devlet hayatını, millet 
hayatını bir hayli aksattı. Bu itibarla geçen gün
leri telâf> edecek şekilde yeni bir faaliyet dev
resinde bu noksanlarımızı ikmal edeceğiz. Bu 
arada muhterem arkadaşlarım, grupum adına 
da bir önerge verdim. Bâzı haksızlıkları da or
tadan kaldırmak lâzım. Orman idaresinde mu
hasebe teşkilâtı vardır. Muhasebe teşkilâtı pa
ra isleri ile uğraşan bir teşkilât demektir. Ma-
IJyedeki para ile uğraşan teşkilât, kasa tazmi
natı alır, orman idaresinin bünyesinde bir kıs
mı bu tazminatı alır, bir kısmı da alamaz. İşlet
menin bünyelerinde bir kısmı döner sermayeli
dir, orada çalışan muhasebeci, veznedar, veya 
bu işlerle alâkalı sayman yardımcısı bir kuruş 
almaş, öte taraftaki alır. Yan*, bizdeki demin ar
kadaşımın bozuk düzen, bozuk düzen dediği bel
ki bunlar. Yani, bunlar bozuk işler. Yoksa, dü
zen değişikliği falan başka türlü mânalara da 
almıyor. Halk Partili arkadaşlarımın bir kısmı 

tam düzenin kökünden değiştirilmesini istiye-
Mlir. Ama, bu düzen tâbirini kullanırken, top
tan değişsin, yepyeni bir şey gelsin, onun ne 
olacağını her kafaya göre değiştirmek lâzım. 
Onların sözleri Me, rahatlık verecek şekilde bu 
kelimeleri kullanmaları imkânı verelim. Bir de 
Halk Partisinin temel kütlesine hâkim olan dü
şüncede kötü işler düzeltilsin, amenna... Yani, 
eğer düzeni değjştirelimin mânası bu ise, ona 
kimsenin bir şey 'diyeceği 'olmaz. Ama, kabul et
mek lâzımdır ki, bu kötü işler hepimizin mesuli
yetine katıldığı zamandan beri gelip geçiyor. 
Bunun da düzeltilmesi için elbirliği ile çalışa
lım. Bugün bâzı noktalarda artmış hatalar var
dır. Bu hataları ıslah etmek için muhalefet ola
rak iktidarın karşısına en şiddetli şekilde diki
lelim. Ama, bu düzen bozukluğu meselesini, he
le hele Cumhuriyet Halk Partisinin programı 
hali ile durduğuna, yetkili kurultaylarından bir 
pi'ogram değişikliği çıkmadığına göre bir sloga
nının bâzılarına göre ters tefsiri suretiyle bu 
derece ikide bir lâfın ortaya atılması, zannedi
yorum ki, memleket meselelerinde asgari müşte
rek aranması hususunu zaafa uğratmaktadır. 
Bir taraftan, «Asgarî müştereklerde bi'leşelim.» 
deniyor. Doğrudur. Elbette birleşilecektir, ikti
dar da gelecektir bu anlayışa. Diğer muhalefet 
de gelecektir. Ama, bir tarafta programı ile ken
disini takdim etmiş ve o vasfı ile tanıdığımız bir 
partinin sözlükleri arasında endişe verici tarz
da bir düzen değişikliği havası ile işin içine gi
rilirse, o zaman hem partinin kendi bünyesine 
uygun düşmüyor, hem de memlekette aradığı
mız asgari müştereklerle iyi hizmetler ifa etme
nin yolları tıkanmış oluyor, işte, bu orman mu
hasebecisi ve yardımcılarına da kasa tazminatı 
verilmesi suretiyle hizmetin iyi görülmesi ve 
adaletin sağlanmasını temin etmek maksadiyle 
bir de önerge vermiş bulunuyoruz. Bu Öner
gemize de iltifat buyurulması dileği ile, bütçe
nin Türk Mül'lıetine ve değerli Bakanlığa hayır-
a, uğurlu olmasını temenni eder, hepinizle say
gılar sunarım. (Sağdan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cilana. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS CÎLÂRA 
(Gümüşane) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; Yüce Heyetinizi ve 
Bakanlîğm değerli mensuplarını en derin say
gılarımla selâmlıyarak mâruzâtıma başlıyorum. 
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Orman Bakanlığının 1970 miadı yılı bütçe ta

sarısı üzerinde Şubat 1970 ayı iğinde yapılan 
müzakerelerde Adalet Partisi Grupu adıma gö
rüş düşüncelerimizi tafsilen arz etmiştik. Büt
çenin bu kez ikinci görüşmesinde eski mâru
zâtımıza eklenecek yeni bir gelişme olmamak-
lla beraber, birkaç noktayı kısaca tekrar yük
sek takdirlerinize arz etmeyi faydalı görmek
teyim. Şöyle ki: 

Gerçekten Orrman Bakanlığının hiznıetlleri-
nin daha müessir olabilmesini temıinen kendi 
bünyesinde hizmetlere dönük bir teşjkilâitllanma 
çabası içinde gelişmekte olduğunu görmekteyiz. 
Bu cümleden olanak, Ağaçlandırmıa ve Eroz
yonu Kontrol Grene! Müdürlüğü ile, Orman Ürün-
ıleri Sanayii Genel Müdürlüğü ve Orman köy
lerini Kalkındırma Genel müdürlüklerini, mev
cut imkânlardan âzami faydayı sağlamak üzere, 
taazzuv ettirmiş bullunmalk tadır. Ne var ki, 
kamu hikmetleri düzeninde yetki ve sorumluluk 
SHirf.ıarmrn ve koordinasyon zaruretlerinin belir
li bir statüye oturtulmiaisında da kesin bir zo
runluluk bulunmaktadır. Bu nedenlerle, gerek 
Bakanlık ve gerekse Bakanlığa bağlı genel mü-
dürlük?;e?in kuruluş ve görevleri baklandaki 
kanun tadarı1!.!!! üzerinde yapılmata bulunduğu
nu öğrendiğimiz çalışmaların bittirilerek kısa bir 
zamanda YÜCQ Meclislere sunulmasını ümit vıe 
temenni etmekteyiz. 

Diğer taraftan, bu defa Ana yasamızın 131 
nci maddesi üzerinde yapılan değişikliklte, or
man köylerimizin geliştirilmesini hedef îailan ça
lışmaların hızlandırılmasını, bilhassa üzerinde 
•̂'ıtizlıik ve dikkatle durulması ieabeden önemli 

hizmetler mecmuası olarak bulmaktayız. Gerek 
Orman Kamınıındıa ve gerekse buna bağlı diğer 
mevzuat üsarinde gerekli itladi'lât ve ilâveler ya
pılarak orman köylerimizin geçim iseviyiesMn 
ve yaşama düzenlinin daha olumlu istikamet
lerde geliştirilmesini umutla beklemekteyiz. 

Pek tabiîdir ki, orman köylerinin kalkın
dırma çalışmalarının ilgili bakanlıklararası ya
pılacak işbirliği ve koordinasyon yolu ille etken-
öiğini artırıcı tedbirSerin de ihmal edilmemesi 
gerektiğini kabul etmekteyiz. Bir başka ve kı-
m ifadesiyle oırman köylerimizin sosyo - ekono
mik duranlarını düzenîliyecak her türflü imkânı 
sa'.nav^n ted'i^â^anniia ille birlikte mevzuatta da 
yapılacak yeniliMlerin biran evvel kuvveden 
fiiüe çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Bu arada orman işçilerinin sosyal güvenlik
lerini ısağliyacak olan Sosyal Sigerftiaüiar Kanu
nunda yapılması öngörülen hazırlıkların bibiril-
diğini öğreniyoruz. Orman içinde ve hemen ci
varında oturan her aüleniıı bir ferdine devamlı 
iş temini üzerinde oaılişmalann bir programa 
bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını dile
mekteyiz. 

Ormanlarımızın korunması yanında, bunların 
teknik ve enstansif işletmecilik esaslarına göre 
bakım, imar, ıslâh ve ağıaçlandırılmaüarı üze
rinde durulduğu ve başianüar ellide edildiği gö
rülmektedir. Ancak, milılî ekonominin muhtaç 
bulunduğu ve kalkınma plânlıanında öngörülen 
hedeflere ulaşabilmek için gerek onmn irCİJ"arı
nın rürekli bir şeMlde elde edilmelini ve gerek
se, entegre orman sanayiinin kurulmasında lü
zumlu inkişaf plânllıarınm düzenlenmesini ve bu 
nıevi envanter esasını teşkil eden orman anıe-
ryajmıan plânlarının modern metotlarla süriaıtlle 
ikmal olunmasını lüzumlu bulmaktayız. 

Ormaniîarın haset maddesi ve diğer talî 
ürünler elde edilmesi yanında, iklim, toprak ve 
su düzenine ve aynı zamanda toplumun sağlı
ğına, memleket müdafaasına, tuirizm. ve diğer 
çeşitli yönleri ile kcilektif faydalarına gerekli 
doğar ve öîçüdıe öniem verilmesine iş-aıet etme
yi de faydalı görmekteyiz. 

Bu nedenlerledir ki, havza kalkınma bölgele
rinin tefrik ve tesbiti yapılarak bir tar'a-fta or
manın bu reel ve ideal kıymetlerini inkişaf et
tirirken, bir taraftan dıa bu havza içinde 
bulunan orman köylerinin sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmalarını, hedefleri doğrultusun
da hizmetler götürerek, sağlamayı, ormanlarımı
zın korunmasında ve gelişmesinde önemli bir 
rol olarak görmekteyiz. 

Şu kadarına işaret edelim ki, her çeşit biç
tik ve abiotik faktörlerin etkisi altında bir ne
vi açık saha işletmesi vasfında bulunan orman
cılık uygulamaları kendi kişiliğimden doğan bir 
özellikle bütün faaliyetlerden öncelikle, kendi 
bünyesinde toplanmasını gerektirir. Bir başka 
ifade ile, ormancılık hizmetlerinde başarı biz
zat orman alanında «lakesini bulur. Binaena
leyh, halka ve hizmete dönük yeni örgütle?? e -
ler de bu gerçeğin göz önüride tutulması ve 
merkezî 'kuruluşların gereksiz şişmelere mey
dan vermiyecek şekilde organize edilmesi, tek-
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nik personel iş gücü ve diğer bütün imkânla
rın daha çok orman içi hizmet alanlarına kay
dırılması lüzumunun ilgililerce takdir edilmek
te bulunduğunu şüphesiz germekteyiz. Ve Ba
kanlıkça bu yönlerde yapıldığını öğrendiğimiz 
çalışmaların da mümkün olan süratle sonuçîan-
diîiîacağına inanıyoruz. Bu inanç içinde Sa
yın Orman Bakanına ve onun değerli mesai ar
kadaşlarına yürekten başarılar diler, bütçenin 
vatanımız ve aziz milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını niyaz ederek Yüce Cumhuriyet 
Senatosunu derin saygılarımla selâmlarını. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (C. Başkanınca S. Ü.) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; büt
çesini görüşmekte bulunduğumuz Orman Ba
kanlığının daha doğrusu orman hizmetlilerinin 
müstakil bir bakanlık ıhalinde yeni bir kuruluş 
olarak hüviyet almasında büyük bir isabet var
dır. Bu isabetledir ki, yeni Orman Bakanlığın
da yıllardan beri orman işlerimizin şikâyetçi 
olduğumuz taraflarının ıslahını bihakkin bek-
liyebdliriz. Çok isabetli olmuştur. Ancak, hü
kümet- yetkisi ile kurulmuş bulunan Orman Ba
kanlığının, maksadının biran evvel yerine geti
rilebilmeği için, kanuni teşkilâta biran evvel sa-
hibolması ve Orman Bakanlığının hikmeti ihda
sının bu suretle vakit geçirilmeden meydana 
getirilecek bir kanunla bir kere daha ortaya 
konulması ve bir nevi ispat edilmesi yerinde 
olur. Bildiğimize göre bir çok bakanlıklar bu 
şekilde kurulmuştur. Fakat, kanundan bir tür
lü çıkarılamamıştır. Bu hususları bir çok arka
daşlarımız haklı olarak her vesile İle temenni 
etmektedir. Bu şekilde kurulan Orman Bakan
lığının, nrz ettiğim gibi, hizmetlerini kemâliyle 
ifa edebilmesi için bu kanunun biran evvel Mec
lise getirilerek çıkarılması yerinde olur. 

Bu noktayı böylece temenni ettikten sonra 
kısaca bir hususa temas etmek istiyorum. Or
man kokusunda yıllardan beri üzerinde durulan, 
eok sözü edilen, çok temenniler izhar edilen or
man köylerinin ıslahı mevzuu önemli hususlar
dan birisidir. Bu mevzuda platonik olarak çok 
şeyler söylenmiştir. Her zaman da söylenmekte. 
Fakat fiiliyatta, gerçekte, fazla bir mesafe 
katedildiğine dair alâmetler mevcut bulunmak
tadır. En mevzuda, sanıyorum ki, Köy işleri 
Bakanlığı da bir vazife almıştır. Bu memleket

te bâzı şikâyet ettiğimiz konulardan birisi de 
aynı mevzuun çeşitli, birbiri üzerine kurulmuş 
birtakım teşkilât arasında taksim edilmiş olma
sı. Yani, eski tâbiri ile. vazife tedahülü meyda
na gelmiş olmasıdır. Bu bakımdan bu konuda 
da bâzı aksaklıklar olacağından endişe ederim. 
Ancak, öyle dahi olsa Orman Bakanlığı yönün
den de bu konuda yapılması lâzımgelen işler 
olduğuna kaaniim. Bendeniz bu konuda öteden 
beri bir düşüncem, bir temennim var. O da şu
dur: Bugün orman içinde bulunan ve çok müş
kül durumda olan. müşkül durumu derecelenir
se en şiddetli derecede müşkül durumda olan, 
orman köylerimiz vardır. Acaba, bu orman köy
lülerinin doğrudan doğruya bir orman işçisi 
haline getirilmesi ve bir orman işçisi statüsüne 
tabi tutulması mümkün müdür? Yani orman 
içinde bulunan köylerin her ailede bir veya iki 
kişinin daimî orman işçisi haline getirilmesi ve 
böyle bir statüye bağlanması mümkün müdür? 
Böyle bir statüye bağlanmasının mümkün oldu
ğunu sanıyorum ben. Böyle bir statü olursa 
faal zamanlarda kendilerine tanı ücret verilir. 
Gayrifaal zamanlarda eksik bir ücret verilir. 
Bu, bir statü meselesidir. Ayrıca da böyle bir 
hüviyete kavuşturulursa bu orman köylerinin 
o köylerde orman statüsüne kavuşturduğu
muz insanların yine orman hesabına oturduk
ları bir nevi lojman toplulukları haline geti
rilmesi kabil midir? Sanıyorum ki, bu orman 
mefhumunun yani yeni anlayışla ormanın evvel
emirde orman içinde bulunan halkımıza sevdi
rilmesi ve onlar için yakın bir hayat kaynağı, 
bir geçim vasıtası olduğu hissini uyandırma ba
kımından ve dolayısiyle dalga dalga ormana 
yakınlıkları veyahut uzaklıkları olan kimselere 
de ormanı sevdirmenin bir başlangıcı olabilir. 
Benim bu hususta öteden beri acaba mümkün 
müdür? diye düşündüğüm bir temenni var. Bu 
vesile ile bu temenniyi ifade etmek isterim. 

Yeni kurulmuş bulunan genç Orman Bakan
lığının halen başında bulunan arkadaşlarımı
zın idaresinde, bir zamanlar Tarım Bakanı ola
rak çalıştığım sırada kendilerini bugün orman 
hizmetlerimizi ellerinde tutan değerli mütehas
sıs, idareci elemanları da yakından tanımış bu
lunuyorum, hspsine bu yeni hizmetlerinde başa
rılar diler, bu vesile ile kendilerine sevgi ve 
saygılarımı ifade ederim. Yüce Senatoyu saygı 

, ile selâmlarım efendim. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurunuz efen
dim. 

BEKİE SİTKİ BAYKAL (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; Orman 
Bakanlığı Bütçesinin konuşulması münasebe
tiyle, yeni kurulan Bakanlığımızın genç Ba
kanımızın etrafındaki kıymetli meslektaşları
mızla muvaffak olmamalarına sebep yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, genç Bakanlığın genç 
Bakanına, etrafındaki bütün teknik ve teknik 
olmıyan arkadaşların yardımları ile Bakanlı
ğın memlekete hayırlı işler yapmasını canı 
gönülden temenni etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, tabiatın 2 maddeler ka
nunu vardır: Zihayat olan herkes bu 2 madde
lik kanunun içine girer: insan, hayvan, nebat 
yaşıyan her varlığın bu 2 maddelik kanunun 
dışma maddeten imkân yoktur. Bu kanun şu: 
Neslin bekası, neslin idamesi. Yaşıyaeak, yaşa
tacak. 

Orman mevzuu ile bunun ne alâkası var? 
Evet, arkadaşlarım, orman içinde yaşıyan or
man köylüleri her an çoluk, çocuğu ile yasa
mak istiyen insan kütlesi. Şimdi, ormanla mü
nasebeti olan bu vatandaşlarımızın orman için
deki, orman münasebetlerini iyi şekilde ayar
ladığımız takdirde vatandaşlar yaşadıklarının 
farkına varırlar. Orman İdaresi ile araların
da bir ihtilâf da olmaz. Nedir? Yaşıyacaktır. 
Bunun yaşaması için lüzumlu Orman Bakanlı
ğı tarafından kendilerine temin edilecek işler 
nelerdir? Bunu, öteden beri olduğu gibi, bu
gün da-ha yakın, Bakanlık olarak ayrılması iti
bariyle vatandaşa daha yakın, vatandasın dert 
leri ile daha yakından ilgilenmek sureciyle bu 
işleri halletmek, orman içinde yaşıyan vatandaş
larımızı hakikaten müreffeh şekilde yaşatmak 
imkânlarına daha ziyade sahibolmuş bulun
maktayız. Orman içinde yaşıyan vatandaşların 
ihtiyaçları ne olur? Geçinecektir, ekmek para
sı. Orman civarındaki arazi kendisini besliye-
cek vüs'atta değildir, dardır, verimsizdir. Bu 
rada yaşıyaeak vatandaşların orman sanatları 
gibi yönlerini ele almak ve işçi kuv
vetinden istifade etmek suretiyle hayatlarının 
Orman İdaresi tarafından teşkilâtlanmasında 
büyük faydalar vardır. 

Ayrıca, vatandaşın çatısı badavra ile kapa-
tılaeaksa, öteden beri yapıldığı gibi, hizmet 
olarak tahsis edilen çinko için verilen paralar 
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bugün az gelmektedir. Vatandaş bundan şikâ
yet etmektedir, yer yer. «evlerimizin üzerini 
örtemiyoruz» demektedirler. Bunun için müm
kün olan parayı da temin etmek suretiyle or
man içinde yaşıyan vatandaşlarımızın bedavra 
yapmak suretiyle ormanları tahripten beri kıl
mak için çinkolarını biran evvel, daha fazla 
tahsisat koymak suretiyle, temin edilmesini ar
zu ederiz. 

Ayrıca, orman köyünde yaşıyan vatandaşın 
no ihtiyacı vardır? Keçilerini ormana koymı-
rnıyacaktır. Biraz evvel çok kıymetli arkadaşı
nım beyan ettikleri gibi hakikaten keçileri or
mandan alalım. Keçi ormana muzır, nefesi bile 
muzır. Fakat bunun yerine ayrıca başka bir 
hayvan ikâme edelim ve bu suretle vatandaşı
mızın bu ihtiyacını da gidermiş olalım. 

Orman Bakanlığı, yalnız ormanlık sahalar
daki ormanların muhafazası, işletilmesi gibi iş
lerden orman ela yetiştirmelidir. Şöylece uçak
la Türkiye sathından geçtiğimiz zamanda gö
rürüz, çırıl çıplak boz kırlar. Arkadaşlar, ağa
cın yetişmiyeceği yer olamaz. Yeterki şartları
nı yerine getirelim. Bugün çırıl çıplak gördü-
ğûnıüz İç Anadolu'nun birçok evlerini teşçir 
etmek, ağaçlandırmak mümkündür. Nasıl ya
pacağız? Ucuz ve bol elektrik temin eder ve an
laşmak suretiyle tepelerin üzerine yapılacak 
göllere sular çıkarmak ve helezoni setler ile 
2 - 3 ay için, ağaçları sulamak suretiyle vata
nı cennet haline getirmemiz mümkün. Bunu 
yapmakla kazancımız büyük olacaktır. Her se
ne sular ve seller vasıtasiyle denizlere kadar 
sürüklenip giden vatan topraklarını da bu su
rette kurtarmış olacaktır. Orman Bakanlığının 
üzerine düşen vazife çok büyüktür. Genç Orman 
Hakanımızın bütün bunları tahakkuk ettirece
ğinden hiç şüphem yoktur. Arkadaşlarımızın 
yardımı ile Hükümetin ve Meclisimizin Orman 
Bakanlığına vereceği imkânlar nisbetinde Tür
kiye'mizin her gün vatan olmaktan çıkan top
raklarını elde tutması mümkün olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Türkiye ormanla
rında kesim yaşını, kesim çağını geçmiş haki
katen milyonlarca m3 ağaç durmaktadır. Bu
nun dikili olarak ormanda durmasının bugün 
Türkiye'ye tek kuruş faydası yoktur. Çünkü, 
tecessümden durmuştur, büyüyemiyor, kalınla-
şanııyor. Ayrıca, o toprakları da senelerce iş
gal ediyor. Biz bu ağaçları çıkarıp yerine yeni-
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sini dikmek suretiyle ormanları gençleştirelim. 
Bugün modern ormancılık, usullerine güre, Av
rupa 'da 30 kuturun üstünde ağaç yok. Bütün 
sanayiini ona göre ayarlamış, 30 kutur. Bizde 
bir altnıışüç kuturunda Ben. orman
cılık yaptığım sırada, mühendisken, 1,63 kutu-
r undaki ağaca damga yaptım, Dıırsunbey orman
larında. 1,83 kuturu dünyanın kuturu. Ve buna 
benzer 10 kuturda kıyamet kadar ağaç var. Te-
cessümden tamamen durmuş. Durdukça fayda
sı yok, üstelik zararı var. Ormancılığı bilmiyen 
arkadaşlar «Ormanları, ormancılar tahribedi-
yor, kesiyor» falan diyorlar. Yok böyle şey. 
Ormancılar ormanı kestiği takdirde mutlaka 
iyisini yapıyorlar. Çünkü, yerine yenisini yetiş
tiriyor ve fuzulen işgal edilen toprakları da 
yani ağaç yetiştirmek suretiyle de kıymetlen
dirmiş bulunuyorlar. 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı, Sayın Bay-
kal. 

BEKİR SITKI BAYKAL (Devamla) — 
İkmal edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, 1945 senesinde çıkan 
4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanla
rın istimlâkiyle alâkalı olarak «parası veril
meden alınan ormanların değer bedellerinin 
verilmesi» hakkındaki Anayasa Mahkemesi ka
rarma göre halen Türkiye'de ne kadar ihti
laflı iş vardır. Bunların sayın Bakan tarafından 
burada ifade edilmesini istirham etmekteyim. 

Arkadaşlarım, Karadeniz sahillerindeki or
manların işletilmesi için yolların, hal yol ola
rak katiyen iktisadi değildir. Karadeniz çok 
yağmurlu mıntakadır. Senenin her mevsiminde 
çalışabilmesi için, yollarının stablize yapıl
ması uygun olur, iktisadi olur, kanaatindeyim. 
Bizim Ordumuzun Mesudiye Köylübisar ara
sında ihtilaflı meseleler vardır. Bir de Ak-
kuş kazamızın mülki hudutları dâhilinde bu
lunan ormanların işletilmesinin, Akkuş'ta açı
lan işletmeye bağlanması istirhamını buradan 
yapmış bulunuyorum. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, Orman Bakanlığının mümtaz temsilcileri, 
hepinizi şahsım adına hürmet ve muhabbetle 
selâmlıyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu yüce kürsü
den Yüce Heyetinize benden önce değerli maru
zatta bulunmuş olan muhterem hatipleri dik
katle dinledim, kendilerinden son derece de 
istifade ettim. Aynı mevzuları dile getirmek 
suretiyle vaktinizi israf etmek istemiyorum. 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yapı
sına »gelişmiş ülkelere benzer biçimde süratli 
bir değişikliğe ihtiyacolduğu muhakkaktır. 
Millî ekonominin en kuvvetli, kudretli şubesi 
bulunan ormancılığın da, millî menfaatler açı
sından ele alınarak bunların muhafazası, ba
kımı, imar ve ıslahı, modern amenajman plân
ıma kuvuşturulması, modern kültür esaslarına 
göre muamele görerek mükemmel bir şekilde 
faydalanma esaslarının vaz'edileceğini ve Tür
kiye'nin orman dâvasında yeni teşekkül etti
rilmiş bulunan Orman Bakanlığının mutlak 
surette muvaffak olacağını ümit ve temnni et
mekteyim. Bilhassa Anayasada mevcut ve or
mancılığa ilişkin hükümler açısından Türkiye 
ormancılığının tarihi seyri içinde önemli mer
halelerde bulunduğunu ve bakanlık teşkilâtı 
ile birlikte bu teşkilâtın, Orman G-ensl Müdür
lüğü halinde kendisine intikal eden müessese
nin reorganize «dilmek suretiyle daha dina
mik bir bünyeye kavuşacağını ve bu dinamiz
min içersinde Türk ormancılığının eskisine 
nisbetle daha faydalı ve başarılı çalışmalar 
yapacağına güvenmekteyim. 

Mubterem arkadaşlarım, bu meselede en 
önemli rolü teşkilât kanunları ifa edecektir. Bu 
itibarla daha fazla bir gecikmeye lüzum ve 
nıaihal kalmadan Orman Bakanlığı ve buna 
bağlı muhtelif genel müdürlükler teşkilât ka-
kanunlarmm, işin icaplarına uygun bir şekil
de, süratle hazırlanarak Yüce Meclislere şev
li:'dilmesinde ve muhterem Heyetinizin de bu 
kanunlara katkıda bulunarak en iyi şekli ver
mesinde büyük ve geniş memleket yararları 
bulunduğu tabiîdir. Orman Bakanlığından en 
büyük istirhamım bu olacaktır. Bu yapılırken 
bilhassa orman içi va kenarı köylerde yaşıyan 
vatandaşlarımızın, sosyal, ekonomik ve kültü
rel'ihtiyaçlarının, ormancılık açısından da, ele 
alınarak ormanların verim gücü takatında ve 
ormanların devamlılığını ihlâl etmiyecek şe
kilde karşılanacağına, koordine edileceğine, dü
zenleneceğine ve bütün merkezî Devlet teşki
lâtı içerisinde bu bakanlığa düşen vazifelerin 
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de rasyonel bir şekilde tatbikat göreceğine 
kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşkilâta mensup 
her kademedeki, arkadaşlarımızın büyük bir 
memleket sevgisi içerisinde ve bahusus orman 
içi ve kenarı köylülerin şimdiki ve gelecekteki 
menfaatlerini nazarı itibara alarak hem on
larla kucaklaşıp, hem de ormancılık icaplarını 
tatbikte gösterdikleri fedakâr ve müspet ça
lışmalarını, genel olarak, takdir etmemek 
mümkün değil. Şahsan büyük şükranlarla 
borçlu olduğumuz bu teşekkürleri bu kürsü
den ifade etmenin hazzı içerisinde bulunuyo
rum. Yalnız benden evvel bu kürsüden 
C. H. P. G-rupıı adma görüşmüş bulunan Sa
yın Doktor Lütfi Bilgen arkadaşım, bâzı per
sonel ve bahusus bu arada seçim çevresine 
taallûk eden orman muhafaza memurları üze
rinde bâzı iddia ve ifadelerde bulundular. Tür
kiye orman teşkilâtı mensuplarının heyeti umu-
miyesinin, diğer Devlet teşkilâtında çalışan em
sali memurlar, görevliler misillû uhdelerine 
mevdu vazifeleri mutlak surette kanun, tü
zük ve yönetmelikler gereğince, büyük bir va
zife şuuru duygusu içerisinde ve her türlü arazi 
müşkülâtına, iklim şartlarına rağmen gece gün-
rüz iyi bir şekilde yapmaya azimli ve muittedir 
bulunduklarına canı gönülden kaani bulunmak
tayım. Ancak, bu kabil yolsuzluk iddialarının 
veyahut muhtemel rüşvet isnatlarının şahıs, za
man, mekân tasrihi ve vaka gösterilmek sure
tiyle mercilerine bildirilmesinin daha uygun ve 
muvafık olacağını zannediyorum. Yoksa topye-
kûn bir Devlet teşkilâtının herhangi bir yerde
ki basit ve bâzı intibalar tesirinde gc^gelendi-
rilmesinin doğru ve caiz olmıyacağını yüce tak
dirlerinize sunarım. 

Bu vesile ile 1970 malî yılma ait Orman Ba
kanlığı bütçesinin büyük Türk Milletine, hasse-
ten orman içi ve kenarı köylülerimize katkıda 
bulunmaeni! ve teşkilâtın da bu bütçe ile ümi
din fevkinde isler görmesini temenni ve niyaz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç, 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Orman Bakanlığı değerli üyeleri ve Sa
yın Bakanımız; ben konuşmamı, bir tarihî dev
reyi açan Orman Bakanlığı kuruluşu ile mem
lekete büyük hizmetler yapacağına inandığım 

bu yeni teşkilâtı tebcil etmeye ve onlara teşek
kür etmeye hasredeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz, koope
ratifçiliği teşvik için Avrupaya işçi gönderen 
müesseseler, kooperatif kuran köylerden terci-
han üyeler gönderirlerdi. Gidenler bu tercihten 
istifade ederler ve memleketlerine, köylerine 
hakikaten çok faydalı hizmette bulunurlardı. 
Benim vaktiyle kaymakamlık yaptığım Posof'
ta, bugün hemen her evden - ki arazisi gayet kıt 
bir kazadır - her evden bir kişi Avrupada bu
lunmakta ve bunların gönderdiği nafakalarla 
geçinmektedirler. Bu kooperatifler birden bire 
o kadar çoğaldı ki, bunları karşılamak ve bu 
köylerden, kooperatiflerden Avrupaya adam 
göndermek mümkün olmadı ve zannediyorum, 
bu iş durduruldu. Sayın Bakanımdan şunu istir
ham edeceğim. Ormanın yoğun bulunduğu, nıü-
tekâsif bulunduğu orman içi köylerine hasret
mek üzere Çallışma Bakanlığı ile anlaşma yap
mak ve orman kırımına fon teşkil etmek sure
tiyle, orman içinde yaşıyan köylüyü nasıl kal
kındırmayı düşünüyorsa, bu şekilde bunlara da 
bir öncelik tanımak suretiyle bu köylerde ku
rulmuş kooperatiflerden Avrupaya gidecek is
çiler için bir öncelik tanınması yolunda bir ça
lışma yapmasını rica edeceğim. 

13 ncü maddede derpiş olunan fon teıkili 
yolunda ı'Sayın Bakanımızın büyük bir çalrma 
içine girdiği ve orman içi köylüsüne yarıyacak 
bütün elemanları temine gayret ettiğini öğren
dik. Kendilerine buradan teşekkür eder, kendi
lerine 'kıymetli mesai arkadaşlarına ve tarihî 
devrenin başı ve öncüleri olarak başarılar dibr, 
saygılarımı sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, 
FEHMİ BAYSOY (Erzinean) — Sayın Bal

kan, sayın arkadaşlarım, Türkiye'nin en büyük 
dertlerinden birisi; yeteri kadar dışarıya ihraç 
yapamama keyfiyeti idi, ama şu son zamanlar 
da hükümetin aldığı bâzı kararlar bu ihracatı
mızı artınr duruma geçeceğine inanıyorum. An
cak, sade oturup işi Türkiye^de tetkik etmek 
değil, dış pazarları çok daha iyi tetkik etmek 
lâzımgeliyor gibi geliyor bana. Meselâ; Orman 
Bakanlığının, her halde Hükümete intikal et
tirdiği durum, dolayısiyle, orman mahfillerimi
zin ihraç fiyatlarında dünya piyasaları ila bir 
ayarlama yapılmış, bir ihraç fiyatı konmuş ve 
onun yanma da ayrıca prim ilâveleri yapılmış. 
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Ben ufak bir seyahatten döndüm ve bunun tesi
rini Arap memleketlerinde gördüm, yalnız mü
him bir nokta daha var. Bu nokta şu; meselâ; 
Et - Balık Kurumu Kuveyt'e 1 0O0 dolandan et 
sevk etmeye başlamış. Derhal Romanya pazarını 
faraza elimden kaçırıyorum diye, muayyen bir 
zaman için, 500 - 600 dolara kadar et fiyatını 
indirivermiş. Et - Balık Kurumu bir müddet pi
yasadan çekilince yine eski fiyatına yükselt
miş. Şimdi bizim eskiden bir korkumuz vardı. 

Orman mahsullerimiz yahut ağaçlarımız bi
ze kifayet etmiyecek gibi gelir idi. Ama son ça
lışmalar bize gösteriyor ki, hakikaten orman 
mahsullerimiz bize de yetişir. Hattâ bir kısmını 
dışarıya ihracedebilir durumdayız. Yalnız, de
diğim gibi, pazarları çok büyük kontrol altın
da tutup, dünya piyasaları ile çok iyi ayarla
mak lâzım ve biz senelerce ihtiyaçlı komşuların 
yanında bulunmuşuz. Ama, yakın zamana kadar 
bu ihtiyaçlı komşularımızdan nasıl alışveriş edi
leceğini daha şu kısa devrede bir iki misalle 
vermeye başlamışız. Gönül ister ki, Türkiye'nin 
bütün mahsullerini! rahatlıkla yakın komşuları
mıza, hattâ hattâ, bizimle geçinen yakın kom
şularımızın bir kısmı Türkiye'den alır, reexport 
yapar, doğrudan doğruya İngiltere'ye, Ameri
ka'ya mal sevk eder. Realiteler. Ama, tetkik et
mek lâzım. Niçin falan, benim sırtımdan kazan
sın, biz aynı yola gidebilir, onun reexport yap
tığı ingiltere'sine, Amerika'sına doğrudan doğ
ruya pekâlâ sevk edebiliriz. Fakat bütün mese
le o memleketlerle yakın ticari haberleşme im
kânlarını sağlamak lâzım ve daha doğrusu tica
ret ataşelerini çok iyi seçip göndermek lâzım. 

Gecenin geç vaktinde sizi fazla meşgul etmi-
yeyim. Yalnız şu kısa noktaya temas ettim. Or
man Bakanlığının bu husustaki teşebbüsünü 
takdirle karşılıyorum, inşallah dediğim gibi pi
yasanın nabzını ellerinde tutar, bunun inkişafı
nı sağlarlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen üye?.. Yok. 

Yapılan tenkidlere ve izhar buyurulan temenni
lere cevap vennek üzere Orman Bakanı Sayın 
Hüseyin Özalp, buyurun efendim. 

Sayın Bakan, bakanların konuşmasının da 
tahditti olduğunu biliyorsunuz. Ona göre mev-
zularmızı sıralamanızı rica edeceğim. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 

Senatosunun değerli üyeleri; Orman Bakanlığı
na bağlı Orman Genel Müdürlüğünün 1970 yılı 
Bütçesi üzerinde sayın senatör arkadaşlarımı
zın bizi uyarıcı mahiyette yapmış oldukları ten
kidleri dikkatle dinledik. Bundan sonraki çalış
malarımızda arkadaşlarımızın bu tenkidleri de 
değerlendirme istikametinde gayret sarf edece
ğimizi ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Bugün, doğal kaynaklar içinde ormanları
mızın çok müstesna bir yeri olduğu hepimizin 
malûmudur. Ormanlarımızın doğal kaynakları
mız içinde müstesna bir yeri oluşu; onun çok 
yönlü faydalarından mütevellitdir. Bugün, or
manlarımızın; yurdumuzun korunması istika
metinde olduğu kadar, memleketimizin ekono
mik kalkınmasında da önemli bir değeri olduğu 
açıkça görülmektedir. Takdir buyurulur ki, bu 
kadar çeşitli faydaları olan doğal kaynağımız 
ormanlar üzerinde özellikle ve hassasiyetle dur
mak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple ormanları
mızın korunması, muhafazası, devamlılığının 
sağlanması, veriminin artırılması istikametinde 
her türlü gayreti yerine getirmek, bizim baş
lıca hedefimizdir. 

Orman konumuz üzerinde önemle durulma
ya değer mesele; orman - halk münasebetleri ve 
orman köylerinin kalkmdırılma meselesidir. Bu
güne kadar vâki ormancılık tatbikatı, polisiye 
ve zecri tedbirlerle ormanlarımızın korunamadı
ğı gerçeğini açıkça ifade etmiştir. Öyle ise or
man - halk münasebetleri üzerinde gereği şekil
de durmak mecburiyetindeyiz. Bugün orman 
köylümüzü, orman suçlarını işlemeye sevk eden 
demek ki, bir sebep var. Orman köylüsünün or
man suçlarını işlemeye sevk eden sebepleri orta
dan kaldıramadığımız müddetçe orman - halk 
münasebetlerini düzeltmeye ve orman suçlarını 
azaltmaya katî surette imkân yoktur. Öyle ise 
her şeyden evvel orman köylüsü meselesine bü
tün detaylariyle inmek mecburiyetindeyiz. Bir 
tarafta orman bir tarafta ekonomik yetersizlik 
içinde bulunan muzdarip bir orman köylüsü. 
Tabiîdir ki, orman köylümüzü bu şekilde kaderi 
ile haşhaşa bırakamayız. Orman köylümüzü ge
rek ormancılık hizmetleri karşılığı ve gerekse 
bâzı yan gelirler sağlamak suretiyle onun eko
nomik potansiyelini ve ekonomik gücünü artır
mak mecburiyetindeyiz, işte bunu sağladığımız 
takdirde orman köylüsünün ormana olan müda
halesi azalacak ve bunun neticesinde de orman 
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suçları asgariye doğru yönelecektir. Nitekim bu
güne kadar vâki tedbirler hattâ Anayasaya kon
muş olan hüküm dahi orman suçlarının azaldığı
nı kesin olarak ifade edemez. Mesele böyle ol
duğuna göre; Orman Bakanlığı olarak orman 
köylülerimizin kalkındırılmasını ne şekilde ya
pabiliriz. Ne gibi tedbirler getirebiliriz, ne im
kânlar sağlıyabiliriz. Bu hususta gerekli çalış
malara başlanmış ve biraz sonra ifade edeceğim 
şekilde birçok önemli konular üzerine eğilmiş 
bulunmaktayız. Bir tarafta orman köylüsünü 
kalkındıracaksınız, diğer taraftanda orman köy
lüsünün gerek dam örtüsü olarak gerekse inşa
at malzemesi olarak kullandığı hasedi asgari 
hadde indireceksiniz. Ve onun zatî yakacak ve 
yapacak olarak kullandığı hasedi diğer yollardan 
temin etmek suretiyle ondan vâki tasarrufları 
da orman sanayiine doğru yönelteceksiniz, işte 
bu düşüncelerin ışığı altında orman köylüsünün 
gerek kalkındırılması istikametinde ve gerekse 
ev inşaatlarmdaki odun sarfiyatını asgariye in
dirmek üzere orman işletmesi döner sermayesi
ne konulmuş bulunan 20 milyon liralık fonu 
75 milyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. Bunun
la orman köylerinde yaşıyan vatandaşlarımızın 
dam örtülerini hartama veya emsali haset yeri
ne çinko ve oluklu sac olarak ikame edeceğiz. 
Diğer taraftan ona kredi vermek suretiyle hay
vancılığım geliştireceğiz. Tabiî bu, merasi olan 
yerlerde merayı ıslah etmek suretiyle olacak 
merası pek müsait olmıyan yerlerde ahır hay
vancılığına yönelmek suretiyle onun hayvancı
lığını geliştireceğiz. Diğer taraftan fenni arıcı
lık istikametinde ona fenni arı kovanları vere
ceğiz ve icabında da yine gübre kredisi vermek 
suretiyle orman topraklarının dönüm basma az 

olan verimini artırmak suretiyle onu yan gelir
lerle takviye ederek ekonomik bir güc haline 
getireceğiz. Bunu, biraz evvel de izah ettiğim 
gibi, yol, istihsal, imalât, nakliyat, ağaçlandır
ma ve erozyon çalışmaları yapılan bölgelerde 
orman köylüsünü, bu hizmetler karşılığı ödedi
ğimiz miktarlarla, ekonomik potansiyelini, gücü
nü artırmamız mümkün olabileceği gibi orman
cılık hizmetlerinin kâfi gelmediği yerlerde de, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, yan gelirlerle bu
nun ekonomik potansiyelini ve ekonomik gücü
nü artırıcı istikamette tedbirlere baş vuracağız. 
Tabiî, orman köylerinin kalkındırılması mesele
si basit bir mesele değil. Kısa peryotlu bir me

sele de değil. Uzun vadeli bir mesele. Meseleyi 
bu yönü ile de mütalâa ettiğimizden dolayı 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde orman 
emvallerinden kesilecek hisselerle orman köy
lüsünün kalkındırılması istikametinde bir özel 
fon ihlasını da düşünmüş ve bu husustaki gerek
li çalışmalarımız bitmiştir. Fakat kanunu, Ana
yasanın 131 nci maddesindeki değişiklik dolayı-
siyle, tekrar bu değişiklik istikametinde yeniden 
gözden geçirmek mecburiyeti hâsıl olmuş. Tah
min ediyorum ki, hasırlamış bulunduğumuz bu 
tasarıyı da yakında Meclise sevk edeceğiz. 

Orman köylüsü üzerinde onun gücünü artı
rıcı istikamette, ona hizmet götürücü istikamette 
yapmış olduğumuz çalışmalar ve bu çalışmala
rın neticesinde elde etmiş bulunduğumuz sonuç
lar ve orman köylüsüne bu şekilde götürülmüş 
bulunan hizmetler neticesinde; orman köylüsü
nün artık ormana müdahale etmediği ormancı 
ile yanyana olduğu ve hattâ bütün hizmetleri 
müşterek gördükleri ve çok iyi neticelere gidil
diği bir gerçek haline gelmiştir, ifade ettim, 
bilhassa ormancılık konularında zecri tedbirler 
müspet sonuç vermiyor. Meselâ; ormandan ke
çilerin uzaklaştırılması meselesi. Keçinin yeri
ne başka bir hayvan ikame etmedikten sonra, 
ona bir tatbikatını göstermedikten sonra bir ke
çi başına 200 veya 300 lira da verseniz, im şekil
de bir tatbikatla müspet sonuca varmanız müm
kün değildir. Nitekim, Kızılcahamam'ın 40 kö
yünde yapmış bulunduğumuz bir tatbikat netice
sinde meraların ıslahı ve onlara kredi vermek 
suretiyle montofon ineği oraya yerleştirilmiş ve 
1964 yılında 83 bin miktarında olan keçi bugün 
6 bin küsura inmiştir. Bu ifade ettiğim tedbir
ler oraya götürülen hizmetlerin karşılığında ol
muştur. Aksi bir yol tatbik ettiğiniz takdirde bu 
sonucu almanız mümkün değildir. 

Bunu ifade ederken söylemek istediğim şu: 
Orman köylüsü ile iyi münasebetler kurduğu
nuzda orman köylüsünü kapandırdığınızda, or
man köylüsüne yan gelirler temin ettiğinizde 
orman köylüsü ile orman arasındaki münase
betleri iyi şekilde düzenlemek ve orman suçla
rını asgariye indirmek mümkün olacaktır. Hat
tâ hiçbir polisiye tedbir almadan, belki uzun 
vadeli bir konudur, orman köylüsü ormanı bi
zatihi kendisi koruyacaktır. 

Orman köylüsünü kalkındırmak meselesi 
sadece bu konularla da bitmiyor. Orman köylü-
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sünün karşıkarşıya kaldığı en ıstıraplı konu
lardan birisi de; mülkiyet konulandır. Hakika
ten mevcut mevzuat dolayısiyle bilhassa tahdit 
çalışmaları yapılırken birçok yanlış tatbikatlar 
olmuştur. Bu, bir gerçektir, bunun aksini kim
se ifade edemez. Ama, tahdit talimatnamelerin
de yapmış bulunduğumuz yeni değişiklikler 
1970 yılı çalışmalarımızda bizim için yeni esas
lar olacak ve 131 nci maddedeki değişiklik ge
reğince Orman Kanununda yapacağımız buna 
muvazi değişiklik gereğince evvelce yapılmış 
bulunan tahditleri de yeniden revize edeceğiz. 

Orman içi ve civarında yaşıyan köylü va-
tandaşlanmız istihsal işlerinde, imalât işlerin
de, nakliyat işlerinde ve yol işlerinde çalışıyor
lar. Tabiî bu çalışmalardan dolayı sosyal gü
venlikten yoksunlar. Birçok kazalarla karşıkar
şıya kalıyorlar. Bunu da nazara alarak orman 
da çalışan köylü vatandaşlanmızın Sosyal Si
gorta kapsamına alınmasına dair çalışmalar da 
bitmiş ve konu Orman Bakanlığından Çalışma 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Bu suretle or
man işçileri de sosyal güvenliğe kavuşacaklar 
ve aynca orman içinde yaşıyan 2,5 milyon nü
fusa tekabül eden 500 000 ailenin her birisinin 
asgari bir ferdi de devamlı işçi haline getirile
cektir. 

Mevcut 6831 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi 
orman işlerinin tercihan mahalli köylülere va
hidi fiyatla yaptırılması veyahut da orman ko
operatiflerine yaptınlması istikametindedir. 
Fakat mevcut kooperatiflerin iyi şekilde kurul
madığı, malî imkânlardan yoksun oldukları göz 
önüne alınarak Orman Bakanlığı bünyesinde 
orman köy kooperatifleri kurulması hakkındaki 
çalışmalanmız da bitmiştir, bunu da yakında 
meclislere sevk edeceğiz. Sadece bir kooperatif 
kurmak değil, aynı zamanda kooperatifi fi
nanse etmek, kredi vermek ve icabında ihtiyacı 
olan makinayı ve istihsal aletlerini de koopera
tiflere temin etmektir. Bütün bu kısa bir çer-
çevere mütalâa ettiğim hizmetleri gerçekleştir
diğimiz, iyi istikamete yönelttiğimiz takdirde 
Türkiye'de orman - köylü münasebetlerini dü
zenli bir şekle sokmuş olacağız, ormanlarımızın 
korunması meselesini daha kolaylıkla, daha iyi 
şekilde yapmış olacağız ve diğer taraftan da 
orman köylüsünü refaha kavuşturmuş olaca
ğız. 

Şahsan kanatimiz odur kî  orman köylüsü
nün kalkındırmadan, orman köylüsüne imkân
lar sağlanmadan ormancılıkla ilgili diğer hiz
metlerde de % 100 başarıya ulaşmamız müm
kün değildir. Orman dâvasının tümü ile halli 
iyi bir noktaya varabilmesi, orman köylüsünün 
kalkındırılmasına ve orman köylüsünün kalkın-
dırılmasmdan dolayı da ormanlanmızın korun
masına bağlıdır. Bu konudaki görüşümüz bu
dur. 

Konuşmalanmın bir noktasında ifade et
miştim, ormanlanmızın çok taraflı faydalan 
vardır. Düne kadar bizim için meçhul olan, 
üzerinde durulmıyan ormanların ekonomik du
rumu da bugün çok önem arz etmeye başlamış
tır. Bu hususta ihracata dönük, entegre orman 
sanayii konusunda da memleketimizde büyük 
gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin netice
sinde evvelce yabancı memleketlere vermiş bu
lunduğumuz, büyük miktardaki dövizlerin ta
sarruftan da sağlanmış olacaktır. 1970 yılı, bel
ki ilk deneme tecrübemizdir, ilk deneme yılı-
mızdır, tabiî biraz evvel Sayın arkadaşımız 
Baysoy'un da ifade ettiği gibi, pazarlama ve 
piyasa konularına daha detayıyla inilememiş
tir, fakat ilk yılda gayet başanlı olarak geç
miştir. Nitekim 1970 yılı için 25 000 metremi
kap çam kereste, 25 000 metremikap köknar, 
ladin, 45 000 metremikap kayın kereste, bu ta
biî mamul olarak, gayrimamul olarak da, 
140 000 çam tomruk, 48 500 metremikap kök
nar, ladin, 21 000 metremikap meşe tomruk ve 
11 900 metremikap da sedir tomruk olmak üzere 
geniş miktarda bir orman emvali gerek mamul 
ve gerekse gayrimamul olarak ihracedilmiş ve
ya anlaşmalan bitmiştir, önümüzdeki yıllarda 
bunun miktan artacağı gibi, memleketimiz dâ
hilinde entegre orman sanayii dolayısiyle yap
maya başlamış bulunduğumuz yonga - levha gi
bi, kontraplâk gibi, yongalif gibi birçok ma
mul şeyler de yabancı memleketlere ihracedil-
mek suretiyle büyük miktarda hem döviz tasar
rufu sağlanmış, hem de memleketimize yeni dö
vizler gelmiş olacaktır. 

Ormanlanmızın bir diğer önemi de; bugün 
kâğıt sanayii üzerindeki oynadığı büyük rol
dür. Hepinizin malûmudur, bugün İkinci Beş 
Yıllık Plânda gerçekleşmekte bulunan Dala
man, Çaycuma ve Giresun - Aksu fabrikalan 
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yakında işletmelere açılacaktır. Bütün bu fab
rikaların hammaddeleri memleketimiz dahilin
deki ormanlardan temin edilecektir. Ve mem
leketimiz dahilindeki ormanlardan temin edilen 
hammaddelerle çalışacak bu fabrikaların, fab
rikaların çalışmasından evvel yabancı memle
ketlerden getirtmekte bulunduğumuz büyük 
miktarda dövizlere baliğ olan kâğıt ithali konu
larımız da bu suretle yavaş yavaş azalmış ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 5 dakika içerisin
de bitirmeye gayret edin, lütfen. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Bugün üzerinde önemle durulmaya 
değer bir konu da, mevcut ormanlarımız üze
rinde yapılan istihsal neticesinde, bilhassa yaş 
sınıfları metoduna göre yaptığımız kesimler ne
ticesinde kesim sahalarına kısa idare müddetli, 
yeni ormanları ikame konusudur ki, en önemli 
meselemiz de budur. Bugün yapmış bulunduğu
muz birçok tecrübeler neticesinde hızlı gelişen 
türler üzerinde yapılmış bulunan bütün deney
ler müspet netice vermiş ve orman sanayiini 
geliştirmek, orman sanayiinin potansiyelini 
yükseltmek istikametinde yapacağımız istihsa
lin akabinde derhal kesim sahalarına hızlı tü
reyen, hızlı gelişen türleri ikame etmek suretiy
le de yeni yeni ormanlar tesis edeceğiz. Bu hu
sustaki çalışmalarımız esasen başlamıştır. Bu 
istihsal dışı sahalarda da birçok, bilhassa yan
gın sahalarında ve diğer sahalarda da büyük 
miktarlara baliğ olan ağaçlamalar yapmış bu
lunmaktayız ve bugüne kadar yapmış bulundu
ğumuz ağaçlandırılan sahaların miktarı 302 000 
hektardır. Bu dahi bugün kâfi gelmemektedir. 
önümüzdeki yıllarda bu hedef 150 ilâ 200 000 
hektara baliğ olacaktır. 

Çok değerli senatör arkadaşlarım, tabiîdir 
M, bir müessesenin herşeyden evvel düzenli şe
kilde çalışabilmesi, o müessesenin bir teşkilât 
kanununa bağlanmasiyle mümkündür. Bunu 
müdrik olan Bakanlığımız bu konudaki gerek
li bütün çalışmaları bitirmiş, hattâ birçok de
ğerli müesseselerin de bu konudaki mütalâala
rını alarak gerekli hazırlığını yapmıştır. Tah
min ediyorum M, bu husustaki kanunumuzu da 
yakında Meclislere sevk edeceğiz. 

Orman Bakanlığı bünyesinde önemli olan 
ve hakikaten kanunun neşri tarihinden bugüne 
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kadar birçok şikâyetlere muhatabolan ve hattâ 
birçok sızıltılara meydan veren 4785 sayılı Ka
nundaki istimlâk konusudur. Bu konu ile ilgili 
olarak 4785 sayılı Kanuna göre ormanları is
timlâk edilmiş vatandaşlarımızdan 67 kişi ile 
ilgili mesele bugüne kadar gelmiştir. Malûm, 
4785 sayılı Kanunda ormanlar devletleştirilir-
ken 1936 yılı vergi matrahı üzerinden orman
ların değeri tesbit edilmiştir. O tarihte tesbit 
edilen bu değerle orman sahibi, yani istimlâk 
edilen orman sahipleri itirazlarda bulunmuşlar, 
şikâyetlerde bulunmuşlar, hattâ takdir edilen 
ve bankaya yatırılan bedeli de almamak sure
tiyle konu bugünlere kadar gelmiştir. Mesele, 
bir kanun meselesidir. Ormanların değerinin 
Anayasaya göre, hangi kıstaslarla, hangi rayi
ce göre tesbit edileceği hususunda kesin bir 
noktaya varılamamıştır. Bu hususlar halledil
dikten sonra, tahmin ediyorum M, 67 kişiye 
aidolan ve bugüne kadar sürüncemede bulu
nan bu konuları da halletmek imkânını bulaca
ğız. 

Gecenin bu saatlerinde kısa bir çerçeve için
de Senatonun çok değerli üyeleri bizleri dinle
miş bulunduğundan ve bilhassa yeni kurulmuş 
bulunan Orman Bakanlığı ve Orman Bakanlı
ğının değerli üyeleri hakkında göstermiş bulun
dukları yakın alâkaya da, bilhassa meslektaş
larım ve Bakanlığım mensubu arkadaşlar adına 
teşekkür eder, hepinizi sevgilerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kor, son söz için, buyu
run. 

ORHAN KOR (izmir) — Vakit geçtiği için 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1110) (S. Sayısı : 1400). (Devamı) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı 1970 yılı büt
çe kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler sona 
ermiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (109 014 500) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (53 869 000) lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları içinde (A/3) işaretli 
cetveltte gösterildiği üzere (3 604 162) lira M, 
toplam olarak (166 487 662) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var. 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yıllık ihtiyacı kâfi gelmediğinden Orman 
Genel Müdürlüğü katma bütçesinin 12.280 isçi 
gündelikleri maddesinden 150 bin liranın, 61 bin 
Türk lirasının 15.785 giyim, kuşam, alım gie^er-
leri maddesine, 95 bin Türk lirasının da 14.885 
giyim, kuşam, alım giderleri maddesine- aktarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Muş Gümüşane 
İsa Bingöl Abbas Cilâra 

Ordu 
Bekir Baykal 

BAŞKAN — önergeye Hükümet vo komis
yon iştirak ediyor mu efendim? iştirak ediyor
sunuz. 

Önergeyi oylarınıza ara ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Karni edilmiştir. 

(A/l), (A/2), (A/3) sayılı cetvellere ilişik 
bölümleri kabul etmiş olduğunuz değişikliği ile 
birlikte tümünü, oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeye bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
sayılı cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2, — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (166 487 682) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetvele iliş
kili bölümlerin tümünü oyunuza arz ediyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Ka
bul.. etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünün 
İD7Ö bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

3856 sayılı Kanunun 9 ncu. maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karan ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmamas? şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (D) ve (E) cet
velleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 , 1937 tarihli ve 
3204 eayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazı-
î1. kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilen» 
ler 1970 bütçe yılında laıllanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde-
Findcfki ödeneğin yetmemesi hallinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı-
\ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1937 - 1938 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhaseıbei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yilları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylıklar ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

510 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, mağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
veli ile birlikte aylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (M) işaretli cet
veli ile birlikte oyGanmaa arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
r-ayılı Kanunun beîitfttiği hüküm ve şartlar gere
ğince Ormanların sınırlama işine 1970 yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — 3856 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1970 yılında Orman mühendis muavinleri ve 
teknikerleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ram. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermaye müesseselerinde 
çalışan muhasebe müdür ve yardımcılarına, say
man sayman yardımcıları ile sayman mutemet
lerine, veznedar ile veznedar yardımcılarına, 
mükellef kâtip mutemetlere, saymanlıklar em
imde çalışan aylıklı memurlara Merkez Levazım 
Müdürü ile yardımcısına ve ayniyat muhasibine 
895 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı 
teşkilâtına ödenen nisbetler üzerinden kasa taz
minatı ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde aynı mahi
yette verilmiş iki takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
katına bütçe Î2 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermayeli müesseselerinde 
çalışan muhasebe müdür ve yardımcılarına, mer-
ker; levazım müdürüne ve yardımcısına sayman ve 
yardımcılarına, aylıklı ayniyat muhasibine, hesap 
iğleri ile görevlilere sayman adına re'sen ödeme 
yapan sayman mutemetlerine, veznedar ve vez
nedar yardımcısı sıfatiyle para tahsil ve tevzi 
edenlere, aylıklı ambar ve depo memurlarına 
395 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı 
teşkilâtına ödenen nisbetler üzerinden kasa taz
minatı ödenir. 

Bursa 
Cahit Ortaç 
Gümüşane 

Abbas Ollara 
MUŞ 

isa Bingöl 

Ordu 
Sıtkı Bekir Baykal 

Rize 
Osman Mecdi Anın 

Elâzığ 
Salim Hazerdafflı 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sisin takrir" 
de aynı mahijT-ette, katılıyor musunuz birinci 
takrire? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aynıdır, 
Sayın Başkan katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim, bir muh

teva farkı var, birinci takririn kabulünü ve 
Sayın Alpaslan'ın da iştirak etmelerini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — iştirak ediyor musunuz Sayın 
Alpaslan? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — ikisi de 
aynı Sayın Başkan, hem ben daha önce ver
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Siz daha önce verdiniz, fakat 
bir mahiyet fırla olduğunu söylerler. Yok 
•eğer aynı ise fark yok, onlar sizinkine iltihak 
ederler. 

İki takrir birleştirildi, Hükümet ve komis
yon iştirak ediyor mu efendim bu takrire? 

KAEIÎA BÜTÇE KOMİSYONU SöSOÜSÜ 
EIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) — 
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Maddenin şümulü genişletilmektedir. Ancak, 
ilgili maddeye ilâve aktarma teklifi bulunma
dığı için komisyon olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Gider artırıcı mahiyette değil 
Anayasa ile bir ilgisi yok değil mi efendim? 
Umumi bütçe ile ilg-isi olmıyan, kendi bünyesi 
içerisinde gider artırıcı bir durum var. Hükü
met de iştirak ediyor mu efendim? Ediyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen değişik şekliyle 12 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 yılın
da yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arz edilecektir. Va
kit geç olduğu için açık oylama işlemi yarın 
yapılacaktır. 

14 . 5 . 1970 Perşembe günü saat 09,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 
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Devlet Hava Meydanlerı işletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
100 
93 
4 

80 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler : l 
[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılnmztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
A.bbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Del ive)'. 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Rifat Öztürkçinc 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosananoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
A ^durrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Brtürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altnntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Cemal Madanojlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcah 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
fskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

[Oya kaUlmıyanlar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ura' 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Ihrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMlR 
Nazif Çağatay 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 
Lütfi Tdkoglu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
O. Başkanınca S. Ü. 1 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasum Gülek 
Vahap Güvenç 
Fahri EJorutürk 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Âdil t Julü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Oenel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : ] 
Oya katılmayanlar : 81 

Açık üyelikler : 3 

TABU ÜYELER 
Sami Küçük 
Fahri Özdilefc 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökcr 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLIÎ 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yralçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin An burun 

edenler] 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmamoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yreşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir YTıce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Mehmet îzmen 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
rv \ uzaf f er Yurdakul er 
(İ. Â.) 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

[Reddedenler] 
BALIKESİR I YOZGAT 

Nejat Sarlıcalı | Sadık Artukmaç 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
[Oya katılmıyanlar] 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil (B/ 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adal 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Naızif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

STVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Suad Hayri üııgüplü (İ.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C Başkanınca S.Ü. 1 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Butça kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAEAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mühmet Güler 
xJemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

edenler] 
Rlfat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça "' 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karajosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

— 517 — 



0. Senatosu B : 71 13 . 5 . 1970 O : 2 

[Reddedenler] 
ANKAEA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZMÎR 
Necip Mirkelâmoğlu 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 

M. Y"ılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 

Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
[Oya katıhmyanlar] 

İZMİR 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

TOKAT 

Zihni Betil 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ " 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri öanpolat 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

SAKARYA. 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin T üz ün (1.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 XOİ (BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1970 Çarşamba 

Saat : 09,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNCl DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 YILI 
Devlet Üretme Çiftlikleri 

Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe k 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /291) 

T. G. 
Başbakanlık 15 . d . 19 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1030/2831 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca ihazırianan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
14 . 4 . 1970 itarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 19 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak Sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Si'Ueyman Dem 

Başbakan 

D. Ü. O. (İn. Mel. Büteesi (S. Sayısı : 1392) 
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Cari Harcamalar 

U 

12.000 Personel giderler i 
13.000 Yönetim gider ler i 
14.000 Hizmet gider ler i 
15.000 Kurum. g ider ler i 
.1(5.000 «Vsitli d d e d e r 

( \-tui harcamalar toplamı 

1909 
l> itte esi 

!) 8 4 7 52 i 
284 201 
201 102 
1 1. 000 

124 500 

0 408 324 

1970 
Tekli 

10 024 
20 
154 
11 
113 

10 504 

Yatırım harcamaları 

21.00!) Mi .-i i! ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyü/k onan ın giderleri 
2;î.000 .Malkina, teçhizat ve taksit alımları ve gider ler i 

Yalının harcamalar ı toplanın 

Transfer harcamaları 

4 300 000 
39 050 000 
11 050 000 

55 000 000 

3,4.000 Malî t ransfer ler 
35.000 Sosyal t ransfer le 
30.000 LÜore. ödeşmeleri 

Transfer 'lıarcaımaları toplamı 

(ienel. t<>|)i.ti'm. 

2 450 
13 240 
3 110 

IS 800 

05 

5 101 
257 347 
25 451 

287 899 

75,0 223 

5 
354 
50 

409 

29 774 

D. Ü. ( \ (İıı. M d. Bütçesi (Sî. Kavisi : 1392) 

file:///-tui
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DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1970 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı Katma Bütçe tasarısı; 
A / l İdari harcamalar; 10 5G4 954 Lira 
A/2 Yatırım harcamaları; 18 800 000 Lira 
A/8 Transfer harcamaları; 409 251 Lira ki, 

Toplam olarak 29 774 205 .Lira olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. 
Genel 'Müdürlüğün görev ve kuruluşu hakkındaki 5483 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde «Katma bütçe 

sermayenin yıllık safi gelirlerinden karşılanacağı» açıklanmış ise de kalkınma plân ve programlarının gerektirdiğ 
reken ve yıllık tulai'ları (50 - 60) milyon lira arasında tesbit edilen döner sermaye yatırımları da döner sermayenin 
şılanmaktadır. 

Döner sermayenin yıllık kârları, yılların zirai şartlarına göre (40 - 60) milyon arasında değişmekte olup h 
yatırımları hem de katma bütçenin cari ve transfer harcamalarını karşılamaya kifayet etmediğinden Kurul 
sine uyularak biriktirilmiş olan yedek sermaye de Bakanlar Kurulu kararı ile döner sermaye1 yatırımların 
muvacehesinde katına bütçe bünyesinde yapılması Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülen yatırımla 
yardımla tahakkuku mümkün olacaktır. Bu sebeplerle 1970 yılı idare gelirlerini gösteren (ıl>) cetvelinde H 
ma bütçe yatırını miktarına mutabık olarak (18 800 000) lira gösterilmiş, (A/ l ) cari harcamalarla (A/3) trans 
yer alan ödeneklerin karşılıkları ise katma bütçenin çeşitli gelirleriyle döner sermaye gelirlerinden karşılanmıştır. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

(A/ l ) cari harcamalar cetvelinde ilk bakışta her ne kadar geçen yıla nazaran (96 630) lira fazlalık görülmek 
çemizin kabulünden sonra uygulanmış olan bâzı kanunların ieabettirdiği munzam ödenekler muvacehesinde gayret 

Zira esas itibariyle geçen yıl bütçemize; 

599 883 Lira Emekli kesenekleri karşılıklarının |% 6 dan % 14 e çıkarılmasından. 
50 000 Lira (ıD) cetvelinde yer alan hizmetlilerin tedavilerinin de kurumlarınca yaptırılmasından., 
92 500 Lira 'Kasa tazminatı almaya müstahak olanların şümulünün genişletilmesinden. 
20 250 Lira 1969 bütçesine Karma Bütçe Komisyonunca eklenen 1 aded teknisyen kadrosuna, ait ücret tu 

762 638 Lira eklenmesi gerekirken bu artışın (617 957) lirası Ijütçenin bünyesinden yapılabilecek tasarru 

1). ü. (\ (in. Md. Büteesi (S. Savısı : 1892) 
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İdarece, kuruluştan bu yana bütçeler döner sermayeden sağlanacak gelir imkân ve nisbeti göz önünde tu 
risinde çok zaruri ve kanuni ihtiyaçlar göz önüne alınarak tesbit edilmektedir. (Filhakika yıldan yıla geniş 
halinde ekiliş sahası ve tohumluk tevzii iki katma çıkmış olan faaliyet ve hizmetlere rağmen geçen yıl b 

Teklif edilen ödeneklerin miktar ve mahiyetleri bölüm ve maddeler itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL OtDEELERt : 

12.110 Aylıklar : 
5433 sayılı Kanuna ekli 1. ve 2 sayılı cetvellerde yazılı ve ayrıca 107 sayılı Kanımla kabul ed 
cetveline alınmış olan 212 aded kadroya ilâveten halen münhal bulunan 18 aded Sivil 'Savu 
(L) cetveline alınmıştır. Bu suretle aylıklar maddesine (geçen yıla nazaran (286 740) lira eksiği 
rek konulmuştur. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Özel kanunu gereğince Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten bu tertibe aktarma y 
meleri yapılmakta olduğundan bütçede 'tertibe yer veri im ek ve aktarılacak ödeneğin kaydını 
(1) lira ödenek konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Yurt çiftçisinin ihtiyacı olan tohumluğun temini için kalkınma plâıılariyle idaremize tevc 
leden olarak sözleşmeli çiftçilerle olan muamele ve münasebetle ilimizin yıldan yıla genişlemes 
ihtiyaç da 'artmaktadır. Bu elemanların maaşlı kadrolara itibar [göstermemeleri yüzünden, 
dinin (L) cetveline alınmasına mukabil ihtiyaç olarak tesbit edilen 15 aded Ziraat Yüksek M 
(D) cetveline ilâve 'edilmiştir. Bu ilâvenin 'gerektirdiği ödenek tertibinden yapılacak tasarr 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) cetvelinden Bakanlar Kurulu kararı ile alınacak ve merkez ve işletmelerde -ok görevle 
kadrosu (için (135 000) lira, 
Açılacak zirai alet, rnıaikina, traktör bakımı, çayır mera, teknik sulama, hayvancılık, ziraat 
cilik (kurslarında çalıştırılacak öğreticilerin kısa süreli ücretleri için (2 517) lira olmak üze 
ö den ek konulmuştur. 

12.260 (Sözleşmeli personel ücreti : 
Kuruluş Kanunumuzun 8 nci maddesiyle 'sözleşmeli avukat istihdamına cevaz verilmiştir. 
nek konulmuştur. 

1). Ü. O. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : İİ392) 
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Bölüm Madde 

12.310 Çocuk zammı : 
(Merkez ve çiiftlifclerdeki memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammını karşıl 
kesin (harcamaları göz önünde -tutularak geçen yıl olduğu ıgilbi (60 000) lira ödenek konulmuştur 

12.320 Doğum yardımı : 
Çocuğu doğan memurlara (200) lira ödeme yapılması 4598 sayılı Kanun gereği olup 1964 - 1968 
geçen yıl olduğu gibi (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
'Memurların veya eşlerinin ölümü halinde 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımı karşılam 
camaları göz önünde tutularak geçen yıl olduğu ıgilbi (13 500) lira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Iİ969 yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi (D) cetveli kadrolarında çalışan ücretli personelin t 
dukları idarelerce ödenmesini gerekli kıldığından 272 eleman için 1964 - 1968 yıllarında yapılan 
man için (50 000) lira fazlasiyle bu maddeye (100 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek olan Alparslan Devlet Üretme Çiftliği memurlarına 4178 'sayılı Kanun gereğince 
'geçen yıl olduğu gibi ('1 080) lira ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
1101 sayılı Kanunla emekli keseneği 'kurum karşılığı nisbeti % 6 dan % 14 e çıkarılmış olduğun 
lere konulmuş olan ödenekler toplamının % 14,'5 u üzerinden hesabedilerek geçen yıldan (599 
ması 'gerekmekte ise de münhaller sebebiyle yapılacak tasarruflar da nazara alınarak (1 154 44 
TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı : 
Evvelce 5433 ve 395 sayılı kanunlar uyarınca belirli memurlara verilmekte olan kasa tazminatın 
şümulünün genişletilmesi sebebiyle geçen yıldan (92 500) lira fazlasiyle (220 000) lira ödenek 

12.590 Özel kanunları g-ereğince verilecek diğer tazminatlar : 
Halen münhal bulunan maaşlı veteriner kadrolarına bir tâyin yapıldığı takdirde 883 sayılı 'Kan 
aktarma yolu ile sağlanacak ödenekten verilebilmesi için tertibin muhafazası maksadiyle (1) lira ö 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanun gereğince yabancı dil öğrenen memurlara verilmesi gereken ikramiye için terti 
lira ödenek konulmuştur. 

1). Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 130,2) 



— 8 — 

Bölüm Madde 

ÖDENEKTİR 
12.710 Temsil ödeneği : 

5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince (ienel Müdür için ayda 350 lira hesabiyle (4 200) 

DOLDUKLAR 

I - Yurt içi yollukları : 

Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeniden veya naklen tâyin edilen yahut emekliye sevk olunan memurların yolluklarını 
derleri göz önüne alınarak ıgeçen yıl olduğu giibi (60 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tarım işlerinin çiftliklerde mahallen görülmesi ve teknik icaplara uygun şekilde yürütülınıe 
merkezden işletmelere ve işletmelerden diğer işletmelere veya merkeze vukubulacak seyah 
çiftçilerle olan münasebetlerin çoğalması ve görev hacminin (genişlemesi sebebiyle bu münaseb 
rilecek elemanların yollukları için geçen yıllar masrafları da nazara alınarak (15 000) lira 
muştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. 

DENETİM YOLLÜEDAJM 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Yıllık programları gereğince Tef tiş Kurulu Başkanının 'bir yılda 140 ıgün ve 6 müfettişin 
yevmiye tutarları ibilhesap geçen yıldan (1 525) lira fazlasiyle (113 950) lira olarak tesbit 

12.825 Devir - Teftiş yoluğu : 
Genel Müdür ve dört genel müdür yardımcısının çiftliklere teftiş ve tetkik için yapacak 
lukları karşılamak üzere geçen yi' olduğu gibi (15 000) lira ödenek konulmuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılacak elemanların yolluklarım karşı 
duğu gibi (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

I). Ü. O. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 139,2) 
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Bölüm Madde 

12.833 Araştırına ve inceleme yolluğu : 
.Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve idari kurslara ve seminerlere ve diğer dairelerde açılacak 
ett ir i lecek elemanların yolluklarını karş ı lamak üzere ı>-eçen yıl olduğu gibi (of> 000) lira ödene 

12.834 Kurs yolluğu : 
ö4oo sayılı K a n u n u n 2 nci maddesinin (V) fıkrası gereğince çiftl iklerde açılacak çeşitli kurs lara me 
teşki lât dış ından gönderilecek öğretici elemanların yolluklarını karşı lamak üzere geçen yıldan (2 
l i ra ödenek konulmuştur . 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Merkez ve işletmeler memur ve hizmetlilerinden hastalananların, tedaviler i için başka mahallere gön 
lar ını karş ı lamak üzere geçen yıi olduğu gibi (7 000) lira ödenek konulmuştur . 

II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Ter t ib in muhafazası için »-ecen yi! olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur . 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenim için Bat ı Almanya 'ya gönderilmesi düşünülen '.) Teknik elemanın gidiş yolluk, ma 
çen yıldan. (10 000) lira eksiği ile (20 000) I ini. ödenek konulmuştur . 

12.872 Yurt dışı Kongre ve Konferans yolluğu : 
Yurt dışı yapı lacak Kongre ve konferanslara işt irak zarure t i hâsıl olduğu takd i rde bu gideri karş 
neği aynen konulmuştur . 

12.873 Yurt dışı Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Zirai tekniğin ilerlemesi dolayısiyic dış ülkelerde incelenmesi gereken sulama tesisleri, hayvan bak 
na l a rm kullanılması ' ve zirai işletmeciliğin gerekt i rd iği sa i r hususlar için yabancı memleket lere 
rını karş ı lamak üzer*1 geçen yıl okıuğıı gibi bu maddeye (10.000) lira ödenek konulmuştur . 

1). Ü. C\ (in. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1:592) 



YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye atomları r e giderkr i : 
İdarenin kırtasiye ihtiyacını kargılamlak üzere 1964 - 1968 yılları masrafları da göz önün 
(27 500) lira ödenek konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt r e defter atomları r § giderleri : 
İdarenin basılı kâğıt ye defter ilitiyaeı için 1964 - 1968 yılları sarfları da nazara alınarak 
(20 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.130 Döşeme r e demirbaş alımları ve fid«ıt tr i : 
Yazı r e hesap makinaları ile diğer demirbaş eksiklerinin tamamlanması ve onarılması içk 
alınarak geçen yıldan (5 O00) lira ıılökısaniyl* (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.140 Yayın atomları v« gdderlari : 
Sözleşmeli tohum Üretim ve dağıtım bölgeleri müdürlüler in in ihtiyaçlarının karşılanması 
yazıların alınması için bu madd< ye (5 000) lira fa^lasiyle (15 000) lira ödenek konulmuş 

13.150 Yakacak atomları r e gid»rl«ri : 
Kalorifer tesisatı Fuel - Oil ile çalı§ır duruma gertirildiğinden sarfiyatın ne miktar olacağ 
1964 - 1968 yılları nazara alınarak geçen yıldan (5 000) lira eksiği ile (32 500) lira 'öden 

13.160 Hiametli giyim atomları r e giderleri : 
33 aded hizmetli için 33 kat elbise, â3 palto, M edft ayakkabı ve bir aded tulum bedeli bil 
imiştir. 

13.100 Diğer (atomlar r e giderler : 
Geçen yıllar masrafları nazara alınarak (300) lira eksiği ile (1 200) lira ödenek konulmuş 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su'giderleri : 

İçme ve kulanma suyu ihtiyacı için teşkilâtın başka ıbinalarda da şubelerinin bulunması 
alınarak geçen yıl gibi (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.220 TemMik giderleri : 
Temizlik ımalzeme ve giderlerini karşılamak üzere 1964 - 1968 yılları kesin harcamaları 
gibi (6 000) lira ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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13.280 Aydınlait'ma giderleri : 
İdarenin bâzı şubelerinin başka binalara yerleştirilmiş olması geçen yıllar giderlerinin daha da 
masına rağmen geçen yıl olduğu gibi (30 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.240 Bahçe (giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira 'ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.240 neı maddelere gl-miyen diğer yönetim giderleri için geçen yıldan (500) lira e 
nulmuştur. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
1964 - 1968 yıları kesin harcamaları göz .önünde tutularak geçen yıldan (1 000) lira eksiği ile (2 

13.420 Telefon giderleri : 
1964 - 1968 yılları kesin harcamaları göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (45 000) lira öd 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onr.rma giderleri : 

İdare elinde mevcut 1 adeti hb.;tı.et otosu ile çiftliklere devamdı seyahat yapılmaktadır. Çiftlik 
uzunluğu söbebiylc masraf a rdak tad ı r . 1964 - 1968 yılları giderleri göz önün k- tutularak geç 
ödenek konulmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Yılı içinde zuhur edecek ihtiyaçların karşılanması maksadiyle geçen yıldan (2 500) lira ek 
nulmuştur. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek hare, resim, vergi delil tasbiti, bilirkişi 
masrafları karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (10 000) lira ödenek konulmuştur. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Adı geçen kanununun Güvenlik giderleri ile ilgili 3 ncü maddesinin gerektireceği masraflar- lü 
lanmak üzere tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek kenulmustur. 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 139.2) 
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14.342 7128 sayılı Kanuna dayanılarak: ç ıkarı lan Tüzüğün 119 nen maddesinin ge rek t i rd iğ i gid 
Lüzumu halinde münakale yolu îi< ihtiyaç karşı lanmak üzere tertibin muhafazası e,;- ksadi 
konulmuştur . 

EftlTİM V'K AIIA^TIUMA Cİ iîlCKİ/rîliİ : 
14.520 Burs g ide r le r i : 

Ankara, Erzurum ve Lge Ziraai Fakül te ler inde idaremiz hesabnıa burslu olara!-: okutula 
beher kursiyer için yılda, (100) i'ra sa.ir masraf hesabiyle »vrcıı yıl olduğu gibi (el (>0(M 

14.540 Araş t ı rma ve inceleme giderleri : 
İdaremiz elemanlarının merkez v-> çiftl iklerde ve diğer kurum ve teşekküllerde açılacak 
lerini ve bu işt irak maksadiylo yapı larak masrafları ve iştirak paylarını karşı! ıinak üz 
ödenek" konulmuştur . 

14.550 Staj ve 'öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim için. Lata Almanya'ya gönderilecekleri 12.S7I nci maddede açıklanan :! (d 
masraf lar ı için bilhesap ('•)() 000; lira ödenek konulmuştur . 

TAKIM HİZMETLERİ (ÎİI)EKLL'Rİ : 
Tarım işleri giderleri : 

14.811 Büro giderleri : 
Ö4:>;> sayılı Kanunun 2 nci maddi inin (E) fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için aç 
beyan edilen kurslara, lüzumlu büro gidei'lerinin karş ı lanması için 1964 - 1968 ydlaıa k 
geçen yı ldan (;> 000) lira eksiği iie (5 000) lira ödenek konulmuştur . 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
14.811 nci madde vesilesiyle açıklanan çiftçilere ait kurs la rda yapılacak' ulaşti'-ma gid 
fiyatı gbz önünde t u t u l a r a k geç< n yıl .olduğu gibi (2 000) l i ra ödenek konulmuştur . 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Çiftl iklerde çiftçiler için açılacak kurs la ra tahsis edilecek araçların işletme ve onarını 
camalar ı nazara a l ınarak (:> 000) l ira ödemek'konulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
Çiftliklerde çiftçiler için açılacak kurs la r sebebiyle kiralama lüzumu hâsıl olduğu t akd i r 
konulmuştur . 

1). Ü. C, Gıı. Md. Bütçesi (S. «ayısı : E592) 
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14.815 Giyim - kuşam alım ve g ider ler i : 
(/iril iklerde çiftçiler için açıiaen < kurslarda yöıvvlrtıdirileeek öğretiri ve diyn* < 11 • m. ;ı s s 1;' ;-ı:ı is t 
yaçları için yeçen. yıl olduğu yi^i (1; ->()()) lira ödenek konulmuş"! ur. 

14.816 Malzeme alım ve gider ler i : 
Çift İlklerde (dilciler iein açdaeau l-.urslara iştirak edeeek kursiyerlerin iaşe \ e ibate giderle 
ve ta tb ik edilmek' üzere sat tüaiıuaea k malzeme ve aletlerin bedelleri iein İÜIİİ - 1î!(iS kesin lıarr 
(20 000) lira- ödenek konulmuş; ur. 

14.819 Diğer al ımlar ve gider ler : 
14.8.11. - 14.8Kİ neı maddelere yirmiyeıı diyer kurs giderleri için (2 000) lira ödenek konulmuş 

İ5.000 K I R I Al GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 

i lkoku l l a r g ider ler i : 
15.211 Büro giderleri : 

f)4.'>:> saydı. Kuruluş Kanununun \'2 nei maddesi ye rehince çiftliklerde açılmış bulunan id adeti il 
lamak üzere yeçen yıl ödeneği aynen konulmuştur . 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Çiftliklerde açılmış olan ilkokulların malzeme iht iyar lar ını karş ı lamak üzere 1!!C>4 - 1968 kesin ha 
(5 000) lira ödenek .konulmuştur. 

15.219 Diğer alım ve giderler : 
Çiftliklerele açılmış olan ilkokulların 1,1.211 - 15.2Hİ neı maddeler dışında kalan diyet* ihtiyaçl 
nu lmuş tur . 

16.000 ÇEŞİTLİ G İ D E R L E R : 
P R O P A G A N D A VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 İç fuar v e sergiler giderleri : 
Örnek çalışmalarımızın y u r t içinde açılacak fuar ve seryilerin lüzumlu yörüleeekk' i inde teşhi 
nu lmuş tu r . 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
Çiftçiler için t a r l a yünleri yapı la rak yeni ekim usulleri ve ekipmanlar hakkında bilgi verilmes 
ğıtımı ih' demostra.tif çalışmaları karş ı lamak üzere (15 (KM)) lira ödenek konulmuştur . 

D. Ü. Ç. Gn. Ma. Bütçesi (S. Sayısı : 1892) 
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TEMSİL, AĞIRLANMA VE TÖREN ÖİDERLERİ : 
16.710 Temsil giderleri : 

Sözleşmeli 'çiftçilerle ve idare ile münasebeti bulunan diğer iş sahipleri ile yapıları tema 
retler sebebiyle gerekli ağırlama masraf lan için (7 500) lirta ödenek konulmuştur. 

BAKIM ViE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımı : 

Merkezde ve çiftliklerde Katma Bütçe ödeneği ile inşa edilmiş bulunan idare binalarının 
manlarının onarımları için (80 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.820 Matena ve ^teçhizat onarımı : 
Genel Müdürlükte mevcut su soğutma cihazları ile buz dolaplarının hakum ve onarımı için 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Karşılığı Hazine yardımından sağlanmak üzere 1970 yılı Katma Bütçemizin (20 000 000) 
lama Teşkilâtınca uygun görülmüştür. Bu paradan % 6 indirim yapılım iş olduğundan; 
a)ı 21.000 nci etüt ve proje giderleri bölümüne (2 450 000) lira ayrılmıştır. Bunun (2 
maddesinde damızlık hayvan mubayaa ve ithaline ve (100 OOO) lirası da bu mubayaa ile 
rına ayrılmış olduğundan hakikatte etüt ve proje gilderlorine 22.111 nci maddeden ayn 
(50 000) lira, teknik personel ücretlerine 21.112 nci madde ile (50 000) lira, teknik person 
lira olmak üızere cem'an (150 000) lira ödenek konulmuştur. 
b) 22.000 nci yapı tesis ve büyük onarım giderleri hölümüne (13 240 0001) lira ayrılmıştı 
teısis ve büyük onarım giderleri ile ilgili 22.111 nci maddede, 165 900 lirası 22.112 nci te 
da 22.113 ncü teknik persıonel geçici görev yollukları maddelerinde yer alınıştır. 
e> 23.000 nci makina teçhizat ve taşıt alımları ve 'Onarımları bölümüne (3 110 000) lira a 
lirası 23.111 nci maddede makina ve teçhizat alımlarına, (250 000) lirası da 23.112 nci 
ıtıadır. 

(Â/3) Transfer İbarcamaları 
II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktüvite Merkezine ödenecek aidat : 

D. Ü. Ç. an . Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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§80 »ayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Priodüktürite Merkebine ımaktuan ödenmesi gerek 
nen (konulmuştur. 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 
34.620 7126 sayılı Kanun, geıreğinoe Sivil savunum yaâ-dım fonu : 

Haiziıneden yardım görmekte olduğumuzdan 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesinin (c) fıkrası dışın 
muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

34.030 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
İdareye ait 1 iaded niam-et otoeu için sigorta fonuna yatırılmak üzere (100) lira öden'ek korralmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Emekli Sadığına ödenmek üzere geçjen yıldan (5 700) lira noksamiylte (79 617) lira öden'ek konulm 

35.220 Emekli ikramiyesi : . 
1970 yılında yaş haddini dolduracak veya arzusiyle emekliye ayrılacakla/rın adedi ve müstahak olaca 
ra alınarak (125 000') lira ödenek konulmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Emekli Sandığının bildirdiği ndebet dâhilinde (100 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere (1 000) lira ödenek konulmuştur. 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDI 
35.710 Memur ve 'hikmetliler öğle yemekleri için Devlet tJretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına : 

Mevcut memur ve hizmetlilerin % 60 ı için yevmiye (125) kuruş üzerindeın 230 gün itibariyle hesapl 
nek konulmuştur., 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 'borçlan : 

Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

D. U. Ç. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 139,2) 
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36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
(leee-n y ı l la rdan t ahakkuk etmiş olan. aylık, tedavi ura s rafı ve sürekli görev yol luğu gibi 
ödenek konulmuştur . 

36.400 i lâma bağlı borçlar : 
İdare .aleyhine açılmış (600 000) Jira civarında alacak dâvası 'mevrut ise de henüz ke 
neceği belli değildir. Zarure t halinde Maliye Bakanlığınca ar t ı r ı lmak üzere ^eçen yıl 
tur . 

36.600 Geriverilecek pa ra l a r : 
Tert ibin muhafazası irin (1) lira ödenek konulmuştur . 

B — GELİR BÜTÇESİ 

Bütçe kanun lâyihasının 2, uci. .maddesiyle ilgili bulunan (l») cetveli, aşağıdaki hususlar »'öz önünde t 
Kuruluş Kanuuumuzıun 16 ncı maddes inde «Katma Bütçe giderler inin tamamının döner sermayenin yıllık 
oldıuğundau ( A / l ) ve (A/İl) işaretli cetvellerde 1 eskit edilen. (10 074 205) liralık gider karşı l ığının bu. 
l i r ler inden kaışılanmajsı ta'biî ise de Devlet, Plân lamı a. Teşki lat ınca Kallkmaııa Program in ııı- t a h a k k u k u irin i 
uygun görülen (18 800 000) liralık yat ı r ım projes i t u t a r ın ın Hazineden ynpılaeaık yardımla karşı lanması ö 
lirleri döner sermaye ile yapı lacak ya t ı r ımlar ı dahi 'karşı lamıyacak durumda bulunmuş 'o lduğundan : 

a) 61.110 u r u döner sermaye gelirleri maddesinden. 
1)) K a t m a bütçe t a t b i k a t ı n d a n o İde edilerek gelirlerle Lojman kiralarını ilgilendiren (i:>.;>()() ıırü. çeşitli 
r ) 72.100 ncü Hazine ya rd ımı maddesinden de 
Tahmin ve tesbit edilmiştir . 

Diğer cetveller 

Kanılın tasarısının :> ncü ve m ü t a a k ı p maddeler inde .sözü edilen cetveller usulüne uygun •olarak kınzim v 
kıl ııvn ustu*. 

1). Ü. <\ Cİn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : :!302) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/291 
Karar No. : 52 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 4 . 1970 ta l ih inde Millet Meclisine sunu lup bil âlı ara komisyonumuzla ha.vale edilen (Devlet İ'Tretme Çift 
yılı Bâitçe kanunu tasarısı) ilgili Tarım Bakanı, genel 'müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin dv kaıtıldıkları 

Devlet İvretme Çiftlikleri (Jenel Müdür lüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sıra ile ( A / 1 ) , (A/2) ve ( A / 
üzere, oari harcamalar için (10 564 954) lira, yatırım harcamaları için (18 800 000) lira, sermaye teşkili v 
(409 251) lira ödenek konulmak suretiyle söz konusu genel müdür lüğün (Jider Bütçesindeki ha rcama la r toplamı (2 
mektedir. 

Sayın üyelerimiz görüşlerini beyan ile önümüzdeki yıl larda göstereceği faaliyetler ve beklenen sonuçlar üzerind 
açıMaımışlar, ilgili Tannı Bakanı ve diğer sorunu 1 u lamı verdikleri geniş bilgilerden sonra maddelerin müzakeresi 
cetveller tasarıda olduğu gibi aynen kaJbul edilm iştir. 

(îenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

J iaşkan 
Sakarya 

N. Hayar 

An kar;; 
/ / . T. T ok er 

Edi rne 
M. ITarmancıoğlu 

İs tanbul 
Söz hakk ım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

/: V. K()C 

An kan'. 
/ . Yetiş 

Hlfızıfr 
("). F. Sanae 

İzmir 
• .1/. Akan. 

Sözcü 
Ankara 

.1/. K. Yılmaz 

Bolu 

/ / . / . Cop 

Eskişehi r 
.1/. /. Aıifjı 

İzmir 
Söz hakkını mahfuzdur. 

('. Karayözoğln 

Kât ip 
Erzurum. 

R. Danışman 

Afyon K 
/ / . Dince 

ıBolu Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mah 

K. Demir 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdııı 

/ / . Özkan 

İzmir 
Muhalifim 
T. Orhon 

N. Yavuzk 

içel 

(\ Okyayn 

Kan; 
K. Ok yay 

J). Ü. Ç. (in. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1 :{*)*>) 
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Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tokat 
/. / / . Kalcı-

Manisa 
O. Karaosınmıofjlu 

I rah/oiı 
A. N. A(ju.itof/İn 

Manisa 
/ / . .OLrıı 

Trabzon 
M'.ııılıa.lif.rm. 

.1. li. Vzuntr 

M araş 
.L İıııumoçjiu 

l \sak 
M. F. Atuı/url 

Zonguldak 
Yv\ \( (Hinoğlu 

O 

I). Ü. ('. (in. Md. Bütçesi (S. Sayısı : l:î!>^ 
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I l r K P M K T L V TUK LİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

.MADDK 1. — Devlet P ret m e Çiftlikleri (İenel Müdür lüğünün car i 
harcamalar ı için ( A / l ) işaretli cetvelde gösteri ldiği üzere (10 564 954) 
lira, ya t ı r ım harcamalar ı için (A/2 ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (18 800 000) lira, sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı için de 
(A/3 ) işaret l i eetvelde gösteri ldiği üzere (409 251) lira ki, toplanı ola
rak (29 774 205) lira ödenek verilmiştir. 

MADDK 2. — Devlet Pre tme Çiftlikleri (İenel .Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretl i cetvelde gösterildiği üzere (29 774 205) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDH :î. — Devlet Pretnıe Çiftlikleri (İenel Müdürlüğünce 1970 
bütçe yı l ında elde edilecek gelir çeşit lerinden her birinin dayandığı 
hükümler , bağlı (O) işaretl i cetvelde gösterilmiştir . ıBu cetvelde ya
zılı gelirin t a rh ve tahsil ine 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDK 4. — Devlet Pretnıe Çiftlikleri (ienel Müdür lüğünün 
;>0 . (i . 1939 ta r ih l i ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen maddesine giren 
hizmetlerine ait kadrolar , bağlı (D) işaretl i cetvelde gösterilmiştir . 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyet teki 
hizmetler için Bakanla r Kurulu karar ı ile kadro alınabilecek ter t ip ler 
bağlı (VI) işaretl i cetvelde •gösterilmişti]'. Bu kadro la r ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türk iye Büyük Millet Meclisine sunulur . Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şar t t ı r . 

MADDK 5. — Devlet Pretnıe Çiftlikleri (İenel Müdür lüğünün ku
ruluşu hakk ındak i 7 . (i . 1949 tar ih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
1, 2 sayılı cetvellerde yazılı kadro la rdan , ilişik (!/) işaretli cetvel
de gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanı lamaz. 

D. U. ( \ (in. Md. Biitces 

BÜTÇK KARMA K()ALtSYON 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel M 
kanunu tasa 

MADDK 1. — Tasarının 1 nci ma 

MADDK 2. — Tasalanın 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDK 4. — Tasarının 4 ncü ma 

M A D D E 5. — Tasarının 5 nci mad 

(S. Savısı : 1392^ 



Hükümetin t^kiil'i 

MADDE 6. — ((ieçeu yıllar borçlan) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

}))'• 1928 - 1968 bütçe yıllarına, aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 9!} neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yi 11 lan bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/1), 
(A/2) ve (A/:!) cetvellerine dâhil ödeneklerden ((îeçen yıllar borçları) 
maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenil'. 

MADDE 7. — (lider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihimle yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — (Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür. 

Başbakan 
»S'. Demire! 

İçişleri Bakanı 
/ / . Mcnteşeoğlu 

Sağ. ve 8os. Y. Bakanı 
V. A. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
tf. O. Ava 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayanı/û 

(<üm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

İmar ve iskân Bakan 
//. Nakiboğlu 

J). Ü. C. (İn. Aid. Biitc 

İ Bütçe Karma K 

MADDE 6. — Tasarının 6 

MADDE 7. — Tasarınım 7 

MADWE 8. — Tasarının 8 

MADDE 9. — Tadarının 9 

Devlet Bakam 
T. Bilgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
A". Menteşe 

K,öy işleri Bakanı 
T. Kapatıl ı 

Ada 
Y. 

Bayınd 
T 

(Çalış 
fl 

Orm 
/ / 

(S. Sayısı : i:i92) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

A Y LI K L A W Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 saydı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 

rCRKTLKR Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 (ieeici 'hizmetliler ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 (Jocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Km ekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 (kel karnın lan gereğince verilen tazmi 

natlar 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

3 137 941 

8 187 940 

5 531 308 

5 393 
1 '!7 

684 

60 
5 
18 
50 
1 

554 
127 

790 
r\ 1 7 

1 
143 

000 
000 
500 
000 
080 
568 
501 

127 500 

1 

J). Ü. (\ Oıı. Md. Bütçesi 

Lira 

9 847 521 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

10 024 3 

2 851 201 

2 851 200 

5 248 018 

10 500 
.;/ on 

1 

1 

334 

60' 
5 
18 
100 
1 

154 
220 

026 

000 
000 
500 
000 
080 
446 
001 

220 000 

S. Kavisi : VM'I) 
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lîolünı Madd< ödeneğin çeşidi 

12.(il() 
İ K IIA Mİ YE I,ER V L Mİ' K A FA'V I, AI i 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDUNUKLLR 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLKKLAK Kesim toplamı 

1969 ödeneği Hüküme tçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

4 200 

362 427 

4 200 

3G6 952 

12.8.11 
12.81:! 
12.814 

12.821 
12.825 

12.832 
12.83:) 
12.834 

12.8-11 

12.8r>3 

/ - Yurt içi ifolluLhın 
YÖNHTİM Y O L U K L A R I 
•Sürekli »örev yollukları 
(ieciei «'örev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
^örev yolluğu 
OKNCTİM YOLLUKLAR! 
Müfettişler »'eçici «'örev yolluğu 
Devir - teftiş yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 

DİĞKR YOLLUKLA!! 
Tedavi yolluğu 
(Yur t içi yollukları toplamı : 331 951) 

/ / - Yurt dışı t/olIukhırı 
YÖNUTİM YOLLUKLARI 
^l'ııı-t dışı uecici yörcv Yolluğu 

(İ0 000 
7.") 000 

112 425 
ır> ooo 

r> ooo 
35 000 

8 000 

7 000 

(»0 000 
î)0 000 

13 950 
15 000 

5 000 
35 000 
(i 000 

7 000 

1). (İ. C. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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ödeneğin eesuli 

ÖfiRKTİM YOLLl 'KLARI 

Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yur t dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 35 001) 

YÖNETİM GİDERLEEİ 

("IBNEL 
LAR 

YÖNKTİMI İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alınılan ve giderleri 

Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GHNUL YttNKTıLYILK İLGİLİ GİDUR-
LLR Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydın la tma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer vönetim giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 000 
5 000 
10 000 

154 700 

27 500 
40 000 
25 000 
10 000 
37 500 
13 200 
1 500 

43 501 

10 
(i 
30 

2 

000 
000 
000 
1 

500 

1970 
H ü k ü m e t ç e istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

284 201 

20 000 
5 000 

10 000 

133 952 

27 
20 
20 
15 
32 
17 
1 

500 
000 
000 
000 
500 
752 
200 

48 001 

10 000 
(1 000 

30 000 
1. 

2 000 

261 953 

I). Ü. ( \ (in. Md. Bütçesi S. Savısı : 1392 
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•Bölüm Mucitle ödeneğin çeşidi 

14.000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Eesim toplamı 

1 :>.410 Posta - telgraf giderleri 
1:5.420 Telefon giderleri 

TAŞIT tŞLETML YL ONARMA (İİ DER
LERİ 

l.°>.52() Hizmet taşılları işletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

(JLNUL YÖNETİMLE İLGİLİ J1İZ-
ATHT GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.1:50 Mahkeme harçları ve giderleri 

(îl'YUNLİK GİDERELİM 
Kesimtoplamı 

14.441 :!:52r> sayılı Kanunun :i ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.-542 7120 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 110 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

70 000 

25 000 
45 000 

000 

15 000 

5 000 
10 000 

201 102 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

69 000 

24 000 
45 000 

1 1 000 

12 500 

2 500 
10 000 

J). Ü. (\ (in. .Vld. Bütçesi (S. Kavisi : l:i<)2) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

UOİTİM VK ARAŞTIRMA (MI)'KRLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri s 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
•T Ali I'M H İ'ZM HTI, URİ (MI >K R1 Mil 1 

Kesim toplamı 

TARIM LŞLtiRİ (MI)KRLKRİ 
14.811 Büro giderleri 
14.812 lTlaştırma giderleri 
14.81 o Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.814 Kira bedeli 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKTLLAR (MDKRLURİ Kesim toplamı 

İLKOKULLAR CM 1 )KRIjKRt 
15.211 Büro giderleri 
15.216 Malzeme alını ve giderleri 
15.211) Diğer alım ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

116 600 

51 (500 
25 000 
40 000 

69 500 

8 
>> 
4 

• ) 

50 
o 

000 
000 
500 
500 
500 
000 
000 

11 000 

4 000 
5 000 
2 000 

11 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

106 600 

51 600 
25 000 
30 000 

35 000 

5 000 
2 000 
3 000 
500 

2 500 
20 000 
2 000 

11 000 

4 000 
5 000 
2 000 

11 000 

J). Ü. ('. (in. Md. Bütçesi (S. Sarısı : 1392) 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

P R ( ) P A « i A \ l ) A Y\<] TANITMA (JİDHR-
LKRİ Kesim toplamı 

KU170 İ<; fuar ve serdiler giderleri 
Ki..'190 Diğer propaganda ve lanılıııa f/ıderleri 

TKMSİL - Af; İKLAMA Y'K Tö l iHN <İİ-
DHRLLRİ 

Ki.TK) Temsil »-iderleri 

BAKIM YK K!"(;i"'K ONARIM (JİI)HIÎ-
LLRİ Kesim toplamı 

Ki.8 10 Bina onanım 
1(5.8*20 Makimi, ve teçhizat onarımı 

12.000 PLRSONUL n î D B R L L R İ 
Bölümü. toplamı 

Kî.000 Y('hWPİ'\I (İİDURLKRİ Külümü toplamı 
11.000 HİZMET CIİDERLERİ lîölümü toplamı 
15.000 KUIİUM (HDURLURJ P»ölünıii toplamı 
Ki.000 (/UŞİTLİ UİDLRLKR Külümü topl;ı.mı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

J). Ü. (\ (in 

— 2G — 

1969 ödeneği Hüküme tçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira, Lira 

124 500 

25 000 25 000 

10 000 10 000 
15 000 15 000 

7 500 7 500 

92 000 81 000 

1)0 000 
2 000 

!) 847 521 
284 201 
201 102 
11 000 
124 500 

10 468 324 

80 
1 
ooo 
ivy 

Md. Külçesi ; s . Sav ısı : .1:192) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SUKTÖRC Kesim toplamı 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik personel ücretleri 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 
21.121 Damızlık hayvan mubayaa ve ithali 

0 Teknik personel ücretleri 
21.123 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARİM SKKTÖKİ- Kesim toplamı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22. 113 Teknik personel geçici görev yollukları 

0 Ağaçlandırma giderleri 
0 Arazi developnıanı giderleri 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

4 300 000 

100 000 
175 000 
25 000 

3 SOO 000 
100 000 
100 000 

39 650 000 

32 530 875 
1 732 500 

86 625 
800 000 

4 500 000 

4 300 000 

39 650 000 

2 450 

50 
50 
50 

2 200 

100 

13 240 

13 000 
165 
74 

000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 

000 
900 
100 

2 450 0 

13 240 0 

1). Ü. 0. Cin. Md. Bütçesi (S. Savısı : 1392 



ödenenin çeşidi 

MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARLM SttKTok'P Kesim toplamı 

Makimi, teçhizat al unları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alınılan 
Teknik personel üerellcri 
I i İZAHTI1 SUKTöRi; 
Taşıt alımları 

ITlTT YL PKO.IK (İİDHKM-IKİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TLSİS VU IU"'Vl"K ONARIM <îi-
DLRLL'vİ Bölümü toplamı 
MAK'İNA, ThTHİZAT YK TAŞIT 
ALIMLARI VK ONARIMLARI 

Bölüm toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

W Ü. ('- ( 
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1969 ödeneği Hükümete e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

11 050 000 . 

10 950 000 3 110 000 

7 <i7ö 000 2 S(İ0 000 
:î 17f> 000 250 000 

100 000 

100 000 

4 :i00 000 

:!!) (İf>0 000 

ıı o.ıo ooo 

55 000 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : l:Jİ)"J' 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ünlüm Madde üdeneinn ccsidi 

34.000 

:U.25() 

;U.620 

34.630 

35.000 

:ir>.21() 
35.220 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞI MS I rA B İ'T Ç ELİ i \) A R E L E K E 
ÖD EMEL FAİ 
580 saydı 'Kanunun l-'î neü maddesine 

• gövv Millî Prodüktivite Merkezine öde-
cek aidat 

EO.YLARA KATILMA YE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

7126 sayılı Kanım gereğince sivil savun
ma yardım fonu 
6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi ge
reğince sigorta fonu 
SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
(Bu ödeneği ihtiyaç; nisbetinde artırmaya 
Mal ive Bakanı vetkilidir.) 

19 
19G0 ödeneği Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lir; 

5 000 

101 

100 

208 817 

Hö 317 
77 500 

Lira Lira 

5 101 

5 000 

101 

257 347 
100 

305 617 

7!) 617 
125 000 

Lira 

5 1 

354 1 

I). Ü. (\ (İn. Md. Bütçesi (S. Kavisi : 1392 
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Bölüm M; iKUle Ödeneğin çeşidi 

3-*).230 Sandık yönetim ekleri ev i 
35.240 Diğer ödemeler 

DKRNKK, BİRLİK, K I R I M , Kl 'RL-
IJITŞ, SANDIK VE BENZBRİ TKŞEK-
KPLLURE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri 
ie.in Devlet İ'Tretme (.'irilikleri Yardım
laşma Sandığına 

1969 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Li ra Li ra 

Hükümete o is 
Madde Böl 

l i r a 

45 000 
1 000 

48 530 

100 000 
1 000 

4S 530 

:',(;.()()() BORÇ ÖDEMULURİ 

OLVttN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

3(5.310 Kaııuı İktisadi Teşebbüslerine »-ecen yıl
lar borçları 

30.320 Diğer <>eçen yıllar borçları 
30.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbelinde ar t ı rmaca 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

3(i.(i00 ([eri verilecek para la r 

25 451 

25 000 

25 000 

450 

50 001 

')() 000 

1). İl. ('. (İn. Md. Bütçesi (S. Savısı : 13!):: 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

:i4.000 
lifi.OOO 

MALT TRANSFBKLLR Böliuııii toplamı 
SOS Y AI, TIIA XSF F RI j \<] R 

Bolümü toplanı 
B()K(; ÖDBMFLFRİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

f> 101 

257 347 

287 899 

1970 
Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

r, ıo 

:!54 147 
50 003 

409 251 

1). Ü. (\ (!n. .Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirleri 
61.000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 

HASILATI 

(il.110 Döneı* sermaye »elirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

(iii.ÜOO Çeşitli gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yanlımı 

61.000 KURUMLAR HASİLATİ 
Dölümü toplamı 

6:5.000 ÇİĞİTLİ (^KLİRLLR Bölümü toplamı 
72.000 (")/DL UEDİRLUR Bölümü toplamı 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

J). Ü. (\ ({ 
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B — CETVELİ 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe talim 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

10 700 000 

10 700 000 10 D00 000 

56 223 

56 22)5 74 205 

55 000 000 1 

55 000 000 IS 800 000 

10 700 000 
56 22)] 

55 000 000 

65 756 223 2 

M d. Bütçesi (S: Sayısı : l:i92) 
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Vergilerin, resimlerin, ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Oesidi Tarihi Numani-sı 

Kanun 7 . G . 1949 

DEVLET ÜEETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(C) CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Git'tlikleri Genel Müdürlüğü Gürev ve Kuruluş K 

D. Memuriyetin Ncv'i Aded Ücret 1 i). 

(D) CETVELİ 

M.e ıı iiıriy et in n e v 'i Aded Ücret I D. Mem 

1 

9 

4 

5 

6 

2 
2 
o 

4 
5 
G 
7 

M E R K E Z 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis 
Yüksek Mülhen'dis veya Mii-
henldis 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis 
Teknisyen - Veter iner 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 

2 

11 

o 

8 
1 

4 
G 
G 

10 
2 
2 

1 750 

i 500 

1 100 

950 

800 

1 500 
.1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

s 
9 

7 

j . 

i. 

5 
• > 
•> 
•> 

4 
5 
(> 
7 
8 
9 

11 
5 

Teknisyen 
» 

Ressam 
» 

Söndür 
Avukat 

» 
Topo^raf 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dakt i lo 

4 
5 
1. 
1 
1 
1 
1 
2 

i 
o 
'i 
4 
7 
2 

10 
o, 
<> 
4 
2 

1 

1. 
1 

1 
1 
1 
1 

600 
500 
100 
700 
"1.00 
750 
950 
250 
500 
250 
100 
950 
800 
700 
G00 
500 
400 
950 

(i 
7 
8 
9 

11 
12 

7 
8 
9 
7 

10 
1! 

9 
10 
11 
12 
13 

7 

Dakti lo 
» 
» 
» 
» 
» 

Dağıt ıcı 
» 
» 

Takipçi 
••Gece bekçis 

» » 
Odacı başı 
Odacı 

» 
» 
» 

Kaloriferci 

D. Ü. C. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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D. 

7 
12 

8 
10 

1 

2 

4 

5 

6 

Memuuriyetlin növ'i 

Elektrikçi 
Kapıcı 
Tercüman 
Vczn <?'d a r y aıAlmı cısı 

T'oplaJm 

İŞI/ETMELEK 

Yüksek Miihenidis veya 
hıendlls 
Yükislolk Mühendis veya 
Oıonıdis 
Yüksek Mühendis veya 
henfdis 
Yüksek Mühendis veya 
hen/dis 
Yüksek MAihenldis veya 
Kenıdis 

MÜ-

Miü-

Mü-

Mü-

Mü-

Ad<ed 

1 
1 
1 
1 

160 

2 

1 

9 

r 

5 

Aylık 

700 
350 
600 
450 

140 900 

1 750 

1 500 

1 100 

950 

800 

D. 

1 
2 
o 

4 

6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
4 
6 

Menmıi'iyotün ntv'i 

Teknisven 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Teknisyen -
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hayvan Sağl 
Hastabakıcı 

Veteriner 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ık Memura 

Aıded 

2 
1 
4 

10 
O] 

20 
12 
'5 
2 
1 
o o 

1 
o O 

5 
2 
o 

2 
1 

Aylık 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 100 
800 

E — CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler üoreti 

I). Ü. Ç. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 

D. 

7 
8 

10 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
i) 

10 
il 
12 
13 
9 

11 

Has 

Me 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mu 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

10 
11 
12 
13 
11 
12 

7 
8 
9 
4 

Şef 
Memur 

» 
» 

'Saymanlık 
» 

MERKEZ 

Metanını 
» 

'Toplam 
İŞLETMELER 

'Müdür (Uzman yeri) 
Müdür Yardımcısı 

:>> » 
/Sivil Savunma Uzmanı 

4 
5 
5 
7 
2 
1 

24 

2 
2 
4 
8 

500 
450 
400 
'350 
450 
400 

120 000 

800 
700 
600 

1 250 
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D. 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 Sivil Savunma Uzmanı 
8 Şube Şefi 
9 » » 

10 » :» 
8 Veteriner veya Zoote'knist 
8 Fidanlık Uzmanı 
9 
8 
9 

'10 
11 
9 

10 
11 

» » 
Makina ekip şefi 

» » ;» 
» »i » 

» » » 
Ayniyat Memuru 

» » 
» » 

7 
4 
10 
19 
2 
4 
5 

1 
9 
10 

1 100 
700 
600 
500 
700 
700 
'600 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

D. Mem 

10 Amfbar M 
11 » 
12 » 
!11 Memur 
12 » 
13 » 
7 Sorulmlu 
9 » 

12 Veznddar 
13 » 
13 Saymanlı 
14 » 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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R — CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe kanununa bağlı (E,) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.520 Kasa tazminatı : 

N Devlet Üretme Çiftlaikleri Gıenel, Müdürlüğü Genel Saymanlık Müdür ve yardımcısı, sorun 
leri Maliye Bakanlığınca yapılan maaşlı saymanlık şef ve. memurlarına kasa tazminatı Maliye 
esaslara göre İra maddeden ödenir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içinde idare bünyesinde ya da başka teşkilâtlarda yapılacak .kongre ve :koni'eransllara k 
yollulkları bu maddeden ödenir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkezde veya çiftliklerde açılacak teknik ve idari seminerlere ve çeşitli toplantılara ve diğ 
kurslara iştirakleri uygun görülenlerin yollukları İni. maddeden ('.denir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kaıranun 2 nc/i macldesinin (E) fıkrası gereğince çiftlikler ,için açılacak 'kursla 
yollulkları. bu maddeden ödenil'. 

14.000 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri: 

12.832 ve 12.833 ncü maddelerde sömi edilen 'kongre* ve 'konferans, kurs, seminer ve diğer .t 
ler bu maddeden ödenir. 

14.000 TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
14.811—14.819 Kurslarla ilgili alım ve giderler: 

5433 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (E) fıkrası gereğince çift İliklerde çiftçiler ieiıı açı 
raflar mahiyetine göre 14.8.11 - 14.819 nen maddelerden ödenir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.211—15.219 İlkokullar giderleri : 

5433 sayılı Kanunun 12 nei maddesi gereğince açılmış bulunan ilkokulların büro, malzeme v 
göre 15.21.1 - 15.219 ncu maddelerden ödenir. 

D. Ü. <"!. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 



— 37 

Bölüm Madde 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 

Çiftliklerde yapılması geileııek haline geİtmiş bulunan tarla günleri ve sair deımostratif çalışmala.r 
ımaddeden ödenir. 
YATİRİM HARCAMALARI : 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ -. 
21.111 Etüt ve proje giderleri : 

22.111 ıiici -mıaddedeki yapı, tesis ve büyük onarım hizmetleri için yapılmasına lüzum görülece 
deden ödenir. 

21.112) 21.1.11 nei madde yapılmasına lüzum. görülen etüt ve projelerin gerektirdiği teknik personel ücre 
21.113) mahiyetine göre 21.112 - 21.113 ııcü maddelerden ödenir. 
21.121 Damızlık hayvan mubayaa ve ithali : 

Mubayaa ve ithal edilecek damızlık hayvanların bedelleri ile diğer1 giderleri bu maddeden ödenir. 
21.123 Teknik personel geçici görev yollukları : 

Damızlık hayvan mubayaa ve ithali için görevlendirilecek elemanların yurt içi vıe dışı yollukla 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIMLARI VE ONARIMLARI -. 
23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Satmalmacak makina ve teçhiz i t bedelleri ile trafik ve kasko sigortaları ve diğer giderleri bu 
23.112 Taşıt alımları : 

Sıatmalınacak taşıtların bedelleri ile trafik ve kasko sigortaları ve diğer giderleri bu maddeden ö 
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 
Tarım sektörü : 

Aded Taşıt cinsi Nerede kullanılacağı 

5 Pick - up 4 x 2 (şehir dışı Tohum üretim merkezlerinde 
0 ' 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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T — CETVELİ 

Devlet Üretme ÇiftilMeri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre Irulanılma 

Aded Cinsi .Markası Satıraalma tarihi Bedeli 

1 iStation vagon liambler 1964 54 990 
1 » » tenezzüh şase 4 x 2 ('hewıx)le 1969 82 000 
5 Arazi Kaptıkaçtı 4 x 4 » 1969 (Beheri) 105 000 
1 Ambulans 4 x 2 Dodge 1969 (Beheri) 85 000 

10 Kamyon 9 000 Kg. 4 x 2 Bedford 1969 » 92 000 
10 » » » » » 1969 » 88 000 

1). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1392) 
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E — CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11521 sayılı Kararı ile 1969 yılında tatbik edilen (E) cetvel 
Barem içi : 

Görevin adı 

Doktor 

» 

Toplanı. 

Barem, dışı : 
Ziraat alet maıkinia traktör bakını ve kullanılması kursu öğretmeni 
Mevvacılık, bağcılık, sebzecilik kursu öğretmeni 

» » » » » 
Çayır - mera Ikursu öğretmeni 
Hayvancılık, ziraat sanatları kursu öğretmeni 
Teknik sultama kursu öğretmeni 

Toplam. 

Not : 
1 — (X) Bu kadroların eksıerisi 2/3 ek görev venlmek suretiyle kullanılacaktır. 
2 — (XX) Bu kadrolar 3888 sayıllı Kanunun 3 neii maddesi hükmü dâhilinde kullanılacaktır. 

Aded 

2 
1 
1 
4 
7 

15 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

7 

.(X) 

(XX) 

r^e^ı 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 14 

1970 YILI 
Orman Genel Müdürlüğü Bütç 





Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve B 
Karma Komisyonu raporu (1/299) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 15 . 4 . 197 
Sayı : 71 - 1029/2830 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dem 

Başbakan 

Orman G. Md. ıBütçesi (S. Sayısı : 1400) 



1970 yılı Bütçe iteklifinuı 1969 bütçesine g-öre mukayese cetveli 

Giderin çeşidi 

(A/ l ) Cari harca'mıalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

Toplanı 

Bölüm 

1968 yılı 1969 yılı 1970 yılı 
Harcamaları .Bütçe rakamı Teklifi 

87 428 439 109 999 385 109 014 500 
48 732 980 66 065 000 53 869 000 

8 830 127 4 062 194 3 604 162 

144 991 546 180 126 579 166 487 662 

1969 
fazlas 

(A/ l ) Cari harcamalar özeti 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15 000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Toplam 

74 509 549 
1 083 087 
7 322 017 
3 741 389 
772 397 

87 428 439 

93 368 632 
1 643 000 
9 734 003 
4 323 750 
930 000 

109 999 385 

93 396 631 
1 544 000 
8 861 004 
4 273 750 
939 115 

109 014 500 

27 

9 

37 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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1968 yılı 1969 yılı 1970 yılı 1969 yılma 
Giderin çeşidi Harcamaları Bütçe rakamı Teklifi 'Fazlası 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları öze!:; 

3J.000 Kurumlara katılma payları ve sermaye 
teşkilleri 

'•JJ.000 Kamulaştırma ve, satmalmalar 
31,000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
<'>0,000 Borç ödemeleri 

Toplam 

(A/2) Yatırım 'harcamaları özeti 

Tarım sektörü 47 193 304 64 625 000 52 829 000 — 
Eğitim sektörü 1 539 676 1 440 000 1 040 000 — 

Toplam 48 732 980 66 065 000 53 869 000 — 

0 
6 022 326 
242 243 

2 208 308 
357 250 

8 830 127 

1 
850 911 
245 126 

2 776 156 
190 000 

4 062 194 

1 
4 

236 407 
3 177 670 
190 000 

3 604 162 

— 
— 
— 

401 514 
— 

401 514 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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1970 yılı Bütçe giderlerinin bölüm ve maddeler itibariyle izahı aşağıda gös 

Bölüm Madde 
19G8 y ı l ı 

12.000 PKRSONUL (1İ1)HRLI<]Rİ : hamumıla 
Aylıklar 

12.110 Genel idare aylıkları : 22 150. 8 
12.111 Orman hizmetleri aylıkları : 1 491, :î 
12.112 Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu aylıkları : 55^ :V 
12.113 Orman kurumları aylıkları : 1 447 9 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 5 190 8 

:-ÎO 8iî4j 2 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Derece 

2 
o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 

1. aylığı 
1 yıllığı 
% 35 zammı 

Ki adro 

1 750 
1 
1 
1 

500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

Orman 

Fiilî 
kadro 

1 
33 
86 
121 
226 
310 
851 
494 
528 
789 
838 
218 
211 

4 201 

Genel 3 

: 

a 
28 
10 

flüdürlügü 

1 aylık 
itutarı 

1 
49 
107 
138 
214 
248 
245 
296 
264 
855 

750 
500 
500 
100 
700 
000 
700 
400 
000 
050 
200 

76 300 
63 

888 
662 
031 

300 

500 
000 
700 

Detayı 

Orman Genel Müdürlüğü 3204 sayılı kuruluş Kanunu ve ekleriyle alman kadroları gösterir 

38 693 700 

1 üst derece 'i üst derece 
Adedi Bir aylığı Adedi Bir aylığı 

5 
5 
— 
9 
.» 

oo 

27 
o 

196 
142 
47 
47 

519 

1 
1 

1 
1 

o, 

2 

9 
7 
2 
2 

32 
890 
136 

526 

250 
250 

— • 

850 
750 
800 
700 
300 
800 
100 
350 
350 

500 
000 
500 

500 

. 
18 
5 
11 
58 
85 
75 
42 
— 
108 
46 
42 
• — 

485 

9 000 
2 500 
4 400 

15 900 
25 500 
18 750 
8 400 

— 
16 200 
4 600 
4 200 

— 

109 450 
1 313 400 

459 690 

1 773 090 

3 üst de 
Adedi B 

— 
64 
86 
63 
53 
60 
43 
69 
5 
2 

— 

445 
2 

1970 yılında tasarruf edileceği düşünülen miktar olup, tenzil edilen 

Onman Genel Müdürlüğü kuruluşuna aidolan 3204 sayılı Kanun ve ekleri ile halen mevcut bulunan fiilî kaıdrolar mi 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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1969 yılında (L) cetveline .alının nş bulunan kaldrolardan 50 aded (450) ve 100 adod (400) lira aylıkl 
roya ilâvesi ıdolayiısiyle 1970 yılında 4 201 kadroya iblâğ edilmiş 'bulunmaktadır. 

Bu kadrolardan 4/10195 sayılı Kararname gereğince mevcut bulunan yevmiyeli tdkııik elemanın âıniri 
'bulunduklarından bu görevlere ücretsiz olarak vekâlet etmeleri sebebiyle bu kadroların elde tutulması zaru 

Keza serbest 'bırakılan 150 aded tekniker kadrosunun da yeniden mezun olacaklarla askerden terhis edil 
ni için serbest bırakılmıştır. 

Mevcut ödenekten tenzil edilen (12 537 179) liranın da ücretsiz vekâlet edilen kadrolarda tasarruf 'edilece 

Bölüm Madde 

ÜCRETLER 

Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
12.212 Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 
12.213 Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hizmetliler ücreti 
12.211 Ormıan kurumları hizmetliler ücreti 

1968 yı 
harcama 
Lira 

14 546 206 
1 835 414 

591 404 
2 820 232 

19 793 257 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400^ 
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D E T A Y I 

1970 yılı barem içi ücretli ve (D) cetveline dâhil ücretli kadroları ödeneklerinin tevhidini gösterir cetveldir. 

Toplam 1 aylığı 1 yıllığ Kadro ücreti 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
100 
60 
50 

Barem içi 
aded 

2 
3 
8 
7 
17 

2 
2 

2 
2 
6 

(D) cetveli 
a!ded 

2 
11 
16 
6 
17 
48 
134 
384 
436 
791 
996 

1 328 
494 

2 3 000 36 0 
11 13 750 165 0 
16 17 600 211 2 
6 5 700 68 4 

19 15 200 182 4 
51 35ı 700 428 4 

142 85 200 1 022 4 
391 195 500 2 346 0 
453 203 850 2 446 2 
791 316 400 3 796 8 
998 349 300 4 191 6 
330 399 000 4 788 0 
494 123 500 1 482 0 

2 200 2 4 
2 120 1 4 
6 300 3 6 

51 4 663 4 674 1 764 320 21 171 8 
Barem içi ücret kadrolarının üst dereceleri t erfi farkları tutarı 6 0 
Bareım içi ücretli kadroların % 35 zam tutarları 92 6 
(D) cetveli kadrolarında çalışanların 263 sayılı Kanun gereğince yapılan 
zam tutarı 6 350 4 

1970 yılında tasarufu düşünülen miktar olup tenzil edilen 1 155 9 

Genel toplam 2İ6 464 9 
Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölümi Madde 

Geçici hizmetliler ücreti : 
.12.234 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumlariı geçici hizmet üler ücreti 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

D 

(türevin adı 

h'ukuıkçıu üye 
>i » 

>•» » 
İnşaat V. Müh. veya Mühendisi 
Yüksük Mühendis veya, Mühendis 
Mi ir veya n 
'îesap Uzmanı 
Ürvkrtlo (Yalbanc, dil bilir) 
i ı'ı'b'orunt (lisan bilir) 
Yangın Bekçisi 

» » 
Al üterehn (Barem içi) 
BI ekt ri'k 'Teknisyeni 

Orman fi. Md. Bü1,< 

10 — 

1908 y 
harcam 
Lira, 

7 047 72 
3.5 87 
i 15 9:5 

1 232 02 
7 549 07 

15 980 (İ2 

UT A Y [ 

Adt 

4 

di İic 

9 
î) 
9 
') 
4 
4. 
1 
0 

:> 
300 
750 
2 
1 

•etî S' 

750 
500 

l. 250 
750 
500 
800 

• 250 
80O 
800 
300 
250 
250 
950 

ire - .Ay 
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Görevin adı Adedi Ücreti Süre - Ay 

Doktor 
Sağlık Memnum 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

263 isayıh Kanuna g-öre yapılan zam 
Haberalma nöbetçileri ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

19 
19 
19 
19 

5 172 

300 
350 
400 
400 

6 
6 
6 
6 

7 
2 

1 
8 

1970 yılında knllamlmıyacak kadro sebebiyle tenzil edilen miktar 
20 

20 

Bu sene bütçemizin gösterdiği imkânsızlık dolâyısiyle 1970 yılı içinde kuUanılmıyacak ıkadrolara tekabül eden 
(E) cetveline ait ödeneklerde ^geçen yıla nazaran (263 739) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 

1968 yı 
harcama 
Lira 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Sosyal yardımlar : 
Oocük zammı 
Doğrum yardımı 
ölüm yardımı 
'Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Eimeikli kesenekleri karşılıkları 
•Sosyal Sigortalar Kurumlar] kesenek ve prim karşılııkları 

400 189 
33 200 
23 760 
213 446 
6 330 

2 932 643 
67 959 

3 «77 528 
Çocuk zammı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödenekleri geçen yıl uygulanışına nazaran krd'i 'geleceğind 

Emekli aidatlarının % 6 dan % 14 e çıkarılması ve (D) cetveline tabi hizsmetlilerin de tedavi giderlerinin a 
(4 202 339) lira fazlasiyle (9 203 103) lira teklif edilmiştir. 

Ek çalışma karşılıkları : 

12.411 [Muhasebe servisi fazla çalışma ücreti : 
12.430 Konferans ücreti : 
12.441 Orman tekniker okulu ders ücretleri : 
12.442 Orman okulları ve eğitim merkezleri ders ücreti 

19 
Har 

Orman ü. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 
1968 yılı 

Harcamaları 

Konferans ve tekniker okulu ve eğitim merkezleri ders ücretlerinde geçen yıla nazaran bir artış olmam 
fazla çalışma ücreti olarak kararname gereğince geçen yıla nazaran (48 000) lira fazl asiyle (148 000) l 

Tazminatlar : 
12.020 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

69 857 
667 852 

737 710 

636 sayılı Kanun ile Orman Genel Müdürlüğü bütçe kanununun 12 nci maddesi gereğince ödenen ta 
lamasına nazaran bu madde ödenekleri geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
ikramiyeler ve mükâfatlar : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi — 

Geçen yıla nazaran her hangi bir değişiklik göstermiyen bu madde ödeneği 1969 yılı ödeneğinin aynıs 

4 200 
Ödenekler : 

12.710 Temsil ödeneği 

Kanun gereğince ayda (350) lira ödenen Genel Müdürlük Makam temsil ödeneğinde her hangi bir 
geçen sene misillû (4 200) lira olarak teklif edilmiştir. 

Yolluklar : 
I - Yurt içi yollukları 

12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

76 699 
707 195 
1 316 

1 646 927 

Orman G. Md. iBütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 
1 

H 

Orman Genel Müdürlüğüne tahmil edilen hizmetlerin lâyıkı veçhile ifası yönünden kava 
leri, ağaçlandırma işlerinde çalışan elemanların gerek tazminat gerek geçici görev yol 
nakil ve tâyinler dolayısiyle bu madde ödenekleri 1969 yılı uygulaması nazara alınarak 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.824 Kurs yolluğu 

ÖBu madde ödeneği geçen yılın aynısı (45 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

Bu madde ödeneği geçen yılın uygulaması göz önüne alınarak (1 000 000) lira olarak te 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu 

II - Yurt dışı yollukları 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

Orman (1 M'd. iüiit-çosi (S. Sayısı : 1400) 



— 15 — 

Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
] 3.160 
13.190 

1968 yı 
Harcama 

Bu madde ödeneği geçen yıla naza ı-an (50 000) lira noksanı ile (50 000) lira olarak teklif ed 
Öğrenim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 19 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

19 

Bu yıl içerisinde yurt dışında düzenlenecek kongre ve konferanslara iştirak edecekler nazara 
(75 000) lira noksanı ile (25 000) lira teklif edilmiştir. 
YÖNETİM GİDEKLEEİ 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 
Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yaym alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Âzami tasarrufa riayet edilerek bu sene bu bölüm ödeneğinden geçen yıla nazaran (98 000) 
noksanı ile teklif edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

118 
118 
105 
182 
9 
17 
6 

557 

13 
17 
55 
17 

103 

)nna,n (i. Md. -Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde Ha 

1970 yılında âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle geçen yıla nazaran (1 000) lira 
Hizmetlilerle ilgili alımlar : 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

Bu madde ödeneği geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

1969 yılı harcamaları göz önüne alınarak geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 

G-enel yönetimle ilgili hizmet g i d i l e r i : 

14.1.10 Yangından korunma ve sigorta îr ki erleri 
14.130 Mahkûm e harçları ve giderleri 

Orman (1 Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1100) 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri . 

Kira Igiderleri : 

13.610 Kira bedeli : 
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Bölüm Madde 
-1968 yı 

'Harcama 

Mahkeme harçları ve giderleri bMümüne 1969 yılı uygulaması göz önüne almaca Ugeçen yılın a 
Güvenlik giderleri : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek

tirdiği giderler 

Malî 'hizmetlerle ilgili giderler 
14.430 Para taşıma giderleri 6 

Geçen yıl bu bölüme kormlan öil enek ihtiyaca kâfi geldiğinden (7 500) lira olara]: teklif edilm 

Vergi, resim ve harçlar 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Bu madde ödeneği geçen yıl kâfi geldiğinden (60 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulacak öğrenciler giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

10 
13 

24 

202 
2 144 

88 

2 435 

Orman G. Md. ıBütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Tanım hiızmetlleri (giderleri 
Orman (hizmetleri giderleri : 

14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaşıtırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi Eğitim kampları giderleri 
14.889 Diğer alım ve giderleri 

Hizmet giderleriyle ilgili ödeneklerin 1969 yılı uygulaması 
noiteaniyle (5 437 000) lira tekli i' edilmiştir. 

lf; 000 KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri : 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaşıtırma: giderleri 
15.253 Taşıt işletime ve onarma giderici i 
15.255 Giyim kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecdk alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderleri 

Gecen yılın (50 000) lira noksai'lyle tdklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi 

19 
harc 

2 

4 

nazara alınarak 1970 yılında kâ 

1 

2 

(S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15.787 
15.789 

Tarım ıkurumları giderleri : 
Orman kurumları giderleri : 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeili 
Griyim kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve .giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

Orman kurumla riyle ilgili giderlerin 1969 yılı harcamiaları nazara alınarak 1970 yılında kâfi ge 
geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

1968 yı 
harcamal 

517 
46 
431 
2 
43 
58 
8 

112 

1 221 

10.000 ÇEŞİTLİ GÜDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri : 
16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 11 

Âzami tasarruf düşünülerek bu madde ödeneği geçen yılın aynısı olarak teklif edilmiştir. 
Uluslararası ilişkiler giderleri : 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrerci mübadelesi giderleri 

Türk asıllı Irak uyruklu 3 öğrenciye1 mecburi hizmet aranmaksızın Orman Fakültesinde öğrenim 
kanlar Kurulunca kararlaştırılnjş ve keyfiyette Hariciye Bakanlığımızca Bakanlığımıza bild 
rencilerin Fakültede öğrenimini sağlamak amaciyle yeniden açılan bu bölüme (15 000) lira öd 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 

31.000 

Temsil, lağırlama <ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Bu maddeler ödeneği geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

Balkım ive küçük onarım giderleri : 
16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

Taımir edilmesi zaruri bulunan idare binalarının gerekli tamiratının tamamlamak ve âzam 
maddeye geçen yıla nazaran (T> 885) lira eksiğiyle ödenek teklif edilmiş bulunmaktad 
I - (Sermaye teşkili 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri : 
Döner (sermayelere ödemeler : 

1)1.410 Döner sermaye 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde 

32.000 

34.000 

32.151 
32.152 
32.153 
32.154 

34.250 

34.620 
34.630 

1968 yıl 
harcamal 
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KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

Kamulaştırma ive îsaJtınalmaüiar bedeli 
3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 
Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
F.A.O. yardımı ile Kavakçılık Lı.',-tifüsü için kamulaştırma bedeli 
Bina yapımı için arsa alımı 

Bu bölüme ödenek kommaısı için ödenek tekliflerinin Yüksek Plânlamaca tasdik edilmesi gerekm 
teklif gelmediğinden 1970 yılında kamulaştırma için ödenek teklif edilmemiştir. 
II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER : 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidatta bir değişiklik olmadığından ge
çen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Fonlara katılma ve ödemeler : 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı madesi gereğince sigorta fonu 

3 843 
1 188 

990 

6 022 

5 

179 
50 

229 

Bütçenin tamamının binde birini tekabül ettiğinden 1969 yılma nazaran (13 63ü) 
lira noksanı ile (216 487) lira olarak teklif edilmiştir. 
Uluslararası teşekküllere ödemeler : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 

Uluslararası kurum ve derneklere katılma üye aidatı artmış bulunduğundan 1969 
yılma nazaran (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

8 2 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 
1 

ha 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER . 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

% 1 ek karşılığı maddesi ödeneğine konulan (584 370) lira maaş ve ücret tutarları 
karşılığı olarak 1969 yılıma nazaran (33 486) lira noksanı İle, Sandık yönetim giderle
ri maddesi ödeneği ihtiyacı karşılamamakta ve her yıl aktarma suretiyle karşılan
makta olduğundan 1969 yılma nazaran (50 000) lira fazlasiylc (400 000) lira ola-
rek teklif edilmiştir. 
Kmekl.i ikramiyesi ve diğer ödemeler maddeleri ödenekleri geçen yılın aynı ola
rak teklif edilmiştir. 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler : 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

1101 sayılı Kanunla taban (300) lira, olmak üzere yapılan yükselmeyi karşılamak 
üzere 1969 yılma nazaran (385 000) lira fazlasiylc (1 800 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliğine yardım 

İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Orman O. Md. [Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

Geçen yıllaı- borçları ödeneği ihtiyacı karşılamamasına rağmen bütçe imkânsızlı
ğı dolayısiyle geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetiııde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Bu madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

36.600 Geriverilecek paralar : 

Gecen yılın aynı (5 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 

1968 yıl 
harcamala 

303 

303 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/299 
Karar No. : 57 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 4 . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulup bilâhara komisyonumuza havale edilen (Orman Genel 
sarısı) ilgili Orman Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde gör 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sıra ile (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli c 
malar için (109 014 500) lira, yatırım harcamaları için (53 869 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcam 
konulmak suretiyle söz konusu Genel Müdürlüğün Gider Bütçesindeki harcamalar toplamı (166 487 662) lir 

Sayın üyelerimiz görüşlerini beyan ile önümüzdeki yıllarda göstereceği faaliyetler ve beklenen sonuçlar ü 
açıklamışlar, ilgili Orman Bakanı ve diğer sorumluların verdikleri geniş bilgilerden sonra maddelerin müzake 
veller tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Boyar 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
. Harmancıoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

1 C. Ege 

Ankara 
/. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
II. î. Cop 

Eskişehir 
M. 1. Arığı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
Söz hakkım m'aihfuzidur S 

K. Demir 

Hatay 
H. Özkan 

A 
II 

B 
öz hakk 

İV. 

C. 

Orman G. Mel. (Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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İstanbul İzmir İzmir 
Söz hakkım ımaihfuzidur. M. Akan Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu C. Karagozoğlu 

(Kütahya Manisa Manisa 
1. E. Erdinç O. Kam&smanoğlu H. Okçu 

Tokat Trabzon Trabzon 
/. H. Balcı A. §. Ağanoğlu 'Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Orman Cr. Md. Bütçesi 

İzmir 
(Muhalifim 
T. Orhon 

,Maraş 
A. İmamoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kars 
K. Okycuy 

'Maraş 
A. Karakü 

Uşak 
0. Dengi 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

(S. Sayısı : 1400) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (109 014 500) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (53 869 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları içinde (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 604 162) lira ki, toplam olarak (166 487 662) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (166 487 662) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da 
devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazı
lı kadrolardan, (L) işaretli' cetvelde gösterilenler 1970 Bütçe yılında 
kullanılmaz. 

Orman G. Md. Bütç 

BÜTÇE KARMA KOM 

Orman Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Tasarının 1 n 

MADDE 2. — Tasarının 2 n 

MADDE 3. — Tasarının 3 n 

MADDE 4. — Tasarının 4 n 

MADDE 5. — Tasarının 5 n 

(S. Sayısı : 1400) 



(Hükümetin teklifi); 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1937 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 neü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (aylıklar ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) mad
desine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

ıMADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (ya
pı tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve s'atmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, b'ağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencile
rinden alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

İMADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirt
tiği hüküm ve şartlar gereğince Ormanların sınırlama işine 1970 yılın
da da devam olunur. 

iMADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesi hükümü 1970 yılında Orman mühendis muavinleri ve 
teknikerleri için de uygulanır. 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner ser
maye müesseselerinde çalışan muhasebe müdür ve yardımcılarına, say
man sayman yardımcıları ile sayman mutemetlerine, veznedar ile vezne-

Orman G. Md. 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci ma 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

iMADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci m 

(S. Sayısı : 1400) 
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(Hükümetin teklifi); 

dar yardımcılarına, mükellef kâtip mutemetlere, saymanlıklar emrinde 
çalışan aylıklı memurlara Merkez Levazım Müdürü ile yardımcısına 
ve ayniyat muhasibine 395 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı 
teşkilâtına ödenen nisbetler üzerinden kasa tazminatı ödenir. 

(MADDE 13. — Bu Kanun 1 Mart 1970 yılında yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanunu Maliye ve Orman Bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Sağ. ve Sos. Y. Babanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. O. Ava N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman G. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 13. — Tasarının 13 

(MADDE 14. — Tasarının 14 

Devlet Bakanı Adal 
T. Bilgin Y. Z 

Millî Eğitim Bakanı Bayınd 
O. Oğuz T 

Ulaştırma Bakanı Çalışm 
N. Menteşe 8. 

Köy İşleri Bakanı Orma 
T. Kapantı H 

(S. Sayısı : 1400) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 
12.150 

12.211 
12.212 
12.213 

12.214 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

•AYLIKLAıR Kesim toplamı 

Genel idare aylikları 
Orman hizmetlileri aylıkları 
Orman tekniker ve muhafaza okulu 
aylıkları 
Orman kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödem/eler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

Genel idare hizmetleri ücreti 
Orman hizmetliler ücreti 
Orman tekniker ve muhafaza olkulu hiz
metliler ücreti 
Orman kurumları hizmetliler ücreti 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

34 408 361 

28 919 800 
3 538 080 

502 200 
1 448 280 

1 

48 016 005 

19 ,306 074 
1 154 400 

802 620 
6 094 140 

Lira 

93 368 632 

Hükümetç e istenen 
Madde Bölüm top 

Lira 

32 081 671 

26 593 110 
3 538 080 

'502 200 
1 448 280 

1 

46 715 355 

17 081 064 
6 964 320 

802 620 
1 616 940 

Lira 

93 396 

((Hizmetliler ücreti toplamı : 26 464 944) 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 

10 034 945 
53 820 

9 771 305 
53 820 

Orman G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 
(G-eçici hiztmetliler ücreti toplamı : 

10 048 280) 
12,250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

(SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

12.310 Oocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emelkli keseneği karşılıkları 
12.380 iSosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Muha&eibe servisi, eldktronik makinalar 
fazla çalışma ücreti 

12.430 Konferans ücreti 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 

Orman 

— 30 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

1 346 
9 000 

,850 
000 

5 000 764 

480 
60 
40 
250 
6 

4 014 

000 
000 
000 
000 
000 
764 

223 155 223 155 

1 346 
8 855 

850 
280 

9 203 103 

480 
60 
40 
273 
6 

8 193 

000 
000 
000 
601 
000 
502 

150 000 150 000 

100 000 148 000 

0 48 000 
10 000 10 000 

30 000 30 000 

-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde ödemeğin geçildi 

12.442 Ormıan okulları ve eğitim menkezleri ders 
ücretti 
(Ders ücretleri toplamı : 90 000) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince verilecek 

tazminat 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt iği yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazıminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

Orman 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira l ira Lira Lira 

60 000 

1 205 000 

105 000 

1 100 000 

60 000 

1 205 000 

105 00ü 

1 100 000 

1 500 1 500 

4 200 

4 632 802 

120 000 
1 060 000 

10 
2 000 

1 000 

000 
000 

000 

4 200 

4 037 802 

120 000 
860 000 

10 000 
1 730 000 

1 000 000 

. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yollukları 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.847 'Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 3 962 800) 

/ / - Yurt dt§ı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı sıtaj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 75 002) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın akımları ve giderleri 

Orman 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

100 000 

1 

1 
100 000 

838 000 

143 000 
145 000 
130 000 
250 000 

1 643 000 

50 000 

1 

1 
25 000 

740 000 

128 000 
130 000 
122 000 
190 000 

-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bolüm Madde Ödoııeımı oosidi 

i:î.0(/: i:5.İ50 Yakacak alımları ve pideli eri 
13.160 Hizmetl i giyim alımları ve giderleri 
1:5.190 Diğer al ımlar ve giderleri 

GKNEL YÖ.VHTİMLH İLCİLİ (i i MİR
LER Kesim toplamı 

i:i.210 Su giderleri 
1 :>.220 Temizlik giderleri 
i:].2;)0 Aydınlatma giderleri 
1:5.290 Diğer yönetim giderleri 

H İ Z M r î T L E R L L İ\AlUA ALİM LAR 
1:5.350 Sağlık, araç, gereç; ve i!:":.-; alımları ve 

»id erler i 

19G9 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

125 000 
:55 000 
10 000 

Hüküm ete 
Madde 
Lira 

125 000 
35 000 
10 000 

155 000 

20 
:î() 
so 
25 

000 
000 
000 
000 

19 
e is tenen 
Bölüm topl 

Li ra 

154 000 

20 
:50 
79 
25 

000 
000 
000 
000 

5 000 5 000 

ULAKTI RM A GİDLRLERİ 
Kesim toplamı 

1:5.110 l \ ıs ta - telgraf giderleri 
1:5.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İ Ş L E T M E YL ONARMA Gİ
D E R L E R İ 

1:5 520 Hizmet taşı t lar ı işletme ve onarma 
gklerleri 

KİRA G İ D E R L E R İ 
13.610 ıKira bedeli 

220 000 

105 000 
105 000 

10 000 

(İ5 000 

300 000 

220 000 

105 000 
105 000 
10 000 

(İT) 000 

360 000 

Orman G. Md. Bütçesi 1 S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde Ödenenin oksidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

( ÎENEL YÖNETİMLERLE İLHİL! HİZ
MET G İ D E R L E R İ Kesim toplamı 

14.Sİ0 "\';ın«4-11Klîiıı korunma ve sigorta giderleri 
14. L>0 Mahkeme harçları ve giderleri 

( I r Y E N L İ K (!İ DERLERİ Kesim toplamı 

14..'Hl .'!-'>25 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
•f>'(M'eikîildiği giderler 

14.442 712(i saydı Kanama dayanı larak çıkarılan 
tüzüğün 119 ucu maddesinin gerekt irdiği 
giderler 
MALÎ H İ Z M E T L E R L E W Alil A ( İ İDER-
LER Kesim toplamı 

14.İ40 Para laşnııa giderleri 
YERÜİ, RESİM VE !I.AR(/LAR 

14.1.11 Bina ve arazi \ ercileri 
.14.-!-12 Diğer vergi, i'osinı ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA G İ D E R L E R İ 
Kesim toplamı 

14.."} M' Kurs giderleri 
14..''20 Burs giderleri 

Orman 
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1969 ödeneği H ü k ü m e t ç e is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Li ra 

9 734 003 

15 000 15 000 

3 

:j 

1 

67 500 

7 

:i() 
:]() 

816 

:!()() 
400 

500 

000 
000 

501 

000 
000 

67 

7 

40 
40 

3 341 

240 
2 SOI) 

500 

500 

000 
000 

502 

000 
000 

5 000 5 000 
10 000 10 000 

id. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

15.000 

14.5oO Dış ülkelerdi1 okutulacak öğrenciler 
giderleri 

14 540 Araşt ırma ve incelrıme giderleri 
14.:' 50 Sta j ve öğrenim giderleri 

TARIM ItİZ.MLTLLRİ ( İ İDLRLLRİ 
Kesim toplamı 

ORMAN İILZÂILTLLRİ (İİDKKLKKİ 
.14.88 i I Hin) »•iderleri 
14.882 Ulaştırma «iderleri 
14.88o Taşıt işletme ve onanma giderleri 
14.884 .J\ira bedeli 
14.885 (îiyim - kuşam alım ve giderleri 
1.4,886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
14.88!) .Diğer alını ve giderleri 

KURUM GİDEBLERİ 

OKULLAR OİDEÎÎLLIU Kesim toplamı 

ORMAN T U K N İ K L R VL M U H A F A Z A 
OKULLARI. U İ D K R L L m 

15.201 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.25."» Taşıt işletme ve onarma »iderleri 
15.V.55 Oiyim - kuşam alım ve giderleri 

1969 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Li ra L i ra 

O 
1 16 500 

1 

5 835 000 

:!85 
250 

! 000 
100 

1 100 
500 

2 000 
500 

2 654 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
HM) 

000 

4 323 750 

200 000 
25 000 
75 000 

52!) 000 

Orman d. M d. Hi'dcesi Si. S ; ı V b 

197 
H ü k ü m e t ç e istenen 

Madde Bölüm, topl 
L i ra L i ra 

11 500 
;o ooı 

5 437 000 

:!60 
225 

1 000 
100 

1 060 
500 

1 840 
:!52 

2 604 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

4 273 7 

200 000 
25 000 
75 000 

52!) 000 

1400) 



Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 15.25b Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek abm ve giderleri 
15.25!) Diğer alını ve giderleri 

TARIM KURUM (İtDURUURİ 
Kesim toplamı 

ORMAN' KURUMLARI (JİDERLERİ 
15.781 liüro giderleri 
15.782 Ulaştırma giderleri 
15.78o Taşıt işletme \re onarma giderleri 
15.78-1 Kira 'bedeli 
15.785 Giyim - 'kuşam alını ve giderleri 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alını ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ aiDERLEPv 

PROPAGANDA YH TANITMA GİDUR-
LURİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER-
bURİ 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü
badelesi liderleri 

Orman 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

300 000 
1 300 000 
225 000 

250 000 
1 300 000 
225 000 

1 669 750 1 669 750 

640 
i 0 4 
587 
\> 
ı 3 
80 
7 

175 

000 
000 
000 
500 
750 
000 
500 
000 

(İ40 
104 
587 
9 

t 3 

80 

175 

000 
000 
000 
99!) 
75(1 
000 
1 

000 
930 000 

20 000 20 000 

15 000 

Md. Rıiilıçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Bölüm Madde 

.12.000 
Kî .000 
14.00;) 
15 000 
IG.000 

ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.710 Temsil giderleri 
1(5.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜOCMv ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Kİ.810 Bina onarımı 
10.820 Malına ve teçhizat onarınıı 
10.840 • Bakım ve idame giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
YÖNETİM (f İLERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KÜRÜM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 000 

5 000 
5 000 

900 000 

19 
Hükümete e istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

10 000 

5 000 
5 000 

894 115 

(İ00 000 
100 000 
200 000 

•):; M S (i:l2 
i 04:; ooo 
f) 7:54 00:î 
4 :52:5 750 

930 000 

109 999 375 

(İ00 
93 
200 

015 
500 
000 

93 390 
i 544 
8 861 
4 273 

939 

109 014 

0 
0 
0 
7 
1 

5 

Orman G. Md. Biiteesi (S. Sayısı : 1400) 
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(A /2 ) YATIRIM HARCAMALARI 

1960 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Bölüm Madde Ödeneüin çeşidi Lira L i ra Lira 

21.G00 ETÜT VE P R O J E G İ D E B L S B J 27 023 000 

TARİM K t i K T ö R r ÎIe3İm toplamı 27 033 00!) 2 1 5 4 0 000 

21 . ; 11 Liüt ve proje »iderleri H; 704 000 !) 488 000 
21.112 Teknik personel üereHeri = = 7 7 1 0 0 0 İİ 158 000 
21. ; 13 Teknik personel -eçici yöı-ev yollukları i •>-!;; 000 804 000 

22.000 YAPI, T L S İ S VB BÜYÜK 0 \ A i ; i M 
({İDUKLBRİ 34- 138 500 

TARİM SLKT(>RÜ Kesim toplamı 32 753 500 28 289 000 

22.Mİ Yapı. lessi ve büyük onarım yiderlcri 26 960 400 22 544 000 
22.1 İL Teknik personel ücretleri 4 "70 000 5 504 000 
22 i i 3 Teknik personel «recici «.<<">rev yollukları 618 600 -182 000 

L<7İTİ\1 SIOKTÖRÜ Kesim toplamı 1 33Ü 000 980 000 

ORMAN OKULLARİ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım -iderler i 1 240 000 080 000 

0 Teknik personel ücretleri 13,5 000 0 
0 Teknik nersonel tıvcici u-örev A'<>!!ıık!;ırı 5 000 0 

Orman (î. Md. Bütçesi (S. Ssıyısı : 1400 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Li ra L i r a 

23 o;»'ı 

21.00u 

22.00,! 

23.00 : 

MAKİNA, T E O H İ Z A T YE TAŞIT 
ABIMBAR! YE Bİ 'Vİ 'K ONARIMLARI 

TARIM S E K T Ö R Ü Kesim toplamı 4 343 500 

23.1 I 1 Makina, ti'Hıizat alımları vr büyük ona
rımları 

23.1 !2 Taşıt alnnlnrı 
EĞİTİM SBKTÖRC 

23.!Jİ2 Taşıt al ını lan 

ETİVT VE RRO.ÎE (i İ DERLERİ 
Bölümü, top lana 

VAİM. TESİS VE B f A T K ONARİM 0 İ -
D E R L E R İ Bölümü toplanıl 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LA I i I V E 1V İ"* V I-' K' {) X A R BM E A RI 

Bölümü toj)lanıı 

YATİRİM HARTAM A BAR I TORBAMI 

2 0f>3 500 
2 190 000 

(i() 000 

27 02:} 000 

21 !:>S .",()() 

-!• 903 500 

66 085 000 

4 903 500 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

2 780 000 

2 700 000 

1 704 000 
996 000 

60 000 

21 Ö40 000 

2!) 569 000 

2 760 000 

53 869 000 

Orman (i. M<l. Bilicosi (S. Snvısı : 1400) 
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(A 3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Ödeneğin çeşidi Lira. Lira Lira 

/ - Sernuı-ıje teshili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

I)ÖXHH SLRM AYLLLRL öl")HM LLLK 
Döner sermaye 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 850 911 

K'AMrLAŞTMİiMA VL SATINALMA-
LAR BLDULİ Kesim toplamı 850911 

ol. Ki, 47Sf>, (icS.'il sayılı kanunlar gere
ğince kamulaştırma bedeli 
Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 
F.A.O. yardımı ile Kavakçılık Ivnstitüfriii 
için kamulaştırma bedeli 
Bina yapımı için arsa alımı 

ö() 

soo 

910 

000 

000 

/ / - T'ransf'erle r 
MALÎ TRANSFERLER 245 126 

BAĞİMSİZ IUVIM;LLİ İDARULLRL 
(TDtfMULUR 
öHO sayılı Kanunun !•'> ncü maddesine 

Orman (i. Md. üiilcesi (S. Sayısı : 1400 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.0'K) 

göre "Millî Prodükt ivi te merkezine ödene
cek akla. t 

FONLARA KATİLMA VL ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

:>4.(>20 712(5 sayılı Kanunini .°>7 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

:!4.(>:>() (5085 sayılı Kanunun -Ki ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu 

ULUSLARARASI T L Ş E K K r L L U R L 
ÖDEMELER 

:H.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EM LKLİ SANDIĞINA ÖDEMLLER 
Kesim toplamı 

:>r>.ıil(» r/r 1 ok karsılrkları 
•'i").220 Emekli ikramiyesi ('Bu ödeneği ihtiyaç; 

ni'sbetinde ar t ı rmaya Maliye Bakanı 
yetkil idir .) 

:>5.2:>0 Sandık yönetim giderleri 
LS5.240 Diğer ödemeler 

1060 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

:> ooo 

230 126 

180 12(5 

50 000 

10 000 

1 202 656 

017 (55(5 

250 000 
350 000 
75 000 

2 776 156 

19 
Hüküm ete e istenen 
Madde Bölüm topl 
Liva Lira 

5 00! 

216 487 

1(5(5 4S7 

50 000 

15 000 

1 309 170 

584 170 

250 000 
400 000 

75 000 

3 177 6 

Orman (!.• Md. Bütçesi (S. Sayısı : J400) 



Püliim Mr,'. İde ödeneğin <-( şidi 

35 01(0 LMîvKLİ AYLIKLA m VK l)UWAi BLX-
ZLKM ÖDEMHLHR 

:î5.';10 Kmeıkli, dul ve yetini a v l u d a n 
DURN'KK, BİRLİK, KTÜl 'M, KLIUAA 'S 
VB BLNZBBİ T L H L K k T L L B R L YAR--
i) L\ i I J A K E esi m toplamı 

:î5.7İO Orman (ionel Müdürlüğü (Mrıımr ve 
müstahdemler i öğle yemeklerinde yar
dımda luıl'uunıaik üzere) 

• W).İlli) (ii)r>4 sayılı Kaaıuna <j'üre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 

38 000 BORÇ ÖDEMELERİ 

•O BOKA YILLAR I U.SRO LAK I 
Kesim toplamı 

:!(i.:] 10 Kamın iktisadi teşebbüslerine «jreçen yıl lar 
. borçları 

'.\(')M2( Diğer ^eçen yıl lar borçlar 
;>(>.440 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç; ııisbetüıde ar i ı rma-
ya Maliye Bakam yetîkiiidir.) 

:>().()()() •(deri veril ecok para la r 

".an ı. . 

-. 42 - -

1969 ödeneği H ü k ü m e t ç e is 
Madde Dölüm toplanıl Madde Böl 

Lira Lira Lira 

415 000 1 800 000 

68 500 68 500 

62 500 (!•_! 500 

6 000 (i 000 
190 000 

175 000 175 000 

75 000 100 000 
0 75 000 

10 000 10 000 

5 000 5 000 

id. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

:i 1 .Oiıo ıIvLEUMLARA KATİLMA PAYLAT*! 
YL SLRAI'AYL TUŞKİLLLRİ 

Bölümü toplamı 
32.ü('i KAMI/BASTİRMA Y,L SATINALMALAR 

Holümü toplamı 
34.0(0 MALÎ TRANSPKRLLR Bölümü toplamı 
35.(HM SOSYAL TRA.YSFBRLLR 

Bölümü toplamı 
36.(O! I B O İ K ; ÖDBMLLBRİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

O n m n ( 
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19 
1969 ödeneği I l ü k ü m e t e e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

1 

850 911 
245 120 236 4 

2 776 156 3 177 6 
190 000 190 0 

4 062 194 3 604 1 

.id. Bütçesi ' S . Snvıs; : 1400 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin eesidi 

61.000 
11/2 — Vci'fji dışı (idiller 

KURUMLAR HASILATI 

1909 ydı tahminleri Hükümet :;c lalım 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira. 

175 126 577 16 

01.110 Döner sermayeden yardım olarak 42 126 577 
01.120 Tarife bedeli 94 624 378 
0I.L80 Müsadereli mallar bedeli 5 875 $22 
61.140 Maaşlar karşılığı 80 000 000 
(il.î")0 Genel Müdürlükçe tahsil olımaeak varidat 8 000 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

(58.-'00 Ba&ıslar 1 

H/3 — Özel (jelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.110 '0881 sayılı Orman Kanunumun .85 ııci 
maâdesi gereğince yapılacak ikrazlar 
karşılığı olarak Hazineden yapılacak 
yardım l 

72.400 Gecen yıllardan devreden nakit 5 000 000 

5 000 001 

28 487 660 
95 1907 512 
5 (02 488 

İ29 000 000 
8 000 000 

5 000 000 

(îrnmıı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



_ 45 — 

BöJüm Madde Gelirin çeşidi 

G 1.000 
08.000 
72.000 

KUR l TM LAK HÂSILATI Biilümü toplamı 
(JBŞlTLl (İİDURLUR Bölümü toplamı 
ÖZKL (İHLÎRLRR Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

19 
1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira, Lira 

.175 126 577 
1 

5 000 00:1 

180 126 579 

1(?1 487 (M 

:> ooo o 

166 487 6 

Orman G. M.d. IUitcesi (S. Sayısı : 1400) 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

da yanak la r ı 
('esidi Tar ih i Numarası O z e 1 i 

Kanım ;il . 8 . 19()f> (iSol. (Orman Kanunu) Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

;D) CETVELİ 

I). Memuriyetin n e v i Aded Ücret- I 1). Memuriyetin nev'i Adcd ("'en 

10 

Merkez 
Hesap Tetkik çişi 
Kn formasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı • 

» 
Sinema Teknisyeni 
Hol ografçı 
Ressam ve Desinatör 
Mücadele Başteknisyeııi 
Mü cade 1 e Tek 11isye11 i 
Liihora'nt (Koruma ) 
Makinist 
Kalori Terci 
Şoför 

100 
!).">() 
700 
(İOO 
(İOO 
soo 
S(M) 
200 
100 
;>oo 
000 
4,'>0 
4Ö0 

1 Şoför 
!) Dak t i l o 

12 Memur ( Kvrak sevkiya! çisı) 
S Dağıtıcı 

J2 Başlıademe 
I-' 1 iademe 
12 («ecebekçisi 
2 Servis Sol'i 
2 Ulekl ronik Deyin * )î>era1.örü 
-1 » » » 
ö Elektronik Bevin Tasni!' Op. 

400 
;.uo 
4Ö0 
400 
22)0 

:»',") 0 

(İOO 

:'»,)() 
::oo 
:;oo 

250 
KM) 

I). 

4 İc 

V De 
S 

10 Di 
2 Di 
t; Di 

.11. M 
10 Da 
1 1 
.12 
!2 

İ (i Şo 
11 

Orııııuı (î. M d. -Bütçesi (S. Kavisi : 1 400) 
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D. Memuriye t in ııev'i Ailvd Terci 

10 
15 
D! 
10 
14 
44 
10 

450 
400 
300 
300 
250 
250 
250 

10 Tarım Hizmetlisi 
.11 » » 
.1' î » » 
13 Bekeibaışı 
14 » 
14 llekei 
14 Hademe 

187 
Millî Parklar 

M Şoför 2 400 
12 Kâtip Mutemet 2 350 
11 Telefoncu 1 400 
14 ifademe 3 250 

Iîekei 3 250 

i 
0 
ı 

<) 
9 

(i 

Av Sahaları 
Şoför 
Av Üretme Teknisyeni 
Av KVı/Jervi Saikası 1 leke isi 

Etüt Plân Proje 
Desinatör 
Taksa tür 

Fidanlıklar 
l las ' imıkinis t 

11 

1 
• ) 

7 

!0 

• > 
. > 

(i 

•) 

3 400 

400 
J 50 
250 

3 050 

500 
500 

3 000 

800 
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.). M e m u r i y e t i n ı ıev' i 

7 Ikınma k in i ş i 
8 S. 1 M akiuisl 
i) S. 2 M akiuisl 
0 S. 3, M a k in iş i 
1 Mak in isi 
0 Şoför 
1 » 
2 A rahne ı 
3 » 

7 T a n ı t ı ! I i/inlet lisi (i >;ıs fit İn;: et) 
S » » » 
î) » » » 

10 ' f a r ı m Hizmet lisi (S . 1 k i -
( lane ı ) 

! 1 Tan ım I ii/.iiicl lisi (S . 2. Ki-
Ua ı ıe ı ) 

12 T a r ı m I li/.mef lisii ( S . 3, f i 
d a n e ı 

13 Tanım Hizmetlisi (S. 3 ki-
daneı 

!3 Uekeiibası 
14 » 
14 Kok e i 

13 Hadomie 
14 » 

i 1 Anıhar Memuru 

Aded 

4 
7 

14 
ıs 
11 
15 

•38 
5 

13 

;; 
.» 
1 

İV ret 

700 
(İOO 
500 
450 
400 

-!— 

400 
3'50 
300 

700 
300 
500 

50 

2 S 
15 
10 
77 
7 

20 

1 
4 

1). 

-1-50 

400 

350 

300 
300 
250 
250 
300 
250 

400 
350 

370 134 750 
Orıııa.n (i. M<1. ıllüteesi (X dayısı : İ400) 

t lia 
8 S. 
!) S. 

10 S. 
I i Ma 
i) Şo 

10 
1 1 
13 Ar 
8 Ta 
î) 

!0 Ta 
da 

1 ! Ta 
da 

12 Ta 
da 

13 Tii 
da 

!3 üe 
13) Ha 
i 4 lle 

!) KV 
!) Şo 

13 l>o 



D. Memuriyetin nev'i Aded 

10 
13 

9 
11 
14 
13 
14 
11 
14 
11 
13 
11 

'Sağlık Memuru 
Gece Bekçisi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
İşçi (Aşçıya'mağı) 
Hadıeme 

» 
Amibar Memuru 
Çamaşırcı 
İdare Memuru 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

1 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

23 

Muğla Muhafaza Okulu 

13 
12 
10 
14 
13 
11 
11 
11 
i l 
13 
14 
13 
14 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçılbaşı 
Aşçıyamağı 
Aşçı 
Şoför 
Elektrik Teknisyeni 
Ambar Memuru 
idare Memuru 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 
Çamaşırcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 

— 49 — 

D. 

13 
12 

13 
13 
12 
14 
12 
13 
12 
14 
13 
14 
13 
11 
12 

12 
11 
11 
11 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i 

B'ahçıvan 
Kaloriferci 

Adett 

1 
1 

20 

Maraş Orman Muhafaza Okulu 
Doktor 
Sıibhiye 
Aşçılbaşı 
Aşçı 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Ambar Memuru 
Hademe 
(rece B'ekçisi 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Elektrik Teknisyeni 
Kaloriferci * 

Kızılcahamam! Per. Eğt. 
Müdüıtiiüğü 

Ambarcı 
EDelktrilkçi 
Kalorliferci 
Aşçılbaşı 
Aşçı Yardımcısı 
Gece Bekçisi 
Bulaşıkçı 

1 
1 
i l 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

16 

Mer. 

1 
1, 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
350 

6 300 

300 
300 
350 
250 
350 
300 
350 
250 
300 
250 
300 
400 
350 

4 900 

350 
400 
400 
400 
250 
250 
250 

D. 

14 
14 

4 
e 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
9 

11 
19 
10 
11 
12 
13 

8 
7 
8 
9 
6 
7 
8 

Memu 

Hademe 
Çamaşırcı 

Teknik 

Ressam 
Poıtioğrame 
Muhaibere 
Muhafaza 

» 
» 
» 

Muhafaza 
Kesim ve 

» 
» 

Başfidancı 
» 

Fidancı 
» 

Tarım Hiz 
Başma'kini 
Makinist 

» 
» 

Lâboratuv 
Şoför 

» 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Şoför 

» 
» 

Tercüman 
Daktilo (Yabancı di] bilir) 
Kütüphane Memuru (Fotoğ-
rametri) 
Hademe 
Hademe 
Bekçi 

» 
Santralci 
Kaloriferci 

» 
Daktilo 

» 
» 

Ambar Memuru 
Makinist (Traktör Sürücüsü) 
Kâtip 
Kâtip Mutemet 
» » 
» » 

6 
1 
32 
1 
1 
1 
1 
9 

Kavakçılık 

500 
450 
400 
950 
800 

000 
300 
250 
300 
250 
450 
450 
400 
450 
400 
350 
600 
450 
400 
500 
400 
850 

128 5(5 000 

Laborant 
» 

500 
450 

D. Memuriyetin nev'i 

(J Başmakinist 
7 » 
8 S. 1 Makinist 
9 S. 2 Makinist 

10 S. 8 Makinist 
11 Makinist 
9 Şoför 

10 » 
11 » 
1L F ı'ektrikçi 
12 Arabacı 
13 Arabacı 

7 Başfidancı 
8 » 
9 » 

10 Fidancı 
11 S. 2 Fidancı 
12 S. 8 Fidancı 
18 S. 8 Fidancı 
12 Bekçibaşı 
13, » 
14 » 
14 Bekçi 
18 Hademe 
14 » 

Orman (1 Md. Bütçesi (S. S, 

I). 

11 
11 
8 

10 
12 
14 
18 
12 
10 
11 
18 
14 
13 
İl
l i 
18 
14 
' . İ l 1 

18 
12 
12 
10 
12 
.14 

D 

Elekt 
Şoför 
Aşçıb 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Dokt 
Snğlı 
Labo 
Kütü 
Tarım 
Bekç 
Hade 
Hade 
Şoför 
Çama 
Çama 
Amb 

Trabz 
Dokt 
Sağlı 
Telef 
Aşçıb 
Aşçı 
Aşçı 
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D. 

11 
13 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
10 
13 
14 
13 
13 
14 
12 

Memuriyetin 

Kaloriferci 

Nev'i 

Kaloriferci Yardımcısı 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Laborant 
Laborant 
Ambar M cirmini 
Kitaplık Memuru 
İdare Memuru 
Hademe 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Bahçivan 
Çamaşırcı 
Fidancı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
1 

31 

Ücret 

400 
300 
400 
400 
400 
350 
400 
350 
450 
300 
250 
300 
300 
250 
350 

9 950 

D. Memuriyetin nev'i Adedi Ücret 

13 
11 
12 
11 
1) 
11 
13 
14 
12 
13 
13 
H 
13 
14 

Bolu Orman Bakım Memurluğu 
Eğitim Merkezi 

Doktor 1 
Elektrikçi 1 
Sağlık Memuru 1 
İdare Memuru 1 
Ambar Memuru 1 
Aşçıbaşı 4 
Aşçı 1 
Aşıcı Yamağı 1 
Şoför 1 
Bahçivan 1 
Hademe 2 
Kaloriferci 1 
Kaloriferci Yardımcısı 1 
Çamaşırcı 1 

30Q 
400 
350 
400 
300 
400 
300 
250 
350 
300 
300 
400 
300 
250 

D. Memuri 

13 Gece Bekçis 

13 
12 
11 
11 
14 
12 
14 
13 
12 
14 

Eskişehir Or 

Doktor 
Sağlık Meım 
Fidancı Ust 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağ 
Şoför 
Hademe 
Gece Bekçis 
Kaloriferci 
Çaimaışırcı 

Bölüm Madde 

12.000 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Orman hizmertüeri geçici hizmetliler ücreti 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Onman Teknikeri 
5 Orman Teknikeri 
(i Orman Teknikeri 
7 Orman Teknikeri 
8 Orman Teknikeri 
9 Orman Teknikeri 

Aded 

25 
35 
45 
75 

120 
250 

Aydık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1). 

10 
11 
12 
13 

Mcmuııiyetin nev'i 

Orman. Teknikeri 
0tıman Teknikeri 
0 rm an T cknik eri 
Tatbikat Memuru 

D. 

(M) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Onman, Muhafaza Okulu öğ-ı 
reneiierinden alınacak ücret 
Orman Tekniker Okulu öğ
rencilerinden alınacak ücret 

2 850 

2 700 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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(R) CETVELİ 

İ970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygulanır. 

CARİ HARCAMALAR 
Bolüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri : 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Orman Fakültesinde .okutulacak öğrencilerin staj ve orman içi tatbikatında giymek üzere verilec 
giderleri de bu maddeden ödenil-. 

14.888 tşçi eğitim kampları giderleri : 
Orman Genel Müdürlüğü işçi Eğitim Kampları Yönetmeliği gereğince yapılması gereken bilCımum 

14.889 Diğer alım ve giderler : 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacakların, ilgili yöne 
lacak ödeme ve giderler bu maddeden ödenir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
23.112 'Jaşıt alımları : 

237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 

Orman G. Md. iBütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Aded Alınacak taşıtın cinsi 

Tarım Sektörü : 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

2 Efrıek 
2 Binek 
4 Arazi 
4 Ara'zi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 
4 Arazi 

Eğitim Sektörü : 
1 4 X 4 Arazi 

(Tenezzü'ı Şase) 
(iTenezzüh Şase) 

Binek 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) İki silik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 
pikap (3) kişilik) 

pikap (3) kişilik) 

Orman G. 
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Kullanılacağı hizmet 

Bakanlılk Makamı ihtiyacı için 
Müsteşarlık Makamı hizmetleri iç 
Ağaçlandırma etüt ve proje hizmet 
Orman yangınları ile mücadele hi 
Ormana zararlı böcek ve hasta! ilki 
Orman simirlama hizmetleri için 
Orman amenajman hizmetleri için 
Orman. Millî park hizmetleri için 
Ormaın av üretme hizmetleri için 
Orman fidanı üretim hizımetleri içi 
Ormaın kavak ağaçlandırma hizm 
Orman okaliptüs ağaçlandı tına hiz 
Orman toprak muhafaza ve yan de 
Orman kavakçılık araştırın a hizm 

Orman okulları hizmetleri için 

Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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T - CETVELİ 

237 Nolu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince Katma Bütçe demirbaşlarında kayıtlı 
ait cetvel 

Arazi 
Senesi Arazi binek Pikap Arazi Pikap Kaptıkaçtı Arazi Panel Kamyon 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

— 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
— 
— 
1 
6 
1 
11 
27 
12 
5 
1 
4 
.1 
— 

— 
— 
1 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
1 
1 
3 
2 
— 
— 
— 
I 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
1 
2 
14 
i) 
28 
1 
2 
—• 
5 
9 
19 
23 
21 
46 
53 
47 
36 
27 
—• 
— 

—• 
— 
— • 

— • 

4 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

1 

2 
— 
1 

87 12 344 10 2 10 

Orman G. Md. [Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 



Görevin adı 

Hhıkııkçu üye 
» » 
» » 

inşaat Y. M1i!h. veya Mühendisi 
Yüksek Mülhemdi» veya Mühenldis 
Siürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yabancı dil 'bilir) 
Laborant (Lisan bilir) 

Ücret Tutarı 
% 30 zammı 

Toplam 

Yangın Bekçisi 
» » 

Ücret tutarı 
% 35 zammı 

Toplam 
Yangın ha'beralma Nöbet Ücreti 

Toplam 

— 66-^ 

Adefd 

9 
9 
9 
2 
4 
4 
1 
2 
O 

43 

43 

300 
4 750 

5 050 

'5 050 

E 
1969 

Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

750 
500 
250 
750 
500 
800 
250 
800 
800 

300 
250 

. CETVELİ 

yılındaki 

Süre -

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 

diurtıinı 

Ay Tutan 

189 000 
162 000 
135 000 
42 000 
72 000 
38 400 
15 000 
19 200 
28 800 

701 400 
210 420 

911 820 

450 000 
5 937 500 

'6 387 500 
2 235 625 

8 623 125 
500 000 

9 123 125 

Aded 

4 

5 

9 
9 
9 
!2 
4 
4 
1 
2 
'S 

43 

43 

300 
750 

050 

500 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 
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1969 yılındaki duruım 

GöreVin adı 

Mütercim (Barem içi) 

Elektrik Teknisyeni 

Doiktor 
Sağlık Memurları 
Aşçı 
Şoför Makinist 

Ücret tutarı 

% 30 zammıı 
Toplam 

Ücret tu tan 
% 30 zammı 

Toplam 

Aded 

2 
1 

3 

3 

1;9 
.1.9 
19 
19 

76 

76 

Ücret 

1 250 
950 

300 
350 
400 
400 

Süre - Ay 

12 
12 

6 
6 
6 
6 

Tutarı 

30 000 
11 400 

41 400 

12 420 
53 820 

34 200 
39 900 
45 600 
45 600 

165 300 
57 855 

223 155 

Aded 

2 
1 

3 

3 

19 
19 
19 
19 

76 

76 

Ücret 

1 25 
95 

30 
35 
40 
40 

» e ^ ı 

Orman Gt. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1400) 





Toplantı : 9 • t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı«ı : 

1970 YILI 
Tekel G. Md. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve B 
Karma Komisyonu raporu (1 /300) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 4 . 197 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Saıjı : 71 -1028/2829 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca "hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Balkanlar Ku 
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dem 

Başbakan 
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Cari Harcamalar Gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı cari harcamaları 1969 yılma nazaran (13 376 692) lira Lazlasiyle 
miştir. 

Fazlalığın miktarlariylc ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıfklanmıştır. 

Lira Madde 

315 052 12.110 Aylıklarda olup terfi ve üst derece farklariyle % 35 oranındaki zamlardan meydana 
Hesalbi : 

22 486 800 1969 yılı fiilî .kadrosunun yıllığı 
'9 412 100 (ist dereceler farklarının yıllığı 

31 898 900 
11 164 61ı5 % 35 zammı m yıllığı 

43 063 515 Toplam 
'5.36 640 12.211 Hizmetliler ücretinden olup bâzı hizmetlilerin ücretlerine yapılan zamla yeni açılan 

(250) lira ücretli 16 aded hadcıne - bekçi ile (300) lira ücretli 10 aded koruyucu ka 
artmadır. 
Hesabı : 

10 801 800 i969 yılı kadrosunun yıllığı 
165 000 221 kadroya yapılan zamların yıllığı 

36 000 Cetvele efklenen (300) liralık 10 koruyucu kadrosunun y 
57 600 Cetvele eklenen (300) liralık 16 hademe - bekçi kadrosun 

154 200 Cetveldeki (250) liralık kadroların (300) lira yapılmasının 

11 214 600 
3 364 380 Jv m zammın yıllığı 

14 578 980 Toplam 

Tekel G. u\ld. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Lira Madde 

12.310 Çocuk zammında olup zamma müstahak çocuk sayısı ile muhtemel doğumlar için artırılmış 
Tedavi giderlerinde olup hizmetlilere de tedavi ücreti verilmesi ile tedavi yönetmeliğinde 
lük çerçeveleri ve diş protez ücretlerinin öd erinmesinin kabulünün gerektirdiği bir zamdır. 
Emekli kesenekleri karşılıkları maddesinden olup 1101 sayılı Kanun gereğince meydana gelmi 
Kasa tazminatında olup 1969 yılı istihkaklarına göre yapılmış bir zamdır. 
•Geçici görev yolluğunda clrp 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu gereğince teşekk 
ve yol paralarımın ödenmeleri için bilhesap artırılmıştır. 

225 O00 14.130 (Mahkeme harçları ve giderlerinde olup 1237 sayılı yetki Kanunu gereğince fcs re anmasın dan 
82 000 14.420 ıNisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler maddesinde olup 1237 sayılı yetki Kanu 

z ammedilmiştir. 

20 000 
2 250 000 

4 683 000 
1 150 000 
3 115 000 

12.310 
12.340 

12.370 
12.520 
12.813 

13 376 692 Toplam 

Yatırım (harcaımaları gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatırım harcamaları 1969 yılına nazaran (24 818 000) lira olarak tesbi 
zatında (36 318 994) lira ise de 1970 yılı programı gereğince bâzı tertiplere ilâve olunan (11 500 994) lira g 
(24 818 000) liradan ibaret bulunmaktadır. 

ıSermaye teşkili ve transfer Iharcamalan gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı sermaye teşkili ve transfer harcaımaları 1969 yılına nazaran (4 782 383) 
olarak tesbit edilmiştir. 

iNo'ksanhık haddiztmda (5 897 704) lira ise de bâzı tertiplere eklenen (1 115 321) lira güz ününe alınınca h 
liradan ibarettir. Fazla ve noksanların miktar, tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Fazlalar 

Lira 

3 400 
18 517 

374 404 
, '50-000 

1 
276 999 
250 000 
142 000 

1 115 321 

Noksanlar : 

34.630 
35.210 
35.230 
35.240 
36.310 
36.320 
36.400 
36.600 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı madesi gereğince Sigorta fonu karşılığında olup araç sa 
'% 1 ek karşılıklarında olup ıkanuni bir artıştır. 
iSandılk yönetim giderlerinde (kanuni fartotır. 
Diğer ödemelerde olup kanuni bir zamdır. 
Kamu iktisadi teşebbüsilerine geçen yıllar borçlan maddesinde olup muhteme'l borçla 
Diğer geçen yıllar borçları madesinde olup 1237 sayılı Kanun gereğince ltarca<nanı 
İlâm'a bağlı borçlar maddesinde olup 1237 sayılı Kanun gereğince harcar.anm fark 
Geriverilecek paralar maddesinde olup 1237 sayılı Kanun gereğince harcananın fark 

Toplam 

3 ı528 000 32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeline olup yapılması öngörülenim fazlası olmakla tenz 
16 208 34.620 Sivil Savunma fonu karşılığında olup 1970 giderlerinin fazlası bulunduğundan tenzil 

2 353 496 36.920 5582 sayılı Kanun gereğince alınmış avans tasfiye edilmekle tertip ve ödeneğe ihtiya 

5 897 704 Toplam 

Gelir Gerekçesi 

'Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı gelirleri (195 862 718) lira olaraik tahmin edilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/300 
Karar No. : 66 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1.7 . 4 . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulup bilâhara Komisyonumuza havale edilen (Tekel Genel Müdürlüğ 
sarısı), Gümrük ve Tekel Bakanı, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunduğu oturumd 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sırasiyle (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerd 
malar için (90 167 634) lira, yatırım harcamaları için (96 750 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
nulmak suretiyle söz konusu Genel Müdürlüğün gider bütçesindeki harcamalar toplamı olarak (195 862 718) lira tek 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde, Gümrük ve Tekel Bakanı geniş bilgi sunmuş, 
konu olan cay mevzuunda açıklayıcı izahlarda bulunarak bu konuda alman ve alınacak tedbirler üzerinde durmuştu 

Bakanın bu izahatını mütaakıp sayın üyelerin tevcih ettikleri sorular ilgililer tarafından cevaplandırılarak madd 

1 nci madde, maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, bölüm 12.000, (12.230 geçici hizmetliler ücreti) maddesine. 
istihdam edilecek 25 öğretmenin 6 aylık ücret tutarları karşılığı olan (182 700) liranın ilâvesi suretiyle, 

(A/3) işaretli cetvelin bölüm 34.000, (34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma Fon 
edilmek suretiyle değiştirilmiş, 

2 nci madde, bütçe gider - gelir denkliği nedeniyle maddedeki gelir rakamına da (182 882) lira ilâve edilmek sur 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan Y. Sözcü Kâtip 
Sakarya Aydın Ankara [Erzurum 

N. Boyar t. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman 
Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 



77. T. Toker 

iEdirne 
M. Harmanctoğlu 

İstanbul 
Söız hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tokat 
t. II. Balcı 

1. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. Smıaç 

izmir 
M. Akan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 
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Bolu 
77. 1. Cop 

Eskişehir 
M. İ. Ang% 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

C Karagözoğlu 

Manisa 
II. Okçu 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Zong 
7ı. 

Bolu 
'Söz hakkım mahfuzdu.] 

K. Demir 

Hatay 
Söz hakkım m ahi'uzdur 

77. Özkan 

İzmir 
Muhalifim 

T. Orhov 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

uldak 
Nedimoğlu 

B 
hakk 
İV. Y 

C. 

K. 

M 
A. K 

0. 

Tekel G. M'd. Bütçesi (S. Sayısı : 1401; 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (90 167 634) lira, yatırım 
harc'amaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (96 750 000) 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (8 945 084) lira ki, toplam olarak 
(195 862 718) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (195 862 718) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1970 yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetliler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. —• (Geçen yıllar borçları) maddelerdeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

Tekel G. Md. IBütc. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Tekel G-enel Müdürlüğü 1970 y 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdü 
(A/ î ) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
lira ve sermaye teşkili ve transfer ha 
cetvelde gösterildiği üzere (8 94 
(196 045 600) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müd 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

(S. Sayısı : 140.1) 



Hükümetin Teklifi 

a)1 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin il
gili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücret kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

^Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun'a bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satm'almalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

(MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı
na ait evrak ve vesikaların imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelik esasları 
dairesinde yapılır. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalış
tırılan işçilere ve hizmetlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günlerde günde 
bir kab yemek ve ekmek veya (İşçi adedi pişirme masraflarını karşılamı-
yacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz yap-

Tekel a. Md. Bütçe: 

Bütçe Karma K 

MADDE 7. — Tasarının 7 

MADDE 8. — Tasarının 8 

MADDE 9. — Tasarının 9 n 

MADDE 10. — Tasarının 10 

MADDE 11. — Tasarının 1 

(S. Sayısı : 140.1) 
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Hükümetin 'Teklifi 

maları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli 
verilebilir, 

MADDE 12. 

MADDE 13. 
yürütür. 

Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 

'Bütçe Karma Komisyo 

Başbakan 
8. Demirel 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
8. O. Avcı N. Cevheri H. Nakiboğlu 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci m 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü m 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Mente§e 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Adalet Ba 
Y. Z. Önd 

Bayındırlık B 
T. Güle 

Çalışma Ba 
8. Öztür 

Orman Bak 
H. Özal 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.150 

12.211 
12.230 
12.250 
12.270 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmeltliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücrâti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardılmı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zaımımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek 
ve prim karşılıkları 

Lira 

41 748 4^4 

41 748 463 

1 
16 837 055 

14 042 9140 
1112 500 

54 000 
2 628 215 
5 536 821 

755 000 
59 000 
75 000 

750 000 
18 000 

3 6117 000 

2621 821 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

71 337 940 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

43 063 516 

43 068: 5)15 

17 373 695 

'14 578 
İİ12 500! 

54 OOO 
'2 628 215' 

12 489 821 

775 000 
59 00O 
75 000 

3 000 000 
18 00O 

8 300 000 

2ı62 821 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istemen 

2 400 
3 350 000 

200 000 
1 !200 000 

5 000 
330 000 

850 000 

200 000 

Bölüm Madde 

12.520 
12.590 

12.610 

ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa taaminaftı 
6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 
tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

Madde Bö 
Lira 

3 857 500 

3 850 000 

7 500 

1 1500 

6 600 

lüm toplamı 
Lira 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

5 007 500 

5 000 000 

7 500 

I '500 

6 600 

12.710 Temsil ödeneği 4 200 4 200 
12."i 30 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğ

retmemi ödeneği 
YOLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

'2 400 
6 465 000 

200 000 
4 3Ü.5 000 

5 000 
330 000 

850 000 

ÖOO 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Bölüm Madde 

12.841 

ödenenin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplanıl 5 960 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a 

60 000 

Hükümetçe is 
Madde Böl 

Lira 

•'60 000 

13.000 

12.858 
12.854 

12.861 

12.871 
12.872 

/ / - Yurt dip yollukları 
•YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uızım anlar la yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
(Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRENİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 505 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

.GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demıiHbaş alımları ve giderleri 
Kî.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

100 000 

5 000 

200 000 

100 000 
100 000 

1 340 000 

350 000 
450 000 
500 000 
40 000 

2 782 001 

1100 000 

r> ooo 

200 00O 

100 OOO 
1100 000 

1 340 000 

3j50 000 
450 000 
500 000' 
40 000 

Tekel G. iMd. Bütçesi (S. Sayısı : .1.401. 



Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.İJ.0 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

— 15 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

345 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.320 

13.410 
13.420 
13.430 

13.610 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Giyim - kuşam alımları ve 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Posta telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira hedeli 

giderleri 

Kesim toplamı 

55 000 
40 000 

200 000 
10 000 
40 000 

20 000 

1 022 001 

592 000 
430 000 

1 

55 000 

120 000 

20 000 
100 000 

863 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

345 000 

55 
40 

200 
10 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

345 000 

20 000 
325 000 

1 022 001 

592 000 
430 000 

1 

55 000 

1 170 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
•gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 neu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşe
cek bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar Top. : 60 000) 

14.400 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

1.4.510 Kurs giderleri 
14.520 Bu i vs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.5^0 Staj ve öğrenim giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 

Lira 

60 000 

10 000 

50 000 

338 000 

28 000 

30 000 
30 000 

250 000 

Kesim toplamı 

rleri 

345 000 

50 000 
200 000 
10 000 
60 000 

60 000 

10 000 

50 000 

420 000 

110 000 

30 000 
30 000 

250 000 

345 000 

50 
200 
10 
60 

000 
000 
000 
000 

Tekel. G. M d. Bütçeni (S. Sayısı : 1401) 
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Büliira Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 

16 000 

DİĞER KĞİTİM GlDKRLKRİ 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM VK TARİMSAL ARATTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 (Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.714 Kira giderleri 
1.5.715 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
15.710 Malzeme alım ve giderleri 
15.719 Diğer alam ve giderleri 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 645 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

1.5.726 Malzeme alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

25 000 

645 000 

60 000 
:ÎO ooo 
50 000 
15 000 

450 000 
40 000 

25 000 

670 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde » Bölüm top 

Lira Lira 

25 000 

645 000 

60 000 
;ÎO ooo 
50 000 
15 000 

450 000 
40 000 

25 000 

670 

1 138 001 1 138 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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^ ^ 1969 ödeneği Hükümete e ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

ULUSLARARASI İLİŞKİLUR OİDER-
LERİ 

16 llO Uluslararaısı yurt içi toplantıları giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
I0.630 Gizli haber verine {öderleri 8 000 8 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA Vti TORUN O.İ-
•DKRLRRt 

16.710 Temsil i»iderleri 30 000 :î() 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM (lİI)UR-
LERİ 

Ui.ülO Bina onanını I 100 000 1 100 000 

Tekel G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 140:1) 

12.000 PUftSONUL GİDEHLURİ 
Bölümü toplamı 71 337 940 84 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 782 001 
14.000 HİZMUT GİDKRLERİ Bölümü toplamıı 863 000 
15.00i, KURUM GİDE1İLEB1 Bölümü toplamı (570 000 
16.0(1.) OKSİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 138 001 

UARİ HıAROAMALAR TOPLAMI 76 790 942 9 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

21. 
21. 
21. 

21. 
21. 
21. 

321 
322 
323 

331 
332 
333 

21. 
21. 
2!. 

341 
342 
343 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

SİOAR A FABRİKA!,AR I 
K<tüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teiknik personel geçici görev yollukları 
(Sigara fabrikaları toplamı : 775 000) 
EMANET AMBARLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teiknik personel geçici görev yollukları 
(Emanet ambarları toplamı : 55 997) 

İÇKİ (SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teiknik personel ücretleri 
Teiknik personel geçici görev yollukları 
(İçki sanayii toplamı : 85 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı-
Lira Lira 

20 000 
250 000 

T5 O00 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 140 006 

20 000 
700 000 
30 000 

5 000 
50 000 
5 000 

1 140 006 

1 264 000 

5 000 
750 000 
20 000 

5 9Ö9 
39 9-9*9 
9 999 

1 264 

20 000 
50 000 
16 000 

Tekel Ü. Mtl. Bütçesi (S. Sayısı • 140.1) 



— 20 — 

Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi 

ÇAY SANAYİİ 
21.851 Etüt ve proje gideri e ri 
21.852 Tökınik personel ücretleri 
21.858 Telknük personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 840 000) 
KİMYA SANAYİİ 

21.801 Etüt ve proje giderleri 
21.8(.<2 Teknik pemonel ücreti en 
21.8G8 Teknik perişan el geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : S 000) 
ıSAĞLİK 
•1-Citüt ve proje giderleri 
İJDARti BİNALARI VK SATIŞ DEPO
LARİ 

21.881 Etüt ve proje giderleri 
21.882 Teknik personel ücretleri 
21.888 Teknik personel geçici görev yollukları 

i(ıtdare binaları ve satış depoları top
lamı : 8) 

22.000 YAPI, TEKİS VE I İÜ YÜK ONARİM 
(JİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SUKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

000 

5 000 
25 000 
10 00ü 

53 953 994 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

20 000 
800 000 
20 000 

1 000 
6 000 
T 000 

53 953 994 

54 572 000 

Tekel (!. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401 
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19 

Bölüm Madde 

22.311 
22.312, 
22.313 

Ödeneğin çeşidi 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

300 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

611 400 
13 000 
3 600 

(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : 
628 000) 
BKMRA FABRİKALARI 

22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 9 377 000 
22.322 Teknik personel ücretleri 800 000 
22.323 Töknik personel geçici görev yollukları 45 000 

(ıSigara fabrikaları toplamı : 11 401 000) 

EMANET AMBARLARI 
22.331 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 1 058 000 
22.332 Teknik personel ücretleri 75 000 
22.333 Teknik Pens. geçici görev yollukları 7 000 

(Emanet ambarları toplamı : 893 997) 
İÇKİ SANAYİİ 

22.341 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 18 324 000 
22.342 Töknik personel ücretleri 1 025 000 
22.343 Töknik personel geçici görev yollukları 40 000 

(İçki toplamı : 13 477 000) 

ÇAY SANAYİİ 
22.351 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 19 346 997 
22.352 Teknik personel ücretleri 600 000 
22.353 Teknik personel geçici görev yollukları 70 000 

(Çay toplamı : 27 260 000) 

10 501 000 
850 000 

50 000 

12 

26 
1 

806 999 
74 999 
11 999 

912 000 
525 000 

40 000 

140 000 
050 000 

70 000 

Tekel O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.i>0i) 

KLMVA SANAYİİ : (Tuz ve Kibrit) 
22.r>61 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.<>62 Teknik personel ücretleri 
22.Wi3 Teknik personel ge(;ici görev yollukları 

(Kimya toplamı : 912 000) 

II)ARK BİNALARI VB SATIŞ DEPO
LARİ 

22.;>8T Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
22.'>82 Teknik personel ücreltleri 
22.-8-') Teknik personel geçici görev yollukları 

(İdare İtina ve saıtış depo. top. : '.)) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
Makimi, teçhizat alım lan ve büyük ona
rımları 

İMALÂT SANAYİİ SBKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Lira Lira 

919 997 
200 000 

10 000 

721 000 
25 000 
10 000 

200 000 

QQ 274 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

66 474 000 

827 000 
80 000 

r> ooo 

4 

40 914 000 

Tekel O. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1401 
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Bölüm Madde 

23, 
23. 

23. 
9'> 

3 İL 
•Tl:; 

321 

322 

23.341 

23. 
23. 
93 

23. 

23. 
9-1 

342 
343 
34 I-

Ödeneğin çeşidi 

MEVCUT TÜTÜN VK SİGARA MA
MULLERİ SANAYİİ 
ıMakina, teçhizat al im lam ve büyük 
onarımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Mevcut tütün toplamı : 600 000) 
»SİGARA FABRİKALARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teıknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara toplamı : 14 170 000) 
İÇKİ SANAYİİ 
iMakina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Teknik personel ücrotleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Taşıt alımları 
(İçki toplamı . 16 998 000) 
ÇAY SANAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük 
«narımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Cay toplamı : 7 963 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

404 000 

7 193 000 
100 000 
10 000 

5 290 000 
100 000 

5 000 

937 000 
300 000 
20 000 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

588 600 
11 000 

400 

14 0(50 000 
100 000 
10 000 

6 353 000 
100 000 

5 000 
540 000 

7 493 000 
450 000 

20 000 

Tekel 0. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21J »00 

22.00. ; 

2!5 00i) 

KİMYA SANAYİİ : (Tu* ve Kibrit) 
23.361 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.332 Teknik personel ücretleri 
23.36)3 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.364 Taşıt alımları 

(Kimya toplamı : 1 080 000) 
SAĞLIK 

23.37i 'Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 

23..374 Taşıt alımları 
(Sağlık toplamı : 103 000) 
KTÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPİ. TESİS VK İJÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRI MHARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

008 000 
40 000 

7 000 
155 000 

45 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

003 000 
40 000 
7 000 
30 000 

1 140 006 

53 $53 $94 

66 474 000 

121 568 000 

48 000 
55 000 

5 

4 

9 

Tekel (İ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32 ÖO; 

34.0CÜ 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalımı bedeli 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İ HARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
ıgöre Millî prodüktivite merkezine yardım 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.020 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi ge-
regin.ee Sivil Savuma fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 
ULUSLAR AR AS I TEŞ EKK (v LLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası Kurum ve Derneklere ka
tılma payı 

1969 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

8 000 000 

5 000 

234 875 

241 875 

23 000 

40 000 

8 000 000 

279 875 

1 
Hükümetçe istenen 
Lira Bolüm top 

Madde 

4 472 000 

5 000 

222 067 

195 667 

26 400 

40 000 

Lira 

4 472 

267 

Tekel (i. Md. Bütçesi S. Savısı : 1401 
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Bölüm Madde 

35.l'':ö 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 823 095 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

EMEKLİ SA\l) lf ;I . \A ÖDEM KLVAl 

35.210 1% .1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç ıiıisbetiınh 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

35.230 ıSandık yönetim giderleri 
,'55.2 5-0 Diğer ödetmeler 

ÖDÜL, İKRAMİYE MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsaibaikaları yardımı 
•'55.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları yar
dım derneğine (.memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

Kesim toplamı 

inde art ırinaya 

2 621 093 

5!57 908 
1 5O0 000 

-m im 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 

3 064 014 

'576' 426 
1 500 000 

837 5») 
1150 000 

7 002 

!5 

2 

000 
,] 

000' 
] 

l.<95 000 195 000 

Tekel (l. Md. üütcesi (S. Sayısı : 1401) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

(!B<u ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya'Maliye Bakam yetkilidir.) 

30.600 (î evi verilecek paralar 

36.700 Müteahhit bono borçları (A.M/F.) 

DİĞER BORÇ ÖDPIMiKLERİ 
•5582 sayılı Kanım gereğince verilen 
Avans karşılığı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30.31ü 

36.320 
36.400 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

iKanm iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
iborçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
•tlama bağlı borçlar 

63 000 

63 000 
200 000 

8 000 

2 353 496 

2 624 497 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

340 000 

339 &m 
•450 000 

150 000 

940 0 

Tekel fi. Md. Bütçesi («.' Sayısı : 1401 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

:î2.(M)î KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı- 8 000 000 4 

:î4.000 / MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 2719 875 
:J5.00<> * SOSYAL TFANSFBRLER 

Bölümü toplamı 2 823 095 A 
Ufi.OOO -BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 2 ıÖ24 4)97 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 13 727 467 8 

! 
Tekel Cî. Mel. Bütçesi (S. kıyısı : 1401) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B — CETVELİ 

1969 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira . Lira 

1 
Hükümetçe tahmin edil 

Madde BöJüra top 
Lira Lira 

63.000 

B/2 Vergi dışı gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.130 Tekel safi hasılatı 
63.210 Para cezaları 
•03.300 Çeşitli gelirler 

63.000 OKSİTLİ GÖ3LİRLHR VE CEZALAR 
Bölümü topların 

9 000 000 195 862 

186 862 768 
200 000 

8 800 000 

9 000 000 195 862 

Tekel G. Md. Büt.-esi S. Sayısı : 1401' 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

» 

Kanun 25 . 1 . 1941 4036 

»' 10 . 6 . 1949 5435 

» 9 . 5 . 1969 1177 

» 23 .12. 1936 3078 

» 9 . 5 . 1955 6551 

» 25 . 5 . 1942 4223 

» 7 . 1 . 1932 1918) 
» 29 . 8 . 1956 6829) 
» 1 . 9 . 1956 6846) 

12. 6 . 1942 4250 
Kararname 1 . 8 . 1942 2/18435 

Kanun 27 . 3 . 1969 1137 

— 30 — 

C - CETVELİ 

Ö z e t i 

inhisarlar Umum Müdürlüğü, teşkilât ve vazifeleri hakkınd 
4896, 5804, 6939, 107, 108) 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi h 
maddesi) 

TÜTÜN 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

TUZ 
Tuz Kanunu 

BARUT VE SAİRE 
Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av m 
kında ( 3 neü maddesi yürürlüktedir.) 

KAHVE VE ÇAY 
Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu (Kahveye ait hü kümler 49 
kaldırılmıştır.) 

KAÇAKÇILIK 
Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu kanunun 
kında 

.İSPİRTO VK İSPİRTOLU İÇKİLER 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu (İlgili ek ka 
inhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren in 
malt hulâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satması hakk 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 

Tekel (1. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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1). Memuriyetin nev'i 

9 Dağıt ııoı 
10 » 

12 

Aded 

(i 
5 
fi 
•) 
2 

Ücret 

500 
450 
400 
350 
800 

Toplanı 2 250 

(E) CETVELİ 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 (letdei hizmetliler ücreti 
12.250 Yaibanci uzma.ularla yardınıcıl 

rı ücreti 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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(G) CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 

5113) 
6476) Y. tütün amlbarı, Y. T. bakım ve işletme atölyeleri yaptırmak veya satmalmak 
7425) lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

4898) Fabrika, atelye, dmal ve doldurma evleri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve 
7200) gerekli her çeşit makina, alât donatım ve araçlarla tuzlalar için donatım satmal 

260) 'kurmak maksadiyle gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair. 

(L) CETVELİ 

Aded 
D. Memuriyetin nev'i 1970 Aylık 

4 Sivil Savunma Uzmanı 11 1 250 
5 Sivil Savunma Uzmanı 27 1 100 

38 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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(R) — CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa (bağlı (R) işaretli »cetveldeki harcama formülleri bu büt 

Bölüm Madde €ari harcamalar 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Yönetim yollukları : 
(Flahrika, atelye, "buzla ve diğer işyerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin yurt içi 
lulklariyle iç ve dış sergilere katıl adakların yollukları döner sermayeden ödenir.) 

12.813 Geçidi görev yolluğu : 
1177 sayılı Kanun gereğince teşkil olunacak kurullar üyelerinin gündelik ve yollukları d 
Tazminatlar : 

12.520 Kasa tazminatı : 
Kasa taziminat'ları, 7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tatarları üzerinden tüzüğün 
miaddeden ödenir. 403<6 sayılı Kanunun 4896 sayılı Kanunla değişik 30' ncu maddesinin ( 
olarak, tüzük dışında kalan Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa 'bağlı cetvelde 
nunla teisbit edilen aylık tutarlarının % 15 - % 25 nisbeti üzerinden verilecek tazminatl 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar Kanun/u ile 6/9408 sayılı Bakanlar Kurulukararı ge 
murları için alınacak tabancaların paraları da bu maddeden ödenlir. 

13.190 Diğer laihmlar ve giderler : 
Sağlık servisine alımacak malzeme ve ilâçların paraları bu maddeden ödenil-. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
Vergi, resim ve harçlar : 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 
İdarehane ve bürolar için kanunları gereğince «denecek vergi, reisim ve harçlarla gecikm 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler : 
1177 sayılı Tütün ve Tütün tekeli Kanunu gereğince tütün tatma ve itirazları tetkik işler 
olmıyan üyelerinin gündelikleri, kamuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak 
cak kanuni takibata ait giderler bu maddeden ödenlir. 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 14011) 
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Bölüm Madde 

15.716 Malzeme alım ve giderleri : 
Bu maddeden yapılacak alım ve giderler için Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
simine!eki fonmüi uygulanır. 

Yatırım harcamaları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Teknik öğrenim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajiyer öğrencilerin yevmiyeleri, bölü 
maddelerinden ödenir. Maltepe Sigara Fabrikasının anayolla ti a irtibattın1, sağlayacak yol yapım 
22.321 noi maddeden karşılanmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrine toptan ödenebilir. 
larını sağlayacak: yolların yapımı ve bakımları için gerekli para. 22.361 nci maddeden karşılanma 
Müdürlüğü veya iller özel idareleri emrine ödenebilir. 
Çay yolları ve tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlıyaeak yolların yapımı ve bakımları için g 
maddelerden 'kıarşılanımalk suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller 'özel idareleri emr 
Tuzlaların içme ve kullanıma sularının tesis, isale ve bakımı için gerekli para 2,2.361 nci madd 
Bankası emrine toptan ödenebilir. 

23.000 (MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLAR : 
Bu tertipten yapılacak harcamalarda yunt dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin yur 
kısımları için de 4896 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü uygıulanır. 

•Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.693 Kaçakla mücadele yardımları : 
Kaçıak takibatında koruyuculara, ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak öl 
kullanılmıyacak derecede sakatlanması halinde bu atların bedelleri nisbetiııde koruyuculara yap 
ödenir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraflariyl 
giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu madd 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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237 sayılı Kamın gereğince alınacak taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

îçlka) sıanıayii : 
4 Kaanyon tam yüklü, ağırlığı en az 7 500 

Kg. lık şasi ikaıbin (4X2) Diyarlba'kır, Başabahçe içki, istanbu 
(Bemzinli veya dizel) Bira fabrikaları şehir içi içjki naklinde 

1 Traktör 5 ton M - 52 Paşaibahçe içki Fabrikasında fa'brika 
naklinde 

Kimya sanayii tuz : 
8 At Tuzlalara içecek su naklinde 
2 Merkep Tuzlalara içecek su naklinde 

Sağlık : 
1 Kaptıkaçtı 4 X 2 Şehiriçi hizmetler için 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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Sıra 
No. 

84 
85 
86 
87 
88 
ı89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
im 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

İdare 
No. 

190 
308 
300 
108 
111 
292 
328 
299 
310 
186 
317 

55 
302 
233 
373 
389 
107 
288 
109 
386 
291 
393 
146 
309 
248 
267 
289 
.392 
240 

Plâka 
No. 

34 AO 767 
34 AC 766 
34 AC 764 
34 AO 768 
34 AO 769 
34 AC 770 
34 AC 751 
34 AC 786 
34 AO 787 
34 AC 778 
34 AC 799 
34 AC 753 
34 AC 782 
34 AO 780 
34 F F 090 
34 F F 918 
34 AC 716 
34 AC 748 
01 AC 091 
34 F F 886 
34 AC 784 
34 F F 902 
34 AC 775 
34 AC 776 
34 AO 773 
34 AO 774 
34 AO 772 
34 F F 901 
34 AC 777 

Markası 

» 
Mereury 
Volksvagen 
Ford 

» 
Volksvagen 
Jeep 
Volksvagen 
Mercurt 
Ford 
»Mereury 
Dodge 
Volksvagen 
Massey - Harris 
Fargo 
Land - Rover 
Ford 
Volksivagen 
Ford 
Land - Rover 
Vollksvagen 
Land - Rover 
Fildoç 
Mereury 
Austin 
Ford 
Wolks - Wa)gen 
Lam d - Rover 
Jeep 

Modeli 

1960 
1960 
1942 
1946 
1960 
1960 
1946 
1960 
1946 
1960 
1960 
1942 
1960 
1955 
1964 
1967 
1944 
1960 
1944 
1967 
1960 
1967 
1962 
1960 
1955 
1958 
1960 
1947 
1955 

Cinsi 

» 
Kamyonet 
'Kamyon 

» 
» 

Binek 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
Traktör 
Kamyon 
Binek 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 
(Binek 
Kamyonet 
(Binek 

Kamyon 
» 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 

Bu 

» 
» 

Malzeme 
» 
» 

Likör Fab 
» 
» 

Bira Fabr 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul S 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul K 
Paşabahçe 

» 
» 

Üsküdar Y 
» 
» 
» 
» 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 140.1) 



iSıra Idane Halka 
No. No. No. 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

404 
405 
297 
327 
360 
296 
255 
227 

39 
324 
256 
283 
368 
303 
246 
353 
343 
387 
37 

212 
286 
217 
335 
247 
301 
390 
204 
361 
218 

34 İKE 763 
34 KE 764 
34 AC 785 
34 AE 844 
01 DN 110 
01 AC 090 
01 DK 432 
06 AD 275 
06 AD 276 
06 AD 277 
06 AD 279 
06 AD 280 
06 DZ 368 
06 DZ 352 
06 AL 455 
06 EK 451 
06 EC 597 
34 F F 887 
53 AC 060 
34 AO 783 
36 AC 053 
50 AE 943 
13 AC 621 
44 AC 259 
44 AC 257 
44 AE 896 
59 AC 097 
53 AE 138 
58 AC 098 

— 41 

Markası 

[BMC. Morris 
» 

Woifes - Wagen 
Land - Rover 
Fargo 
Wolks - Wagen 
Jeep 
Ford 
Dodge 
Mercury 
"Willeys 
Fordson 
Fargo 
"VVoüiks - Wagen 
Austin 
Thames 
Ford 
Land - Rover 
Dodge 
Jeep 
Land - Rover 
Jeep 

» 
Austin 
"Wolks Wagen 
Land - Rover 
Wolks Wagen 
Desoto 
Ford 

1969 
1969 
1960 
1960 
1967 
1960 
1955 
1955 
1942 
1960 
1956 
1955 
1967 
1960 
1960 
1963 
1960 
1967 
1942 
1947 
1960 
1944 
1963 
1956 
1960 
1960 
1960 
1964 
1952 

Tekel O. Md. Bütçesi 

unduğu işletme Modeli 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
Binek 
Kamyon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyon 

» 
» 

Binek 
Traktör 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 

Otomobil 
Binek 
Otobüs 
Binek 

» 
» 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 
Kamyon 

» » 
» » 

İstanbul Başmüdür 
İstanbul Enstitüler 
Adana Tütün Fab 

» » 
Adana Y. T. B. v 
Anlkara Bira Fabr 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ankara Başmüdür 

» » 
» » 
» » 

İyidere Kereste Fa 
» » 

Kağızman Tuzlası 
Gülşelıir Tuzlası M 
Bitlis Tütün FaJb. 
Malatya Fabrikası 

» » 
Malatya Y. T. B. 
Tekirdağ Şarap F 

» » 

(S. Sayısı : 1401) 
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Plâka 
No. 

58 AC 099 
34 AD 381 
34 AD 380 
34 DR 563 
35 DE 705 
35 AK 883 
35 ,EC 993 
35 AF 667 
35 AU 283 
35 AF 666 
35 AZ 578 
35 AF 668 
35 AD 257 
35 AD 388 
35 DV 816 
35 DU 928 
35 EC 214 
35 AD 272 
42 AC 497 
42 AC 605 
42 AC 484 
34 F F 997 
42 DR 776 
10 AT 938 
21 AF 609 
27 AC 633 
27 AK 387 
27 AC 389 
27 AL 102 

Markası Bulunduğu işletme 

Massey - Harris 1955 Traktör 
ıŞavrtole 1946 Kamyon 
Mercury 1 960 » 
Dodge 1964 Kamyonet 
Fordson 1964 Traktör 
Jeep 1955 Binek 

» 1968 Kamyonet 
Ford 1946 Otobüs 

» 1962 » 
Mercury 1960 Kamyon 
Ford 1954 » 
Emter 1946 » 
Jeep 1955 Binek 
Wolks - Wagen 1960 Kamyonet 
Fargo 1964 Kamyon 
Badford 1967 Kamyonet 
Arçelilk 1968 Motorsiklet 
,Wolks - Wageın 1960 Kamyonet 
Ford 1946 » 
Jeep 1955 Kamyoneıt 
Land - Rover 1960 Binek 
G. M. C. 1967 Kamyon 
Jeep 1967 Binek 

» 1955 Kamyonet 
Desoito 1964 Kamyon 
Volks - Wagen 1960 Kamyonet 
Mercury 1960 Kamyon 
Chevrolet 1962 » 
Massey - Harris 1955 Traktör 

Mode 

» 
İzmir Şa 

» 
» 
» 

Çıamaltı T 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir Y. 
» 
» 
» 

» 
İzmir Tü 
Yavşan T 
Yavşan T 

» 
Bandırma 
Diyar*bak 
Gaziantep 

» 
» 
» 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1401) 
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(E) CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6-11521 sayılı karariyle alınan kadrolar 

Bölüm 

12.000 

12.000 

Madde 

12.230 

12.250 

ödeneğin nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
,» 
;» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

uzmanlarla yardımcı-
l an ücreti 

Görevin adı 

Tütün Eksper Kursu Öğretmeni 
» » » 
» » » 

Memurin (kursu 
» » 
» » 

Müskirat elksper kursu 
» ,0>! ]» 

» » :» 
» » » 
» ;» :» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlk öğretim kursu öğretmenleri 

Bıarem harici yabancı 
Çay uzmanı 

uzmanlar 

Aded 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

Ikadrosu 
1 

Ücret 
lira 

300 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
350 

4 500 

Hizme 
süres 
(ay) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

>i -e - i i 
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