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1. — (»ECEN TUTANAK ÖZETÎ 
Birinci oturum 

İstanbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve 
Ege Üniversiteli 1003 malî yılı Bütçe kanu

nu tasarıları açı!k oya sunuldu Ve' kanunlar 
Cumhuriyet Senatosunca kabul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19(63 ma

lî yılı Bütçe kanunu taşanları görüşüldü ye 
Cumlhuri'yet Senatosunca, 'tasarıların kanunlu-
ğu açık oyla kabul edildi. 

Ticaret Bakanlığı I9Ö3 malî yılı 'bütçesinin 
tümü üzerinde Ibir süre görüşüldü. 

Oturuma, saat 16 te toplanil'ma'k üzere, 12,55 
te son verildi. 

Başlkan 
Suad \Hayri {Ürgüplü 

Kâ'tîp 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

• ISHlvas 
Ahmet Çekemoğlu 

İkinci Oturum 

Ticaret Bakanlığı ,1003 malî yılı bütçjesi ,k$-
bUİ Ota'dll. ;;._,_ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1963 
malî yılı 'bütçesi üzerinde Ibir süre 'görüşüldü. 

Oturuma saat'1(9;30 da toplanılmak üzere 
£on verildi. 

Kâ'tip 
Başkan Kırklareli 

Suad \Hayri 'Ürgüplü Ahmet Naci An 
(Kâtip 
Adana, 

Sakıp önal 

Üçüncü oturum 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçssi 
kabul «olundu. 

Hu'dut v'e .Sahiller Sılhılıat. Genel Müdürlü
ğü ,1963 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı görü
şüldü ve tasarının açı'k oya sunulacağı bildi
rildi. -.:.„-

23,10 da toplanılmak üzere oturuma son ve
rildi. 

Başkan 
IBaşkanıvek'ili 

İhsan Hamit Tigrel 
KiıMareli 

Ahmet Naci, An 

Kâtip 
fSüJvas 

Ahmet Çekemoğlu 

Dördüncü, oturum . •. - .: 

Gümrük ve Tekel ;BaKaıiîi^.jİi^.'..)n>İî^ı 
•bü'tcjesi kabul eŞiJİ / ' " \ M ,V ;V.,.'."!'*",."...>'•••" 

, Tekel. Gen'el MMürii^'-1968;.^aaK-jrı3iı:Büt.' 
çe kanunu J taısarisı görüşüMü v& tAtfEûaöffî&qik 
oya- sunulacağı bildirildi. -: v "' ••''• •>••'• - ' 

; 5 . 2 . 1©'Ö3 Sah günü saat I p f t da toplanıl
mak üzere Birleşime saat-2y3i5_tei^on verildi. 

can -
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thsm Hamit Tigrel Ni&amettm Üzgûl 

Kâtip 
. _.;[Sj!vM,•-' 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Esat fosfay Diyanet İşleri Başkanlığının kaza
larda zekât sandıkları kurulması hakkındaki ta
mimi münasebetiyle demeci 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Gündem dışı sftz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sabahleyin gazetelerde Diyanet işleri Başkan
lığının bir tamimini okudum ve bundan duydu
ğum memnuniyeti ve Başkanlığı tebrik için 
yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Diyanet İşleri Reisliği kazalarda zekât san
dıklan- tesisi için harekete geçerek bir tamim 
yapmı$ bulunuyor. 

Malûmuâliniz, Vatikan bu meseleyle içti
mai adaletin tesis edilmesi yolunda herekete 
geçmiştir. Vatikan bu işe Papa XIII ncü Jean 
zamanından beri hıristiyan sosyalizmin esasla
rını vaz'etmeye başlamış ve zaman zaman 
encyeler ile ;bu: mesaisini geliştirmiş ve en son 
encyeliğe şimdiki Papa Jean-tarafından ('Ma
ta et magishum) adı altında yeni bir tamim 
çıkarılmıştır. 

Malûmuâliniz bizim dinimiz olan Müslüman
lık dini, dinler içerisiiîde içtimai adalet mese

li,) 16 S. Sayılı basmayazı 30.1.1963 gün
lü 34 ncü Birleşim tutanağının sonundadtr. 

lesiyle uğraşan yegâne dindir. Din adamları
mızın şimdiye kadar bu mesele ile uğraşmama
sı şayanı hayrettir, ilk defa olarak Diyanet 
işleri Reisliği bu meseleyi düşünmüştür. Ken
disini tebrik eder o tuttuğu yolda muvaffa
kiyetler dilerim. 

Yalnız iki mesele üzerinde durmak isterim. 
Başkanlığın tamiminde, zekâtın bir teberru ol
duğu yazılı. Malûmuâliniz, zekât bir teberim 
değil, namazdan sonra ve oruçtan evvel gelen 
bir ibadettir. Kuranda daima namazdan son
ra, Kitab-ül Fukıhtaki sıraya göre namaz, ze
kât ve oruç olarak gösterilmektedir. Binaen
aleyh, Diyanet işlerinin vatandaşın bu nokta 
üzerinde nazarı dikkatini celbetmeleri faydalı 
lolur. 

ikincisi, yine zekâtın muayyen bütçesine gö
re sarfı iktiza eder. Bu itibarla bütçenin fasıl
larının, maddelerinin buna göre tanzim edil
mesi şayanı memnuniyettir. Binaenaleyh, tesis 
edilecek zekât sandıklarında Diyanet işleri Re
isliğinin, merkezden bir idare şekli tesbit et
meleri suretiyle sarf bütçesinin buna göre ya
pılması şayanı memnuniyettir. 

Din adamlarımız sosyal meselelerimizle meş
gul görmekten dolayı sevinç içerisindeyim, ken
dilerini tebrik ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan evvel, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar- A — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mu
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, dürlüğü 1963 yılı Bütçesi 
O. Senatosu 1/167) (S. Saym : 16) (1) B — Tekel Genel Müdii/rlüğü 1963 yılı Büt

çesi 
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C. Senatosu B : 40 
1961) yılı Bütçesi ile Tekel Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçesini açık oyunuza arz ediyorum. 

Tarım Bakanlığı bütçesine başlıyoruz. 
Tarımla birlikte Tarım Bakanlığı, Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü bütçelerinin de. bir arada görüşül
mesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G — Tarım Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Tanın Bakanlığı bütçesinde 21 
arkadaş söz almışlardır. Demek ki, daha Ulaş
tırma Hakanlığı bütçesi ile Devlet Hava Mey
danları bütçesi. Çalışma Bakanlığı Bütçesi ve 
Sanayi Bakanlığı ve Petrol Dairesi bütçesi var
dır. Bugün bu bütçeleri bitirmek mecburiye
tindeyiz. Bu itibarla keyfiyeti bilhassa parti 
sözcülerinin dikkat ve insafına arz ederek mü-
zake reye baş] ıy o ram. 

.Söz Millet Partisi adına Sayın Rifat Etker'-
jndir. Buyurun. 

M. P. ADINA RİFAT ETKER (Ankara) — 
Muhterem Başkan, senatörler ve Hükümet Er
kânı; 

M. P. Adına Tarım Bakanlığı 1963 yılı büt
çesi hakkında görüşlerimizi arz ediyorum. 

1. Sosyal ve ekonomik bünyemizde tarımın 
yeri-: Yurdumuzda tarımla uğraşanlar genel nü
fusun • %•;76 sini teşkil etmektedir. 1961 gelir 
tahminlerine göre millî gelirimizin % 40 nidan 
fazlasını tarım çalışmalarımızdan elde edildiği 
düşünülürse, sosyal ve ekonomik bünyemizin 
temelini, tarım sektörüne bağlamak lâzımgelir. 
-r Bu hale göre, -milletçe kalkınmamızda birin
ci plânda tarım meselelerinin ele alınarak tarım
sal üretimin artırılması ve millî gelirin tek ba
şına düşen payını yükseltmek suretiyle mümkün 
olacağı gerçeği kendini göstermektedir. 

2. Tarım Bakanlığı bütçesi kifayetsizdir. 
Böyle olmasına rağmen 1963 yılı 12 milyarlık 
genel bütçede tarım sahasına ancak 442 milyon 
liranın ayrılmış olduğunu hayretle müşahede et
mekteyiz. Her ne kadar uzun vadeli kalkınma 
plânında, tarımsal kalkınmanın temel dâva ola
rak ele alınacağı ve tarımsal istihsalin artırıla
cağı derpiş olunmuş ise de, 1963 yılı bütçesin
de bu kadar az ve kifayetsiz ödenek ayrılması, 
endişemizi mucibolmaktadır. Bütçede ayrılan 
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paranın 290 milyon lirası cari masraflara aido-
lımca, yatırım için 151 milyon lira tahsis edil
miş oluyor. 

Tarımsal kalkınmanın programlı ve vadeli 
bir çalışma neticesinde mümkün olabileceği şüp
hesizdir. Bu kalkınma : 

1. Toprağın muhafazası ve erozyondan vi
kayesi, 

2. Toprağın teknik metotlarla sulanması, 
yeraltı ve yerüstü sularından âzami surette 
istifade edilmesi, modern tevzi şebekelerinin ku
rulması, direnaj sisteminin bütün sulama saha
larına tatbiki, 

3. Devletçe sübvansiyonlar verilerek çiftçi
nin toprağını yeteri nisbette gübrelemesi, 

4. Hayvan yemi ziratinin artırılması, çayır 
ve mera mevzuunıın halledilmesi, 

5. Hayvanlarımızın ıslahı ve verimlerinin 
artırılması, 

6. Çiftçinin eğitimi ve fennî âletlerle cihaz-
landırılması gibi hususların yerine getirilmesiy
le mümkündür. Alman Profesör Di-. Friz Baa-
de'niıı yaptırdığı hesaplara göre Türkiye'de 
tarımsal bir kalkınmanın süratle teinini için, 
tarım sektörüne her sene en az iki milyarlık 
bir yatırım yapılması tavsiye edilmektedir, 

3. Memleketin bugünkü zirai durumu: 
a) Senelerden beri zirai kalkınma edebiya

tı yapılagelmiştir. Bütçe müzakerelerinde ku
raklık hüküm sürdüğü yıllarda •. gazetelerde, 
Hükümet programlarında tarım mevzuunda! 
teklifler, vaitl^r sıralanmış fakat düne nazaran' 
hiçbir ilerleme elde edilememiştir. 

Memleketin zirai durumu ümit ve •emniyet 
verecek bir "durumda değildir. Hattâ bu elimlin 
feci bir manzara arz etmektedir. Hububat is
tihsalinde 1950 yılından sonra bir artış kayde
dildiği görülmekte ise de bu artışın ekilen ara
zinin artması sebebiyle meydana geldiği bir ha
kikattir. Bu artışın yanında meraların açılma
sı ile hayvancılığın, ormanların tahribatiyle de 
ormancılığın aleyhine telâfisi güç '.meseleler doğ
muştur. 

Prodüktiviteyi artıracak zirai bir politika 
takibolunmadığı, düzenli ve programlı bir zirai 
yatırım yapılmadığı içindir ki, bütün toprak 
kaynaklarımız ekildiği halde hububat'- istihsal 
hacmmda bir gelişme sağlanmamış, kendi- ihti-. 
yaçlarımız dahi karşılanamamaktadır. Son yıl
larda buğday istihsalâtımız senede sekiz milyon 
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c! Senatosu B : 40 
tonu geçmemiştir. Buna karşılık yiyecek ve to
humluk ihtiyacımız on milyon ton civarındadır. 
Aradaki noksan farkın Birleşik Amerika'nın 
sürplııs stoklarından hibe edilerek telâfi edildi
ği malûmdur. Bu hal, bir ziraat memleketi olan 
yurdumuz ve milletimiz için hüzün vericidir. 

b) Bizde buğdayın dekarda verimi nedir? 
Köylümüzün başlıca geçim vasıtası olan buğda
yın yurdumuzda bir dekardan alınan vasati 
miktarı 87 kilo kadardır. Yunanistan'da 117, 
İtalya'da 178, Fransa'da 207, Almanya'da 
302, Holânda'da 359 kilogramdır. Çalışımı gü
cünün ucuzluğu, ekilen arazinin fazlalığı gibi 
faktörler lehimizde olmasına rağmen buğday 
istihsalinde ne kadar geri olduğumuz açıkça gö
rülmektedir. 

1949 yılında 1 750 traktör iadedi 1959 da 
44 000 adedine yükselmiş, ekilen hububat arazi
si ise 1949 da 9 milyon hektardan 1959 yılında 
15 milyon hektara yükselmiş olmasına rağmen 
hububat istihsalâtiımızda ve verimde bir artış 
ve ilerleme kaydolunmamıştır. 

Bugüne 'kadar her türlü teknik imkânlar 
sağlandığı, ziraat erbabından hiçbir vergi alın
madığı, devletçe kredi ve tohumluklar tevzi 
olunduğu halde gerçek bir artışın meydana gel-
meyişi, şimdiye kadar takibolunan yanlış bir 
tarım politikasından ileri gelmektedir. Çünkü: 

e) 1. Orta - Anadolu'da görülen periyo
dik kuraklığa bir çare düşünülmemiştir. 

2. Toprağın "bünyesini bilmiyoruz ve mııh-
tacolduğu tabiî ve suni kübreyi vermiyoruz. 

3. ' İklim ve muhit şartlarına uygun tohum
luk yetiştirmiş değiliz. 

4. Halen ecdattan kalma usullerle çalışmak
tayız. 

• 5. Yurdumuz Tarım için her türlü şartları 
haiz olduğu halde bundan faydalanma imkânla
rından istifade edecek çalışmayı tanzim edemi
yoruz. 

6. Hesapsız ve plânsız bir traktör ithali yü
zünden ekim sahası genişlemiş ve bu 'hal kurak 
bozkır meraların da, sürülmesine sebebolmuştur. 
Bu'meraların büyük 'bir kısmı mahallin kurak
lığı yüzünden erozyonlarla çöl haline gelmiştir. 
Konya Karapınar, Cihanbeyli ve Kadmhan böl
gelerindeki misalleri gibi. 

Meraların açılması : 
1949 yılında 42 milyon hektar çayır ve me

ra mevcudumuzdan, son yıllar içinde 12 milyon 

5.2.1963' 0 : 1 
hektarı sürülerek hububat ziraatine alınmış, 
geri kalan 29 milyon hektar mera da verimini 
kaybetmiş durumdadır. Zira açılan çayır ve 
meralarımızın c/c 70 ini iyi vasıftaki taban ara
zideki çayır ve meralarımız teşkil etmekledir. 
Buna mukabil son on yıl içinde hayvan mevcu
dumuz % 40 ııisbetinde artış kaydederek bugün 
76 milyon başa baliğ olmuştur. Binnctice çoğa
lan hayvanlar daralan meralardaki otların kök
lerine kadar ıgirmişler, meraların harabiyctine 
sebeboknuşlardır. Esasen iklim karakteri iti
bariyle bozkır meralarını teşkil eden Orta-Ana
dolu'da mera durumu bu suretle feci bir man
zara arz etmektedir. Bir »taraftan meraya kar
nını doyuran ak için giden hayvan aç dönerken, 
üzerinden nebat florası kalkmış meralarda da 
toprak erozyonu amansız icraatını göstermek
tedir. 

e) Erozyon; mera, orman tahribatı, rüzgâr 
ve su erozyonlarını süratlendirmiş, verimli top
rak tabakalarının mütemadiyen denizlere ak
masına sebebolmaiktadır. Su erozyonla riyle en 
mümbit vadi ve ovalarımızın taş, çakıl ve moloz 
yığınlariyle dolarak istifade edilmez hale gel
miştir. 

f) Sulama işi ; Toprağın entegral sulanma
sı mevzuunda da ferahlatıcı bir durum yoktur. 
Bugün devlet teşkilâtı tarafından ancak (250-
300) bin hektar arazi sulanabilmekte ise de, 
bilgisizlik, sulama 'kanallarının noksanlığı, Dre
naj imkânlarından mahrumiyet gibi sebeplerle 
en mümbit topraklarımızdan 100 bin hektarlık 
bir arazinin çoraklaşmasına vesile olmuştur. 
(Konya'nın Çumra kazasında görülen hâdise). 

g) Teknik bilgi noksanlığı : Ç'ii'teinin tek
nik bilgisi çok noksandır. Halen yurdumuzda 
karasaban hâkimdir. Yanlış bir zirai kredi poli
tikası yüzünden köylümüz, altından kalkması 
güç bir şekilde borçlandırılmıştır. 

i) Fiyat politikası : Zirai mahsullerin fi
yat ve pazarlanana hususları iyi değildir. Mu-
rakabcsizlik yüzünden, müstahsilin malı, elin
den ucuza çıkar, müstehlike pahalıya mal-
olıır, arada mutavassıt kazanır ve fiyat pa-
hallılığı alabildiğine artar. 

Muhafaza, ambalaj ve pazarlama tekni
ğinin kifayetsizliği yüzünden ihracedebilece-
ğinıiz birçok zirai mahsullerimiz heder edil
mektedir. 
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Ö. Senatosu B : 40 
j) Tarım sektörüne ait hizmetler muh

telif bakanlıklara dağılmıştır. Koordine bir 
çalışma yapılmadığından, zirai alanda bir in
kişaf sağlanamamaktadır. 

4. Bütün bu hususların tetkik ve tahli
linden anlaşıldığına göre bugüne kadar ta
rım politikamız «plânımız, plânsızlığımızdır» 
düsturuna dayanan bir zihniyetin kurbanı ol
muştur. 

Bugüne kadar tarım sektörüne devlet büt
çesinde milyonlarca lira ayrıldığına (F. O. A.), 
(I. G. A.) gibi teşekküllerden de dış yardım 
sağlandığı hesabedilirse, ziraatimizin buıgün 
içinde bulunduğu bu fecî tablo karşısında, Ta
rım Bakanlığının nasıl plânsız ve programsız 
çalışmış olduğunu açık bir şekilde göstermek
tedir. 

5. Kanaatimizce zirai kalkınmayı temin 
edecek tedbirler ne olmalıdır? 

•a) Reel ve objektif olarak tarım dâva
larının ele alınabilmesi için evvelemirde mil
lî bir tarım şûrasının kurulması lâzımdır. 
Bu şûrada üniversite ilim adamları, Devlet 
Plânlama uzmanları, Tarım Bakanlığı müte
hassısları ve siyasi partilerin tarım ve eko
nomik uzmanları bulunmalıdır. Memleketin 
ziraat, hayvancılık, ormancılık konuları, bu 
şûrada ilmin ışığı altında ıreel. ve objektif öl
çülere göre tesbit olunmalıdır. 

b) Bugün tatbik edilmekte olan zirai 
amenejmanı mutlak surette değiştirmek zo
rundayız. Ekstansif ziraat sistemi yerine en-
tansif ziraat sistemine geçmek mecburiyetin
deyiz. 

Tarım Bakanlığı elemanlarının şeker fab
rikaları ziraat teşkilâtı gibi köylü ile elele 
çalışması lâzımdır. Şeker fabrikalarının bu
lunduğu yerlerde, bugün zirai amenejmanm 
değişmiş olması, bu teşkilâtın köylü ile. elele 
vermiş olmasının bir neticesidir. 

c) Bugünkü işletme sistemi ile tarım mah
sulleri, istihsalin miktarını artırmak müm
kün değildir. Ancak yukarda arz ettiğimiz 
gibi toprağın muhafazası erozyondan vikaye
si, entegral sulama işinin ele alınması, top
rağın tabiî ve suni gübrelerle gübrelenmesi, 
hayvan yemi ziraatinin artırılması, çayır ve 
mera mevzuunün düzenlenmesi, çiftçi eğitimi 
gibi problemlerin plânlı ve programlı olarak 
halledilmesiyle kabildir. 

5.2.1963 0 :1 
d) Yurdumuz muhtelif iklim bölgelerine 

ayrılmıştır, gerek toprak karakterleri ye ge
rekse iklim bölgelerine göre ziraat, hayvan
cılık ve ormancılık sahaları geniş olarak 
tâyin ve tesbit olunmalıdır. 

Ziraat sahası olarak ele alınacak bölge* 
nin toprak tahlil ve karakterine göre hangi 
çeşit ürün yetiştirilmesi tesbit edilmelidir. 
İhraç bakımından dünya piyasalarının iste
diği tip ve kalitede standardize olunabilir. 

e) Tarım mevzularının yalnız devlet büt
çesinden ayrılacak paralarla hallolunmasına 
imlkân yoktur. Bu hususta özel sektörün de teş
vik ve himaye edilmesi lâzımdır. 

f) Bu memlekette toprak reformu lâzım
dır. Kanaatimizce toprak mülkiyeti ve ara
zinin kullanılması hususunda fbir toprak re
form kanununa ihtiyaç vardır. Memnuniyet
le öğrendiğimize göre böyle bir kanun Tarım 
Bakanlığınca hazırlanmış ve Meclise sevk 
olunmuştur. 

Hayvancılık mevzuu : 
Muhterem arkadaşlar; şimdi hayvancılık 

meselelerimiz hakkında görüşlerimizi acridıyo* 
rum. 

1. Türkiye'de hayvancılığın önemi; Tür
kiye'de hayvan ve hayvan mahsulleri gelirleri, 
millî gelirin % 16 sim, tarım'gelirleri-yekû
nunun % 23 ünü teşkil etmektedir. Milletçe 
beslenmemizde olduğu kadar, döviz temini ba
kımından da ihraç maddeleri arasında hayvan
cılığımız mühim bir mevki işgal eder. 76 
milyon baş civarında olan hayvan mecmuuriraz 
vatandaşa her sene 5 milyar 179 milyon lira 
gelir sağlamaktadır. 

Yurdumuzda hayvancılık çok iptidaidir. 
Büyük servet kaynaklarımızdan biri olmaya 
elverişli olan hayvancılık mevzuumuz; ma
alesef bu güne kadar devletin en küçülf bir 
himayesini görmüş değildir. Bilâkis Tarım 
Bakanlığının hububat istihsaline matuf yanlış 
politikasının kurbanı olmuştur. 

2. Hayvan mevcudumuz, .genel nüfusa > 
göre fert başına düşen miktarı yönünden dün
ya milletleri arasında başta, faikat hayvan* 
ların sağladıkları verim bakımından ;eîi son
ra gelmektedir. ..._.,. 

Verim azlığında en mühim âmil, hayvanla
rımızın normal beslenme imkânlarından mah-
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mm bulunmasıdır: Bu hale sebep, yurdumuz
daki Mğır ve köyün ırklarının verim kabiliyet
leri bakımından'dejenerasyona mâruz kalmış 
olmalarıdırV 

Nitekim israil'de yetiştirilmekte olan bir 
nevi süt (tipi keçilerden senede ortalama 650 
kilo süt alınırken, memleketimizde inekler
den senede ancaık 500 kilo süt alınabilmekte
dir. Diğer memleketlerde ineklerden elde edi
len süt •vasatilerini gözden geçirdiğimizde Yu
nanistan'da 1 800, Fransa'da 2 200, Almanya'
da M50 , Holânda'da •- 4 000: -kilogram olduğu 
görülür, •._-;•.< 

Et verimleri yönündien de sığırlarımız aynı 
tabloyu gösterir. Mezbahalarımızda kesilen 
yerli sığırlarımızın vasati canlı ağırlıkları 
150-160 kilo arasındadır. Bu rakam Ameri
ka'da ve Avrupa'da yetiştirilen koç ve koyun
ların canlı ağırlıklarına tekabül eder. Bu mem
leketlerde sığırların vasati canlı ağırlıkları 
400 kilogramdır. 

Profesör Baade'nin yaptığı bir hesaba göre 
20 sene içinde mezbahalarımızda kesilen 8 
milyona yakın .sığırdan 150 - 400 kilo ara
sında canlı ağırlık farkından et zayiatımız 
2 milyar kiloyu bulmaktadır. Etin vasati ki
losunu 2 liradan hesap ettiğimizde 4 milyar 
^Pürk^Mrasîna tekabül eder. Deri yapağı, tiftik, 
yumurta istihsalâtımızda da durum aynıdır. 

3. 'Yurdumuzda (Saldım çayıra, mevlâm 
kayıra) hayvancılığı hâkimdir. Meralarımız 
hakkında yukarıda geniş izahat verdik. Bugün
kü hayvan mevcudumuza nazaran meralarımız 
yetersizdir. Hayvanlarımızın ıslahı için hariç
ten ne kadar iyi vasıflı, yüksek verimli damızlık 
ithal edersek edelim, hayvanların rasyonel bir 
şekilde beslenmesi temin olunmadıkça, hay
vancılığımızın inkişafından bahsetmek gülünç 
olur. Bilhassa şunu esefle kaydetmek icabeder 
ki, senelerdenberi yanlış bir düşüncenin zebunu 
olarak dış memleketlere her sene yağlı küsbe, 
kepek-ve arpa gibi kuvvetli yem maddelerinin 
ihracında ısrar edilmesi, hayvanlarımızın yal
nız samanla beslenmelerini intaç etmiştir. Bes
leme değeri olmıyan saman ise, hayvani gıda 
maddelerini azalttığı gibi yavrularının cılız 
doğmasına vesile olmaktadır. 

B) Türkiye'de hayvancılığın inkişafında 
ne gîbî tedbîrler alınmalıdır ? 

6. â. İ963» Ö : İ 
Muhterem arkadaşlar; özlenen, kaliteli ve 

verimli bir Türkiye hayvancılığının sağlanma
sı içiii; 

1. Yurdumuzda süratle yem nebatları is
tihsalini artıracak, çayır ve mera işini düzenli-
yecek, köylüye hayvan bakımı ve beslenmesi 
üzerinde bilgi verecek iyi bir organizasyonun 
kurulmasına ihtiyaç vardır. 

2. Hayvan hastalıklariyle mücadele; yur
dumuzda hayvanların salgın ve paraziter has
talıklardan yıllık zayiatı milyonlarca liraya 
tekabül etmektedir. Tarım Bakanlığının res
mî kayıtlarına göre senelik hayvan zayiatı 11 
milyon başa baliğ olmaktadır. Bunun para ile 
ifadesi ortalama olarak bir milyar yüz milyon 
lira demektir. Son yıllarda yurdumuzda görü
len salgın hayvan hastalıkları yüzünden can
lı hayvan ihracatımız • azalmıştır. Bilhassa sı
ğırlarda görülen Şap hastalığı yüzünden Yu
nanistan, İsrail, Sovyet Rusya gibi memleketler, 
yurdumuzdan sığır ve koyun ithalâtını durdur
muştur. 

Diğer taraftan hayvanlardan insanlara ge
çen tüberküloz, şarbon, kuduz, Malta humması, 
ruam ve şap gibi insanların sıhhatini tehdide-
den mühim salgın hayvan hastalıklariyle yete
ri kadar mücadele yapılamamaktadır. Bu iti
barla, 

a) Bu hastalıklarla radikal mücadele ya
pılabilmesi için Veteriner Umum Müdürlüğü 
bütçesine yeteri kadar ödenek konulmalıdır. 

b) Veteriner 'teşkilâtı iyi bir şekilde moto
rize edilmeli, alât, malzeme bakımından teçhiz 
olunmalıdır. 

c) Salgın hayvan hastalıklarının mücade
lesinde feragatle çalışan veteriner teşkilâtı ele
manlarının maddeten tatmin edilmeleri lâzım
dır. 

3. Hayvanlarımızın ıslah ve üretim işi : 
a) Hayvanlarımızın ıslah ve üretimini sağ

lamak maksadiyle, şimdiye kadar Devletçe alı
nan tedbirler meyanmda yurdumuzda kurulan 
muhtelif hara, inekhane, aygır deposu ve suni 
tohumlama istasyonlarının çalışmalarını, kendi
lerine sağlanan imkânlar dâhilinde takdirle kar
şılamak lâzımdır. Bugün hayvan ıslah müesse
selerimizde, hayvancılığımızın inkişafını sağlı-
yacak, memleket şartlarına uygun at, sığır ve 
koyun tipleri elde edilmiştir. Ancak bu çalış
maların köylüye intikali mevzuunda Tarım Ba-
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kanlığı bütçelerinde şimdiye kadar yeter mik
tarda ödenek sağlanamamıştır. 

b) Millî mensucat sanayiimizin hammadde
leri meyanmda olup her sene 250 : 300 milyon 
lira döviz vermek suretiyle hariçten getirdiğimiz 
merinos yapağısı, memleketimiz dâhilinden 
kendi koyunlarımızı merinosa tahvil etmek su
retiyle sağlamak mümkündür. 30 milyon başı 
mütecaviz koyun mevcudumuzdan 5 milyon ba
şını, merinosa tahvil ettiğimiz takdirde, millî 
mensucat fabrikalarımızın muhtacolduğu sene
lik 30 bin ton merinos yapağısını yurdumuz 
dâhilinden elde etmemiz mümkündür. 

Esasen Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri 
Umum Müdürlüğü bu işe başlamıştır. Ancak 
çok yavaş bir tempo ile yürümekte olan bu işin 
hızlandırılması ve bu maksatla ele alman, me
rinoslaştırma bölgelerindeki yetiştiricinin teşvik 
ve himayesi, yapağı fiyatlarının, yerli yapağı 
fiyatına nazaran pirimli mubayaa edilmesi lâ
zımdır. Bu meyanda Yapağı, Tiftik Anonim 
Şirketinin Reorganize edilerek malî durumunun 
süratle ıslah edilmesi şarttır. 

c) Sığır neslinin ıslahı konusunda ise, hay
van yemi ziratinin inkişaf ettiği bölgelerde ve 
büyük şehirlerimiz civarında süt tipi damızlık
larla suni tohumlama işinin organize edilmesi 
lâzımdır. Et tipi sığır yetiştiriciliğinin süratle 
halka intikal ettirilmesi lâzımdır. 

Besiciliğin geliştirilmesi amaciylc Amcrika'-
lılarm karşılık paralardan 1062 yılında verdik
leri 15 milyon kredinin bu yıl başarılı sonuç 
verdiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
1903 yılında bu kredinin en az 100 milyona ib
lâğı hususunda kıymetli Tarım Bakanımızdan 
rica edeceğiz. 

4. Hayvan mahsullerinin fiyat meselesi: 
Şimdiye kadar yapılan tatbikat göstermiştir ki, 
hayvan mahsulleri fiyatları tesbit edilirken hiç
bir zaman maliyet unsuru dikkat nazarına alın
mamıştır. Meselâ, bir kilo kuru otun 40 - 45 
ve bir kilo arpanın 65 - 70 kuruştan satıldığı bir 
zamanda ete 600 kuruş fiyat takdiri, etin mali
yeti hakkında bilgi sahibi olunmadığının bir de
lilidir. 

Süt, yumurta ve diğer hayvan mahsullerin
de de durum aynıdır. Hayvancılığımızın inkişa
fı, yetiştiricinin korunmasiylo kabildir. Bu da 
ancak hayvan ve hayvan mahsulleri fiyatlarının 
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maliyet esasına göre hcsabedilmesiyle kaabildir. 
istihsali artırmak ve istihsali korumak Devle
tin başlıca esas vazifelerinden biri olmalıdır. 

5. Veteriner teşkilâtının reorganizasyonu 
lâzımdır. Her ne kadar son yıllarda veteriner 
hekimliği, memleketimizde oldukça mühim in
kişaflar kaydetmiş ve cidden kıymet ifade eden 
ilim adamları yetiştirmiş ise de, ancak bu he
kimlik kolunun yurdumuzda halen kazanç sağ-
lıyan bir meslek olmayışı, tahsil süresinin uzun 
ve zor olması yüzünden, rağbet görmemektedir. 
Memleketimizde bugün veteriner hekim sayısı 
1200 civarındadır. Yurt sathına, hayvan'mikta
rının, kontrol altına alınması lâzımgelcn hay
van hastalıklarının çeşidine göre bu rakam çok 
azdır. Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı he
saba göre bugün yurdumuzun 7 bin veterinere 
ihtiyacı bulunmaktadır. Senede ancak 60 - 70 
aded veteriner hekim mezun veren Ankara Üni
versitesi Veteriner Fakültesiyle bu eksiği ik
mal etmek mümkün değildir. Hükümetimizin bu 
noktayı dikkat nazarına alarak en az iki fakül
tenin daha açılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Memleketimizde, serbest veteriner hekimlik 
henüz gelişmemiştir. Bütün veteriner hekimle
rimiz Devlet sektöründe çalışmakta, tatmin edil
medikleri için de mesleğe rağbet azalmaktadır. . 

Hükümetimizin bu mevzua lâyık olduğu öne
mi vermesi veteriner hekimliğin rağbet edilir 
bir hale sokulması, hayvancılığımızın müstakil 
inkişafı bakımından lüzumlu" mütalâa ederiz'; 

Bu arada memleketimizde hayvancılığın 
çağdaş mânada kurulması ve inkişafını sağlı.ya-
bilmesi için bütün hayvancılık işlerimizin bir 
elden idare edilmesi lâzımdır. Bu maksatla Ta
rım Bakanlığı bünyesi içinde ve bir müsteşar
lık hüviyeti altında en az 5 Umum Müdürlük
ten müteşekkil yeni bir organizasyona ihtiyaç. 
vardır. Kıymetli Tarım Bakanımızdan bunun 
süratle intaç edilmesini beklemekteyiz. 

Orman Umum Müdürlüğü 

Muhterem Başkan, arkadaşlarım, 
Yurdumuzun orman mevzuu, ehemmiyetine 

binaen yeni Anayasamızda yerine almış bulun
maktadır. Bu itibarla memleket ormancılığının 
önemi hakkında uzun uzadıya konuşarak vak
tinizi alacak değiliz. Ancak mühim gördüğümüz 
bâzı hususata işaret etmekle yetineceğiz. 
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1. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 neü 

maddesinde (Devlet Ormanları içinde veya ke
narında bulunup da eivarlarındaki ormanlar
dan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmı-
yan köylerden dağınık bulundukları yerlerde 
muhit icaplarına göre ve muhtelif suretlerle 
kalkındırılması mümkün görülenlere, Ziraat 
Bakanlığının izniyle, T. C. Ziraat Bankasın
dan kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi 
için 20 yıl müddetle Tarım Bakanlığı Bütçesi
ne senelik miktarı 50 milyon liradan aşağı ol
mamak şartiyle T. C. Ziraat Bankası sermaye
sine malhsuben ayrıca tahsisat konulur.) hük
mü mevcuttur. Halbuki 1963 yılı bütçesine bu 
maksatla bir kuruş konulmuştur. Kanun çıkalı 
beş sene olmuştur. Tarım Bakanlığı bu husus
ta halen etüt yaptığını söylemektedir. Bu etüt 
ne zaman bitirilecek ve kanunun bu hükmü ne 
zaman yerine getirilecektir. Eğer böyle bir ka
nuna lüzum yoksa Hükümetin ibu kanun mad
desinin kaldırılması için Meclise teklifte bu
lunması lüzumlu ise kanun icaplarının yerine 
getirilerek mezkûr kanunun 13 ve 64 ncü mad
deleri mucibince bütçesine icaibeden ödenekle
rin konulması lâzımdır. 

2. Orman sınırlamalarında hatalar mev
cuttur. Meselâ : Kültür arazisi olabilecek sa
haların orman sınıfları içinde kaldığı görül
düğü gibi birçok köy meralarının orman sı
nırları içine sokulduğu ve bu yüzden köylü 
vatandaşların sızlanmakta oldukları malûmu
nuzdur. Bu meyanda orman içinde kalması lâ-. 
zımıgeldiği halde orman sahası dışında bırakı
lan ve tam bir korunma 'halinde "olmıyan yerler
de mevcuttur. Bu itibarla orman tahdit ko
misyonları adedlerini ve imkânlarını çoğalt
mak suretiyle kısa bir zamanda kesin olarak 
bu mühim dâvanın halledilmesini, ormancılı
ğımızın istikbali yönünden ehemmiyetli müta
lâa ederiz. 

3. Ağaç sevgisini milletçe benimsememiz 
için Tarım Bakanlığının daha geniş ölçüde 
propagandaya ehemmiyet vermesi lâzımdır. 
Millî Eğitim, Millî Müdafaa, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakaıılıklariyle sıkı iş birliği yapa
rak her kademedeki okulda ve kışlada bu sev
giyi.- çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamalı, 
radyo ve basın marifetiyle daha müessir pro
paganda gayreti gösterilmelidir. . 

5 : 2 ; 1963 0 : 1 
;* 4. Orman Umum . Müdürlüğü teşkilâtinın 
ı da reorganize edilmesi mutlak lüzumludur. Hiç 
!: olmazsa bu teşkilâtın 3 umum müdürlükten 
i müteşekkil bir müsteşarlık halinde Tarım Ba-

;' kanlığı (bünyesinde teşkilâtlandırılmasını işle-
\\ rin süratle yürümesi bakımından lüzumlu gör-
| mekteyiz. 
; 5. Orman Umum Müdürlüğünde, orman 

'bölge şefliğinde uzun (hizmet yapmış kıymetli 
orman mühendislerimizden bâzıları aynı bölge
lerde dâva işlerinde -istihdam edildikleri zaman 
bunlara bölge şefliği vazifelerinde verilen taz
minat haklarından maihrum edildikleri buna 

i mukabil Ankara'da merkezde müstahdem me
murlara bu • tazminatın .verildiği hattâ birçok 

i bölge şefliklerinde çalışan dâva işlerinde müs-
j talhdem olanlara da yine tazminat verildiği mü

şahede edilmektedir. Bu haksız ve adaletsiz 
ödenek tevzi eden Orman Genel Müdürlüğü-

* nün nazarı dikkatini celp ve Tarım Bakanının 
bu haksız ve yolsuz tasarrufları sıkı bir mura-' 
kalbeye tabi tutmasını müktesep haklara riayet 
edilmesini sağlamasını temenni ederiz. 

Orman Umum Müdürü ve mesai arkadaş
larına başarılar dileriz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum -Müdürlüğü: 
Muhterem arkadaşlar; halen 20 üretme çift

liği köylerimizin her yıl muhtacolduğu tohum
luk buğdayı kısmen temin edebilmek İçin çalış
maktadır. 10 milyon liralık bütçesiyle; olduk
ça ıgeniş bir teşkilâta sahip bıı ...müessesenin 
çiftçiye vermekte olduğu senelik, tohumluk buğ
day yekûnu 70 bin ton civarındadır. Bu mik
tar, köylümüzün muhtacolduğu iyi vasıftaki .to- • 
'kumluğun ancak % 15 ini karşılamaktadır. 

Devlet üretme- çiftlikleri teşkilâtı bugün 
elinde bulundurduğu ara-zi varlığına, sulama ̂ . 
tekniğini ve 'gübreleme • işini de kattığı takdir- • 
de senelik istihsal gücünü en az 175 bin tona 
çıkarması mümkündür. Bu suretle, daha geniş-
ölçüde tohumluk tevziatiyle buğdayda verim 

i artışını sağlamış olacak, hem de Avrupa pa-/ 
! zarlarının aradığı sert buğday istihsalâtımızı 

harice sevk etme imkânlarımız artacaktırv 
Köylümüzün muhtacolduğu muhit' şartlarına 

uygun standart tohumluk istihsalini: yalnız., 
r Devlet üretme çiftliklerinin- temin «tmesine-i-nV'' 

1 .kân yoktur. Bu meyanda -ö-ac-1 sektörü, Devi e-• 
j ..tin -teşvik ve •himaye- -etmesi lâzımdır.-- Tohum 
i yetiştirecek çiftlik sahiplerine,- Tarım Bahan-
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îiğıhın Önderlik etmesi ve teşviki lâzımdır. Bu 
suretle bir milyon ten civarında olan senelik 
tohumlukIbuğday ihtiyacımızın hiç olmazsa 
yarısı özel sektör çalışmalarından elde edilirse 
tarım ürünlerinde artış süratle kendini göste
recektir, 

JDeylet Meteoroloji İşleri mesaisinden mem
nuniyetle bahsetmek isteriz. Bu teşkilâtın yurt 
sathında artırılmasını, daha iyi alet ve cihaz
larla teçhizini temenni ederiz. 

Tarım Bakanlığı bu yıl da 'bütçedeki para
nın azlığından şikâyet edecektir. Faikat müs
tahsil olan (bu Bakanlık harcamalarda/ tasar-
ruıfî  istihsalde artışı sağlarsa gelecek yıllarda 
daha çök imkânlara sahfbolacaktır. Bu kendi 
elindedir. 

Sâkari Ve Bakanlığa bağlı teşekküllerdeki 
mesai arkadaşlarına "başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi .Senato Grupu 
a4ına;Sayın Tür,kex, buyurun. 

APALEO: ; PARTİSİ GRUPU ADINA HA-
SAN: AU TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler, ve Tarım Bakan
lığının Muhterem Erkânı; , 

Türk toplumunun kalkınmasında, millî geli
rimizin bafîıca kaynaklarını teşkil eden Tarım 
Bakanlığının 1963 yılı bütçesi ürerinde Adalet 
Partisi Senkto Grtrpu adlna görüş Veı temen
nilerimizi arz etmek istiyorum. 

' B u Vesile ile memleketin dört bucağında feda-
kârâne çalışan Târihi Bakanlığı mensuplarını ve 
Türk ç i l e n i saygı ile selâmlarım. 

c Sayın senatörler j . ; v. , -.-;. 
..,,paranı Bakanlığı,, .ziraat, ormancılık hayvan. 

cılık gibi Türk topraklarının, Türk milletine; 
büyük nimeti olan üç ana kaynağı sinesinde top
lamıştır. 

Plânk kalkınma devrine girdiğimiz 1963 yılı
na Türk milletinin ümidi, kalkınma plânının 
bilhassa tarım sahasındaki başarısına bağlıdır. 
Zira., Türk-Ekonomisinin temeli, beslenme, ko
runma, barınma, ticaret ve sanayi gibi konu
ları i işine alan tarım dâvasının inkişafiyle ayni 
zamanca gizli işsizliği de önliyerek, çalışma ça
ğında olan vatandaşlarımızın refah ve kazanç- -i 
İareni; sağlamaya dayanır. > 

.Ekonomik sahada ilerlemiş olan memleketler
de tarımla uğraşan inşan gücü nisbeti i% 20- 30 
arasında seyrettiği halde bizim memleketimizde I 
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nüfusumuzun ortalama '% 70 i tarımla uğraş
makta ye geçimini bu yoldan aramaktadır. -; 

Ziraat sanatlarının inkişaf ettirilmesi, tarım 
nüfusunun, nisbeten sanayi sahaya intikal et
tirmek suretiyle iş sahası açılmış olacaktır. 

Millî gelirimizin yarısı tarım faaliyetlerinden 
elde edilmekte, ihracatımızın ortalama •;% 70 İ 
de tarım ürünlerine inhisar etmektedir. 

Dünya nüfusu senede ortalama 50 milyon bi
zim nüfusumuz da 700 - 800 civarında artmak
tadır. Bu, artış temposuna göre, bütün insanları 
meşgul.eden beslenme konusu, bilhassa bizim 
memleketimiz için acilen halledilmesi icabeden 
bir problem haline gelmiştir. 

Medeni milletler beslenme yolunda nişasta!ı 
gıdalar yerine daha ziyade insan gücünü-artı
ran, vasati ömrü uzatan, hattâ insanların çoğal- ; 
ma faktörlerini dengeli bir durumda seyretti
ren proteinli maddelerin istihlâkini hedef tut
maktadır. 

Bizim hububat istihsalimizdeki yetersizlik de 
proteinli gıda istihlâkini artırmamızı icabettir-. 
mektedir. Aksi takdirde her sene, çoğalan nü-. 
fus nisbetinde dış memleketlerden buğday itha
line mecbur kalacağız. 

Yukarda bahsettiğimiz üç ana kaynağın da
ha verimli bir. hale girmesini sağlamak üzere, 
kurulmuş çeşitli teşekkülleriyle Tarım Bakanlı
ğının 1963 yılı bütçesi memleket gerçeklerinin 
ihtiyacına cevap vermekten uzaktır. Zira, millî 
gelirinin ana temeli, zirai istihsale dayanan bir 
memlekette kalkınma, bu temelin verimli olma
sına bağlıdır. A,ksi takdirde memleket .gerçek
lerinin icabettirdiği diğer bütün hizmetler lâyi-
kıy] e yerine getirilemez. 

Sayın senatörler, 
Tarım Bakanlığının bu üç ana dâvasını »ıra-

siyle güzden geçirmek faydalı olacaktır. Bu üç 
dal üzerindeki kanaatlerimizi hulâsa ederken, 
Tarım Bakanlığının, bugünkü bütçe, teşkilât ve 
bilhassa zihniyetiyle bu işlerin başarılmasından 
uzak olduğunu ifade etmek isteriz. 

1. Ziraatimiz : 
Memleketimiz topraklarının büyük ekseriye

ti kurak iklim şartlarına bağlıdır. : ; * 
Yurdumuz toprakları asırlarca işlenmiş ve 

aşınmıştır. Gübrelenmemiş, sulanmamış ve tek
niğin, icabettirdiği usuller kâfi miktarda tatbik 
edilmediği için topraklarımız verimsiz hale 
gelmiştir. 

— - • » — 
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Ziraate tahsis edilmiş olan 25 milyon nektar 

arazinin» büyük > bir kısmı nadaslama suretliyle 
ikiiibir münavebe sistemine tabidir. 

§>eker pancarı zİraati yapılan yerlerle, su'la-
nabilen pek az arazi bundan hariçtir. 

Bu sistemde vierimslız olan topraklarımız 
anıca'k îblir sene dinlendirilmek Suretiyle dekar* 
'başına 90 kilo maihlsulü güçlükle verebilmekte
dir. 

Aslında vasati (hububat 'verimini dekar ba
şına yüz kilonun üstüne çıkarmak bir gaye ol
malıdır ve bu da mümkündür. Bu ise, gübre
leme, Sulama, iyi totom ve teknik Mlıgiye da
yanır. 

Orta - Anadolu'nun kendine mahsus bir 
step florası vardır. 'Bu flora ile, Orta - Ana
dolu'niın 'geniş sahaları ancak mera olarak kul-
1 anılmaya elverişlidir. 

Halbuki 30 seneden beri fazla ekim ve sür
me (gayreti bu meraların sürülmesine, bozulma
sına "sebebOlmuştur. Hesapsız, kitapsız, İlmî 
araştırmadan mahrum olarak yapılan bu hâne-
ket fougün Orta - Anadolu'yu bir rüztgâr eroz-
yoniyle^başbaşa bırakarak bu yerleri mera ol
ma vasfından dahi mahmm etmiştir. 

İDoğu bölgemizde YĞgetation devresi çok 
klsadır.- Onun için 3>öğunun birçok yerlerande 
hububat olgunlaşmadan kış basar. Bun a mu
kabil :: otlâkîye olarak 'kullanılması daha çok 
faydalıdır. Hayvancılığın ^gelişimesine yarıyan 
ve %u yolda daha verimli olan bu yaylalar sü
rülmüş, ~ E^ğu hayvancılığı zarard'ide edilerek' 
bu: %&Bgemizin açlık sıkıntısı çekmesine sebeb-
olûnmuıştur. 

Bütün bunlar, yaniış bir ziraat politikası
nın talikinden ileri (gelmektedir* 

; Nüfusumuzun ortalama 20 mil^hu' ziraat-
le geçinir. Tarımda oahşanların, diğer.r sek
törlerde çalışanlara nisbetle daha düşlük 'gelir 
sağladıkları göz önüne alınırsa; tarım dâva-
mızdaki yanlış hareketlerin sonucu İle sadece, 
bütün memleket ekonomisine zarar vermekle 
kalınmaz, aynı zamanda bu igeniş kütlenin 
kalkınmasına da mâni olunur. 

Çiftçdmizlin ıgelirini' artırarak bayat Stan-
dardpıı yükseltmek, süratle artan nüfusun ta
rım ürünleri ihtry acını karşılamak, bu ürünler 
rin ihraöını artırmak ve endüstrimizin istediği 
zirai İham maddeyi sağlamak tarım politikamı
zın hedefi Olmalıdır. 
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Bozulmuş olan Orta - Anadolu meraİarini 

ihya etmek ve 'ere&yonü önîemek şarttır* 
Memleketimizin birçok yerlerindekimil

yonlarca yabani tmeyva ve zeytin ağaçlarını 
aşılamalarla verimli bir İhale getirmek dahi» 
millî servete 'milyonlar kazandıracaktır. Köy-
de geçimini sağlayamlyan vatandaşların gelişi
güzel şehirlere akımını değil, ancak sanayileş* 
mem'izle ahenkli bir şekilde bilhassa verimsin 
bölgelerdeki koy nüfusunun muvazeneli Mr şe
kilde 'sanayi bölgelerine (intikali sağlanmalıdır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek ilcin birçok jfoİk* 
'fcörlerin başında toprak... mülkiyeti kbnuısunu. 
halletmek ve. zirai .rejformu sağlamak sgtelir., 

1945 te çıkarılan 4753 sayılı Çiftçiyi top*. 
raklandırma Kanunu, zirai reformu sağlamşk-
tan çok uzak kalmıştır. Buıgün de «şık «şık sözü 
geçen «toprak reformu»-meselesi, yıllan yılla
ra bağlayıp ıgâtmektedir. 

Zirai reformun hedefi, toprak saliipl'erİnin 
endişelerini bertaraf etmelidir. Topraksız çift
çinin toprağa Ikavuşması imkâninı aramalıdır 
Toprak mülkiyeti dâvası halledilmedikçe^zirai 
reformdan ümit bieklenemezı '•• 

Her şeydenevvei Tarım.Bakanlığı ve,Hü
kümet bu.huşusta ka t i kararım vermeli ve,çe
şitli Ökirlere • yoj. açan, toprak reformundan-
memleketin ne beîÜediğini' ;açlk Mr lisanla 
millete bildirmeli,ve çalışmalarını da bu yola 
haşretmeliduv Devlet Jelindelçr işletilmiyen; 
toprakların verimli bir,;hale {.geUrEm.esi> -. bir
çok bataklıkların kurutulması ve bu yerlerin 

i topraksız köylüye usulü dairesinde;: t e v M ;ve 
v e r t e l î h â l e - ^ g ^ r î l n ı e s i '4raçmıtmâz -zarure t le r 
d e n d i k :":;'-;"" .•"'•'• '•"••'•'•' •--;.:V ;••••-'"••" î : "-- ""••'• ;; 

Bunlar sağlandıktan^ «kmra, " araşfarma, ; ya-'' 
yım ve eğitim, zirai makinal'arm, istihsal araç-* 
lahrini ıtemiriV bîfiıassa koy ^oouklarımrt •'zirai 
sahalarda «ptimi 'yoluna ıgidîlmelîdir-" Bugün 

; kötülerimizin" büyük '^Merily^tî, ^iM iptidai' 
•şartlar ve ıgiöîigüler altında ziraat yapmafttad^r-
;lar. ' \ t - - " - ' '* ; : "•'" : •'••'•• • ' • ' • ' ? n r 

i ıMemleket ziraat probleminı̂ ^ topluca'hâlle-1 

! debilmek üç'in her şeyden evve?F 13*0 sen'edif tat^J 

: bık «dilen ve netîcesli daima »ve şü anda oldu^ " 
ğu igibi, tenkide mâruz kaMı Tarım Bakanlığı-
teşkilât bünyesİhi riörigâftîze etmek görüşünde 
olduğumuzu burada billha'ssa açıklamak^ -isie-
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-Memleket--, hayatiye tünde ve ticaretinde en 

mühim-yeri lişıgal eden, toprak ürünlerinin or
ganizatörü ıbuluıiması lâzıhi'gelen' Ibir .Bakanlı
ğın, -memleket ziraatini iklim 've tiopra'k Ihııisıı-
siyetlerine ıgıöre tetkik ve kontrolü altına ala-
maması.çok a-cı 'hır 'hakikattir. İBu yüzden mem
lekette zaman zaman Ibirç'ok- 'buhranlı devreler 
meydana gelmiştir. 

Memlelke't ziraattinde 'çok şeyler (beklenen 
makinalı ıziraa't asla verimli Ibir 'hale 'getirİr'e-
memiştir. Çok çeşitli traktörler yurda Sokul
maktadır. 'Bu yüzden yedek parça ihtiyacının 
sağlanamaması çiftçiyi, müşkül durumlara dü
şürmektedir. 

Çiftçimin 'teknik malzeme, ıgübre ve saire gi
bi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ıgayesiyle ku
rulan Zirai Donatım (Kurumu bu ihtiyaçların 
vaktinde ve istenilen .vasıflarda teminini ve 
'bilhassa çiftçiye (intikalini ısağlarsa çiok fayda
lı lolur, kanaatindeyiz. 

Zirai gelirimizin artırılması hususunda 
ümitlerimiz biihaslsa Topralk - 8u Umum Mü
dürlüğüne 'bağlanmıştır. 

Topraklarımızın 4,5 - 5 milyon hektarının 
sulanabileceği ifade, edilmektedir. îyi bir sula
ma ile toprak veriminin yüzde .yüz artacağı 
düşünülürse sulamanın 'önemi kendiliğinden or
taya çıkar, sanırız. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin Hayvancılık 
işletmesi 1961 yılında 3 796 073 lira zarar et
miştir. Bu gibi örnek müesseselerin zararlı ça
lışması şayanı .'hayrettir. Fakat bu zarar, çift
lik idarecileriyle "beraber Tarım ve Ticaret Ba
kanlıklarının hayvancılık politikasındaki aksak
lıklarını ifade eder. " 

: Yıllık hububat tohumluğu ihtiyacımız 
2- 200i 000 ton hesabedilmektedir. Devlet eliyle 
bu miktar tohumun temin edilmesine imkân 
yoktur. Bu hususta bâzı meraklı ve hevesli 
çiftçilerimizi sertifikalı tohum yetiştirmeye 
teşvik etmek lâzımdır, kanaatindeyiz. Böylece 
çiftçilerimizin bu yolda inkişafını sağlamak fay
dalı olacaktır. ,••••.--

Memleket imizin ikl im şar t la r ı , meyvacı l ığm 
ve sebzeciliğin ^gelişmesine çok müsai t t i r . Şim
dilik y d l ı k ihtiyacımız olan 4 milyon meyva fi
danını^ 3,5; milyon bağ çubuğunu sağlama im
k â n l a r ı n a •••başvurmalıdır. İ s t i h sa l ' ed i l en uieyv'a 
ve sebzelerin gerek iç ve gerekse dış p a z a r l a r a " 
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şevkini, konserveciliği genişletmek, Tarım Ba
kanlığının yapacağı ve önderlik edip yaptıra
cağı işlerdendir. 

Muhterem senatörler; 
Resmen bildirildiğine göre, zirai mahsul

lerimize arız olan haşere ve bitkisel hastalıkla
rın verdiği yıllık zarar 2 milyar lirayı bulmak
tadır. 

'Gerek hububatımızı ve gerekse sanayi bitki
lerini, sebze ve meyvalarımızı bu hastalıklardan 
kurtarmak için çiftçinin de iştirak edeceği ra
dikal bir mücadele şarttır. 

Ziraatimizin bünye bozuklukları giderilmeli
dir. Memleket toprakları klâsifikasyona tabi 
tutulmalıdır. Her bölgede toprak tahlilleri ya
pılmalıdır. 

Tarım dâvamız geniştir. Üzerinde ne kadar 
durulsa azdır. 'Bu dâva bizim açlık, tokluk da
vamızdır. Tarım Bakanlığı, bünyesinde ve zih
niyetinde beklenen reformu yaparak merkezi
yetçilikten kurtulmalı ve yurt gerçeklerine gö
re çalışmalarına başlamalıdır. Ancak bu suret
le şümullü bir zirai kalkınma imkânına kavuşa
bileceğiz". Zirai kalkınma yalnız Tarım Bakan
lığının değil, Hükümetin de yardımiyle imkân--
dâhiline girecektir. 

Memleket kalkınmasının finansmanı için lü
zumlu olan ekonomik kaynakları, öncelikle ta
rım istihsalinden beklemekteyiz. 

Zirai krediler asla verimli olmamaktadır. 
Halbuki çiftçinin krediye şiddetle ihtiyacı var
dır. Bu ihtiyacı; zamanında ve yeteri kadar sağ
lamak istihsali artırmada.büyük rol oynıyaeak-
tır. • ' - . ' ' 

•2. Ormancılığımız : 
Sayın senatörler, Tarım Bakanlığı bünyesin

de geniş ülçüde,. memleket efkârını haklı ola
rak işgal eden konulardan biri de ormancılık
tır. 

Orman, cidden-üzerinde durulmaya değer 
bir dâvadır. Bugün ormancılığımız/ köylü ile 
orman idaresi• arasında- her iki tarafa daimî" 
huzursuzluk veren bir çekişme konusudur. Bir 
tarafta ormandan geçimini, yakacak ihtiyacını 
ariyan geniş bir vatandaş kütlesi, diğer taraf
ta günlük tedbirlerle ormanlarımızı korumaya 
çalışan Orman öener Müdürlüğü teşkilâtı. •'- • 

' Aslında,; buıgimkü hazin ••mahzara,-- ormanla
rımızın dört başı mamur, bir tahribata uğramış 
bulunmasıdır. Mütaaddit kanuni tedbirler," or-
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inanlarımızı korumaya • kâfi gelmemiştir. Or
manlarımızı korumak için radikal, tedbirler de 
alınmıştır. ©aha doğrusu, ormanların tahribine 
•sebebolan âmiller üzerinde durulmamıştır. 'Bu 
•yüzden ormanlarımız tahribattan kurtarılanla- • 
mıştır. 

Bugün Türkiye orman bakımından çok fa
kir bir nıemleket haline gelmiştir. Ormanlarımı
zın azlığı, toprak ve su münasebetlerinin bozul
masına ve netice itibariyle tarım sektörünün 
kül halinde aksamasına se'beb ol muştur. Bu ak
sama, bütün memleket ekonomisinde de tesiri
ni icra'etmektedir. 

Ormanlarımızın çeşitli yollarla tahribedile-
rek azalması, en verimli topraklarımızın akıp 
gitmesine ve toprakla meşgul olan geniş halk 
kütlelerinin fakir düşmesine sebebolmııştur. 

Bugün meveudoldıığu söylenen 10,5 milyon 
hektarlık orman sahamızın ancak 3,7 milyon 
hektarı hakiki orman vasfını haiz olup geri ka
lan büyük kısım yeşil bir 'saha olmaktan ileri 
geçmemektedir. 

Titiz, plânlı ve programlı bir çalışma ile ; 
verimli orman sahamızı' 18,5 milyon hektara çı
karmak mümkündü i'. • 

Ormanlarımızın korunması ve süratli büyü- • 
yen ağaç. türleriyle zenginleştirilerek takviyesi , 
şarttır. 

Memleketimizin yakacak dâvası, orman için- . 
ele yaşıyan köylülerimizin, ormana zarar vermi-
yecek el sanatları,' orman turizmi, tavukçuluk, 
arıcılık ve saire'gîbi işlerle geçim durumları, ke
reste ihtiyacının fenni yollarla karşılanması hal
ledilmedikçe ormanlarımızı tahripten kurtar
mak müıııkün değildir. i 

Yakacak olarak geniş çapta kullanılan tezek 
tarlaya intikal -ettirilmelidir. 

•Yakacak dâvamız medeni yollarla halledil- . 
meliclir. -Yurdun birçok yerlerinde zengin lin
yit depoları vardır. Bunlar işletilerek bol ve 
ucuz bir şekilde köylüye intikal ettirilmelidir. 
Biogaz üzerinde etütler yapılmalıdır. Bu suret
le hem köylülerimiz tezek yakmaktan kurtarı
lır, hem de odun için orman tahribatı önlenmiş * 
olur. Senelik odun ihtiyacımız bugün 22 milyon 
tondur; Halen, bu ihtiyacın bir kısmı resmî kesim- , 
lerle karşılanmakta, yarıdan -fazlası kaçak ke- ; 

silmektedir. Bu tempo ile ıgidildiği takdirde çok | 
kısa zamanda memleketimizde orman tahribatı ; 
millî bir -âfel halini.-alacaktır. Orman tahrip, işi ; 
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hakiki tedbirlerle kökünden halledilmelidir. Ak
si takdirde her ağacın dibine bir bekçi koysak 
muhafazaya imkân yoktur. 

Türk köylüsü ağacı ve ormanı çok "seter. 
Fakat zaruretler, onu, bu yola sevk etmektedir. 
'Mesele köylümüzün bu zaruretlerini bertaraf 
etmektir. 

Keçi de ormanlarımızı tahribeder. Fakat ke
çi orman içi köylülerimizin bir geçim vasıtası
dır. Keçiyi ormandan çıkarabilmek iğin bu va
tandaşlarımızın geçim yollarını ba§ka istikamet
lere çevirmek icabeder. Aksi takdirde keçiyi or
mandan çıkarmaya çalışmak beyhudedir. 

Hulâsa olarak ormanlarımızın . muhafazası 
için şu tedbirlerin alınmasını zaruri görmekte
yiz. 

.1. Yakacak dâvası halledilmelidir, 
2. Kereste ihtiyacı fenni yollarla temin 

edilmelidir, 
3. Orman içi köylülerinin geçimi başka yol-

laı4a sağlanmalıdır,. . . 
4. Yangınlara karşı, teknik tedbirler alın

malıdır, 
5. Orman yoîİariyle, ormanlarımızın işlet

me ve muhafazası kontrol altına alınmalıdır. 
6. -' Ağaçlandırmaya hız verilmelidir, 
7. Orman bölgeleri .sarahatle tahdit ve ~tes-

bit edilmeli ve zirâat- 'orman ve mera sahaları 
katı•'ve" değişmiyen prensiplerle sabit bir hale 
getirilmelidir, 

8. Orman Umum "Müdürlüğü teşkilâtı reor-
ğâiıize edilmelidir. 

Bunlar yapılmadıkça ormanlarımızı koru
mak ve artırmak güçtür. Halbuki bugünkü büt
çe, zihniyet ve teşkilât bu işleri yapmaktan 
uzaktır. Bizim kanaatimiz budur. 

3. Hayvancılığımız : • • - . . . . - . - . . . 
• -Tarım Bakanlığı camiasında mütalâa edilen 

ve bu Bakanlığa. - bağlı iktisadi kaynaklar-rctuz-
dan biri de hayvancılıktır. - ' " - ' • • ' .--'••• 

Halen-Türk toplumunun faydalandığı, -evcil 
hayvanlar sayısı 72- milyon- civarındadır. - Ka
natlılar hariç. Cumhuriyetin ilânında Osmanlı 
İmparatorluğundan devraldığımız hayvan mik
tarı 23 milyondu. . — • 

1 layvau sayısı- bakımından dünyada.dördün
cü gelmekteyiz. Ancak hayvancılık problemleri
mizin hiçbir veçhesine lâyıkıyle el atılmadığı 

"için .beklenen randıman-s alınamamakta ve.bu 
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|aillî servet her sene milyarlarca lira zarar gör
mektedir. 

Hayvancılığımız çok bakir bir mevzudur. 
Plânlı ve programlı bir hayvancılık yapıldığı 
takdirde millî gelirimizin artmasında hayvan
cılık mühim bir âmil olacak kudrettedir. 

,1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'
ya yerleşen 'Türkler, bu yerleri, yaylak ve kış-
lakiyeleriyle hayvancılık sahasında dünyanın 
en mesut, bir ülkesi haline (getirmişlerdir. 

Fakat hayvancılığımız çeşitli tahripkâr fak
törlerin tesiri altında cüsse itibariyle küçülmüş, 
ırkları bozulmuş ye Anadolu'nun coğrafi duru
mu itibariyle birçok bulaşıcı ve paraziter hasta
lıkların tesiriyle tahribe uğramıştır. 

Nitekim geri kalmış memleketlerin sembolik ; 
hastalıkları arasında yer alan sığır vebası zaman 
zaman Orta - Asya'dan hudutlarımıza gelerek 
yurdumuzu baştanbaşa istilâ etmiştir. 

Son senelerde memleketimiz at neslinde ige-
niş tahribat yapan ve fakat Türk veteriner he
kimlerinin gayretli ve fedakârane çalışmalariy-
le 'önlenmiş olan at vebası da yine Güney - Do
ğuhudutlarımızdan gfrmiştir. 

Bunlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal 
hastalıklar da bu yollardan yurdumuza gir
mektedir/ 

"'" 'Türkiye (hayvancılığı meracılığa îstinad-; 
eder.. Meraların ıson" dere'ce talhrilbi yüzünden 
fena^bir fbeiîenme istemi liçinde kalan Ihay-•',• 

.hancılığımız, A'nadfoîu'nun kurak iklimi, 'kar
şısında tabiatın sert şartlariyle mücadele et
mek zorunda kalmıştır. Yanlış bir ziraat poli
tikası neticesi, sadece mera kabiliyetini taşıyan 
'birçok toprakların 'sürülmesi d'e |bulgünlkü hay
vancılığımızı /çjok müşkül duruma düşürmüştür. 
Hayvan varlığımız, ıgerek merasızlik ve gerek
se İtaba yem $htiyacMim karşılanamaması yü
künden kış mevsimlerinde-çok sıkıntı̂  'çekilmek
te feörkünıç (bir/felâketle karşı karşıya fcâlmak-
ta'dır. Bu yünden Iher fsene 'hayvanlarımız ara
rında 16 w 20 milyon baş zayi 'olmakta'dlr. Bu 
arada Tfom JSanayii Anonim: iŞirketinin verimli 
çabşmalarmı takdirle yadetme'kten zevk duya
rız. . 

Hayvancılığımız aleyhine olan mera «sürül
mesi Ve Ifcie^ »hayvan yemi ziraatinlin !â-
yikıyle yaptırclamaması, hastalıklarla önemi 
nîsbetinÜ'e, mübadele edilememesi, bakım şart
larının çk>k bozuk oluşuna ilâhrdten nayVan 
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maihsullerinin değerlendirilmemesi, ta&psız 
narhlamalar, zaman zaman îhracaltın 'durdu
rulması, piyasada istikrarlı blir p^itika.; güdü-
lememesi, (hulâsa 'hayvancılığımızın tüm olarak 
Devletin ekonomik çalışmaları arasında lâyık 
d'duğu mevkii alamaması yüzünden, bir türlü 
m ev'üt ve mösut inkişafına ulaşamamıştır.; 

Son 1'8 sene içinde 112 - 113 milyon (hektar 
mera sürülmüş ve 'bozulmuştur. Sürülen bu 
yerlerin 'birçokları, ziraate 'dajhi -elverişl olnıa-
dığm'dan (bıugün tekrar terk edilmiştir. Fakat 
artık mera vasfından da uzaktır. 

Bütün (bu nâmüsait şartlara rağmen hayvan
cılığımız % 17 nöbetinde gayrisâfi millî (hasıla
ya katılmaktadır. Yetiştirme kusurları, besle
me noksanlıkları, salgın ve paraziter (hayvan 
ihastalı'klarının talhribatı, aklıktan ölenler, et ve 
süt veriminden mütevellit zararlar, yapağı -
tiftik ve yumurta istilhisalindeki noksanlıkların 
değeri senede 12 milyar lirayı bulmaktadır. 

Yavru zayiatı, iş verimindeki düşüklükler, 
deri ye Ibenzeri ürünlerdeki n'o'ksanlılklar da 
dihil edülirse senelik zayiatımız 1(5 milyar li
rayı ıgeçer. Bütün, (bu sararlar, bugünkü (büt
çe, 'zihniyet ve teşkilâtla önlenemez. 

Planlı kalkınma 'devresine 'girerken, şinıdiye 
kadar, 'hükümetlerce <hiçlbir zaman üzerinde 
önemi kadar durulmayan Ihayvanıcıhğın kal
kınmasına ümît (bağladık. 

Plânda, tarım yatırımlarının ancak % 4,2 si 
bu işe ayrılmıştı; bu yatırımın bîr parça artı
rılmasını plân görüşülürken teklif ettik- Ve ıs
rarla rica ettik. FaMt plânın bütünlüğüne (ha
lel igetürilmem.esi mütalâaısiyre önergöterimrz 
reddedildi. 

Türkiye ihayvancılığının ıslahı için lı9®3 
bütçe yılında tatbik 'edilmek üzere (hasırlandı
ğını iğrendiğimiz projeler var. Kısaca 'bunlar
dan'baöıSekîelim. . • 

Sakarya (bölgesinde : Hölstem 
Poılsuk vârisinde.: (Montata 
Doğu'da : Herford Bravu sui&se 
Karadeniz (bölgesinde : Jers'ey 
Çeşitli böligelerde : (Merinoslaştırma 
Ve nihayet insan sağlığını da .teÜıditdeden 

bposelloz hastalığı ile mücadele projeleri. 
Elimizdeki bütçe ile bu projelerin tatbikı-

na imkân yoktur. Plânın Ö9 numaralı talblo-
: sunda birinci (beş yıllık kalkınma kfevresinin 
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IbMaed yılı dan İ963 de hayvancılığa ayrılan 
89$ milyon liranın m 790 ÖQ(0 liraya indSrildi-

- ğ t a 'gidermekteyiz. Şu foaHe plan bugünkü bu 
in'dirimle bozulmuş olmüyk>r mu? 

' Tanm ke'si'minde plânın bütün istedikleri 
yerine getiirilse dahi W67 yılında nüfusumuzun 
% (5 i a^lık çekecektir. Halbuki, Ihayvansal 
gıdaların istihsaline biraz ihinım'e't edll'se idi 
(hem verim artacak ve bem de (halkımızın şi'd-
tletle ihtiyaç duyduğu pf oteinli gıda maddele
ri temin edü'lmiş olacaktır. 

Birçok hayvan hastalıkları, sadece hayvan
larda tahribat yapmakla kalmaz. Bunların bir 
kısmı insan sağlığını da tehdideder. Koruyucu 
insan hekimliğinin hedefini kolaylaştırmak için 
de hayvansal gıdaların istihsalini artırmak şart
tır. 

Bunun için de bu gibi hayvan hastalıkları
nın radikal mücadelesi icabeder. Halbuki 1963 
yılı bütçesi bu hususta da ümit vermekten uzak
tır.-.. 

Hayvan yemi ziraatini artırmak suretiyle hem: 
toprağın verimi artırılmış' olacak, hem de hay
van besiciliği rağbet bulacaktır. 

Memleketimizde hayvan yemi sıkıntışT çeki
lirken, arpa," küsbe, kepek ve "melas."'gibi. çok 
kıymetli hayvan yemi maddelerinin ihracına 
akil erdirmek güçtür. Bu gibi maddelerin ihracı;; 
yerine, bunların memleketimiz hayvanlarına ye
dirmek suretiyle hayvan ve mahsullerinin ihra
cı, dört beş misli fazla döviz Bağlıyacaktır. Bu-
ğıjn, Suriye, Lübnan, İsrail, yunanistan, Ürdün 
vie Rusya daima bizden hayvan alma durumun
dadırlar. Diğer taraftan canlı hayvan ihracı ye
rine et, ham deri yerine işlenmiş deri ihracet-
mek suretiyle yeni iş sahaları ve daha fazla dö
viz imkânı sağlanacaktır. Halbuki elimizdeki 
19.63 yılı bütçesi bu gibi verimli çalışmaları orga
nize etmekten çok uzaktır. Bu, yeni ve dina
mik zihniyetleri getirecek bir bütçe değildir. 

Hayvan mahsullerimizin değerlendirilmesi 
de, hayvancılığımızın başlıca teşvik unsurları
dır. Ticaret Bakanlığına bağlı olan Et ve Balık L 

Kurumu bu,hizmeti yapmaktan çok uzaktır. Bu 
kurum, et: sanayiini geliştirecek, et ihracını ko- i-
laylaştırâcak fonksiyonla kurulmuşken hedefin
den çok uzakta kalmıştu*. 

Bugünkü et satışları normal değildir.. Narh
larda ve satışlarda vasıflara göre kıymet tesbit 
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edildiği için daha iyi et hayranı yetiştirme teş
viki sağlanamamıştır. 

Yapağı ve tiftik gibi hayvan mahsullerini 
değerlendirmekle vazifeli olarak kurulan Tür
kiye Yapağı - Tiftik Anonim Şirketi de, Tarihi 
Bakanlığının alâkasızlığı yüzünden beklenen hiz
metini yapamamıştır. Bu şirketin hedefine ulaş
tırılması şarttır. Yapağı fiyatlarının istikrarsız
lığı, zamanında müstahsil elinden mubayaaların 
yapılamayışı bu şirketi çalışamaz hale getirmiş
tir. Bugün senede 200 milyon liralık Merinos 
yapağı ithal edilmektedir. Bu şirket verimli ça
lışırsa, Tarım Bakanlığı Merinoslaştırma pro
jesine sadık kalırsa kısa zamanda yurt içinde 
beş milyon yerli koyunun Merinos'a çevrilmesi 
mümkündür. Böylece senede 200 milyon liralık 
döviz tasarrufu yapacağız. 

Türkiye'de küçük köy işletmeciliği yapan 
çiftçilerimizin miktarı % 70 civarındadır. Bun
lar için iş hayvanına ihtiyaç vardır. En.mühim 
iş hayvanlarından biri de attır. Tarım Bakanlı
ğının atçılık çalışmaları yanında 6132 sayılı Ka
nun hükümlerine göre Türkiye atçılığının kal
kınmasına yardım edecek teşekküllerden birisi 
de 27 milyon lira bütçeli Türkiye: Jokey Kulü
büdür. Tarım Bakanlığının alâkasiyle bu kulü
bün Türkiye atçılığına bugünkünden daharfaz-
la hizmet etmesi mümkündür. 

Sayın senatörler, bu seneki Târıni Bakan
lığı bütçesinde, geçen seneye nazaran câri gi
derlerde 58 556 000 
yatırımlarda 63 W Ö00 

1220ÖâÖ00 

lira olmak üzere 122 Q03 000 lira fazlalığı ivar-
d ı r . • •• ••-. • . . . .--..p :v 

Bu vekâlet bütçesi içinde, öteden beri kısılıp 
kalan Türkiye hayvancılığını tedvirle vazifeli 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bütçeşi,:vyine 
bir ümit vait etmekten uzaktır, : 

Geçen sene 494 731 122 lira olan bu bütçe 
bu sene ilgili dairece 79 336 610 lira olarak ha
zırlanmış, plânlama kabul etmiş, fakat Maliye 
Bakanlığınca hemen bir kalemde bu miktar 
59 199 740 liraya indirilmiştir^ Plân nerederbüt-
çe nerede! Bu bütçe ile ne Tarım Bakanlığı; hiz
metlerinin ve ne de bu bakanlık bünyesindeki 
Türkiye hayvancılığının kalkındırılmasına im
kân yoktur. ı i 

— 88» 
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"Değerli senatörler; Tarım Bakanlığının Teş

kilât Kanunu, bugünkü ihtiyaçlarına, cevap ver
mekten çok uzaktır. 

Zaman zaman eklerle ve yeni kuruluş kanun- : 
biriyle bâzı umum müdürlükler kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığının, yukarda arz ettiğimiz, ; 
üe ana kolunu, memleket gerçeklerine göre ifa \ 
edebilmesi için.ziraat, orman ve veteriner müs- i 
teşarlığr halinde idaresine şiddetle ihtiyaç var- ; 
dır. . I 

Tarım Bakanlığı personelinin, büyük çoğun
luğu teknik elemandır. Memleketin şiddetle ih
tiyacı olan bu meslekler mensuplarının verimli 
çalıştırılması şarttır. Halbuki, aynı Bakanlık ; 

içindeki elemanların çalışma, kıdem zammı gibi 
çeşitli ve tatmin edici faktörlerde farklı mua
meleye tabi tutuluşu, bu bakanlık içinde daimî 
bir huzursuzluk mevzuudur. Hele nakil.ve tâyin-
lerdeki aksaklıklar yürekler acısıdır. Memur, ya- ; 
Tınından emin olduğu nisbette randımanlı çalı
şır. 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtında kimin ne za
man, nereye .tâyin edileceği belli olmaz, .gark'ta 
.ve .Garp'ta bulunan memurların ne kadar bura
larda kalacakları hakkında bir prensip yoktur. 
Varsa da tatbik edilmez. Bütün tâyin ve nakil
ler klâsik formüllerle usullerine uygun gösteri
lirse de bunlar sadece resini formalitelerdir. 

Teknik- personel daha ziyade istihsal, bölgele
rinde çalışiirılmalıdır. Büyük şehirlerdeki mo
torlu .vasıtalar da buralara aktarılmalıdır, „ 

İstanluıl, Ankara ve İzmir'le, istihsal,bölgele
rinden 10 vilayetimizdeki teknik personel duru
muna bir göz atalım. 

Bu üç vilayetimizdeki ziraat, veteriner ve 
teknik personel miktarı 869 dur. 

Buna mukabil Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, 
Van, Adıyaman, Hakkâri, Siirt, Mardin ve Gü-
müşane gibi istihsal bölgelerindeki vilâyetleri
mizde bu memurların sayısı sadece 305 dir. 

Teknik personelin büyük şehirlerde toplan
ması önlenmelidir. 

İstihsal bölgelerindeki çalışmalar cazip bir 
hale getirilmelidir. 

Tarım Bakanlığına bağlı hizmetlerin lâyıkıy-
le ifası için lüzumlu teknik ve idari kanunlar çı
karılmalı, 'bugünküler, günün şartlarına göre 
hazırlanarak B. M. Meclisine sevk edilmelidir. 

Muhterem senatörler; memleketimizin çok 
mühim konularım içine alan Tarım Bakanlığı 

ve bu bakanlığın 1968 yılı bütçesi hakkındaki 
görüşümüzü hulâsa etmeye çalıştık. Bu bakan
lığın her kolu, üzerinde uzun uzun durulacak 
bir genişliktedir. 

Bütün millet olarak bu konular üzerine eğil
mek lâzım geldiğini tekrarlıyarak hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Artukmaç; buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADİNA SADIK AR
TUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri, sayın Hükümet 
erkânı; 

Tarım Bakanlığı 1963 yılı bütçesi üzerinde, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına düşün
ce ve temennilerimizi arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Maruzatım; sizleri 
sıkmıyacak derecede kısa olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi bünyemizin temeli ziraattir. Bu se

beple zirai istihsalimizi; verim, miktar ve keyfi
yetçe yükseltmek mecburiyetindeyiz. Yani istih
sal tekniğini değiştirmek ve istihsalin maliyetini 
düşürmek, istihsali çeşitlendirmek ve mahsulleri
mizin vasıflarını yükseltmek, binnetice dış pa
zarlarda karşılaşacağımız rekabeti göğüsliyebile-
cek metanette bir zirai kuruluşa mâlik olmak 
zaruretindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Zirai istihsalimizin artırılması; teknik vasıta

ların çoğaltılması, istihsalde ilmî bilginin hâkim 
kılınması, tohum, gübre ve sulama işlerinin bir 
nizama sokulması, zirai kredi mevzuunun çiftçi
nin ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanması ve 
köylülerin pazarlarla olan irtibatının en iyi bir 
tarzda sağlanması ile mümkündür. 

Ziraat işleri, bilindiği üzere, çeşitlidir'. Biz 
bunları, ekim işleri ve hayvancılık adiyle iki kı
sımda incelemeyi uygun bulmaktayız. 

Ekim işleri : 
Zeriyatm mükemmel surette yapılmasını ve 

mahsulün kıymetleııdirilmesini istihdaf eden 
tedbirler alınmalı ve plân ve programlar yapıl
malıdır. Bu cümleden olarak; tohum, gübre, zi
raat alet ve makinaları ve bunların yedekleri, 
mülkiyet münazaalarını önleyici tedbirler, top
rak tevzii ve zirai kredi gibi mevzular bir plân 
dâhilinde ele alınmalı ve çeşitli ziraat (Poli kül
tür) yapılması ciheti de temin olunmalıdır. 

— 384 
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Sayın senatörler; 
Bilindiği üzere ıslah edilmiş tohumun, ıslah 

edilmemiş tohuma nazaran randımanı; en az bir 
mislidir. Hem bol ve hem de dünya pazarlarının 
aradığı malı yetiştirmek için, iyi cins tohuma ih
tiyaç vardır. Bu sebeple tohum ıslah istasyonla
rının, memleket ihtiyacına yetecek kadar tohum 
yetiştirebilmeleri için, adedlerinin çoğaltılması 
lâzımdır. 

Diğer taraftan tohum tevziini, formaliteler
den ve bürokrasi mevzuu olmaktan kurtarmalı
dır. Köylü; yardım olmak üzere dağıtılmakta 
olan tohumların, ekim mevsimi geçtikten sonra 
tevziine başlanması gibi gülünçlüklere ve biııne-
tice köylü itimadının sarsılmasına meydan veril
memelidir. Emir beklemek, istizan etmek gibi 
hallere ve yersiz mazeretler serdine son verilme
lidir. 

Her köye tohum temizleme makiııası verilme
si hususu da temin olunmalıdır. 

Hububat tohumları kadar bakliye, endüstri 
ve yem nebatları tohumlarının ıslahı işine de 
önem verilmelidir. 

Aziz arkadaşlar; 
Gübre, toprak mahsullerini en az iki misline 

çıkaran bir maddedir. Hayvan gübresi (diğer 
adiyle çiftlik gübresi) ve kimyevi gübre (diğer 
adiyle suni gübre) olmak üzere iki çeşittir. Çok 
mahsul alınması için bu iki gübreden birisinin 
kullanılması lâzımdır. Memleketimizde makinalı 
ziraat genişlemiş ve genişlemekte bulunmuş ol
duğuna göre, hayvan gübresinin miktarı kifayet 
etmez. Esasen birçok bölgelerimizde bu gübre, 
mahrukat olarak yakılmaktadır; tezeğe «kuyruk
lu dağın odunu» denildiği malûmdur. Bu sebeple 
kimyevi gübre kullanılmasında mutlak bir zaru
ret vardır. 

Su halde, gerek tabiî ve gerek kimyevi güb
renin kullanılması tamim ve tergibedilmelidir. 
Kimyevi gübrenin, ucuz fiyata ve her zaman ve 
her yerde temin edilebilmesi sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Alet ve makinalarm ziraatteki rolü ve fay

dası, malûmları olduğu üzere, çok büyüktür. 
Alet ve makina sayesinde; az zamanda çok iş ya
pılır, işler istenen zamana sığdırılabilir ve iste
nilen şekilde görülür. Böylelikle insan gücü, 
mümkün olduğu kadar, makinaya intikal eder 
ve netice olarak, maliyet ucuzlar, istihsal ucuza 
mal edilir. 
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Makinalı ziraat, işletilmiyen sahaların işlet

meye açılmasını temin suretiyle, ekim sahasını 
genişletir ve biııııetice beher nüfus başına düşen 
işlenmiş sahanın nisbetini çoğaltır. Diğer taraf
tan toprağın randımanını artırır ve birtakım 
tasarruflar temin eder. Tohum ekme makinaları, 
bu tasarrufa bir misal olarak gösterilebilir. El 
ile serpilen buğday tohumu miktarı ile makina 
ile atılan tohumun miktarı arasındaki tasarru
fun bir senelik bedeli, bütün çiftçilerimizi hubu
bat mibzeri ile teçhiz etmeye kâfidir. 
. Şu duruma göre ziraatimiz, makinalaşmak 

zaruretindedir. Ve esasen makinalaşma yoluna 
da girmiştir. Köylümüz, halen taksitle ve müsait 
şartlarla ziraat alet ve makinaları almak imkâ
nına mâliktir. Bu imkân sayesindedir ki, hemen 
her bölgemizde makinalaşma başlamıştır. Bu ha
reket gelişmektedir. Bununla beraber daha ne 
kadar ziraat alet ve makiııası ithal edeceğimiz 
kesin olarak belirtilmemiştir. Bu hususun bir 
plân ve programa bağlanması lâzımdır. 

Diğer taraftan, zirai makinalaşmayı temin 
maksadiyle; hasat ve harman makinaları, trak
tör ve buna müteferri pulluk, diskaro, tırmık, 
mibzer, çapa makiııası ile diğer lüzumlu ekip
manları sadece ithal etmek kâfi değildir. Ayrıca, 
bu makina ve aletlerin ömrünü uzatacak tedbir
ler almak, çarelere başvurmak lâzımdır. Bu 
maksatla; alet ve makinalarm yedeklerini bulun
durmak, tamir atelyeleri açmak, makinist yetiş
tirmek, daha iktisadi neticelere varmak üzere, 
akar yakıt mevzuu ile de uğraşmak zaruridir. 

İster ithal ve ister imal voliyle olsun, itha
lâtçılar; yedek parça bulundurmaya mecbur tu
tulmalıdır. Yani iş, sadece ithalâtçıların takdi
rine bırakılmamalıdır. Şu kadar ki, yedek par
çanın memleketimizde imali, tercih edilen bir yol 
olmalıdır. Çünkü, bu suretle hem yaşlı sanayi 
şubelerinin teşekkülüne hizmet ve hem de döviz 
tasarrufu temin edilmiş olur. 

Fikrimizce, ziraat alet ve makinaları ithal 
eden firmalara, müşterek veya münferit şekilde, 
yedek parça imalât atelyesi kurmak mecburiyeti 
tahmil edilmelidir. Bu suretle muhtelif markalı 
ziraat alet ve makinalarmm yedek parçalarını 
kolaylıkla temin etmek imkân dâhiline girer. 

Filvaki, traktör ekipmanlarının tamir ve re
vizyonları için memleketimize gelmiş bulunan 
makina ve aletlerin çeşit ve miktarları ile müte-
rafik olmak üzere orta ve büyük tamirhaneler 

— 385 — 



C. Senatosu B : 40 
mevcuttur. Fakat bunlar, memleket teknik seviye 
ve finansman kabiliyetleri ile mütenasibolarak 
geligigüzel kurulmuş tâbir edilecek vasıftadırlar. 
Bu itibarla tamirhanelerin sabit sistemlerinin 
kurulması ve netice itibariyle küçük, orta ve bü
yük tip tamirhanelerin sabit olan tipleri ad ödle
rinin çoğalması ve bu tamirhanelerde bol yedek 
parça bulundurulması makiııalı ziraat i memleke
timizde yaşatacak en büyük bir unsur olacaktır. 

Diğer taraftan, ziraatimizi inkişaf ettirmek 
ve makiııalı ziraati çiftçilerimize benimsetebil
mek için; ehliyetli, makinistliği meslek itthaz et
mişi ziraat makinistlerinin çoğalmasına da ihti
yaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ziraatimizin arızasız yürümesini temin mak-

sadiyle, akaryakıt mevzuu da ele alınmalı ve bir 
plân ve programa bağlanmalıdır. Çünkü, zirai 
makinalaşma, petrole olan ihtiyacımızın ne su
retle karşılanabileceği hususunda bizi düşüncele
re sevk edebilir ve zorluklara sürükleyebilir. 
Petrol istihsalimiz, halen memleket ihtiyacını 
karşılıyamıyacak derecede azdır. Bu sebeple 
akaryakıtı, döviz vermek suretiyle hariçten te
darik etmek zorundayız. Dövizden tasarruf et
mek ve her zaman akaryakıt; temini imkânına 
mâlik olabilmek için; benzin ve petrol ile işliyen 
traktörlerden ziyade, mazotla işliyen dizel trak
törlerinin ikamesi yoluna da gidilmelidir. 

Ziraat alet ve nıakinalarının memleket eko
nomisinde müessir bir rol oynayabilmeleri, yeni 
istihsal metotlarının ele almmasiyle mümkün 
olabilir. Yoksa, sadece bunların mevcudiyeti kâfi 
değildir. Yani bu makina ve aletlerle birlikte 
modern ziraat usullerinin de taammümüne, ya
yılmasına ihtiyaç vardır. Tekniğin tam olarak 
yerleşmesine, kimyevi gübre istihlâkinin artma
sına lüzum vardır. Bu takdirdedir ki, memleke
timiz tam mânasiyle bir ziraat memleketi vasfını 
taşıyacak ve bu inkişaf iktisadi ve içtimai geliş
memizi de temin eyliyecektir. 

Şeker şirketinin muvaffakiyetini, ziraat tek
niği köylünün ayağına göndermesinde aramak 
lâzımdır. Pancar ekicileri, ziraat alet ve makina-
ları kullanmakla beraber, sulama işlerine, hasta
lık ve haşaratla mücadele işlerine ve sair lü
zumlu şeylere de önem vermektedirler. Şirket 
pancar ekicilerine her hususta yardım etmekte 
ve rehberlik yapmaktadır. 

5.2.1963' O : 1 
Sayın senatörler; 
Arazi ihtilâflarının giderilmesi için, memle

ket kadastrosunun kısa zamanda tamamlanma
sına, ınütaallik lüzumlu tedbirlerin alınmasını bu 
vesile ile de arz etmek isterim. 

Zirai kredi işlerimiz de yeni bir düzene ko
nulmalı ve yegâne zirai kredi müessesemiz olan 
Ziraat Bankasına, bu yönde yeni bir veçhe ve
rilmeli ve banka kredi kapasitesini, şimdikine 
nazaran, asgari iki misli artırmak imkânlarını 
aramalıdır. 

Hayvancılık : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Hayvancılık; bir taraftan halkın gıda mad

delerini, diğer taraftan da yurt endüstrisinin 
muhtaç bulunduğu hayvani hammaddeleri temin 
eder. Bu bakımdan, millî iktisatta hayvancılığın 
eh e n ı miy eti bü y ükt ii r. 

Diğer taraftan, bir kısım ziraat mahsulleri 
vardır ki, onları doğrudan doğruya pazarlara 
sevk etmek mümkün değildir. Oünkü, bir kıymet 
ifade etmezler. Fakat bunları hayvanlara yedir
mek suretiyle, et, süt, deri, yapağı gibi mahsul
ler haline getirmek mümkündür. Yani bu kabil 
kıymetsiz maddeleri, iktisatça kıymetli maddeler 
haline getirmek de kabildir. 

Şu halde gerek hayvani gıdaların ve gerekse 
sanayiimize lüzumlu hammaddelerin bol ve ucuz 
bir şekilde temini bakımından hayvancılığımızın 
kalkındırılmasında zaruret vardır. Bu maksatla 
evvelâ mera meselesi halledilmelidir. Saniyen 
ahırda besleme işi ele alınmalı ve teşvik olun
malıdır. Hayvan bakımına, hayvan sağlığına ve 
hayvan ıslahına ınütaallik tedbirler genişletil
melidir. Ve nihayet, hayvanın ve hayvani mah
sullerin kıymetlendirilınesine ınütaallik çeşitli 
iktisadi meseleler ele alınmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Yukardan beri kısaca belirtmiş olduğum hu

suslar hakkında Tarım Bakanlığının görüş, dü
şünüş ve icraatının nelerden ibaret bulunduğu
nu Sayın Bakandan öğrenmek istediğimizi arz 
ve 1963 yılı Tarım Bütçesinin memleketimize 
hayırlı AT uğurlu olmasını temenni ederim. He
pinizi derin saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, C. H. Partisi adına Sa
yın Zeki Tulün ay'ıııdır. (Yok sesleri) 

Y. T. Partisi adına Sayın Fehmi Baysoy. 
Y. T. P. GRUPU ADİNA FEHMİ BAYSOY 

(Erzincan) —• Tarım Bakanlığı bütçe tasarısı 
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üzerindeki Yeni Türkiye Partisinin görüşleri- J 
ni sunmak irin •huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Kalkınma hamlemizin bugün için asıl te
melini teşkil eden Türkiye Tarım Sektörünün 
yurt kalkınma ve gelişmesindeki önemi, her- I 
kes tarafından eksiksiz olarak benimsenmiş bu
lunulmaktadır. 

'Bu sektör için derpiş edilen bütçe üzerine 
eğilmeden önce tarımımızın genel manzarasına J 
bir göz atmak faydalı olacaktır. | 

Tarım sektörümüzün bugünkü manzarası 
şudur : 

Millî gelirimizin % 45 ine yakın değeri bu 
sektör sağlamaktadır. İhracat gelirimizin, do-
layısiyle ödeme dengemizin % 85 i tarım ürün
lerinden elde edilmektedir. 

Nüfusumuzun % .64 ü tarım sektöründe bu
lunmaktadır. 

(lizli işsizliğimizin % 90 ı bu sektörde veya 
'bu sektördendir. En az gelir sağlıyan grup ta
rım sektörü nüfusudur. 

Tarım istihsalimiz, artmakta olan nüfusu
muzu doyurmaya bile yetmemektedir. 

Buğdayda bile dönüm başına verim, dünya
nın en asgari verimlerinden biridir. Hayvaula
mınızın sayısı yem ve yemleme alanlarımıza gö
re çoktur. 76 milyonu bulan hayvanlarımız da 
açtır. Tarım ürünlerimizin hastalık ve haşere
den kaybolan serveti, hayvan telefat iyi e birlik
te yılda 3,5 milyar lirayı aşmaktadır. 

Esefle kaydetmek lâzımdır ki, bu miktar
daki kaybı, normal yıllık ihracat gelirimize 
eşittir. Clayi'isâfi millî gelirimizin hemen hemen 
onda biridir. Tarım işletmelerimiz, işletme vas
fından çok uzaktır. Toprak bütünlüğü, işletme 
devamlılığı emniyetsiz ve keşmekeş yaratıcıdır. 
Bir aileyi bile geçindiremiyecek genişlikte de
ğildir. 

Ormanlarımız: Bir coğrafya bölümünü va
tan yapan % 30 nisbetinde karşılık ancak % 
18 kadardır. Orman verimi takatinin on misli 
fazlasiyle kemirilmektedir. Her yıl, milyonlar
ca dönüm toprağımız, erozyonla çölleşmekte
dir. 

Hayvanlarımızdan elde edilebilecek et inik- r 
tan, normal rasyonla beslenmede, nüfusumuzu 
ancak 180 gün kadar besliyebilecek takatte
dir. 

5.2.1963' O : 1 
Hayvan ürünleri randımanı da dünyanın en 

düşük verimlerine ancak eşittir. Sulanacak 
arazimizin en fazla % 10 u sulanabilmektedir. 

Şimdi; arkadaşlar, burada manzarasını çiz
meye çalıştığımız Türkiye tarımının geleceğini 
yapmak üzere tasarlanmış olan bütçe karşımız
dadır. 

Bu muazzam ve bu kadar dertli sektöre 
1963 yılı bütçesinde düşen hisse ancak % 5 ka
dardır. Yatırımlar toplamı ise 252 000 000 lira 
civarındadır. Bu miktar Devlet yatırımlarının 
ancak % 5,5 u kadardır. 

G-örülüyor ki ; sektörün, sosyal temelini teş
kil eden önemine ve millî gelirdeki değerine 
rağmen hâlâ parmak ucuyle tutulmaktadır. 
Vilâyetlerde bilfiil çalışan büyük, küçük tek
nik elemandan da 56 000 dönüme ancak bir 
teknik eleman ve 70 bin hayvana veteriner 
düşmektedir. 

Hepimizin malûmu olduğu üzere tarımımı
zın ana dâvaları, başlıca tarım işletme niteliği, 
maddi ve mânevi donatım, teşkilâtlanma ve 
kredi dâvalarıdır. 

Tarım işletme niteliği, sabit ve mütehavvil 
sermaye bakımından tamamen yetersiz ve fay
dasız yapıdadır. Bu yapı üzerinde 19 milyon 
tarım nüfusunun % 76 sı 0,1 ilâ 20 dekarı iş
lemek için çırpınmaktadır. Kendi malı olmıyan 
işletme üzerinde, ortakçı, yarıcı ve sair statü
lerle muvakkat bir müddet için çalışan zürra ; 

— Toprağın istikbalini garantiliyen yatırım 
yapmamaktadır. 

— Uzun zaman sonra verim verecek fakat 
hem mil î ekonomi hem de işletme ekonomisi 
bakımından çok faydalı mahsul yetiştirme ya
tırımına yanaşmamaktadır. 

—• Muayyen devre sonunda ayrılırken top
rakta kalması muhtemel olan gübreleme, tes-
viyelenıe, sulama gibi yatırımlar yapmamakta
dır. Bu hal, tarımımızın gelişmemesinde başlı
ca âmillerdendir. 

İşletmelerin hukuki bünyesi ve çalışma ada
leti, işletmelerin emniyeti, istikbali ve devamlı
lığı bakımından güven verici değildir. Köy or
tak malı tarım kesimleri, mesuMz ve başıboş
tur. 

İmece ve salma rejimi, ortak malların ba
kım, onarım ve işletme finansmanını sağlamak
tan uzaktır. 
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Tarım (Sektöründeki mânevi ortam, asırla

rın, tarihten önce beliren ananelerine bağlıdır. 
Kolay kredi ve finansman düzeni, kuvvetli ve 
köklü aileleri diğer ailelerle kurduğu münase
bet hudutları içindedir. Ortaklık, yarıcılık ve 
çalıştırma rejimi her bölgeye göre değişen ve 
bölgenin sosyal, ekonomik ve coğrafî şartları
na göre şekillenen adetler ve geçim mecburi
yetle rine tabidir. 

Yurdumuzda işlenebilecek toprak alanımız 
tutarı ancak 25 milyon hektar kadardır. Çift
çi aile sayımız 4 milyona yakındır. Aile başı
na 60 - 65 dönüm toprak isabet etmektedir. Bu 
miktar toprak, maalesef bir aileyi en az ha
yat seviyesinde bile geçindirebilecek nitelikten 
uzaktır. 

Mu'hterem Senatörler; şu manzara karşısın
da düşünülebilecek 'hususlar, kanaatimizce şun
lardır; 

Hemen tarım nüfusunun yeterli bir kısmı
nı, toprak işleme çabasından tarım ürünleri 
.sınai ve ticari işlemcisi sabasına nakletmektir. 
Bunun için, vakit geçirmeden tarım bölgelerin
de tarım aısıllı ürünleri ve tâli ürünlerinin işle
mesinde ve pazarlamasında çalışılacak olan iş
letmelerle donatmamız, bunun için iıemeıı ge
rekli yatırımları yapmamız lâzımdır. 

Bir tek kombin enin bölgesinde iki bine ya
kın ailenin geçimini sağlıyacak kapasitede ol
duğuna işaret etmek, konunun önemini belir
tecek vasıftadır. Bumdan sonra mânevi ortamın 
gerektirdiği eğitimin sağlanması icabetmekte-
dir. Bunun için tarım eğitim teşkilâtının yeteri 
kadar eleman, tahsisat ve imkânlarla teçhizi, 
gayelere uygun, hedefleri kesin ve devamlı bir 
eğitim programının tesbiti ve uygulanması ge
rekmektedir. 

Şurada, mânevi ve içtimai ortamın uygun 
seviyeye varmasından önce yapılacak, sosyal 
bünyeyi değiştirecek bir ıslah ve düzeltme ted
birlerinin devamlılığını aksatacak bir zeminde 
oturacağına da işaret etmek yerinde olacak
tır. 

Köy ve köy malları kullanma, koruma, ba
kım ve onarım nizamlarının, şartlara uygun bir 
şekilde hemen tedvini zaruridir. Çalışma, ça
lıştırma ve tarım içi hizmet ve işletme akitle
rinin dalıa sağlam ve tek bir esasa tabi bir dü
zene bağlanması gerekmektedir. 

5.2.1963 O : 1 
1963 yılında, Tarım Bakanlığının, söz konu

su müdevveııat ve düzen için lüzumlu nizam
ları süratle meclise getireceğini umarız. 

Sayın Senatörler; 
Tarım işletme niteliğinin teknik yönü, keli

menin tam mânasiyle iptidaidir. Bu bakımdan 
teknik eğitim müesseseleri sayısı ve branfları 
ile, tahsisat miktarını kifayetsiz bulmaktayız. 
Tarım işletmelerinin bugünkü verimlerinin dü
şüklüğünde, teknik ve metot noksanlığının ya
nında ürün değerlendirin esindeki anormalliğin 
çok büyük hissesi vardır. Tarım sektörü,, hattâ 
ürünlerinin ihracatında bile pazarlama tesis ve 
işletmelerinden ma'hrumdur. Tarım Bakanlığı, 
pazarlama yönünden hâlâ cihazlarımış ve teşki
lâtlanmış değildir. 

Kalkınma plânının uygulanmasında, üreti
mi yönlendirme hakkındaki ağır yükü sırtın
da taşıyan Tarım Bakanlığının, mahsulü değer
lendirme ve fiyat politikasında yetkisi yoktur. 
Plân, bu yetkiyi zorunlu gördüğüne göre, Ta
rım Bakanlığı, süratle bu yetki ile teçüıiz edil
mesini sağlıyacak müdevvenatı meclise getir
melidir. 

Mu'hterem senatörler; bu zamana kadar uy
gulanmış olan tarım ürünleri fiyatlama ve pa
zarlama politikası, büyük tüketici şehirler ve 
ticari cereyanların ihtiyaçlarına tabi olmuş, is
tihsali yönlendirme amacı daima ikinci plâna 
atılmıştır. Bu hal, istihsalimizde ve üretim ran-
dımanlarıııdaki bugünkü durumu yaratmıştır. 

Bir örnek olarak hayvancılığın durumunu 
arz etmek, fiyatlama ve pazarlama politikası
nın, üretimi sayı ve kalite bakımından nasıl 
etkilendirdiğini belirtmeye yetecektir. 

Daima tüketici yönünden, pek düşük, hattâ 
maliyetinden aşağı tutulan et fiyatları yanında 
deri, yün, tiftik, sakatat... Gibi. 

Ürünlerin fiyatları uzun müddet serbest bı
rakılmıştır. 

İktisadi sezişi, yüz yılların terbiyesi ile ge
lişmiş olan müstahsil, bir hektar yem alanın
dan bir baş 1 000 kiloluk sığır yetiştireceği 
yerde 250 kiloluk dört sığır yetiştirmeyi tercih 
etmiştir. 

Zira; bu suretle dört misli ve serbest fiyat
lı ürün elde ederek et ve süt zararını telâfi et
miştir. Ama üretim bakımından ne olmuştur? 
Kasaplık hayvanlarımızın cüssesi cüceleşmiş, 
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verimi azalmış, kalitesi tamamen bozulmuştur. 
Şurada; ürün fiyatlama ve pazarlaması politi
kasında, istihsali yönlendirme bakımından Ta
rım Bakanlığının ağır görevi kesin şekilde aşi
kârdır. Bunun için tarım ürünleri fiyatlama ve 
pazarlama araçları ile teçhizi şarttır. Bu ba
kımdan, yurt hayvanlarının % % sının kaderi
ne hükmeden Et ve Balık Kurumu ibi istihsali 
yönlendirme vasıtalarının, Yeni Sanayii ile ya
pacağı ve Tiftik umum müdürlüklerini Tarım 
Bakanlığına bağlıyan doğru görüşe uyularak 
esas Bakanlığına bağlanması zaruridir. 

Hükümetin, geçen yılki bütçe müzakerele
rinde de, bütün partilerin gerek Millet Mecli
sinde, gerek burada müştereken temenni ettik
leri bu konuda, artık süratle karar alacağına 
inanıyoruz. Bu bakımdan da, Tarım Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun süratle Meclise sev'kmi 
"beklemekteyiz. Tarım sektörünün maddi dona
tımı üzerine eğildiğimiz zaman, ihtiyacın aza
meti karşısında bütçenin aczi derhal görülebil
mektedir. Tarım sektörünün mühtacolduğu en 
asli araç ve gereçler, Zirai Donatım Kurumu 
araeılığiyle tekelden tevzi edilmektedir. 

Donatım konusunda, bütün vatan satlunda, 
tekelden tevzi rejiminin yetersiz olacağı aşi
kârdır. Bu bakımdan, kontrollü serbest dağıtı
mın derpiş ve tanzim edilmesi de gerekmekte
dir. Ancak bu sayededir ki, tarım araç ve ge
reçleri tarım işletmesinin ayağına kadar ulaşa
bilecektir. 

Tarım Bakanlığı bünyesinde, hizmet çeşidi 
olarak ormancılığımız ayrı bir karakter, bir iş
letme sevk ve idaresi karakteri taşımaktadır. 
Başka türlü olmasına ela imkân yoktur. 

Ancak; bir işletmenin rantabl veya muvaf
fak olabilmesi için yeteri kadar bir idare ve iş
letme serbestliğine kavuşturulması da şarttır. 
Bu bakımdan ormancılık teşkilâtının, lüzumlu 
kademe ve kollarında daha açık, serbest ve be
lirli hüviyette işletmeler vasfını kazanması için 
şekillendirilmesi lâzımdır. 

Hayvani gıda, kontrol ve muayene, uluslar
arası anlaşmalar, stoklama ve satış nizamları 
gibi yönleri bakımından, Tarım Bakanlığının 
balıkçılık konusunda büyük ve ağır sorumlu
luğu vardır. Kara ve su etleri istihsali ve arzı 
bakımından yönlendirici karakteri de ihmal 
edilemez. 

5.2 .1963 O : 1 
Halbuki, Tarım Bakanlığı, maalesef, balık

çılık konusundaki görevlerine bugüne kadar 
gereği şekilde önem vermemiştir. Hattâ ihmal 
etmiştir. 

Artık, bu hizmetine eğilmesi de bir zaru
rettir. Bu bakımlardan da ci'hazl anması ve ge
reken müdevvenatı yürürlüğe koyması şarttır. 

Sayın Senatör arkadaşlarını; 
Tarım sektöründe, sermaye noksanlığı de

ğil, sermayesizlik âfeti vardır. Buna karşılık 
bu sektörden, daha fazla verim, daha mükem
mel bir işletme ve işletmecilik, modern teknik 
metot ve gereçler... isteyip durmaktayız. Yok
tan var etmek Türk köylüsünün kudreti mi
dir? 

Bu konuda kredi miktar gaye ve teşkilâtının 
hizmetin asıl şimdi, plân yoliyle belirli olan 
hedefe ulaşılmasına yarıyacak hale getiril
mesi lâzımdır. 

Ziraat Bankasının finansman kaynakla
rındaki takatin ne halde -olduğu malûmdur. 
Ama köylümüzün, istihsal ve nüfus münasebeti
mizle, ödeme dengemizin de ne olduğu malûm
dur. 

Ziraat Bankasının malî imkânlarını, artık 
daha bekletilmeden ihtiyaca uygun hale ge
tirilmeye çalışılmalıdır. 

Kredi miktarı, teminat ve verilecek kredi
nin tutarlığı, teminat isteme şekilleri, kabul 
edilen teminat çeşitlerinin banka tarafından 
indî oluşu, köylü vatandaşlarımızın devamlı 
şikâyetleri arasında olduğundan Muhterem He
yetinizce tamamen malûmdur. Binaenaleyh; 
kredi ve onun verildiği çalışına alanının as
gari maliyetine uygunluğu; teminatın kon
jonktür seviyesine müsaviliği veya tutarlığı, 
topraküstü tesislerin de teminat olarak kabu
lü; toprak değer baremlerinin zaman icapla
rına uydurulması lâzımdır. 

Tarım kooperatifleri, ödeme güçlüklerin
den dolayı ölü hale gelmek üzeredirler. Bu
gün, gideri gelirinden fazla, ödünç verme 
gücü tükenmiş, yalnızca müstehlik hale geçmiş 
kredi kooperatifleri sayısı (800) ün üstünde
dir. Kısaca mevcudun % 53 ünden fazlası. Sa
tış kooperatiflerinin durumu da aynıdır. 

Görülüyor ki, Tarım Kooperatiflerinin bu
günkü statüleri ve bağlılıkları iyi bir işleme 
imkânı vermemiştir. Zira; bu kooperatifler, Zi-
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raat Bankasının memur görüş ve kontrolü al
tı ruta, banka şubelerinin ajanslıklarma bağlı 
birer üvey hattâ başbelâsı seksiyonculukları 
halindedir. 

Bu kooperatiflerin, yeni bir düzene sokul
maları, Ziraat Bakanlığının kontrolü altına in
tikal ettirilmeleri lâzımdır. Bu münasebetle 
tekrar Tarım Bakanlığında, ihtiyaç ve şart
lara uygun bir bünye değişikliğinin süratle ya
pılması konusuna temas etmek yerinde ola
caktır. Bünye değişikliği ile beraber zihniyet 
değişikliğine de işaret etmek lâzımdır. 

Sayın Senatör arkadaşlarım; bugün, hâlâ 
Tarım Bakanlığında, birçok kademe ve şube
lerin vazife, salâhiyet ve çalışma talimatları 
bile mevcut değildir. Grörev ve yetkilerle, hiz
met sınırlan ve iş akımı ile iş münasebetleri 
bile belli değildir. 

Bu manzara hüzün vericidir. Aynı zaman
da hizmetlerin icaplarından çok, âmillerin arzu 
ve heveslerine ramolmasmı, hele teknik ele-
manlaır da gereklerle âmir isteklerine uyma 
arasında bocalama, hizmetlerin ne olduğunun 
vuzuhsuzluğuna sebe'bolucu hali gözden kaç
mamaktadır. Bu durum Tarım Bakanlığının 
hizmet uygulamasında menfi tesirler yapmak
tadır. 

Binaenaleyh, görev, yetki, çalışma ve iş 
talimatlannm da hemen ele alınması lâzımdır. 

Halen, gerek kanun, nizamname, gerek tali
matname gibi konularda, Bakanlığın elinde bir 
•de Tetkik ve İstişare Kurulu vardır. Bu Ku
rul, şimdiki, gibi inşaat işleri, yabancı mem
leket seyahatlerine gideceklerin seçimi gibi 
konulardan bu yöne istikametlendirilirse lü
zumlu mevzuat kısa zamanda tatbikata girebi-
lir. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan arkadaş 
varsa lütfen kullansın... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Söz 10 dakika içinde olmak 

kaydiyle Sayın Akif Eyidoğan'mdır. 
AKİF EYlDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım, grup söz
cüleri arkadaşlarım, işi içinden iyi bilen arka
daşlarım, vukuf ve salâhiyetle ve tafsilâtla ta
rımımızın, hayvancılığımızın, ormancılığımızın 
çeşitli yönlerine değindiler. Bize kalan zaman 
dâhilinde bendeniz yalnz kredi, eğitim, teşki
lâtlanma, reform mevzularına dair birkaç ke-
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lime ar/ edeceğim. Bugün ele aldığımız ve ala
cağımız konular yor yer Ziraat Odalarının kon
grelerinde, kademelerinde ve nihayet Odalar 
Birliği toplantılarında konuşulmalı, Ziraat Ban
kası, Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mah
sulleri Ofisi gibi, şimdi bizim iktisadi Devlet 
Teşekkülleri mahiyetinde olan ve reorganize et
meye niyetlendiğimiz teşekkülleri, şahsan, ka
naati âeizemce, 49 - 51 Anonim Ortaklığı hali
ne gelmeli, Ziraat Bankasını, Mithat Paşanın 
kurduğu menafi sandıkları kadar olmasa bile, 
hiçolmazsa ortaklarının köylü, çiftçi, ormancı, 
avcı, çobanların hissedar oldukları kongrelerdi1 

görüşülmeli. Tabiîdir ki, Ziraat Bankasının bir 
plasman ve finansman programı vardır. Bu ara
da çiftçiyi eihazlandırma programı vardır. Ama, 
hayvancılığın ehemmiyeti bu arada, dikkate alın
malıdır. 

Bendeniz bir idareci olarak, bu memlekete 
okulu kadar, belki de okulundan evvel ahır, 
ağıl, kümes ve kovan da lâzım olduğuna ka
ilim. Uzun vadeli kredilerin biraz da bu yöne 
tevcih edilmesini rica edeceğim. 

Teşkil ât lanın aya gelince, işte1, görüyorsunuz 
arkadaşlar, nihayet bir yarım günün yarısı ka
dar bir zaman dâhilinde memleketin tarımı ile 
ilgilenebiliyoruz. Parlâmento ancak bu kadar 
zaman meşgul olabiliyor. Diyelim ki, Mecliste 
bu konuya bir gün tahsis edilsin. Halbuki bu 
bahisler (>7 vilâyetin umumi meclisinde konu
şulmalı, yüzlerce tarım kredi ve satış kooperatif
leri heyeti umumiyelerinde konuşulmalı, çiftçi 
malları koruma kurullarının senelik heyetlerin
de konuşulmalı, raporlarına geçmeli hayvancılı
ğı, avcılığı, ormancılığı, çobanı bu 49 ııisbetin-
de Ziraat Bankası Donatım Kurumu ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi gibi teşekküllerde aksiyon sa
hibi etmeli, bunları ortak etmelidir. Ve bun
lar da bankanın ve müesseselerin yani Toprak 
Mahsulleri Ofisi ve Zirai Donatımın kaderinde, 
meclisi idarelerinde kendilerini yarı yarıya tem
sil ettirerek söz sahibi olmalıdır. Onların da he
yeti umumiyelerinde her sene bu dertler konu
şulmalı. Onlar konuşurlarsa ne olur? Kendi ken
dilerine çare bulurlar, idari ve mahalli teşek
küller kendi kendilerine, kendi yetkileri kadar, 
yetmediği takdirde yine o yetkiyi istiyerek, 
kanıınlaştırarak nihayet çaresini bulurlar. O ba
kımdan arz ettiğim Banka, Donatım, Ofis hattâ, 
Tekel, hattâ Şeker iktisadi Devlet Teşebbüsle-
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ri olarak doğrudan doğruya ilgililerin, yüzde 49 
nisbetine kadar sene be sene, belki bu iş 40 se
nede tamamlanabilir. Yüzde 49 nisbetine kadar 
aksiyon sahibi olmalıdır. Zirai eğitim bakımın
dan iki cümle arz edeceğim. Türkiye'de zirai 
eğitimle meşgul olan ilk zirat okulları, meselâ, 
orta zirat okulları ve çeşitli ziraat kursları ola
rak en az Türkiye'de mevcudolan akşam sanat 
okulları, sanat enstitüleri, kız sanat okulları ve 
enstitüleri ve ticaret okullarının yekûnundan 
fazla yekûnda bir adede varacak kadar zirai 
eğitim müesseseleri olmalıdır Zirai Reformu bir 
hamlede yapacağınızı ummayınız arkadaşlar. 
Bendeniz Kars Vilâyetinde 47 bin aileye 226 bin 
parça tapuyla toprak, ev ve dükkân, yayla, me
ra dağıttım. Bunların yanı sıra zirai kredi ve 
zirai satış kooperatiflerini ve birliklerini de 
kurduk. Hayatımda belki 150 kooperatif kur
durdum. 2 - 3 te birlik kurdum. I^akat kâfi de
ğil. Holânda'da olduğu gibi çocuğu okutacak
sın, iki, üç senede bir şeye yani bir tarım kolu
na inisiye edeceksin, toprağı da ona verecek
sin evini, ahırını, tesislerini beraber vereceksin. 
Ve çiftliğin içinde oturtacaksın. Binaenaleyh. 
bizde zirai reform bir senede, iki senede, üç se
nede olmaz. Ucun ucun, kademe kademe olur. 
Belki 40 senede tamamlanır, nesiller ona göre 
yetişebilir, aile babaları ona göre okur ha
zırlanabilir. Vazifesine hazırlanmamış bir 
adama görev ve yetki vermenin bu millet 
idari sahada olduğu gibi, ekonomik sahada da, 
Devlet teşkilâtında olduğu gibi, Devlet dışı, teş-
killi teşkilsiz her sahada çok büyük zararını 
çekmiştir. 

Arkadaşlar, yine zirai reforma temas etmiş 
iken bu projenin bir tek bakanlık tarafından 
hazırlanmış olması kâfi değildir kanaatindeyim. 

Zirai reformu Ziraat Bakanlığı hazırlıyacak, 
tatbikatı îmar ve İskân Bakanlığı yapacak; bu
nun tatbikatını yapacak olan tarafın da delege
lerinin iştirakiyle bir travay hazırlanması lâ
zımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Zannediyo
rum, 10 dakikayı tecavüz etmedim. Fakat bu 
bahis arz ettiğim gibi Türkiye'nin her köşesin
de, kademe kademe her vesile ile konuşulmaya 
çjok değeri olan ve canü gönülden konuşulma
sından da fayda beklenmesi daha mantıkî olan 
bir mevzudur. Bu da ancak tarımı teşkilâtlan-
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kânlar içerisinde pek muhterem Bakan arkada
şıma ve Tarım Bakanlığının mümtaz erkânına 
•başarılar diler, nasırlı elini takdis ettiğim 
Türk çiftçisine de 1963 te feyiz ve bereket te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşma bitmiş
tir. Şimdi sıra ile kendi adlarına söz istiyen-
lere söz vereceğim. 

Sayın Kadri Öztaş. 
KADRİ ÖZTAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Senatörler ve sayın Bakan ve Vekâletin 
güzide erkânını hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında ziraa-

tin önemi büyüktür. Türkiye ziraat memleketi 
olarak kabul edildiği halde asrıımızdaki millet
ler ziraat alanında büyük hamleler kaydeder
ken Türk köylüsü lâyık olduğu derecede bilgi 
ile teçhiz edilememiştir. 

Nüfusumuzun artışı karşısında muvazeneli 
olarak nebatî ve bayvanî mahsullerin ihtiyacı 
karşılıyamadığmı görmekteyiz. 

Son yıllarda sürülen topraklar ovalardan 
tepelere doğru tırmanırken pulluk altına alman 
sahaların miktarı 12,9 milyon hektardan 22,45 
milyon hektara yükselmiştir. İstihsal ilk sene
lerde yükselmiş ise de bu yükselme devam ede-
miyerek diğer ülkelerden hububat yardımına 
muhtaç duruma düşülmüştür. Her yıl bir mil
yon ton hububat ithal etmek mecburiyetinde 
kalınmaktadır. Halbuki Türkiye nüfus artışı 
karşısında yeter miktarda gıda maddeleri istih
sal edebilecek kabiliyettedir. 

İstihsalin temeli olan arazi kullanma tekni
ği ve ıslahının ciddî ve esaslı bir programa bağ
lanması icaıbetmektedir. 

Tarımda artış hektar başına verimin yük
selmesine bağlıdır. Bu da yalnız suni gübre ile 
değil, aynı zamanda münavebe sisteminin ku
rulması ve yem nebatlarının münavebeye alm-
masiyle mümkün olabilir. (Bunun için toprağın 
'•ah 1 il i ve toprağın erozyona karşı muhafazası 
zaruridir. 

Zaman ölçüsüne göre konuşmamı birinci de
recede önemli bulduğum hayvancılık konusun
da toplamaya çalışacağım : 

Bir taraftan artan nüfusla istihsali tetkik 
edecek olursak zirai istihsal tek başına kâfi de-

Ek-dırmakla olur. 1963 bütçesinin bahşettiği im- | recede millî serveti teşkil edememektedir 
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siklerimizin telâfisi için 'tek çare hayvancılığı
mızdır. 

Türkiye'de istikrarlı bir hayvancılık politi
kasından bahsedilemez. Hayvancılık memleke
timizde tamamen köylünün insiyatifine terk 
edilmiştir. Türkiye'de hayvancılık ele alındığı 
takdirde muvazeneli bir beslenme mümkün ola
bilecek ve aynı zamanda ihraç imkânları da hu
sule gelebilecektir. 

Ftormoza, Malaya ve Hindistan'dan sonra 
Türkiye nüfus artışında dördüncü derecede 
mevki işgal etmektedir. 

Sıhhatli ve yaratıcı kabiliyette Türk genç
liğine sahip olabilmemiz ancak protein esasına 
dayanan bir beslenme veya gıda rejimi ile müm
kün olabilir. Bu beslenmede hayvani gıda mad
deleri önemli yer tutar. 

Türkiye'de hayvanı .mahsuller nüfus artışı
na paralel olarak yükselememektedir. Halkın 
beslenme seviyesinin gün geçtikçe düştüğü ve 
zafiyet gibi birçok hastalıkların husule geldiği 
bir hakikattir. 

1950 yılında Birleşmiş Milletler organizas
yonuna bağlı merkezi Roma'da bulunan gıda, 
ziraat teşkilâtı (FAO) nın yayınladığı istatisti-
kî malûmata göre 1938 senesine nazaran memle
ketimizde et de % 50 ve süt de 1/3 nisbetin-
de istihlâkte azalma görülmektedir. 

Teknik alanda çalışanlar nebatî yiyecek 
maddelerinden daha fazla hayvani yiyecek mad
delerin sarf edildiğini (görmekteyiz. Bu bakım
dan hayvani gıda maddeleri gün geçtikçe 'bü
yük ihtiyaç hâsıl olacağı tabiîdir. Hayvani pro
teinler organizmada hastalıklara karşı koruyu
cu maddelerin yapımına büyük çapta yardım 
ederler. 

Fikir alanında çalışanların günlük protein 
ihtiyacının 2/3 sini hayvani protein ile karşı
lanması icabetler. 

Hayvancılığın ihmal edilmiş bulunmasına 
rağmen 1958 senesinde hububat ziraatinden el
de edilen gelir 6,8 milyar, hayvancılıktan elde 
edilen gelir ise 16,8 milyar Türk lirasıdır. 

Memleket hayvancılığının ıslah ve teksiri 
için haralar, merinos çiftlikleri, inekhaneler, ay
gır depoları, suni tohumlama merkezleri, araş
tır;::-?, enstitüleri, Devlet üretme çiftlikleri ku-
îTJmr.fitur. Lâyık olduğu şekilde- yardım yapıla-
ınamnrnna rağmen bu ırulesrıerıeler ıslah İRİ erimie 
muvaffak olmuşlardır. Bu mevzuun halka inti-
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kalini Bağlıyabilmek için Devletin ve halkın bir
likte aynı zihniyet anlayışı içerisinde çalışması 
lâzımdır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ziraat geliri 
senelik 33 milyar dolardır. Bunun 19 milyar do
ları hayvancılığa aittir. İstatistiklere göre Ame
rika Birleşik Devletlerinde son 20 yıl içerisinde 
hayvani mahsul istihsali yükselme hızı 1820 yı
lından 1900 yılları arasındaki 80 yıllık bir artış 
gücüne eşittir. 

Bugün dünya nüfusunun % 7 si Amerika 
Birleşik Devletlerine düşmektedir. Amerika nü
fusunun ancak % 13 ü ziraat alanında çalışmak
tadır. 

Bu duruma göre : Amerika ziraatinde çalı
şan insan gücü dünya nüfusunun % 1 inden az 
olduğu görülür. Halbuki bu ülkede hayvani yi
yecek maddeleri üretmenin bütün dünya üreti
mine rekoltesine göre nisbeti şu tabloyu arz et
mektedir : 

Yumurta % 51, süt % 46 ve et % 41 gibi bir 
tablo çizmektedir. 

Amerika'nın bugünkü dünya hâkimiyetini 
yalnız yeni silâhlara, dolara değil, bunun yanın
da dünyayı her sene artan istihsali ile beslemek
te bulursak bunda şaşmamak lâzımdır. Avrupa 
ve Amerika'da hayvancılık ziraat mahsullerinin 
önünde yürümektedir. Bu izahat bize göstermiş
tir ki, hayvancılığımızı ileri duruma sokarsak 
Türkiye ziraatini yararlı bir hale getirebilmek 
mümkün olabilecektir. Şunu üzüntü ile kaydede
yim ki, Bakanlık bütçesinde ve plânda hayvan
cılığa ehemmiyet verileceğine dair ümit verici 
vaitton mahrumdur. Bu sebeple şu ciheti belirt
mek isteriz ki, hayvancılığı, medeni şekilde zira-
ati ele alarak bir Devlet sıfatına lâyık olduğu 
eheumıiyete kavuşturulması uzun vadeli ve az 
nisbetteki faizli kredilerle mümkün olabilir. 

Berj yıllık plân sonunda insan başına düşe
cek protein miktarının 16 gram olacağını umumi 
efkâra müjdelemekteyiz. Halbuki normal beslen
me standardında bir insanın günde yemesi lâzım-
golcn hayvani protein miktarı en az 32 gramdır. 
Boo yıl sonunda 10 gram olacak diyoruz. Aca
ba 32 gramı kaçıncı beş yıllık plânda ulaşabile
cektir. 

Nüfusun % 73 ü ziraatle iştigal eden bir Dev
let olarak çağımızdaki buğday, pirinç, süt ve 
yağ gibi gıda maddelerini ithal etmekle bir ül-
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kede sağlam beslenme ekonomisinin yaratılamı-
yacağma inanıyoruz. 

Beslenme edebiyatında (uzak beslenme) adı 
verilen bu sistemin bir ülkenin kalkınma plân 
ve hamlelerinde başarıya ulaşabilmesi mümkün 
görülemez. Uzaktan beslenme bir milleti ve onun 
nesillerini daima geleceğinden istikbalinden en
dişeye sürükler. Uzaktan beslenme milletleri 
ekonomik ve sosyal krizlere götürür. 2 nei Dün
ya Harbinde bunun acı misalleri cümlemizin ma
lûmudur. 

Muhterem senatörler; 
Türkiye hayvancılığının kalkınmasına tesir

li bölgeler başında Doğu bölgemiz gelir. Doğu 
daima müstahsil hayvan yetiştirici bölgesi ola
rak kalmıştır. 

Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis ve 
Gümüşane ve hudut bulunan vilâyetlerdeki hay
van sayısı Türkiye hayvan yekûnunun 1/7 i yani 
10 milyon baştan bile fazladır. 

Doğu'da halkın ekserisi hayvancılıkla geçin
mektedir. Bu bölgenin kalkınmasında hayvancı
lık ön plâna alınmalıdır. Bakanlık bölgevi hay
vancılık çalışmalarına Doğu'dan başlamalıdır. 

Doğu'yu hayvancılık için en müsait bölge
miz olarak kabul etmeliyiz. Türkiye'nin ekono
mik hayvancılığının sağlanabilmesi ancak ve 
ancak geniş ölçüde mera ve işletme kaba yem
lerin elde edilmesine bağlıdır. 

Doğu'da evvelâ yer altı yeşil yem silosuna 
derhal başlamalıdır. Bakanlığın silo çalışmaları 
varsa da çok kifayetsizdir. Maalesef kalka in
tikal ettiril ememiş'tir. 

Bugün üzülerek ifade etmek isterim ki, hay
vanlarımız merayı kemirmekte, açlıkla, ölümle 
mücadele etmektedirler. Geçen sene de Senato
dan Doğuya giden bir heyet de bu hususu tes-
bit etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Dikkat nazarlarınızı çekmek isterim : Doğu 

yaylaları flora itibariyle (500) çeşittir. Çok zen
gin bulunduğundan Amerika, Avustralya, ingil
tere ve bâzı Avrupa memleketleri bu ot tohum
larını toplıyarak bu tohumları ıslah ameliyesine 
tâbi tutarak daha verimli çeşit elde etmektedir
ler. 

Bugün Kars vilâyetinde bulunan yalnız sığır 
mevcudu Türkiye sığır mevcudunun 1/7 si yani 
bir milyon baştan daha fazladır. 
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Dünya hayvancılık çalışmaları sığır yetiş

tirilmesi üzerinde daha fazla teksif edilmekte
dir. Bakanlık Doğu hayvancılık çalışmaları için 
Kars vilâyetinin sığırcılığını pilot bölge olarak 
ele alacak olursa emin olunuz muhterem arka
daşlar Kars sığırcılığı dünya sığırcılık tarihin
de büyük mevki alacağına şüphe yoktur. Mayıs, 
Haziran ayları içerisinde çeşmeden su akar gibi 
süt akmaktadır. Sayın Bakan bu hususta ne dü
şündüğünü öğrenmek isterim. 

Plân devresinde Ziraat Vekâletine büyük va
zifeler tahmil edilmiş olmakla beraber teknik 
eleman itibariyle de mücehhezdir. Bilgili eleman 
elinde mevcuttur. Teşkilâtın reorguıizasyonu 
mevzuubahis midir? Bu elemanlar lâyık olduk
ları yerlerde kullanılamamaktadırlar. 

Plânlı devreye girerken Bakanlığın ne hazır
lığı vardır? Sayın Bakan bu hususta bizleri ten
vir buyursunlar. 

Memleketin iktisadi kalkınmasında en kısa 
vadeli yatırımın hayvancılık ve yaş sebze ve 
meyva olduğunu arz ederken biraz kümes hay
vanatı üzerinde durmak isterim. 

Memleketimizde müesseseler ve hususi çift
likler varsa da köylüye intikali tam mânasiyle 
olamamıştır. Kümes hayvanatı yalnız döviz ge
tiren ticaret muvazenesindeki açığı kapatan bir 
hayvancılık şubesi olmakla beraber aynı zaman
da bir milletin çocuklarının ve büyüklerinin bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz bir gıda madde
sidir. 

Bütçenin memleketimiz için hayırlı olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mehmet Ali 

Demir arkadaşımızda, fakat kendileri söz sı
ralarını Nusret Tuna arkadaşımıza verdiler, 
buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AHMET NUS
RET TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, değerli tarım erkânı. 
Orman bütçesi hakkında görüşlerimizi 'arz 
etmeye çalışacağım. ' Bu mevzuun aydınlatıl
masına yardım edeceği kanaatiyle evvelâ iki 
vesikayı okumak istiyorum. Bunlardan bir 
tanesi İstanbul Orman Fakültesinin neşretti
ği bildiriden bir cümledir. «Türkiye'de mev
cut ormanlar her yıl süratle tükenmektedir. 
Gerekli tedbirler alınmadıkça 1984 yılma doğ
ru Türkiye çölleşeeektir.» 
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Muhterem, arkadaşlarım; bu orman dâva

sının bir cephesi. Şimdi sizlere aldığım bir 
mektuptan pasajlar okuyacağım. 

«Rızkımız kıtını ş hey. Allah bizi bu dağ 
başında 'yaratmış. Ormancı zulmünden, mah
keme kapısından bıktık. Canıma tak dedi. 
Orman bize iş vermiyor, bari şansımı başka 
yerlerde arayım dedim ve 5 çocuğumu ala
rak, iş ıbulmak üzere İstanbul'a gittim. Bir 
ay iş bulmak için dolaştım durdum. Netice
de 5 çocuğumdan ikisini evlâtlık verebildim. 
Çeri 'köye geldim. Keşke köye gel meşeydim de 
oralarda öl şeydim, öğrendim ki, dedemden 
kalma tarlamdaıki mahsulü ormancılar hay
vanlara yedirmişler. Burası ormandır, gire
mezsin demişler. Bey, biz bu milletin, bu dev
letin insanı değil miyiz? Zati ihtiyacımız ve
rilmez, pazarda satış yaptırılmaz, % 25 ler 
verilmez, tapulu gayrimenkullerimiz zaptedi-
lir. Bey biz nereye gidelim. İş yak, aş yok... 
Allah sizi inandırsın açlıkla karşı karşuyayız.» 
ve saire diye devam edip gidiyor. 

İşte muhterem arkadaşlarım, şu okudu
ğum iki vesika orman dâvamızın esasını tam 
ve kâmil bir şekilde çizdiğine kaaniim. İl
min sesine uyarak ormanların korunması, mev
cut ormanlarımıza yeni ormanların eklen
mesi, bunun dışında orman bölgesinde yaşı-
yan halkımızın geçim ve yaşama imkânları
nı sağlıyarak, onları yarından emin olaraık 
yaşatmak mecburiyetindeyiz. Ne ormandan 
vazgeçebiliriz, ne de ormanda yaşıyan köy
lülerimizden. 

Orman siyasetimizin hedeflerini bu şekil
de tesbit ettikten sonra, elimizdeki bütçenin 
arzuladığımız şu neticelere bizi ulaştırıp ulaş-
tırmıyacağmı tetkik etmek istiyorum. 

Mevcut ormanlarımıza en az 14 milyon 
hektarlık yeni bir orman sahasının ilâvesi
ni ilim adamlarımız zaruri görmektedirler. 
Bütçeye bakıyoruz, hakikaten bu sahada müs
pet bir adım atılmıştır. Ağaçlandırmaya doğ
ru bir faaliyet birkaç yıldan beri kendi bün
yesi içinde gelişerek devam •etmektedir. Büt
çeyi bu hali ile isabetli görmekteyiz. Yalnız 
bu hususta şu kısma temas etmek istiyorum. 
Bu tempo ile ulaşmak istediğimiz hedefe an
cak 450 yılda varabileceimiz hesaplanmak
tadır. Bu çok ağır bir tempodur. Plânların 
esaslı bir surette hazırlanmasiyle millî ağaç

landırma seferberliğine tarım organının ön
cü olmasını rica etmekteyiz. Her yıl yangın 
dolayısiyle millî servetimizden 45 bin hek
tarlık bir orman sahası kaybettiğimiz istatis
tiklerden anlaşılmış bulunmaktadır. Son yıl
larda bu miktarın 10 bin hektara inmesini 
memnuniyetle karşılamaktayım. Bu netice
nin istihsalinde değerli ormancı arkadaşla
rımın gayreti yanında motorlu nakil vasıta
ları telsiz muhabere vasıtalarının büyük rolü 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu bütçede 
araçların artırılması yolunda bir gayret var
dır. Bu kısımdaki faaliyetleri de takdirleri
nize memnuniyetle arz etmek isterim 

Ormanlarımızın korunması keyfiyetine ge
lince : Maalesef bugüne kadar tatbik edilen 
sistem, klâsik sistemde tatbik edilen şiddet 
müeyyidesinin aleyhindeyim. Bugüne kadar 
orman muhafaza memurları, yasak hükümler, 
cezai müeyyideler ve 2(5 yıllık bu yoldaki tat
bikat bize göstermiştir ki, tatbikat bu yolda 
daha ilerlemiş, Ih er yıl bakım memurunun ade
di biraz daba yükselmiş, ceza müeyyidelerini 
biraz daba artırmışladır. Fakat 26 yıllık tatbi
kat sonunda, geriye dönüp baktığımız zaman 
şunu görüyoruz : Vatandaş orman idaresiyle 
basım bir vazij^ete gelmiştir. Malhkeme kapı
lan orman köylüleriyle dolmuştur. Ceza evleri 
orman suçlulariyle dolup taşmaktadır. Faıkat 
bütün bunlara rağmen ormanın (korunması müm
kün olmamaktadır. Her gün şu aziz vatanın 
çölleşmesi yolunda süratle ilerlenmektedir. Bü
tün bir süre, 26 yıl tatbik edilen, bu yoldaki 
tatbikatta, balen bu sakim sistemde ısrar etme
nin faydalı 'olmadığı kanaatindeyim. Orman
lar ancak iktisadi tedbirlerle korunabilir. Or
man muhafaza memurlarının vazifesi şu ikti
sadi tedbirlere yardımcı olmaktan ileriye git
memiştir. Binaenaleyh, ormanlarımızın korun
ması hususunda neler düşünülüyor, bunu öğ
renmek isterim. Her şeyden evvel ormanların 
bakım ve idaresinde, ormanla 'köylü arasında
ki husumeti kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu 
yolda yapılan hatalı mesaiden dolayı, orman 
mevzuu âdeta düşman bale getirilmiştir. 10 
milyonluk bir kütleyi alâkadar eden büyük bir 
mevzuda 300 - 500 memurun mesaisi, müspet. 
ıbir netice vermez. Binaenaleyb Tarım Bakanlı
ğının orman teşkilâtı her şeyden evvel vatan
daşın kalbini kazanmak için mazideki husıı-
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meti ortadan kaldırmalı ve bunun icaplarına 
göre hazırlıklar yapmalıdır. 

İkincisi, ormanlarımızda 10 milyon vatandaş 
ikamet etmektedir, bunlar geçimlerini orman
dan temin edeceği gelirden beklemektedirler. 
Bu kadar verimsiz olduğunu kabul ettiğimiz 
bir ormanda on milyon vatandaş geçinmek 
için çırpmır ve çalışırsa, 'her ne tedbir alırsak 
alalım ormanlarımızı korumak mümkün ola
maz. Bunu dalha evvelki vâzıı kanun düşün
müş ve 13 ncü maddesinde; orman köylüsü
nü bulunduğu yerde kalkındıracak veya bun
ların geçimlerini sağlıyabilmek için başka yer
lere nakledilme çarelerini kabul etmiştir. Bu
gün her yıl bütçesinde en az 50 milyon liralık 
'bir tahsisatın ayrılması ve bunun Ziraat Ban
kasına konulması, 'böylece orman köylüsünün 
ormana zarar vermiyeeek şekilde kalkınması
nı sağlamak için hükümler derpiş edilmiştir. 
Fakat maalesef bu kanunun meriyete girmesin
den, 7 - 8 yıldan beri ancak Ziraat Bankasın
daki bu 'hesaba 7,6 milyon lira yatırılmış ve bu 
da yerine sarf edilmemiştir. Geçen günkü büt-
çe konuşmalarında !bu hususlar arz edileli. Ta-
rı Bakanlığı mevzuatın kifayetsiz olduğunu, en 
kısa zamanda kanunun tadili için huzurunuza 
geleceğini ve şu maddenin işlemez hale (getirile
ceğini bildirdi, biz de bütün yıl bekledik, ka
nun gelmedi. Yasaklarla orman korunmaz. Or
manın korunması için iktisadi tedbirler şart
tır. Bu tedbirler, vatandaşı ormana zarar ver
miyeeek hale getirmek olacaktır. Zaman geçi
rilmeden bu kanun tasarısının Meclise getiril
mesini istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanın korunması 
bakımından diğer üçüncü 'bir nokta ki, bu
nun da maalesef orman camiası tarafından tam 
ve kâmil şekilde kavrandığını göremiyoruz. 
Bugün ormanlarımızın gelirinin 5 misli orman 
mahsulüne ihtiyacımız vardır. Bugünkü geli
rinin 5 misli gibi âcil 'bir ihtiyacın karşısında 
gerekli iktisadi tedbirleri almazsa ormanlar 
hiejbir suretle korunamaz. Bu tedbirler neler
dir? Bunu bütün cemiyetler tatbik etmekte
dir, ormanı koruyan memleketler tatbik et
mişlerdir. Orman malhsulünün yerine kaim olan 
'maddeleri hazırlamak, orman malhsulü yerine 
o maddeleri halika kullandırmak ve halkı alış
tırmaktır. Bundan evvelki vâzıı kanun 'hisset
miştir. Kireç, tuğla, kiremit hakikaten orman 

5.2 .196» O : 1 
metaı yerine kaim olan maddelerdir. Bunları 
bol şekilde istihsal için bütçede her yıl iki mil
yon lira ayrılacağı, hu malzemeleri istihsal 
edecek vatandaşlara, şahıslara kredi verilece
ği ve bu suretle ormanın korunması yoluna gi
dileceği ifade olunmuştur. Orman köylerini 
her halde görmüşsünüzdür; bunlar çatma ev 
yaparlar. Bunlara eğer bol miktarda kireç, tuğ
la ve kiremit verdiğimiz takdirde kereste istih
lâki ile 40 bin liraya malettikleri bir evi 15 bin 
liraya maledebileceklerdir. 15 bin liraya çatı
larını pedavra ile örtme yerine 500 liralık ki
remitle aynı işi görebileceklerdir. 

Şimdi bu ikame mevzuu bakımından bir tel 
mevzuuna temas etmek istiyorum. Her yıl İlk
baharda ormanlarımızdan genç, körpe ağaçlar 
kesilir. Vatandaş kestiği bu körpe ağaçları 
bahçesinin etrafına çit yapar. Bâzı mütehassıs
ların bildirdiğine göre, her yıl İlkbalharda 600 
milyon lira bu gene fidanları kesmekle zarar et
mekteyiz. Bunu bendeniz soruşturdum, 7 milyon 
lira ile tam ve kâmil mânası ile bir dikenli tel 
fabrikası kurmak mümkündür. Şu dikenli teli 
yaptığımız ve bunu köylüye bedava verdiğimiz 
zaman her yıl ilkbaharda 6 yüz milyon liralık 
orman katliamını önliyebileceğiz. Yasak, kesmi-
yeceksin». Böyle mesele halledilemez arkadaşla
rım. Bu teli alan vatandaş bahçesini bununla 
çevirdiği zaman genç fidanların kurtulması 
mümkündür. 

Odun bakımından : Yurdumuzun her yıl 24 
milyon metre mikâp oduna ihtiyacı vardır. Or
manlarımızın verebildiği normal odun miktarı 
ise, 7 milyon metre mikâptır. Kereste olarak 
istifade edeceğimiz emvali yakıyoruz, istihlâk 
ediyoruz, berhava ediyoruz. Buna mukabil yur
dumuzun muhtelif köşelerinde işletilmiyen iki-
yüzden fazla linyit ocağı vardır. Orman İdaresi, 
evet belki ben bir de kömür işletemem der. Ama 
kendi zaviyesinden dâvasını tahakkuk ettirmek 
için linyit ocaklarım işletmeye veya işlettirme-
ye mecburdur. 

Muhterem arkadaşlar, vakit daraldı, müsama
hanızı rica ederim. (Sıramızı veriyoruz, sesleri) 

BAŞKAN — Onun alâkası yok. (Tüzükte 
var sesleri) Hangi maddede? Bundan sonra söz 
C. H. P. adına Mehmet Hazer'indir. Zaten vakit 
yok, bir iki dakika daha konuşup sözlerinizi bağ
layınız. 
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NUSRET TUNA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, netice itibariyle koruma bakımından 
sözlerimi hülâsa etmek istiyorum. Yasak hüküm
lerle ormanı koruyamadığımızdan vatanımız çöl 
haline geldi. Bu yol çıkar yol değildir. Bunun 
yerine iktisadi kaideleri vaz'edeceğiz ve vatan
daşı geçinir hale getireceğiz. Orman mahsulü 
olan ihtiyaçları diğer maddelerle karşılamak su
retiyle ormana, olan hücumu önlemeliyiz. Mevcut 
bütçede bu görüşümüzün aksini göremediğimiz 
için üzüntümüzü arz etmek isterim. 

Şimdi kısaca maşeri vicdana mal olmuş bâzı 
kanun ve tatbikat hatalarına temas etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere Orman Kanununun bir muvakkat birinci 
maddesi vardır. Bu kanun, tahdit ve kadastrolar 
yapılıncaya kadar bir yerin orman olup olmadı
ğının belirtilmesi zaviyesinde mütalâa beyan et
mektedir. Orman Dairesiyle, bir mahkeme huzu
runa çıktığınız zaman hâkim bütün delilleri 
tam ve kâmil şekilde toplıya mam makta, bunu 
Orman Umum Müdürlüğü ve Ziraat Bakanlı
ğına sormakta ve oradan temin ettiği malû
mata göre hareket etmektedir. 

Şimdi, davacı olan Orman Umum Müdürlü
ğü bu muvakkat madde ile bir de hâkimlik 
sıfatını üzerinde toplamaktadır. Kendimizi bu 
davacı karşısında dâvâlı yerine koyalım. Has
mımıza bir hâkimlik sıfatının verildiğini müşa
hede ettiğimiz zaman duyacağımız ıstırabı tak
dirlerinize bırakıyorum. Anayasaya uygun mu
dur, değil midir? Her ne olursa olsun vatan
daş vicdanında büyük üzüntü kaynağı olan bu 
maddenin en kısa zamanda tadilini rica ediyo
rum, 

Bir de Orman Kanununun ikinci maddesi 
vardır. Bu kanun; iklim, su ve toprak rejimine 
zarar vermiyen ve verimli kültür arazisi haline 
getirilmesi Ziraat Bakanlığınca uygun görülen 
ormanların, orman rejimi dışında bırakılması
na Bakanlar Kurulu karar verebilir, hükmünü 
ihtiva etmektedir. Arkadaşlar, bu hüküm bilâ-
hara Anayasada yer almıştır, orman sahasının 
hiçbir suretle daraltılamıyacağı, hiçbir şahsa in
tifa hakkı verilemiyeeeği kabul edilmiştir. Bu, 
hakikaten kötü bir tatbikat sonunda husule ge
len reaksiyon neticesi olarak Anayasada suret
le yer aldı. Fakat memleket ekonomisinde rah
neler açacak bir manzara karşısındayız. Bugün 

5.2.1963 O : 1 
Batı - Anadolu'daki vatandaşların zeytinlikleri
nin mühim bir kısmı ormandır, Cenup vilayet
lerimizdeki narenciye bahçelerinin mühim bir 
kısmı orman içerisindedir. Cenubu Şarki Ana
dolu'daki fıstıklıkların mühim bir kısmı orman 
içerisindedir. İntifa hakkı tanımıyoruz. Bunun 
orman rejiminden çıkarılmasına Heyeti Vekile 
karar veremiyor'. Millî ekonomimiz, Anayasanın 
şu ikinci maddesiyle karşılaştığından dolayı 
muazzam bir zararla karşı karşıyadır. Narenci
yeyi himaye etmek, fıstıkları himaye etmek, zey
tinlikleri himaye etmek, bizim millî ekonomimi
zin bize farz kıldığı vazifelerdir. Binaenaleyh, 
Tarım Bakanlığından rica ediyorum ; bu iki 
maddeyi birbirine zarar gelmiyeeek şekilde, 
Anayasanın düşündüğü suiistimale imkân ver-
ıniyceek şekilde bir hazırlığın en kısa zamanda 
yapılmasını ve Orman Kanununun ikinci madde
sinin memleket hayrına işletilmesinin teminini 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş vicdanın
da muazzam iz bırakan kanunlardan bir tanesi 
de 4785 sayılı Kanundur. Bu kanun 1946 tarihin
de çıkarılmıştır. Mezkûr kanun gereğince or
mana bitişik, veya orman civarında bulunan bü
tün mal ve gayrimenkulleri dcvlctleştirmiştir, 
deniliyor. Hiçbir muameleye tâbi tutulmadan 
devletleştirilmiş. Vatandaş en çok bir yıl sonra 
parasını istiyebilir. Devletleştirme vergi matra
hına göre olacaktır. Yani, orman içinde veya 
civarında ne kadar gayrimenkul varsa 4785 sa
yılı Kanunla bunlar devletleştirilmiştir. Bedeli 
de vergi matrahı üzerinden ödenecektir. Mil
yonlar değerindeki orman vergi matrahı üzerin
den ödenecektir. Milyonlar değerindeki orman 
vergi matrahı üzeriden hesabedilerek çok az bir 
para ile alınacaktır. Şimdi bunun üzerine vatan
daş gidip zamanında parasını istememiştir. İsli
ydiler nadirdir. 

Anayasamızın yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren ormanın hududu daraltılamaz denmiştir. 
Bu ormanın hangi tarihteki orman olduğunu 
Tarım Bakanlığı tescil etmemiştir. Burada bü
yük bir tatbikat hatası başlamaktadır. Bir kıs
mı 1937 deki sahayı, bir kısmı ise Çubuk ovasını 
orman var diye orman sahasına sokmaya kal
kar. Kanunda bir müddet olmadığı için, bu 
müddet bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
müddetidir. Yani Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihte ormanlar daraltılamıvor. 
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Yalnız benim ricam, 'bu orman (hangi ta

rihten (beri kendi teşkilâtının kontrolundadır, 
'bunu Orman İdaresinin Teşkilâtına Ibildirmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz dolmuştur. 
(Devam etsin seslem) Peki 'bu'yurun. 

NUSRET TUNA ((Devamla) — Şim'di arka
daşlarım, şu mektuplarda 'bahsedilen hu'sus acık 
'bir (hakikattir. Ben 'bu 'hususu 'bizzat tetkik 
etim, 'buna dayanarak söylüyorum. 

Orman köylüsüne, vazifeli 'diyor ki, «bura
sının tapusu yok, tapusu 'olmadığına 'göre 'sizin 
burayı terk etmeniz 've Iburadan istifade et
memeniz (gerekir..»' 

Arkadaşlarım, nasıl olsa, arazi tapulu bile 
olsa 'Ormandan açıldığı meydandadır. (Burada 
teşkilâtın vazifeli kıldığı şahıs, «IbımVsı 1946 ta
rihinde 4785 sayılı 'Kanunla devletleştirilmiş
tir» .cevabını veriyor. 

5.2.1963' O : 2 
Diyor ki, 1'945 de 'bir yıllık 'bir hak tanını

yordu. Bir yıl içinde 'bedelini istemek hakkını 
vermiş. O zaman isteseydin. Arkadaşlar, şu 
muameleyi yaptığımız millet 'bizim milletimiz
dir. Orman köylüsü de her 'Türk gibi >g-ayri-
meııkulüne düşkündür. Hiç'bir karşılık alma
dan 'bugün ıo rm and an 'çıkarılmaktadır. Eğer 
köyünde loturuyorsa ımüsamalha yüzünden, Hü
kümetin müsamahası yüzünden oturmakta'dır. 
Bu vatandaşa reva ıgörülecek ışey değildir. 'Hak
lı 'olarak şu toprak (sahihinin yurdunda, yuva-
sın'da oturtulmasını 'temin 'etmek 'mecburiyetiy-
le, 4785 sayılı Kanunun, Anayasanın ışığı al
tında. incelenmesini, 'vatandaşın hak ve huku
kunu koruyacak 'şekilde yeni mevzuatın geti
rilmesini rica. ediyiorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSaat 15.00 de toplanmak üze
re oturuma sioıı veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

«*••• 

İ K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İhsan Hamid Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Birinci oturumda açık oylarınıza sunulan 

iki kanun tasarısına ait oylama sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe ka
nun tasarısına (114) arkadaş oy vermiş, (95) 
kabul, (17) rot, (2) çekin ser vardır. Muamele 
tamamdır. Cumhuriyet Senatosunca (95) oyla 
tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe kanun tasarısına (117) arkadaş 
oy vermiş, (98) kabul, (17) ret, (2) çekinser oy 
kullanılmıştır. Muamele tamamdır. Tasarının ka-
nunluğu, Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Şimdi Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. Yalnız bir hususu 

hatırlatmak istiyorum. Söz alanlar 35 - 40 ara
sında tehalüf etmektedir. Eğer bir hudut çizil-
mezse Riyaset çok müşkül bir durumla karşı kar
sıya kalacaktır, demektir. Bir taraftan arkadaş
ların söz hakkına hürmet etmek, öte taraftan 
Anayasanın hükmünü yerine getirmek mecburi
yeti karşısında bulunuyoruz. Bu ikisini telif et
mek lâzımdır. Bu da ancak sizin yardımınızla 
olur. Sayın arkadaşlardan rica ediyorum, söz 
alan arkadaşlar lütfen daha evvel konuşan ar
kadaşların temas ettikleri konulara tekrar temas 
etmesinler, üzerinde durmasınlar. Maksat Vekâ
letinin dikkatinin çekilmesidir ki, bu da daha 
evvel konuşan arkadaş tarafından yapılmış olu
yor. Şunu da dikkat nazarlarınıza arz etmek iste
rim; Tarım Bakanlığı bütçesini saat 18 den ev
vel bitirmek mecburivetindeyiz. 
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Bir hususu daha arz edeyim; diğer arkadaş

larım şimdiye kadar hatibin sözünü kesmemek 
için bir iki dakika geçiliyorlardı. Ben bunu tat
bik edemiyeceğim, beni bu hususta mazur görün. 

Buyuran Sayın Hazer. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Muhte
rem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
noktai nazarını bir, iki esasta özet olarak arz 
edeceğiz. Bu konuşmamızı yaparken Başkanlığın 
işaretlerine uymayı, ona yardımcı olmayı da göz 
önünde bulunduracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk ekonomisinin 
ve sosyal hayatının Önemli bir sektörünü teşkil 
eden tarım sektörü yıllardan beri derdini anla
tamamış, meselelerine hal çaresi bulunamamış 
Devlet teşkilâtından birisidir. Çok şükür son yıl
larda tamamı halledilmemiş olsa bile, tarım dâ
vasının ve tarım sektörünün önemini politikacı
lar da, iktisatçılar da anlamış bulunmaktadır. 
Bunun bariz delilini bundan sonra plânın tatbi
katında arz edeceğim. 

Bu Bakanlık umumi hatları ile, merkez teş
kilâtı, taşra teşkilâtı, bir de Bakanlık muraka
besine tâbi müesseseler camiasından kurulmuş 
bir haldedir. Bakanlık merkez teşkilâtı hakkında 
bâzı arkadaşlar reform, bâzılarının reorganizas-
yon adı altında bahsettikleri ıslahat mevzuu ka
naatimizce müsteşarlık adedini artırmak veya 
yeni umum müdürlükler ilâve edilmesi suretiyle 
mümkün olmaz. Bu ancak, ilmî esaslara daya
nan, günün ihtiyaçlarına ve bilhassa iktisadiya
tımızın tevcih edilmesi lâzmıgelen hedefe uygun 
sektörler arasında yetki ve görev esaslarını, ihti
lâflara meydan vermiyecek şekilde, tanzim et
mekle mümkün olacaktır. Bu Bakanlığın teşki
lâtı ve hizmetleri sadece memur kadrolariyle de
ğil bütün vatan sathına yayılmış istihsal bölge
leri ve vatandaş kütlelerinin ilıtiyaçlariyle bir
likte mütalâa. edilirse arz ettiğim reorganizasyo-
nıın ne kadar şümullü ve ne kadar güç. olduğunu 
da peşinen kabul etmek lâzımgelir. Türkiye'de 
ıslahat hamleleri zaman zaman ihtiyaç halinde 
belirmiş ve bu istikamette yeni bâzı tedbirler 
alınmış, fakat geçen zaman içinde meydana çı
kan bu ihtiyaçları karşılamak için yeni hamleler 
yapmak yeni teşkilât kurmak da bu ihtiyaçlarla 
beraber gelmiştir. 
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İşte bu esasların hepsi bu Bakanlığın çok yay

gın hizmet bölgelerinde ayrı ayrı önemi, ve ko
lay kolay bir sıraya koyulması mümkün olmıyan 
birtakım meseleleri meydana çıkarmıştır. Bakan
lığın halen merkez teşkilâtında vazife gören 
umumi teşkilâtları arasında Ziraat Umum Mü
dürlüğü, Veteriner Umum Müdürlüğü, Orman 
Umum Müdürlüğü ile Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü teşkilâtları vardır. Bundan başka, 
Toprak - Su, Zirai Mücadele gibi bâzı teşkilât
ları da vardır. Ayrıca, bu Vekâletin murakabeye 
tabiî fakat, bugün her biri ayrı kanunlar veya 
ayrı teşkilâtlarla idare edilen Zirai Donatım gibi, 
Devlet Üretme Çiftlikleri gibi birtakım müesse
seleri de vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bakanlığının 
Türk ekonomisindeki yerini benden önce konu
şan arkadaşlar, rakamlarla tesbit ettiler. Bu ba
kanlığın ıslahı için, esaslı prensipler, şahısların 
değişmesi, bakanların değişmesiyle haleldar ol-
mıyacak bütün esasların tesbit edilmesinin lüzu
muna da işaret etmiştim. 

İşte Bakanlığın bu esasların çerçevesi içeri
sinde ve beş yıllık plânın esasları içinde mütalâa 
etmek faydalı olacaktır. 

Plân, bu sektörde ele alınması lâzııngelen 
tedbirleri kısaca şöyle hulâsa etmektedir. % 7 
kalkınma hızı - enflasyonsuz olarak - temin ede
cek fazla bir çalışma gücü. Lüzumlu maddelerin 
istihsali. Beslenme seviyesini yükseltecek hay
vani proteinli maddelerin istihsali. Köylerden 
şehirlere işçi akımı dolayısiyle meydana gelen 
içtimai meseleler ve nizamsız bir şehirciliği önle
yici tedbirler. Bundan sonra diğer tedbirlere te
mas edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, daha ziyade bu arz et
tiğim üç maddenin her biri zaman istiyen, tetkik 
istiyen, bilgili teşkilât istiyen meselelerdir. Bu 
alanda alınacak tedbirler kısa zamanda netice 
vermemektedir. Bunlar çok şümullü tedbirler ol
duğu için, plân bunun ana hedeflerini ve istika
metini tesbit etmiştir. 

Bugün bütün ziraatimiz hulâsa olarak bir 
öğretmen ve öğrenme devrimledir, denebilir. Çok 
eski bir meşgalemiz olmasına rağmen, ziraatte 
ilerlemiş milletler nazarında biz hemen hemen 
bir başlangıç noktasındayız. Ve bugün her yetiş
miş olan ziraatçinin emeli, gayesi bu ilerlemiş 
memleketlere yaklaşmak, onlara yetişmektir. Fa
kat düne kadar ziraat, gerek onunla meşgul olan 
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müstahsil ve gerekse memur bakımından, mah
dut bir hedef ve çalışma içinde idi. Bugün zira-
atin hedefi, istikameti aşağı - yukarı belli olmuş-
tur. îşte bu hedefe varabilmek için, biraz evvel 
sayın üstadımız Akif Eyidoğan'm temas ettik
leri gibi, yetiştirme ve teknoloji sahasında, hiç 
olmazsa ticaret sahasındaki imkânlara, teknik 
okullara kavuşmadan bu hedeflere yetişmenin 
imkânı olmadığını da peşinen kabul etmelidir. 
Ziraatte emek meselesi, meselâ, mahsulün değe
rini bulması, bu esası bir Bakanlığın bir senelik 
bütçesi veya bir senelik tedbirleri içerisinde te
min etmek mümkün olmadığına göre, bir vekâletin 
meselesi olarak devamlı istikrarlı bir politika ile 
teinin etmek mümkündür. Zaman olmuştur bâzı 
tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler, başladığı nok
tadan hedefine varmadan kesilmiş kalmıştır. Ke
silen istikamette alman tedbirler böyledir. İstih
sali artırmak için ve ihracatı teşvik noktasında 
alınan tedbirler bu haldedir. 

• îşte, arz ettiğim gibi, umumi esasları belirmiş 
olan, ihtiyaçları plân ile hudutlandırılmış olan 
tarım sektörünün istikbalini çok ciddi ve hiç ol
mazsa, bâzı arkadaşların, tahakkukunun şüpheli 
görmüş oldukları gibi, bu plân içinde, bu esas
lar içinde, istikrarlı bir tatbikat imkânının hazır
lanması lâzımdır. Aksi takdirde geçmiş tatbika
tın acı tecrübeleriyle gene hayal kırıklığı ile kar
şılaşmak mümkündür. Zirai sektörde hayvan ıs
lahatı gibi, günün konusu olan hayvan mahsul
lerinin değerlendirilmesi gibi mevzular bile bu
gün sadece bu Bakanlığın ele almadığı konular 
arasında görünmektedir ve dolayısiyle bu mev
zu esaslı bir tedbire de bağlanmış değildir. Kom
şu devletlerin hepsi hayvan ve hayvan mahsul
lerine muhtacolduğu halde biz henüz bu mevzuda 
iptidai usuller içerisindeyiz. İhracımız bu halde, 
istihsalimiz bu halde, hattâ istatistiklerimiz bu 
haldedir. Bunu kompetanlara rakamla ifade et
mek isterim, bugün hayvan miktarını tesbit eden 
bir esaslı istatistik Türkiye'de mevcut değildir. 
Sayım ve yazımla tesbit edilen ve birtakım ra
kamlara göre hükümler vaz'edilmekte yanlış ne
ticelerle bâzı tedbirler alınmasına sürüklemekte
dir. Onun için istatistikten tutarak, istihsal esas
larına kadar hepsini yeniden ele alması lâzım-
gelen tarım sektörünün işleri, plânın getirdiği 
yeni maksat, yeni ruh içinde ciddî bir tatbikatla 
tahakkuk ettirilebilir. Elbette bugün ayrılmış 
olan ödeneğin azlığını birtakım mukayese ile ifa-
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de etmek mümkündür. Ama asıl olan, verilmiş 
olan imkânların neticelerine bakarak bunu bir 
hükme bağlamaktır. Geçen yıl veya ondan ev
velki yıllarda, tarıma tahsis edilmiş olan ödenek
lerle, hazırlanmış olan imkânların bugünkü neti
celerini bir tetkik edersek görürüz ki; sadece 
ödenek vermek, meseleyi halle yetmiyor. 

Bugün tarımın ele alınması lâzımgeleıı mev
zuların, bilhassa yatırım mevzularının realist 
olabilmesi için peşin birtakım hazırlıkların ya
pılması lâzımdır. Bu hazırlıkların içinde eleman 
meselesi gibi bâzı meselelerimiz vardır. Bunların 
hepsini bir hamlede ele almadıkça, birbiriyle 
koordine çalışmadıkça, müspet bir netice alına
maz. Ayrıca, ziraatimizde birtakım meselelerimiz 
vardır ki, meselâ bir zirai asayiş meselesi gibi... 
Bu mesele bugün kanunda anlaşılmaz ve tatbik 
edilmez bir haldedir. Ayrıca bu zirai asayişsiz
likten dolayı istihsalimizde büyük zararlar gö
rülmektedir. Bunun için de mahallî teşkilâtların 
vazifelendirilmesi, ziraat odalarının çalışması 
lâzımdır. Daha evvel hazırlanmış bir kanun ile 
bunlar bir esasa bağlanmıştır. Fakat, bu ka
nunda bahsedilen bu hizmetler umduğumuz isti
kametlerde çalışmamıştır. Bu da böyle olduğuna 
göre, halktan gelen halk teşekkülleri de, henüz 
plânın bu dediği hizmetleri yapacak halde teşki
lât! anmamıştır. 

îşte bu teşkilât kurulduktan ve bu imkânlar 
sağlandıktan sonra verilen ödeneklerle umulan 
neticeler alınabilir. Aksi takdirde istihsal nok
sanlığından, yatırım eksikliğinden sadece bu ba
kanlığı mesul tutmak insaf ölçülerine uygun düş
mez. Bugün ziraatın istihsal kollarını teşvik için, 
evvelce arz ettiğim gibi fiyat meselesi, kredi me
selesi, Tarım Bakanlığının elinde değildir. Zirai 
kredinin hangi istikamette inkişaf ettiğini, nasıl 
çarçur edildiğini burada yüksek huzurunuzda 
ifade etmek isterim. Küçük kredilerle ziraati 
kalkındırmak mümkün olmaz. Ziraat mevzuunda 
birçok şeyler yapılır, fakat en son söz ziraatçinin 
olur. Pek tabiî olarak ziraatten ümidedilen is
tihsal hiçbir zaman yerine getirilemez. Bir ta
raftan istihsali teşvik etmek, istihsali artırmak 
için Tarım Bakanlığına vazife verirken, meselâ 
pamuk mevzuunda ekspertiz gönderilmesi, kon
trol yaptırılması hususları Ziraat Vekâletinin 
yetkileri içerisinde değildir. Müstahsil aylarca 
tarlasında ekspertiz beklemekte, bütün işlerini 
ona intizaren bekletmektedir. Arkadaşlar, pa-
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ınuğtı ekspertiz etmeye en yetkili eleman olsa olsa 
ziraatci olur. Böyle olmasına rağmen ziraateiler 
sadeee yabancı olarak orada bulunmaktadır ve 
sözleri geçmemektedir. Arz ettiğim gibi böyle çe
şitli tesirler altında bulunan ve gerçekleşmiyen 
bu hizmetlerin neticeleri de bugünkü halde, bu
günkü durumda olur. Bundan sonra ziraatin in
kişafını, arz ettiğim esaslar dâhilinde ve esaslı_ 
bir surette müşterek hareketle temin etmek an
cak mümkün olacaktır. 

Orman mevzuunda çeşitli şikâyetleri yıllar
dan beri dinleriz. Orman da bizimdir, orman 
içinde ya siyan insanlar da ve hattâ ormanı talı-
ribedcn keçiler de bizimdir. Ama bunlar arasın
da bir tercih yapmak bizim için bir vazifedir. 
Ormanı kurtarmak için, keçiyi mi feda edeceğiz, 
ormanı kurtarmak için orman içinde yaşıyan şa
hısların geçim şartlarını temin edecek bâzı ted
birler mi alacağız. Bunlar geçici tedbirler ile 
mümkün olmıyan meselelerdendir ve plân ile 
derpiş edilmesi lâzııngelen meselelerdendir. 

Bugün Türkiye'de keçinin neslini kurutmak 
için binbir yoldan tavsiyeler gelmektedir. Ama 
keçiyi ormanda yaşıyan bir hayat kaynağı ola
rak nazara almak suretiyle bunların ihraç sure
tiyle azaltılması, kesim yolu ile azaltılması belki 
bir tedbir olabilir. Fakat, asla yeter bir şekilde 
tavsiye olunan bir tedbir değildir. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlı
ğın çok şümullü olan hizmet sahasını ve bu Ba
kanlığın elinde bulunan imkânları değerlendi
rirken, bir devlet teşkilâtına müteveccih sorum
luluk ve yetkilerle beraber düşünülmesi göz 
önünde bulundurulması lâzııngelen Tarım Ba
kanlığına, Türkiye iktisadiyatının ümitle göz 
diktiği ve kendisinden çok çok büyük hizmetler 
beklediği bir teşkilâttır. 

Bugün her memleket iktisadiyatını taşma ve 
toprağına yazmıştır. Türkiye'de taşını toprağını 
ziraate yazmıştır. Arkadaşlar, Türkiye'nin kade
ri tarıma bağlı bulunmaktadır. 

Bu itibarla tarıma ne verirsek verelim, tarım 
mensupları nasıl çalışırlarsa, çalışsınlar bu mil
letin kendilerinden çok iş beklediğini ifade et
mek isterim. Tarımda yetişmiş elemanların Tür
kiye'de en yüksek kadrolara sahibolmalarını, 
Tarım Bakanlığı, teşkilâtında milletin bu arzu
sunu, bu isteğini ve bu ihtiyacını görmüştür. 
Buna göre çalışma azminde ve şevkinde olduğu
nu biz de görüyoruz. Bu inançla, Tarım Bakan-
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lığına başarılar ve bütçesinin de milletimize ha* 
yırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nizamettin Özgül. (Yok 
sesleri) 

Sayın Muallâ Akarca. (Yok sesleri) 
Sayın Niyazi Ağırnaslı. (Yok sesleri) 
Sayın Nuri Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, Sayın Ziraat Bakanı ve sayın Bakanlık men
supları ; 1963 senesi Ziraat Bakanlığı bütçesi gö
rüşülürken ben de memlekette 20 milyonun ka
derini bağladığı ve memleket iktisadiyatında 
mühim rol oynadığı herkesçe kabul edilen zirai 
gelirlerin artırılmasındaki faktörlerin üzerinde 
durmak istiyorum. 

Millî ekonomimizin temeli ziraat olduğuna 
göre, sağlam bir iktisadi kuruluş ve ekonomik 
kalkınma her şeyden evvel zirai işletmelerimi
zin rasyonel çalışma ve geliştirilmesi ile kabîl 
olacaktır. 

Türkiye'de 1957 senesinden beri ekilebile-
cek arazi yüz ölçümü müterakki bir rakam 
kaydederek, .1961 ve 1962 senelerinde âzami 
vüsatini bulmuştur. Bu itibarla bundan sonra 
toprak ürünlerinin artırılması toprak genişliği
ni artırmakla mümkün olmıyacaktır. Esasen bi
zim zirai kalkınmamız asgari maliyet ve âzami 
randıman esasına istinadettirilmcsi icabederken 
bugün için Türkiye'de zirai ekonomi diye bir 
masa ve bunun bir faaliyeti yoktur. Ekilecek 
toprak' sahamız aynı kalacağına göre bundan 
böyle bir dekarda alacağımız mahsulü âzami se
viyesine çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu da zi
raat ilminin ve tekniğinin tanı tatbikiyle müm
kün olabilecektir. Bu hale göre fazla mahsul al
mak için toprakta iyi bir hazırlık yapmak, top
rağı gübrelemek iyi kalite tohum ekmek ve eğer 
sulanacak bir tarla ise tesviyesini yapmak ve su
lamak ve nihayet lüzumlu mücadele ile hava 
şartlarına tâbi olmaksızın bol mahsul almak im
kânına gideceğiz. Bu şartlarda tarlanın iyi ha
zırlanması ve gübrelenmesi birçok mmtakalar-
da çiftçilerimiz tarafından başarılmaktadır. İyi 
tohum temininde, tarlanın tesviye ve sulanma
sında, mahsulün zararlardan korunmasında, bil
hassa çiftçilerimizin alışmalarına kadar, Hükü
metin önder olması tek şarttır. Yeni bir usulü 
yaymak ve bunu çiftçinin benimsemesini temin 
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etmek güç ve uzun zaman istiyen bir iştir. Çift
çilerimiz dede ve babadan gördüklerini kolay 
kolay bırakamazlar. Bu itibarla ancak gözü ile 
görür ve o yeniliği takibeder ve iyi netice vere
ceğine şahidolursa o zaman kabul eder ve tatbik 
eder. 

Ziraat Bakanlığının kaliteli tohumla meşgul 
dairesinin köylümüze iyi tohumla kötü tohumun 
ekiminden elde edilecek mahsulün randıman 
farkını, bizzat köyde köylünün tarlasında gös
termek ve bunu Türkiye çapında pek çok köy
de tekrarlaması lâzımgel inektedir. Bu gaye göz 
önünde bulundurulurken ziraat teşkilâtında ça
lışacak ziraatçilerimizin masa memuru olarak 
değil, toprak ve tabiatla haşrüneşrolan bir tek
nisyen ve mütehassıs olarak yetişmelerini iste
memiz ve böyle kabul etmemiz icabetmcktedir. 
Zira bunların odalarda verecekleri öğüt, öğ
retici ve irşat edici malûmat köylüyü itiya
dından döndürmiyecektir. Bugün vilâyetlere 
gittiğiniz, bir ziraat teşkilâtına uğradığınız 
zaman, toprak ve tarla mütahassısmı, bağ, bah
çe mütehassısını veterinerini, arıcılık mütehas
sısını, kış ise mücadele uzmanlarını masaları
mı 'başlarında bulabilirsiniz. Kış olsun, yaz ol
sun ziraat elemanlarını tarlada, 'bahçede, man
dıra veya arıcılık bölgelerinde daimî faaliyet 
ve rehberlikte , gördüğümüz ve bu elemanla
rın adedini artırarak: kendilerine "bol vasıta 
temin ettiğimiz gün, Türk köylüsü istihsali 
•artıracak ve kalkınacaktır. Diğer taraftan 
sulamada tefsiye görmüş ve görmemiş, sulanan 
tarlalar arasındaki farkı tam ve bilgili bir 
gösterme neticesinde bizzat tarlasında yaptı
ğımız çalışmalarla ispat edecek olursak sene
lerce öğüt vermek, kitaptan pasajlar okn 
mak ve resimler göstermekten çok daha müs
pet bir iş yapmış oluruz. Bugün iyi tohu
mun, hava şartları ne olursa olsun, mahsul 
veriminde % 10 - 20 fazlalık sağladığı seneler
den beri bilinen ve tecrübe ile tahakkuk eden 
bir hakikatten, 34 sene evvel kurulan Tohum 
Islâh istasyonuna bugüne kadar ancak 2 - 3 
yenisini ilâve etmiş ve buralardan elde edilen 
anaç tohumları çoğaltarak üretme çiftlikleri
nin adedi 10 nu ancak bulmuştur. Bu memba-
lardan elde edilen kaliteli tohum, memleket 
ihtiyacını ancak 1/4 ünü karşılıyacak durum
dadır. Üretme çiftliklerinin adedini çoğalt
mak • zor ve büyük malî yatırımlar istiyen bir 
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iştir. Bu eksikliği örnek çiftlikler aracılığı 
ile tamamlayabiliriz. Nitekim Vekâletin de bu 
hususta bir kanun hazırladığını öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Şimdi Sayın Ziraat Vekilinden ve onun ih
tisas elemanlarından soruyorum : Kaliteli tohu
mun, verimi % 10 arttırdığı, gübrelemenin 
% 50, sulamanın % 40 sağladığı eskiden beri 
bilinen ilmî ve tecrübevi bir gerçek olduğu hal
de Türk çiftçisi neden bugüne kadar tenvir 
edilmedi? Hattâ bugün bile bu hususları bil-
miyen, tatbik etmiyen bölgeler çoktur. Evet, 
belki bugünkü ihtisas elemanları 10 - 15 se
ne evvel bugünkü makamlarını işgal, etmiyor
lardı, ama bu bir ilmî hakikat ve hakikatleri 
bilmek ve tatbik etmek de her ziraatçi için bir 
vazife, hele Ziraat Vekâleti için kuruluş ga
yesi olduğuna göre çok geç kalmış bulunmu
yor muyuz? Bunu telâfi için de yukarda 
söylediğim gibi geceli gündüzlü çalışmamız 
icabetmektedir. Memleketin orijinal tohuma 
ihtiyacı aşikâr iken ve Vekâlet her sene Ameri
ka'dan orijinal pamuk tohumu ithal ederken, 
bundan vazgeçmiştir. Acaba sebebi nedir, bunu 
da öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Âdemoğlu, iki dakikanız 
var. 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
—• Kaliteli tohumu çiftçinin elinde bulundur
mak lâzımdır, öyle zamanlar olmuştur ki, fa
lan üretme çiftliğinden veya dış memleketten 
gelecek hububat, çeltik veya pamuk tohumu 
geç kaldığı için çiftçi ekim vaktinin geçme
sini nazarı itibara alarak eline ne geçerse onu 
tarlasına serpmek mecburiyetinde bırakılmış
tır. Meyva fidanı ve bağ çubuklarının temini 
ve nakliyesi de ayrı bir derttir. Bugün menıle-
ketimizde yıllık meyva fidanı ve bağ çubuğu 
ihtiyacmnın % 20 si ancak temin olunmakta 
fideliklerden sökülen bu fidanlar evvelâ gide
ceği vilâyete, oradan da yapılacak taksimata 
göre gideceği kaza veya köye ancak 10 - 15 
günde varmaktadır. Bu müddet zarfında ye
rine ulaşan ve ekilen fidanların ancak 1/4 ü 
tutmakta, geri kalanı ise kurumaktadır. Bu
na . göre ihtiyacın % 5 şi karşılanıyor, de
mektir. Bununla da beklenen gayeye 20 - 25 
senede ancak varabileceğiz ve plânın tatbi-
katmmm da mümkün olamıyaeağı hakikati bu 
suretle ortaya çıkıyor. Ziraat Vekâletinden 
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istirhamımız, bir t ayf tan seyyar ekiplerle 
köylünün kaliteli tohum mevzuunda dikka
tini çekmek, kanaatini yaratmak, nazari ve 
amelî olarak bu tohumun hususiyetlerini gös
termek, diğer taraftan da gerek kendi üret
me çiftliklerinden, gerekse örnek çiftçilerle 
memleketin muhtacolduğu iyi tohumu elde et
me çarelerini en kısa. zamanda mutlak su
rette ele almasıdır. Kaliteli tohum, istihsali 
artıracağı gibi, standart mahsûlün elde edil
mesini de mümkün kılacağından mahsulün da
ha fazla para getirmesini ve müşteri bulma
sını temin edecektir. 

Bol mahsûl elde etmenin şartlarından birisi 
de. gübreleme ve sulamadır. Ziraat Vekâleti
nin emtinde Zirai Donatım gibi, büyük atelye-
ler ve imalâthaneleri bulunan 'bir teşekkül mev-
cudolduğu halde bugün çiftçinin elinde güb
reyi tarlaya serpecek 'bir alet mevcut değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Sayın 
Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Allah'tan, bu memleketin, ziraat «abasında 
çok ihtiyacı bulunan ve çok derdi olan ziraat
çılarına ve onların yardımcısı olan Ziraat Ve
kâleti erkânına yardımcı olmasını ve bu vesile 
ile kendilerine ayrılan bütçenin faydalı şe
kilde kullanmayı nasibetmesini niyaz eder, hu-
zıırunuzd'an hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 

—r Söyliyeeeklerinıin ancak yarısını söylemiş 
bulunuyorum. Son olarak, bu memleketin, zira
at sahasında pek çok ihtiyacı, pek çok derdi bu
lunan bu memleketin ziraatçilerine ve onların 
yardımcısı olan ziraat erbabına Allah'ın yardım
cı olmasını ve küçük çapta bütçede ayrılan tah
sisatın faydalı bir şekilde kullanılmasını niyaz 
ederek huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İneeoğlıı. 
MUSTAFA INCEOĞLU (Afyon Karahisar) 

—- Muhterem arkadaşlar, 
Partimiz adına tafsilâtlı konuşma yapılmış 

olduğundan, bendeniz şahsım adına birkaç nok
taya kısaca temas ederek suallerimin cevaplan
dırılmasını istirham edeceğim. 

1. Orman içi köylerimizin kalkındırılması 
ve orman tahribatının da önlenmesi için bulun-
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duğu yerde kalkınması mümkün olmıyan köy
lerin kendi rızalarına bakmaksızın kalkınabile
cekleri ziraat veya sanayi bölgesine peyderpey 
nakledilmeleri için Hükümetçe bir prensi]) 
kararı var mıdır. 

Ziraat Vekâleti İmar ve İskân Vekâleti ile 
bu hususta bir iş birliği yapmakta mıdırlar? 

2. Hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle 
öğrendiğimiz Orman Kanununda bu hususta ne 
gibi değişiklikler düşünülmektedir. 

Bugün orman mefhumuna giren birçok fun
dalıklar yabani zeytin ağaçları ile kaplı oldu
ğundan bu zeytin fundalıkları topraksız çiftçi
lere dağıtıldığı takdirde hem fakir köylü kalkı
nacak ve hem de memlekete döviz getireceğin
den bu zeytinlerin imar veya ihya edilmesi için 
orman mefhumu dışında bırakılması düşünül
mekte midir? 

Orman veya zeytinlik olarak kullanılmasın
da, hangisinin daha faydalı olacağı etüt etti
rilmiş midir? 

•'). Gecen sene çiftçilerimize Ziraat Banka
sına borçlanmak suretiyle ziraat kredi faslın
dan suni gübre verilmesi için bir kararname çı
karılmıştı. Ve tamim edildiği halde Ekim ayın
dan önce gübre dağıtılması çok yerde mümkün 
olmadığından ve Ekim ayında yağmurlar başla
yıp çift çıktığından gübre almaya vakit kal
maksızın köylü ekinleri ekmiş olduğundan, 

Ve esasen Ziraat Bankası Irkini ayından ön
ce kredi muamelesi yapamıyacağıııı bildirmiş 
bulunduğundan bu sene Ağustos ve Uylül ayı 
içinde çiftçilere zirai kredisinin bir kısmına 
mahsuben suni gübre verilmesi yani Ekim ayı 
gelmeden gübrelerin çiftçiye tevzi edilmesi hu- , 
susu düşünülmekte midir? 

4. Köylülerimiz tarlalarına eski görenek
lerine göre mahsul ekmekte ve bundan da ek
seriya bir istifade edememekte olduklarından, 
her çiftçinin tarlasına ekip kaldıracağı mahsul
lerin teknik ziraat teşkilâtınca tesbit ve tahdid-
edilmesi düşünülmekte midir? 

5. Toprak reformu nasıl yapılacaktır ve ne 
kadar zamanda tahakkuk edecektir. 

(5. Zirai bilgiyi artırmak için başka ne gi
bi çareler düşünülmektedir? 

7. İnkılâptan bir sene önce Afyon'a bir Zi
raat Okulu açılmış ve Devlet Üretme Çiftliği 
yapılması için arazi temin edilmiş olduğu hal
de İnkılâptan sonra okul kapatılarak çiftlik işi 
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durdurulmuştu. Halen arzu edildiği kadar boş 
arazi mevcudolduğundan burada Ziraat Okulu 
ve çiftlik yapılması için ne gibi hazırlıklar ya
pılmaktadır? 

Temenni ve suallerimi yazılı olarak takdim 
(»diyorum. Cevap lûtfedilmesini istirham ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Memle

kete en emin döviz temin eden hassas zirai mad
delerden birisi de, tarih boyunca dünya çapın
da meşhur olan tütünlerimizdir. Bu maddenin 
çok hassas ve yetiştirilmesinin büyük bir itina 
istediğini de, meşgul olanlar bilirler. Memleke
timizin tütün yetiştiren sahalarından birisi de 
Trabzon'dur. Burada, senevi 6 : 7 milyon kilo 
tütüıi yetiştirilir ve memlekete 45 : 50 milyon 
lira döviz temin eder. 

1961 de Batı - Anadolu'da, 1902 de de Kara
deniz ve bilhassa Trabzon'daki tütünlere mavi-
küf hastalığı musallat olmuştur. 

Ben Temmuz ayında bu 'hastalığın mıntaka-
da yarattığı fecaat ve felâketi görür görmez, 
biran evvel tedbir alınması bakımından ilgili 
Bakanlığı haberdar etmek için bu mealde bir 
yazı yazmakla beraber, efkârı umum iyeyi uyar
mak bakımından ela gazeteye bir makale yaz
mıştım. O tarihte okuyanlar hatırlarlar. Maka
lenin hepsini burada tekrarlamıyorum. Ben 
ziraat mühendisi veya mütehassısı değilim. Fe
caati görerek edindiğim malûmata göre süratle 
tedbir alması bakımından ilgili Bakanlığı ve 
Hükümeti ikaz etmek istedim. Bu yazımda ma-
viküf hastalığının biyolojik harb prensiplerine 
göre, demirperde gerisi memleketlerde üretile
rek dünya piyasalarmf tütün ihraeeden demok
ratik memleketlere ulaştırıldığını ve bulaştırıl-
dığını söylemiştim. Şöyle ki, İni hastalık sıra ile 
tütün yetiştiren Kanada, İtalya ve Yunanistan'
da bundan sonra da Türkiye'de meydana çıka
rak süratle yayılmaktadır. Bakanlığın bildirdiği 
sirayet sırası değişiktir. İngiltere, Holânda, Po
lonya, Oekoslovakla ve bilâhara de Yugoslavya 
ve Bulgaristan'dır. İtalya'ya temas edilmemiş
tir. Halbuki, bu hastalığın daha ziyade rutu
betli, az sıcak ve yağmurlu iklimleri sevdiğini, 
şiddetli sıcak ve güneşin bu hastalığın birinci 
düşmanı olduğunu tütün ekicileri ifade etmiş
lerdir. Bakanlığın verdiği yazılı cevap elimde
dir. Bu cevapta «makalenizde belirtildiği üzere 
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tütün nıildiyösü yayjlmasiyle demirperde mem
leketlerinin her hangi bir alâkası olmamak lâ-
zımgelir» diyor ve hastalığın tarihçesini yapı
yor. Şimdi tarihçeyi Bakanlığın yazısından oku
yarak düştüğü tezadı belirteceğim. 

Hastalık ilk defa 1885 tarihinde Kaliforni
ya'nın yabani tütünler nevilerinde tesbit edilmiş 
ve o zamanlar, bunun kültür 'tütünlerine de ya
yıldığı takdirde büyük kayıplara sebebolacağı 
belirtilmiştir. Hastalık Amerika'da meydana çık
tıktan ve Amerika'nın muhtelif yerlerinde do
laştıktan 7o sene sonra 1958 de biolojik harb 
metotları meydana çıkdıktan sonra Avrupa'ya 
sıçratılnnştır. 1958 senesine kadar Amerika'da 
dolaşan bu hasttalık 1958 de Avrupa'ya nasıl 
ve kimler tarafından sıçratıldı? Amerikalılar, 
İngilizler veya demokratik zihniyette olan di
ğer Avrupalı milletler tarafından mı? Her hal
de komünistler tarafından! Bu hastalığın tıpkı 
tarihte bildiğimiz veba, kolera ve son zamanlar
da bütün dünyayı istilâ eden Asya gribi gibi sâ
ri bir hastalığa benzediğini tahmin ediyorum. 
Bundan sonra Bakanlık nazari olarak alınması 
icabeden tedbirleri sıralamıştır. 

Bakanlık bu yazıyı bana yazdığı gibi, der
hal ve seyyar lâboratnvar ve ekiplerle âfete 
mâruz kalan mmtakaya koşmalı ve tedbir al
malı idi. Trabzon'dan'Maçka'ya kadar olan mın-
takada da Maçka deresinin iki tarafında ayak
ta kalmış bir tek tütün fidanı ıgörmedim ve an
cak Akçaabat'da bu sene Trabzon'dan 1 milyon 
kilo tütün alınırsa çok iyi. 

Yazımda belirttiğim gibi 10:15 nüfusu bu
lan aileler ne ile geçineceklerdir'? Asırlarca ih
mal edilmiş olan Trabzon'da fabrika kurulma
mış ki, halk gitsin oralarda çalışsın. İşte 
memleketin hali bu. Trabzon'un bu durumuna 
mesul ilgili Bakanlığın ve Hükümetin dikkati
ni çeker, efkârı umumiyenin ıttılaına arz ede
rim. 

Bundan sonra Karadeniz'in üç mühim zirai 
istihsal maddesinden, fındık mahsuline gerekli 
değeri vermek, çay mahsul mmtakasını tevsi 
ve gerekli fabrikalar tesis etmek suretiyle, sene
lerce yoklukla mücadele eden bu m intaka halkı
nı açlıktan kurtarmak imkânı elde'edilir. 

Şimdi biraz da memleketin iktisadi kalkın
ması bakımından en mühim rolü oymyacak olan 
hususlara temas edeceğim. 

403 — 
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1. Memleket nü füsunun % 80 i köylerde

dir. 15:20 milyon köylü, yalnız buğday ve arpa 
yetiştirmekle »'edinmektedir. Puma rağmen, ted
bir alınmadığı ve istenilen verim sağlanamadığı 
için, son senelerde bu hususta da Amerika'dan 
buğday ister bir hale geldiğimiz üzüntü verici 
bir haldir. Verilen hibe buğdaylar da ihtiyaca 
göre tevzi edilmemektedir. 

2. 23 milyon hektar işlenen arazinin 17,5 
milyonu halen karasabanla işlenmektedir. Şu 
halde Türk Milletinin kaderi bugün de karasa
bana bağlıdır. P>u memlekette zirai kalkınmada 
muvaffak olmak için, mutlaka Avrupa'daki ve 
Asya'daki emsali memleketler gibi, makinalı 
zira a ti esas kabul etmek ve geliştirmek zaruri
dir. Bununla beraber sulama, gübreleme, tahlil 
ve dinlendirme hususlarım da unutmamalıdır. 

3. Zirai kredi : Balı - Almanya'nın arazisi 
bizden çok az olmasına rağmen 27 milyar mar
kı zirai krediye ayırmıştır, Bizim para ile 108 
milyar eder. Buna mukabil bizim zirai kredi 
olarak ayırdığımız para 1 milyar liradır. Dün 
Amerika'nın istikasından kurtulan ve Türkiye'
nin üçte biri kadar olan Japonya'nın 1961 yılı 
sanayi ve zirai yatırımının 110 milyar dolar 
olduğunu okuyor- ve işitiyoruz. Türkiye'nin üçte 
biri kadar olan Japonya 100 milyon nüfusu bes
lediği halde, zengin topraklara sahip ve fakat 
Allaha terk edilmiş olan Türkiye'nin 30 milyo
nu beslemekten âciz bir hale gelmesini üzüntü 
ile ifade etmek doğru olur. 

4. Niçin ziraatte Anadolu medeniyetinin te
melini teşkil eden ve bugün tahminen halen fi 
milyarı harap ve aşısız bir halde bulunan zeytin
lerin aşılanmasına tevessül edilmez'? Bir mil
yar harap zeytinin aşısı Türkiye'de bugün tat
bik edilecek olan kalkınma plânının temin ede
ceği millî geliri, getirecek kadar servet sağlı-
yacaktır. 

Görülüyor ki. bugün zeytin memleketi olan 
bu memlekette, halkın bir kilo zeytin yağım 10 
liraya satmalması çok hazindir, çok hazin! 

Bunun için milletçe, hattâ ordu birliklerin
den de istifade ederek zeytin aşı ve bakım se
ferberliği yapmamız icabeder kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; Anadolu'nun medeniyetine bak
tığımız vakit bu medeniyetlerin niçin bu sahil
lerde kuruldukları da kolayca anlaşılır. Yunan
lıların 12 Adaya göz dikmelerini ve 2 nci Dün
ya Harbinden sonra, bizim mütereddit ve çekin-
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gen davranışımızdan istifade ederek bu adaları 
ele geçirmek istemeleri ve geçirmeleri, strate
jik durumlariyle birlikte dünyada en güzel zey
tin yetiştirmelerindendir. "Romalı babanın, öldü
ğü vakit çocuklarına, servet olarak para de
ğil, zeytin ağacı bıraktığı tarihî bir vakıadır. 
Zeytinden sonra, memlekete döviz temin eden 
kritik zirai istihsal maddelerinden fındık, pa-

* . . . . 
muk, tütün, narenciye, fıstık, üzüm ve mcır 
yetiştiricilere kolaylık göstermek mecburiyetin
deyiz. Bunun için Ziraat Bankası gibi diğer natı
kalar da. zirai kredi vermelidir. 

Hususi harikaların da ticari faaliyetlerinin 
artması bilhassa Türkiye'deki zirai istihsale 
bağlıdır. Eğer bu istihsal noksansa, ticari faali
yet de azalır. Hattâ ekonomik buhranlar baş
lar. Kendi faaliyetlerini artırabilmeleri için bi
raz tehlikeli de olsa, zirai krediyi artırma dola-
yısiyle. zirai istihsali artırma olur ki, bu' da ti
caret imkânlarım artırır. 

4. Netice : Millî savunmanın istinadettiği 
en mühim faktörlerden birisi olan iktisadın bir 
kolu bulunan ziraî kalkınmada muvaffak olmak 
için, imanlı ve samimî insanlar olarak toprağa 
sarılmalıyız. Ancak bu takdirde Cenabı Hak da 
bize yardım eder. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Buyurun Alâeddin Oetin. 
Müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir 

vardır. Sayın Alâeddin Çetin'in konuşmasından 
sonra reyinize sunacağım. 

ALÂEDDİN OETÎN (Çorum) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler ve Muhterem Zi
raat Vekâleti erkânı; tarım politikamızla köy 
kalkınma politikası birbirinden ayrılamaz, di
ğer deyimi ile tarım dâvası köylü ve çiftçinin 
kurt ulus davasıdır. Köy ıkalkmma ve refahı da
vasıdır. Bu böyle olduğuna göre Tarım Bakan
lığının da köylünün haklarım koruyan köylü ve 
çiftçi lehine gayret gösteren hir Bakanlık olma
sı tabiîdir. Ama maalesef izahı güç sevkı idare 
bozukluğu bilâkis köylü ile Bakanlık münasebe
tini başka bir veçheye doğru sürüklediğini gö
rüyoruz. Birkaç misal vereceğim. 

Türk köylüsünün tarımda makinalaşması 
tabiîdir. Bu bir istenilecek haldir. Bunun için de 
köylüye en elverişli, en ucuz şekilde traktörün 
ve ziraat aletlerinin intikali icabeder. Tarım 
Bakanının da buna vasıta olması icabeder. Maal
esef durum berâkistir. Geçen sene traktör it
halâtçıları % 35 kâr istemişlerdi. Ziraat Bankası 
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% 15 ten başladı, % 20 de ısrar etti. Yani köy
lü lehine bir müdahalede bulundu. Maalesef, 
tabiî Sayın Mehmet îzmen'i alâkadar etmez bu 
durum, selefine aittir. Bütün müracaatlarımıza 
rağmen Ziraat Vekâleti % 31,5 olmasını temin 
etti. Diyeceğim, dolayısiyle köylüye değil itha
lâtçıya hizmet etmiş oldu. Traktör dağıtımı da 
üzücü bir durum arz eder. Bugün çiftçi gübre
nin kıymetini, ehemmiyetini kavramıştır. Fakat 
istediği anda istediği kadar bulamaz, bulsa da 
pahalıdır, karşılığında aldığı mahsul ancak güb
renin bedelini ödiyecek durumdadır. Maalesef 
yerli gübrede üstelik zarar da eder. Baade'nin 
raporunda hâlâ toprağımıza yanlış pulluk tatbik 
edildiği zikredilir. Trak bile toprağına uygun 
pulluk tiplerine sahiptir. Bu cihet doğru ise. 
bendenize cidden çok acı (geldi. Çünkü vatanın 
erozyona uğramasında yanlış sürmelerin, yanlış 
pulluk kullanmaların rolü pek büyüktür. Zirai 
kredi mevzuu zirai kooperatiflerin işleme ve 
kredi nisbeti köylünün aleyhinedir. Köylü bâzı 
verimli bölgelerde korkunç şekilde istismar edi
lir, serf durumuna düşer. Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinde de arz ettiğim gibi ve Sayın Bayın
dırlık Bakanının da teyit buyurdukları gibi, 
Kızılırmak havalisinde çeltik sulama sahaların
da bu feci durum mevcuttur. Dünyanın hiçbir 
yerinde bir mahsulün % 50 si bir sulama karşı
lığı alınmaz. Tarım Bakanlığının bu sahada 
maalesef alâkadar olduğunu da bugüne kadar 
görmedik. İhmalkârlık ve lâkaydi nazarı dikka
ti calip haldedir. Bunun için Yüksek Murakabe 
Heyeti raporlarını okumak, hattâ Devlet Plân
lama raporlarını incelemek çok ibretli manzara
lar, neticeler görmeye kâfidir. Tekniğe ehemmi
yet zaman zaman verilmez, keza ihmal edilir. 
Bunun küçük acı bir misalini vereyim. Üretme 
Çiftliklerinde koyunların kırkımı makina ile 
değil, makasla yapılır. Makin a ile yapılsa be
her koyundan 100 gram zayiat önlenmiş olur. 
Vasati 45 bin koyun kırkılmış bulunuyor geçct^ 
sene. 'Bu aşağı - yukarı 4 500 kilo yün eder ki. 
bedeli de rayiç fiyatlara göre 40 bin lira tutar. 
Bu da zaten bütün makinalarm bedelini temin 
ederdi. Yine küçük bir misal, işitiyoruz ki, Çi-
çekdağ Devlet Üretme Çiftliğinde .12 bin piliç 
ölüyor. Sebep? Vaktinden evvel aşılanmaması. 
A§ılansa idi bu olmazdı. Yine garip bir şey işi
tiyoruz; 900 tane koyun ölüyor, neden? Propo-
losmos'dan. Cok acıdır. Bugün Türkiye'de eo-
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banlar dahi bunun ilâcını ve iğnesini yanında 
taşır ve bu ölüme mâni olur. Calibi dikkat ol

d u ğ u için arz ediyorum. 
Erozyon gibi çok mühim bir mevzuu bunu 

vaktiyle köylü bile sezdiği halde, pek çok ra
porlar verildiği halde Vekâletçe, bundan 5 - 6 
sene evvel eh1 alınmış ve ancak yeni bir umum 
müdürlük haline getirilebilmiştir. 3 - 5 kuruşun 
mürtekibine her türlü cezayı lâyık görürüz, bu 
tabiîdir de. Ama ihmalden, lâkaydiden, bilgisiz
likten milyarlar heba olur, bir vatan tehlikeye 
düşer, buna rağmen ses çıkarmayız. 

Hayvancılık durumu; damızlık ithali ve 
ıııüslih ırklar memelektimizin hayvanlarını ıs
lâhta mühim bir mevzudur. Bu sahada son yıl
larda keza lâubalilik görmekteyiz. Meselâ Tür
kiye atlarının ıslahında Arap atı muslilı ırk 
olarak seçilmiştir. Ancak dar bir bölgede non-
yus' ve muayyen yine dar bir maksatla da İn
giliz atçılığı mevcuttur. Fakat memleketin at
larda ana ıslah karakteri Arap atı üzerinedir. 
Böyle iken haflinger diye bir tip atı 1962 de 
Türkiye'ye ithal etmişiz. Bunun hakkında söy
lenen ; gazete neşriyatından da öğreniyoruz, sa
hibi salâhiyet Türkiye'de otorite olan bir ilim 
adamı da bunu ifade ediyor. Menşei mallım de
ğil diyor. İptidai tiplerden soğuk sıcak kanlı 
bir melezlemo sabit karakteri yok, birçok daha 
zaafları var, muslih bir ırk olamaz. Halbuki 
tuhaf bir durum daha var programda bu at ıs
lahı yoktur. 1962 bütçesinde merinos mubayaası 
için tahsisat konmuştur, buna rağmen, yani 
Bütçe Kanununa rağmen yine bir laubalilikle 
çekinmeden merinos mubayaa edilecek yerde 
tutuluyor her nedense muslih olduğu ihtilaflı 
olan bir at ithal ediliyor. Bu gibi hareketler 
memleket hayvancılığını tehlikeye sokabilir. 

Bütçe konuşmalarında ücret muvazenesizlik
lerinden ve bunun işe tesir ettiğinden bahset
miştim. Bunu Yüksek Murakabenin raporların
da teyidettiğini arz etmiştim. Şimdi bir garip 
durum daha hâsıl olacaktır. Ben Ziraat Vekâle
tinin bilhassa taşradaki defakâr mensuplarının 
memlekete bilgileriyle verimli olmak şartiyle 
her türlü tatmine, her türlü ücrete lâyık olduk
larına kaaniim. Fakat bunun muvazenesiz oluşu 
korkunç bir moral bozukluğu yaratmaktadır. 
Şimdi (K) cetvelinde yapılan bir tadille hemen 
hemen bütün ziraatçi yüksek mühendislere 
yüksek vevmive vermek imkânı olacaktır. Or-
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inancıların da bundan istifade edeceğini ümid-
ederim. Fakat veterinerler alamıyaeaktır. Garip 
durum şu : Yani bir zat Ziraat Fakültesinden 
mezun, olur da zooteknide, çalışırsa hayvan ısla
hında 100 - 120 lira yevmiye alabilecektir de, 
Rğer Veteriner Fakültesinden gelmiş ise yine 
zooteknisittir, aynı işi yapacaktır; bu, böyle 
yüksek bir yevmiye alamıyaeaktır. Bu
nun ne kadar gayriâdil bir durum yarattığı
nı takdirinize arz eder ve. Sayın Vekilden bu 
'gayriâdil durumu gidermesi için kanun tekli
fi mi lâzımdır. Heyeti Vekile Kararı mı lâzım
dır; bu hususta himmetlerini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin bir dakikanız kal
mıştır. Ijûtfen toplar]ayınız. 

ALÂEDDDlN ÇETİN (Devamla) — Efen
dim ziraat dâvası çok mühim ve çok uzun bir 
dâvadır, günlerce konuşsak bitmez. Yalnız şunıı 
istirham edeceğim. Ziraat Vekâleti maalesef im
kânlarını iyi kullanamıyor. Bugünkü para ile, 
bugünkü elemanla, geçen bütçesinde söyledi
ğim gibi, bunun en az iki - üç misli bu köylü
ye, bu millete faydalı olur. Tek mesele, ruh, 
sevkü idare ve organizasyondadır. Bunu da Sa
yın Vekilimizin temin edeceğine ümidim var
dır. Hepsine başarılar diler inşallah bu gibi 
acı tenkidi erin son olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı arkadaş grupları adına,, 
altı arkadaş da şahısları adına konuştular. Mü
zakerenin kifayetine dair bir takrir ve bir de 
başka takrir var, ikisini de okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakereler kâfi derecede aydınlatıcı ol

muştur. Kifayetin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuun ehemmiyetine binaen konuşmala

rın kesilmiyerek üçer dakikaya indirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Mehmet tlkuçan 
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Buyurun sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gire

sun) — Muhterem Başjkan, değerli senatör ar
kadaşlarım; Tarım Bakanlığı-bütçesinin müza
keresi münasebetiyle «öz almış bulunan Sena
tonun değerli üyelerini dikkatle dinledim, ta
kibenim ve itina ile not aldım. Kendilerine hu
zurunuzda müzakere edilen bütçe ile ve vere
ceğiniz imkânlar dairesinde tarım sahasında ya
pacağımız hizmetler istikametinde bize yol 'gös
terici, irşat edici tenkidlerde ve az da olsa 
takdirlerde bulunmuş olmalarından dolayı te
şekkürlerimi arz ve ifade etmek isterim. Gene 
bu vesile ile arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
mütalâalara ve tevcih buyurdukları suallerine 
teker teker cevap arz etmek vakit bakımından 
Muhterem Başkanın kısa kesmemiz temennisini 
ihlâl edeceği korkusu ile, 'müsaade buyurursa
nız, Tarım Bakanlığı faaliyetlerini heyeti ıımıı-
miyesi ile hulasaten arz etmek suretiyle tah
min ederim ki, irat buyurulan suallerin cevap
larını da bu mâruzâtım arasında vermeye gay
ret edeceğini. Ayrıca unuttuğumuz veya eksik 
bıraktığımız hususlar 'olursa muhterem hatip 
arkadaşlarımın suallerini irae ederek, hatırlata
rak cevaplarını istemelerini arz ve rica ederim. 

Bu vesile ile zirai çalışmalarımız hakkında 
topluca izahat vermek fırsatını bahşetmiş 'olma
larından dolayı ayrıca teşekkürlerimi ifade et
mek isterini. 

Ziraat sektörünün millî ekonomimiz içindeki 
mevkiini, gerek millî gelirdeki payını, gerek 
memleketin aktif nüfusunun iş sahası ölçüsü, 
gerek ihracat ve billhassa ihracatımızın emtia 
'bilançosu noktasından önemini tekrar etmek 
suretiyle vaktinizi almak istemem. Hulasaten 
de arz edeyim ki, tarım faaliyetleri millî eko
nomimizin be'l kemiğini teşkil etmektedir. Bu 
itibarla bu yeni yıl başından itibaren geçmiş 
bulunduğumuz plânlı devrenin ilk yılını teşkil 
eden 1968 yılı programı içinde tarım faaliyet
lerine, plânın tâyin ettiği esaslar dairesinde, 
lâyık olduğu yer verilmiş ve bu lâyık olduğu 
yeri kemaliyle işgal edebilmesi için gerekli 
ödeneği yüksek huzurunuzda tetkik edilmekte 
olan bütçeyle teklif etmiş bulunmaktayız. Zi-
raatin malûm olan ehemmiyeti, bu sahaya ne 
kadar fazla yatırım yapılsa, o derece iyi olur 
intiba ve arzusunu bihakkın ortaya koymak 
ancak 19(>:î yılı calısmalariyle mümkün olabi-

- BAŞKAN — Evvelâ kifayet takririni oyu
nuza sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş'tir. | 
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leeektir. 1963 yılının diğer senelerden farkı 
çalışmaların bir plâna ve programa 'bağlanmış 
bulunmasıdır. 

Bu itibarla 1963 yılı tarım bütçesine doğru
dan doğruya teklif edilmiş olan ödenek esas iti
bariyle beş yıllık perspektif içinde kabul bııyu-
rulmuş olan beş yıllık plânın birinci yılını teş
kil eden 1963 yı'lımn faaliyetleriyle ahenkli bir 
şekilde vazedilmiş bulunmaktadır. 

Tarım saha'sı, bilhassa sermaye hâsıla nis-
beti bakımından üzerinde durulması lâzmugelen 
bir no'kta olması itibariyle, tarım sahası yatı
rımlarında 'bir tcdrieilik kahul edilmiştir. Baş
langıç olarak 1963 yılında Devlet sektörü, ge
niş mânasiyle özel sektör hepsi dâhil olmak 
üzere 1 milyar 278 milyon liralık bîr yatırımla 
haşlanmıştır. Beş yıllık devre sonunda bu mik
tar tedrici olarak yükseltilerek yüzde iki yüz 
den fazla bir çoğalma ile, 3 milyar liralık bir 
rakama vâsıl olacaktır. Yani, 5 yıllık plânın 
tanzimi sırasında, zira atin bünycJsindeki demin 
arz ettiğim faktör göz önünde tutarak, yatı
rımlar bir dereceye tabi tutulmuş; başlangıçta 
'daha mutedil bir nis'bet ile başlanmış ve 2 - 3 - 5 
ıseneler içerisinde artırmak suretiyle tertiplen
miştir. Ve bu suretle 1963 yılı içerisinde plân 
hedeflerine ve program esaslarına uygun ola
rak tarım sahasındaki gelirimiz % 4,2 nisbetin-
dc bir hızla artmış olacaktır. Tarım çalışmala
rımızın amaçlarını şu suretle ifade etmek müm
kündür : 

Memleketimizin nüfusu, malûm olduğu üze
re, yüzde 3 nöbetinde, b'ir milyon sayıda art
maktadır. Binaenaleyh, tarım çalışmalarımızın 
hedefi, evvelâ mevcut nüfusumuzun, artan nü
fus miktariyle 'birlikte makûl ve medeni bir 
seviyede beislenmesini sağlamak, ihracatımızın 
miktar itibariyle düşmesini değil, bilâkis ço
ğalmasını temin etmek ve aynı zamanda, sana
yimizin, tarıma dayanan sanayimizin, ham
maddesini temin etmektir. Bu amaçlara vasıl 
olmak için dikkat edilecek hususlardan birisi 
de; su, toprak ve orman kaynak ve servetleri
mizin, şimdiye kadar yapıldığı gibi bilgisizlik, 
kötü kullanma ve israf etmek gibi sebepler yü
zünden ziyaa uğramasını önlemektir. 

Bu amaçlara vara'bi'lmek için tarım alanın
da bâzı meselelerin halli lâzımdır. Bunlara, kı
saca, temas etmek istiyorum. 

Tarım meselelerini şu gruplara ayırarak mü
talâa etmek mümkündür : 

ıBirineisi, tarımın bünycsi'yle alâkalı mese
leler. Tarımımızın bünyesi derken, bugün üze
rinde tarım yapmakta, bulunduğumuz işletme
lerin, büyüklük ve küçükleri, tabi oldukları hu
kuki rejim, işletme şekilleri, sermaye hâsıla 
nisbetleri, ortakçılık, kiracılık münasehetleri 
gibi hususlar tarımın bünyesini alâkadar eden 
bünyevi meselelerdir. Tarihî, iktisadi velhasıl 
türlü sehepler dolayısiyle tarımın bünyesi bo
zulmuş ve ıslahı iktiza eder bir hale gelmiştir. 
Yani tarımda bir reform yapılması zaruri bir 
hale gelmiş bulunmaktadır. Tarım reformundan 
maksadımız, toprak reformu esas olmak üzere, 
tarımımızın bünyesini bugünün icaplarına gö
re düzeltmektir. Bu suretle, bugün mânasını 
kaybetmiş iktisadi bir ünite olmaktan çıkmış 
bir nevi hatıra işletmesi haline gelmiş olan, ta
bir caizse adeta, «Cüce işletmeler» haline gel
miş bulunan küçük işletmeleri tevhidetmek bu 
nevi işletmeleri, iktisadi değeri olan üniteler 
haline getirmek; hukuki rejimi yani tapu ka
yıtlarının düzenlenmesi, diğer taraftan da; top
rak sahipleri ve ortakçılar arasındaki çok ipti
dai esaslara ve kaidelere dayanan münasebet
lerin tanzimi kalbil olacaktır. 

İşte, ben bunların hepsini bir reform olarak 
ifade etmek isterim. Bu maksatla, toprak re
formu esas olmak üzere bir kanun tasarısı ha
zırlanmış ve Hükümete sunulmuş bulunmakta
dır. Tasarı halen, Bakanlıklararası İktisadi İş 
Birliği Komisyonunda bulunmaktadır. 

Tasarı hu komisyonda tatlbik edildikten son
ra Hükümetten g'eçerelk yakında (Büyük M'ecli-
se intikal edecektir. 

Bu tasarı, hir muhterem arkadaşın ifade 
ettiği ıgilbi, yalnız 'Tarım (Ba'kanlığı taralfmdan 
hazırlanmış bir tasarı değildir. Bu tasarı; 
Millî Birlik idaresi (zamanında memleketin ta
nınmış profesförlerinden, tecrübeli ihtisas 'erlba-
'bı kimseler tarafından, Ziraat Vekâleti orga
nından müteşekkil fgeniş 'bir Ih ey et marifetiyle 
hazırlanmış <ve 'bir metin haline \getirilmistir. 
Seçimlerden sonra kurulmuş 'bulunan 1 nci Ko
alisyon ıHüküme'ti tarafından tekrar bu konu 
el'e alınmış ve /bir metin halinde Hükümete in
tikal etmiş, fakat Hükümetin değişmesi sehelbiy-
le tasarı Büy*ük iMillet ıMeclisine sunulamamış
tır. Bahis konusu tasarı 2 nci Koalisyon Hü-
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kümeti programının 'Senato ve «Millet M'cclisiti
deki müza'kereleri sırasında ileri sürülen te
menniler ve aynı 'zamanda !beş yıllık plânda 
kaimi edilmiş Ibulunan esaslar 'dairesinde yeni
den ıgözden (geçirilmek suretiyle yeniden kale
me alınmış ve 'biraz evvel de arz ettiğini 'ğilbi, 
Ba'karilı'klararaısı İktisadi İş Birliği Komisyo
nuna tevdi edilmiş 'bulunmaktadır. Bu tasarı 
•birtakım peşin hükümlerle 'hazırlanmış Ibir ta
sarı değildir. Demin söylediğim (esaslar dâhi
linde 'hazırlanmıştır. Bu tasarı Bakanlıkla r-
arası İktisadi İş Birliği Komisyionu 'tarafından 
esaslı bir şekilde (gözden ıgeçirmek 'suretiyle 
Hükümet tasarısı olara'k yakında Meclise inti
kal 'edecektir. Büyük 'Meclis pek talbiî olarak' 
ona en iyi şekli verecektir. 

Tasarımızın ikinci grup meselelerine gelin
ce : Bu tarımla ilgili olan müesseselerdir. Bu 
müesseselerden maksat, malûm olduğu 'veçhile: 
Kredi müessesesi, fiyat müessesesi, pazarlama 
'müessesesi, değerlendirme müessesesi, bazı 'ko
nularda lüzumu 'halinde verilecek sübvansiyon 
müesse'sesi, kooperatif leştirme müessesesi, çift 
çlyi teşkilâtlandırma ıgi'bi birçok meselelerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı 
'bu meselelerin 'hepsini ele almış, bir kısım esas
ları da projeler *halinde Plânlama Teşkilâtına 
intikal 'ettirmiş ve bunlardan T9Ö3 yılma aid-
olan projeler, verdiğiniz imkânlarla yani, hu
zurunuza 'getirilmiş olan Ibütçe ile 'bulunacak 
imkânlarla tatlbik edilecektir. Kredi mevzuun
da; Hükümetin, ziraat sektörünün 'krediye 
olan ihtiyacı her vesile ile ka'bııl edilme'kie ve 
Ih atta artırılması imkânları 'üzerinde durulmak
tadır. Yalnız mücerret kredinin artırılması 
ikâfi değildir. Kredinin, ıslah edilmesi ve bil
hassa kontrollü kredi şeklinde ta't'b'i'k edilmesi 
suretiyledir ki, ancak Ibu kredilerden fayda 
ihâısıl 'olabilir. 

Ziraat Bankasının her yıl Ticaret, Maliye 
ve Tarım Vekillerinden teşkil edilen Kredileri 
Tanzim Komitesi adı verilen Plasman Komitesi 
toplantısında, 'bu 'sene Ibu hususlar ileri sürül
müş; Ibankanm imkânlarının büyük bir his İve-
tinin ziraat sa'hasma tevcilh edilmesi ka'bııl edil
miştir. Ve aynı zamanda 'kontrollü kredi esa
sı yine 'bu heyet tarafından yapılan müza'kere-
lerde İka'bul edilmiştir. Kontrollü 'krediden 
maksadımız; krediye ihtiyacı olan ziraat eri)a 
'binin hu krediye ne nis'bette, hanigİ istihsal sa-
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hal arında ihtiyacı olduğu ve Ibu ihtiyacı karşı
layacak kredinin 'verilmesi hususunda, Ziraat 
Bankası, ve Tarım Bakanlığı mensuplarının 
mütehassıslarının iş (birliği yapmak Suretiyle, 
'kre'dinin 'hakiki istihsal salha'sma 'verilmesi ve 
istihsal olunan faydadan da kredinin harikaya 
iadesi imkânlarının sağlanmasıdır. Fiyat, pa
zarlama, sübvansiyon, çiftçiyi teşkilâtlandır
ma .gibi meseleler, Tarım Bakanlığının üzerin
de Ehemmiyetle durması l'â'zımıgelen müessese
lerdendir. Bunlar da biraz evvel arz ettiğim 
gibi; /kısmen proj'e haline ^getirilmiş, kısmen 
üzerinde çalışmalarda 'bulunulmuş 've ikmal edi
lenler de 'önümüzdeki 'bütçe yılı içinde tetkik 
m evki in e kon acaktır. 

Tarımımızın üçüncü meselelerine gelince; 
biraz önce bahsettiğim müesseseler dışında, bi
zatihi bâzı kamu hizmetlerini, doğrudan doğ
ruya veya çiftçi ile müştereken ifa etmek za
rureti vardır. Bunların başında topraık su ve 
orman kaynaklarının gelişmesi, korunması gel
mektedir. Nebati olsun, hayvani olsun bütün 
tarım üretiminin kaynağı, yaratıcısı, çiftçinin 
ve memleketin en büyük kaynağı olan toprak 
ve onun üzerindeki verimli örtüdür. Topra
ğın yüksek verim vermesi, büyük ölçüde mev
cut su kaynaklarının bilgili ve akıllı şekilde 
kullanılması israfının önlenmesi lâzımdır. Bu 
maksatla Tarım Bakanlığı bünyesi içinde ku
rulmuş bulunan Toprak - Su Cîenel Müdürlü
ğü, çalışmalarına devam etmektedir. Toprak -
Su Genel Müdürlüğü bir taraftan Devlet Su 
İşleriyle birbirini takibedici şekilde iş birliği 
yapmak suretiyle, Devlet 'Su İşleri tarafından 
tedarik edilen su kütlelerini memleket toprak
larının sulanmasına amade tutmak, diğer ta
raftan küçük su kütleleri tedarik etmek ve ay
nı zamanda bunları tarlalara isal etmek, ayrı
ca çoraklığa mâni olmaık, erozyonla mücadele 
etmek gibi vazifeler yanında bir taraftan da 
toprağı ıslah edici faaliyetleri bakımından 
çiftçinin hizmetine her zaman için amade bu
lunmaktadır. Toprak - Su Genel Müdürlüğü
nün l)u mevzulardaki çalışmaları müspet yolda
dır. 

Memleketin hemen hemen bütün sathını kap-
sıyacak şekilde bölge halinde teşkil edilmiş 
ve bölgeler dâhilinde de başmühendislikler ih
das etmek suretiyle çalışmalara başlamıştır. 
Toprak - Su Teşkilâtımızın çalışmalarının meni-
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huniyeti muci'bolduğu, muhterem çiftçilerimi
zin, buna gösterdikleri alâka ve Toprak - Su 
Teşkilâtının genişletilmesi imkânlarının ken
dilerine bahsedilmesi yolundaki talepleri ile 
sabit olmaktadır. 

Toprak - Su Teşkilâtımızın mühim vazife
lerinden birisi de, bilhassa topraklarımızın du
rumunu düzeltmek maksadiyle yapılan Devlet 
yatırımlarını icra ederken aynı zamanda müs
tahsilimizin da kendi zatî kaynaklarını, kredi 
suretiyle elde edecekleri kaynakları yatırım 
halinde topraklarımızın düzeltilmesine ta'hsis 
etmektir. Bu vesile ile arz edeyim; birçok ha
tip arkadaşlarımızın (haklı olarak temas ettik
leri, memleketimizin toprakların tasnifi mev
zuu Ibugüne kadar yapılmamıştır. Türkiye'
nin bugün üzerinde ziraat yapılan topraklarını, 
verimlilik kabiliyetine göre îbir tasnife tabi 
tutmak lâzımdır. îlmî esaslara göre toprak 8 
sınıfa ayrılmaktadır. 1 - 4 ncü sınıfa kadar 
olan topraklar üzerinde ziraat yapılan, tarla, 
İDağ, bahçe ziraati yapılan topraklar, 5 - 6 ncı 
sınıf topraklar, meraya tahsis edilmesi lâzım-
gelen topraklar, 7 nci smıf topraklar, orman 
saihası toprakları ve 8 nci sınıfa dâhil olan 
topraklar ise en son olarak tesbit edilmesi lâ-
zımgelen topraklardır. 'Topraklarımızın bu su
retle tasnif edilmesi, memleket ziraatine veri
lecek istikamet bakımından, nerede, hangi çe
şit ziraatin yapılmasını tâyin ve bilhassa topra
ğın bünyesinin ne derece zayıf, ne derece tak
viye edilmesi lâzımgeldiğini yani toprağın güb-
relenmesi mevzuundaki yapılacak yatırımları 
tâyin etmek bakımından mühimdir. Bu teşki
lât bünyesinde, toprak tasnifi yapmak üzere 
tâli bir teşkilât kurmak suretiyle memleketi
mizin 5 yıl zarfında toprak haritasını meyda
na (getirmek, bir nevi küçük ön işletme proje
leri yapmak gibi bir faaliyete geçmek üzere 
tertiplenmiş bulunmaktadır. 5 yıl zarfında Tür
kiye topraklarının söylediğim esaslar dâhilin
de tahlil ve tasnifi yapılmak suretiyle 1/25000 
mikyasında Türkiye'nin toprak haritası mey
dana getirilmiş 'olacaktır. 

Tarımımızın !bir dördüncü meselesi : Ekono
mik meselelerdir. Bu ekonomik meselelerden 
maksadımız; tarımsal plânlamayı iyi yapabil
mek için tarımımızın bünyesi, müesseseleri ve 
hizmetleri gibi meselelerinin yanında, önemli 
bir konu da, ekonomik meselelerdir. Tarımımı-
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zm ekonomik meselelerinden maksadımız ta
rımla ilgili istatistik mutalarıdır. Meselâ; 
memleketimizde bugün ekili saha ne kadardır, 
muhtelif ürünlerin ekiliş sahası ne kadardır, 
topraklarımız ne kadar randıman vermektedir, 
üretim tahminleri nasıldır, tüketim tahminle
rimiz nasıl yapılır? Mahsul maliyetleri," işlet
meleri, canlı cansız sermaye, iş gücü ve buna 
benzer birçok meseleler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 'bu meseleler 
bugün kabul etmek lâzım ki, daha ziyade -bir
takım kaba hesaplara istinadetmektedir. Bu
na istinadeden tahminlerde bâzan yanıltıcı neti
celer tevlidetmektedir. Bu hususları 'bihakkın 
doğru ve başka memleketlerin kullandıkları me
totlarla, onların kabul ettikleri hata payı dâhi
linde tesbit ve tâyin edilmesi lâzımdır. Bu mak
satla 5 yıllık plânın birinci yıllık programında 
derpiş edildiği gibi, Tarım Bakanlığı evvelemir
de istatistik enstitüsü ile sıkı münasebette bu
lunmak suretiyle İm arz ettiğini hususları sahih 
şekilde tesbit vazifesini ifa edecektir. 

İkincisi, bu mevzularla meşgul olmak ve ay
nı zamanda plânlı devre tatbikatının Tarım Ba
kanlığına isabet eden hizmetlerin kemaliyle ifa 
edilebilmesi için, Tarım Bakanlığı bünyesinde, 
bugünkü Tetkik ve istişare Dairesi kadrosu 
içinde «Plânlama ve Araştırmalar Grupu» adiy
le bir kurul meydana getirilmiştir. Bunun vazi
fesi ; demin söylediğim mutaları tesbit etmek ve 
5 yıllık plânda Tarım Bakanlığına verilmiş va
zifeleri. plân dairesiyle irtibat temin ederek ifa 
etmek, projeleri hazırlamak, bunların tatbikatı
nı takibetmek ve bununla ilgili birçok meseleleri 
araştırmak ve halletmektir. Bu maksatla kurul
muş bir teşkilâttır. Bu teşekkülün ayrıca bir ka
inini statüye bağlanması lâzımdır. Bir kanun ta
sarısı hazırlanmaktadır. 

Meselelerimizin 5 ııeisi : Tarımda yatırım me
seleleridir. Sözlerimin başında da ifade ettiğim 
gibi, tarımda yatırım mevzuu, sermaye hâsıla 
tıisbetinin, diğer sahalara göre müsaidolmaması, 
istenildiği kadar fizik yatırımlara elverişli bu
lanmaması ve aynı zamanda teşkilât bakımın
dan, teknik eleman bakımından bunun birçok 
hazırlıkları icabettirmesi hususu, 5 yıllık kalkın
ma plânı devresinin başında yatırımların ölçülü 
yani biraz düşük olması, plân devresi sonunda, 
biraz evvel arz ettiğini gibi, yüzde 2f>0 nis.betin-
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de artması gibi bir yatırımla tarım faaliyetleri
miz desteklenmişti i'. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Tarım ile ilgili mevzulardan birisi de tarım

daki iş gücü meselesidir. Tanın sahasında bugün 
âtıl duran bir iş gücünün olduğu aşikârdır. Mev
cut hesaplara göre 19(52 yılında 9 milyon 860 
bin olan tarım nüfusu 1977 de II milyon 160 
bine çıkacaktır. İler ne kadar 1977 senesinde ta
rımda çalışan nüfusun, 1-902 deki nüfusa naza
ran oranı % 177.4 ten, % 158.1 düşmekte ise de, 
mutlak olarak tarımda .15 yıl içinde yeniden bir 
iş gücü artımı mevcudolacaktır. Ikına karşı plân 
ve plânlama ile ilgili olarak Tarım Bakanlığının 
çalışmaları ile alınmış tedbirler, tarımda entan-
sif ziraata yani, teksifi ziraate geçmek olmuştur. 
İkincisi de tanında fazla iş gücünü kavrıyacak, 
tutacak tarım çeşitleri, tarım nevileri kabul ve 
tatbik edilmesi hususudur. Bu suretle, yani hay
vancılık, meyvacılık, kümes hayvancılığı, arıcı
lık ve saire gibi tarımla ilgili meşgaleleri tarım 
sahasına yerleştirmek suretiyle tarımda âtıl iş 
gücünü, mevsim, mevsim hâsıl olan âtıl iş gücü
nü bütün bir yıl boyunca kazançlı tarım çeşitleri 
yoluna yöneltmek, biraz evvel arz ettiğim, mut
lak rakam itibariyle artacak olan iş gücünü ve
rimli hale getirmeye çalışmak faaliyetlerimizin 
esasını teşkil etmektedir. 

Simdi müsaade buyurursanız bu temas etti
ğim meselelerle ilgili olarak 1962 tatbikatımız 
hakkında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

1962 bütçesiyle umumi muvazene ve katma 
bütçeler bir arada cari giderler olarak 339 mil
yon 331 bin; yatırım giderleri olarak 196 mil
yon 968 bin, ceman 536 030 000 liralık sarf sala
hiyeti verilmiştir. Bu yekûnun yatırım miktarı
na nisbeti yüzde 36 dır. Yani muvazenei umumi
ye • ve katma bütçeli dairelerin sarf salâhiyeti 
yekûnunu teşkil eden 536 030 000 liranın yüzde 
36 sı nisbetinde verilmiş bulunan yatırım tah
sisatı ile, Tarım Bakanlığı, biraz evvel temas et
tiğini meseleleri bu senenin plânlan içinde hal
letmeye gayret etmiştir. 

15 Aralık tarihi itibariyle bu imkânlardan 
yapılan yatırımların nisbeti yüzde 91 dir. Bu ya
tırımın istihdaf ettiği hizmet ve tesisler meyda
na getirilmiştir. Bu mevzuda yani, cari masraf
ların, yatırını tahsisatını icrası suretiyle yapılan 
işler hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak iste
rim. 

«1962 yılında üc tarım okulunun, (Malatya, 
Erzincan ve Sivas) inşaatına devam edilmiş, Mar
din Okulu için 165 dekar arazi kamulaştırılmış
tır. Yol ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü
sü inşaatı devam etmiştir. Diyarbakır Bölge Zi
rai Araştırma Enstitüsü ve VAO ile özel fon 
yardımından kurulması kararlaştırılan İzmir 
Bitki entrodüksiyon merkezi, Ankara Çayır Me
ra ve Yem Nebatları Enstitüsü arazileri satma
lın mıştır. 

Ankara Şap Enstitüsü arazisi alınmış ve in
şaatı ihale edilmiştir. Bu müessese 3 yılda 7,5 
milyon sarfı ile milletlerarası önemde bir mües
sese olacaktır. 

Sakarya İneklhanesi arazisi temin edilmiş 
ve inşaatına başlanmıştır. Bu müessesemiz bil
hassa Hollanda cinsi (siyah, beyaz) ırkı için 
kurulmaktadır. 

Mersin fümigatuvan ve Diyarbakır Zirai 
Mücadele Enstütüsü yıl içinde ikmiâl edilmiştir. 
Bu iki müessesemiz 1963 içinde yeni binaların
da çalışmaya ibaşlıyacaktır. iSamsım Bölge Zi
rai Mücadele Enstitüsü inşaatına başlanmıştır. 

Adana'da ıslah edilmiş pamuk tolhumunu el
de etmeye yardımcı olmak üzere derpiş edilen 
yeni Savv - gin tesisinin inşaatı ihale edilmiş, 
makinalar yıl içinde getirilemediği için buna 
ait 2 220 000 liralık ödenek döner sermayeye 
aktarılmak suretiyle 1963 yılında faaliyete geç
mesi hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Orman yolları, plânda gösterilen 2 600 ki
lometrenin üzerinde şimdiden 2 628 kilometre 
olarak talhakkuk etmiştir. Malî yıl sonuna ka
dar 3 000 kilometreyi aşacağımızı kuvvetle 
umuyoruz. 

Ağaıçl andımı a programımız 31 000 hektar 
olarak plândaki hedefe ulaşmıştır. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü 47 vilâyette 
216 projeye 13 ,508 999 liralık yatırını yapmış
tır. Bu suretle 6 420 hektar arazi sulamaya 
açılmıştır. 9 ilde 10 proje sahasında 2 215 hek
tar arazinin sulama developmanı için 3 413 873 
liralık yatırım yapılmıştır. 15 ilde 25 proje 
sahasında 5 517 350 lira sarf iyi e acık ve ka
palı drenaj tesisleri ikmal edilmiş ve 'böylece 

8 623 hektar- arazi çoraklaşma tehlikesinden 
kurtarılmıştır. 

33 ilde 108 proje altında 14 560 hektar ara
zi üzerinde toprak mıthafaza tesisleri kurul
muştur. 
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Diğer taraftan Ziraat Bankasında bütçeden 

ve karşılık paralardan temin edilen fonlarla 
354 projeye 10 600 000 lira kredi sağlanarak 
Toprak - Su faaliyetleri sahasında 25 milyon 
liralık özel sektör yatırımı sağlanmış, 5 762 
hektar arazide toprak - su yatırımı yapılmıştır. 

Yatırımlar hakkındaki bu izahatımdan son
ra 1962 yılı içinde umumi icraat ve faaliyet
lerimizden önemli olanlara da işaret etmek 
isterim. 

Yıl içinde ıslah edilmiş veya iyi cins to
humluk olarak Devlet üretme çiftliklerinin 
kendi tohumluk ihtiyacı da dâhil 109 bin tlon 
tohumluk kullanılmıştır. Bundan çiftçiye dağı
tılan miktar 98 bin ton olmuştur. 

Tohumluk konusunda hububat bakımından, 
şu hususu açıklamama müsaadelerinizi rica 
edeceğim : Birçok hatip arkadaşlarımız haklı 
olarak zirai istihsalimizin veriminin artırılma
sında tohumluğun ehemmiyetine işaret buyur
dular. 

Memleketimizde hububat olarak 1,5 milyon 
ton tohumluğa ihtiyaç olduğu erbabı tarafın
dan tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunun 5 
senede bir değişmesi icâbettiğine göre her se
ne de 300 bin ton değişmesi ieabeder. 

Bu /hususun temini 5 Yıllık Plânda Tarım 
Bakanlığına verilmiştir. Tarım Bakanlığı, Dev
let üretme çiftlikleri vasıtasiyle, esas itibariyle 
bu tohumluğu istihsale çalışacaktır. Ayrıca, 
kendi imkânları dışına taşan miktarda, yine 
Tarım Bakanlığı, iyi çiftçi olarak tanınmış 
çiftçilerle yapacağı mukavelelerle, tohumluk 
istihsal edecek kimseler marifetiyle bu farkı 
sağlıyaeaktır. Yani, memleketin tohuma olan 
ihtiyacını Ziraat Vekâleti, Devlet üretme çift
liklerine mukaveleli çiftçiler vasıtasiyle sağlaya
caktır. 

Tohumluk konusunda en mühim hususlar 
şunlardır : 

Pamuk tohumluğunun 2/3 ünün sertifikalı 
veya kontrollü iyi cins tohumluk olarak tahak
kuk ettirilmiş olmasıdır. Ayçiçeğinde orabanşa 
mukavim bir çeşit nihayet bulunabilmiş ve bu 
yıl 200 ton üretilmiştir. Melez mısır tohumu 
talebi yavaş yavaş artmaktadır. Çeltik tohum
culuğu da Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile 
iş birliği yapılarak memleket dâıhilinde teşvik 
edilmektedir. 
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Mera ve çayır tohumlarına olan ihtiyaç git

tikçe artmakta ve talepler karşılanmaz hale 
gelmektedir. Kurulmakta olan 4 çayır mera 
tolhum üretme tesis tamamlanınca bu ihtiyaç 
karşılanır hale gelecektir. 

Halk eğilimi korusunda 1962 fafiyetleri
miz başarılı olmuştur. 28 'kış kursu yerinde 
5.000 çiftçi yetiştirilmiştir. 

Orman ve Topraksu Genel müdürlükleri
nin kurduğu 60 yaz kampında 72 000 çiftçi 
özellikle teraslama, torak muhafaz'ası, fidan ye
tiştirilmesi teraslarda hayvan yemi üretimi 
teknikleri üzerinde yetiştirilmiştir. 

Değişik süreli kurslara 106 500 çiftçi ka
tılmıştır. 4 K faaliyetleri üye çocuk sayısı 
15 000 e çıkmıştır. Halen mevcut 4 K grupu sa
yısı 353 olup faaliyette bulunulan köy 347 
dir. 

Ev ekonomisinde çalışan ev ekonomisti sa
yısı 110 a Irtiliğ olmuştur. Bugün ev ekonomisi 
çalışmalarımız 59 vilâyette, 300 köyde, 9 000 
çiftçi kadını, kızını 'kapsamaktadır. 

Tarımın her kolundaki personelimiz iş için
de eğitimi için Ankara'da karşılık paralardan 
faydalanılarak bir eğitim merkezi ile Topraksu 
tarafından Tarsus'da ve İzmir'de iki yetiştir
me merkezi kurulmuştur. 

Cayır mera ve yem nebatları çalışmaları git
tikçe gelişmektedir. 1962 yılında 67 vilâyette 
7 806 köyde çayır mera .faaliyeti yapılmış
tır. 

Hayvancılıkta suni tohumlama faaliyeti 104 
istasyonda Kasım ayı başına kadar 55 000 baş 
sığır, 181 istasyonda 110 000 baş merinos .to
humlaması yapılmıştır. 

Hara ve inekhanelerin damızlık ihtiyacım 
karşılamak üzere 439 baş yüksek vasıflı da
mızlık inek ithal edilmiştir. Ayrıca Güney kır
mızısı damızlık inek mubayaası devanı etmek-
teklir. 

10 100 000 baş hayvan aşılanmış ve 37 mil
yon baş hayvan sağlık kontrolünden geçiril
miştir. Yıl içinde Güney sınırlarımızdan giren 
Afrika tipi şap hastalığı hayvanlarımızda fazla 
sayıda ölüm yapmamış ise de verimlerde dü
şüklüğe sebebolmuştur. Bu konuda milletler
arası yardımlar kâfi miktarda temin edile
memiştir. Bununla, beraber FAO 165 500 doz 
aşı sağlamış ve 21 vasıta temin etmiştir. 
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raklık alman tedbirlerle, telefat vermeden ön
lenmiştir. ' 

Bitki hastalıkları ve haşarelere karşı çalış
malarımızda 25 milyon dönüm tarla mahsulü 
sebze sahası,' 28 milyon meyva ağacı ilâçlan-
mıştır. 94 bin muzur hayvan itlaf edilmiştir. 
Bu yıl memleketimizi en çok tehdideden has
talık mavi küf olmuş, hastalık: Trabzon'da 
fevkalâde rutubetli bir sene olması dolayı-
siyle büyük tahribat yapmıştır. Düzce tü-
lerinde de tarla tahribatı önemli olmuş, tütün 
ekiliş sahalarımızda tarla zararı % 5 civarın
da kalmıştır. Bu vesile ile şunu da ifade ede
yim ki, bu yıl ki tütün istihsalimizin azlığı iddia 
edildiği gibi yalnız mavi küf yüzünden de
ğildir. 

1960 yılında 187 000 hektar olan tütün eki-
liş sahamız 1961 de birden 140 000 hektara 
düşmüş yani % 25 nisbetinde azalmıştır. 1962 
de ekiliş alanımızda bir artış vardır. Fakat 
bu artış aneaik 9 bin hektar civarındadır. 

1962 yılında vasati hektara ilandım an 549 
kiloya kadar düşmüştür. Bu miktar hakikaten 
20 sene içinde gördüğümüz en düşük randı
mandır. Bunun sebebi İlkbaharın bu sene Ege'
de fevkalâde yağışlı geçmesi yüzünden fidelerin 
çok geç tarlaya göeürülmesi ve yılın tarla 
devresindeki anormal kuraklığı dolayısiyle 
tenebbüt devresinin kısalığı, Sonbaharda da 
yağışların erken başlaması kırımın erken sona 
ermesidir. 

Bu randıman düşüldüğünde özellikle Akhi
sar'da ilk fidelerin mavi küf zararı görme
siyle pişkin fideler yerine daha zayıf fidelerin 
kullanılması da rol oynamıştır. 

Plânda da derpiş edildiği gibi tütün is
tihlâk ve ihracatımızı emniyet altına almak üze
re 180 - 196 bin hektar civarında tütün zi
raatına zaruret vardır. B,u sahaların tütün 
kalitemizi düşürmiyecek yerlerde olmasına 
bilhassa dikkat edilmıek suretiyle hektara 720 
kilodan 135 bin ton tütün istihsal etmek kabil 
olacaktır. 

Bu münasebetle arz edeyim ki, önümüzdeki 
yıl, tütün mavi küf mücadelesi mevzuunda 
gerekli bütün hazırlıklar yani, tütün müstah
silimizin fidelikten tarlaya kadar, mücadele
sini yapmaya mecbur olduğu hususlar için, 
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ilâç, temini, ilâç. stokları, ilâçların 'kullanıl
ması için lüzumlu alet ve edevatı ilâç ve ma-
kinaları tedarik için gerekli krediyi sağlamak 
bakımından bütün tedbirleri almıştır. 

Aynı zamanda muhtelif yıllarda, memleke
timizin muhtelif bölgelerinde vekâletin elinde 
bulunan ilgili mücadele elemanları toplan
tıya davet etmek suretiyle, bu mevzuun ehem
miyeti kendilerine anlatılmıştır. T>aha şimdi
den lüzumlu hazırlıklar hizmete hazır bir 
vaziyete getirilmiş 'bulunmaktadır. Lüzumu 
halinde ordunun da, kesif çalışma icabettiği 
zaman, ordunun da mücadelelerde yardımcı 
olması rica edilmiş, orduya intikal ettirilmiş
tir. 

Yine bu hizmetlerimiz arasında, 
Ormanlarımıza sahibolmâk, verimlerini ar

tırmak, yurdun hasep ihtiyacını karşılamak 
bakımından 1962 yılı oldukça başarılı bir yıl 
olmuştur. 

Kullanılacak odun istihsal tahmini : 
Tomruk, tel direği, maden direği, kâğıtlık 

odun 2 553 903 metre kübdür. Bunun aşıla
cağı umulmaktadır. Odun olarak 4 992 000 
ton istihsal edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu suretle 1962 
bütçesiyle bize vermiş olduğunuz imkânları 
nasıl kullandığımızı, ne gibi hizmetlerin bu im
kânlarla sağlanmış bulunduğunu arz etmiş olu
yorum. 

Şimdi 1963 bütçe teklifimize geçiyorum. 1962 
bütçe imkânlarına muvazi olarak, yani mülhak 
vo muvazenei umumiye bütçeleri bir arada ol
mak üzere, bu yıl huzurunuzda, tetkik etmekte 
olduğumuz bütçe ile teklif etmiş olduğumuz tah
sisat cari olarak 398 503 000; yatırım tahsisatı 
olarak, 260 309 000; ceman 658 812 000 lira
dır. Bu gecen seueki tahsisattan cârilerden mut
lak rakam olarak 58 900 000, yatırımlardan 
63 556 000, yekûn itibariyle de, câri ve yatırım
lar yekûnu olarak geçen senekinden 122 477 000 
lira fazla tahsisat talebodilmiştir. Bu tahsisat 
içinde yatırım tahsisatının yekûn tahsisata nis-
beti, geçen senenin 36,6 sına mukabil 39,6 dır. 
Bu imkânları kullanmak suretiyle 63 yılı içinde 
plân ve program dairesinde yapılacak işlerin 
başlıcaları şunlardır : Deminki mâruzâtımın sı
rasını takibederek arz edeyim. 

Tarım Bakanlığının hizmetlerinin başarılı 
olması, izahatımın başında da arz ettiğim gibi, 
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ana meselelerimizden birisi olan çiftçilerimizin 
yetiştirilmesi, bilgili ziraatin temini, v.e tekniğin 
hakkıyla kullanılabilmesi için öğretim müessese
lerinin artırılması, memleketimize gerek idare 
için, gerek zirai işletmeler için gerekli eleman
ların yetiştirilmesi başta gelmektedir. Bu mak
satla 1963 bütçesinde istenilen imkânlarla yeni
den üç tarım okulu, Mardin, Denizli ve Trab
zon'da 1964 yılında hizmete girecek şekilde in
şaata geçilecektir. 

Ayrıca, Van vilâyetinde arazisi teinin edil
miş, fakat henüz mülkiyet noktasından bazı ih
tilâflar arz eden, okul inşaatı da 1963 yılı için
de ele alınacaktır. 

Erzincan, Malatya Tarım okulları ile Anka
ra Ev Ekonomisi Okulu 1963 yılında hizmete 
girmiş olacaktır. Diğer taraftan Ulaş'taki Tarım 
Okulunun noksanları da ikmal edilecektir. Ta
rım hizmetlerinde çalışan teknik personelin çift
çinin eğitim öğretim hizmetlerine ulaşması için 
Maliye Bakanlığı bütçesine 1962 ye nazaran 14 
milyon 80 bin lira fazla olarak konulan 18 mil
yon liralık ödenekten 166 vasıta sağlanacaktır. 
Veteriner, Mücadele, Toprak, Su Genel müdür
lüklerinin de yeni alınacak vasıtalarla çiftçi 
hizmetlerine daha fazla çalışması sağlanmış ola
caktır. Yapılan tenkid ve temenniler sırasında 
Tanm Teşkilâtının halkla, çiftçiyle daha yakın 
iş birliği yapması hususunda izhar edilen te
mennilerin yerine getirilmesi âmillerinden vası
talarından birisi olan taşıtların gittikçe artırıl
ması Tarım Bakanlığının programları içindedir. 
Tarım Bakanlığı esas itibariyle çok eski vasıta
larla çalışmaktadır. Fakat imkânsızlık yüzünden 
pahalı dahi olsa, maliyeti yüksek dahi olsa, bu 
vasıtalarla çalışıyor, imkânları el verdikçe vası
taları yeni vasıtalar takviye edecek ve bu suret
le halkın ayağına hizmeti götürmek yolunda bü
yük bir mesafe önümüzdeki yıl alınmış buluna
caktır, Teklif ettiğimiz bütçenin 418 nci tarla 
ziraati masraflarındaki, artışın 1 milyon lirası 
ile geçen sene 1 300 yerde yapılan gübre de-
monstırasyonları iki misline çıkarılacak ve güb
renin faydası çiftçilere gösterilmiş bulunacak
tır.- Bu da arkadaşlarımızın temennileri meya-
nmda idi. Bu suretle bu hizmeti de artan istika
mette ehemmiyetini vermiş olacağız.. 

Meyvacılığın gelişmesi ile ilgili ödenekler 
1962 ye nazaran % 71 fazla ve 11 603 429 lira ola
rak teklif edilmiş bulunmaktadır. Büyük bir 
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döviz kaynağı teşkil edeceği anlaşılan zeytinlik 
işlerimiz de bu fazlalığın % 40 mı alacaktır. 
Yani önümüzdeki 1963 yılı içinde pek muhterem 
arkadaşlarımızın çok isabetli olarak temas ettik
leri memleket zeytinciliği mevzuu elimizde 
mevcut teknik elemanlara teknik teşkilâtın mü
saadesine ve şu malî imkânlara göre mütezayit 
istikamette zeytin aşılaması, fazla zeytin fida
nının tevzii, zeytinlik ihyası imkânlarının .bah
sedilmesi ve kontrol edilmesi gibi hizmetler ifa 
edilecektir. Tohumlarımızın yaşlanması ve te
mizlenmesi için bu yıl yeniden 241 selektör mu
bayaa edilecek, selektör sayısı böylece 1603 e çı
karılmış bulunacaktır. Veteriner mücadele işle
rimiz için 425 nci fasıldaki ödenek 1962 ye nis-
betle % 35 fazladır ve yekûnu 10 milyon 700 
bin. liraya çıkarılmıştır. Zooteknik hizmetlerine 
% 26 fazla ödenek teklif edilmiştir. Ayrıca ha
ralar ve inekhaneler mütedavil sermayesine 
transfer edilecek ödenek olarak geçen seneye na
zaran % 50 fazlasiyle 3 milyon lira teklif etmiş 
bulunmaktayız. Toprak - Su demonstrasyonları 
ve teknik yardım hizmetlerinde bu yıl da önemli 
artışlar teklif etmiş bulunuyoruz ki, teklif etti
ğimiz miktar ceman 16 milyon 500 bin liraya ba
liğ olmaktadır. Suyun kullanılması, toprak mu
hafazası, drenaj gibi bütün tarım hizmetlerimi
zin esasını teşkil eden bu demonstrasyonlar tarı
mın her alanında enfrastrüktür harcamaları ola
rak üzerinde önemle durduğumuz meselelerden
dir. Pamuk tohumlarımızın ıslahı ve üretimini 
temin için pamuk kurumlarına 4 milyon 400 bin 
liralık kamulaştırma imkânı sağlanmış olacaktır. 
Ziraat Bankasına muhtelif kanunlar dolayısiyle 
ödenecek meblâğlar 8 milyon fazlasiyle 29 mil
yon liraya çıkarılacaktır. Bu arada en mühim 
nokta Toprak - Su kredileri için Ziraat Banka
sına 7457 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince konulacak ödenekte 13 milyon lira bir ar
tış olmuştur. Bu suretle Devlet sulama şebekele-
riyle Toprak - Suyun açtığı sulama sahalarında 
iyi bir sulama tekniğinin uygulanması imkânı 
biraz daha artmış bulunacaktır. Çiftçinin kendi 
kaynaklariyle birlikte böylece 50 milyon liralık 
bir yatırım daha yeniden meydana gelmiş olacak
tır. Yine Toprak - Su Genel Müdürlüğünün etüt 
ve proje giderlerinde 6 milyon 400 bin lira bîr 
artış mevcuttur. Bu meblâğlar 1963 - 1964 yı
lında Toprak - Su Genel Müdürlüğü daha fazla 
ve daha iyi işlenmiş projeler elde etmiş olacak-
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tır. Toprak - Su Teşkilâtının 1963 te kuracağı 
sulama ve toprak muhafaza tesisleri için 9 mil
yon 79 bin liralık fazla bir imkân daha sağlamış 
olacaktır ki, bu suretle, bu Genel Müdürlüğün bu 
yatırımları 62 milyon liraya ulaşacaktır. Makina 
ve teçhizat bakımından da Bakanlık umum mu
vazene teşekkülleri 1963 yılında 3 605 873 lira
lık bir fazla ödenek elde etmiş olacaktır. Orman 
Genel Müdürlüğümüz bütçeden yani umumi mu
vazeneden her hangi bir yardım almaksızın döner 
sermayesinin de yardımiyle bu yıl plânda öngö
rülen 163 milyon yatırımı 21 milyon lira fazla-
siyle 184 milyon lira olarak tahakkuk ettirecek
tir. Haddizatında Orman Genel Müdürlüğü ya
tırımları mülhak ve döner sermaye olarak 224 
milyon lirayı bulmaktadır. Ancak, bu kısım ya
tırımlar plânda başka sektörlerde gösterildiği 
için plânla bütçenin kolaylıkla bu bakımdan 
mukayesesi mümkün olmamaktadır. Orman ya
tırımları içinde en mühim kalemleri ağaçlandır
ma, yol makinaları, toprak muhafazası, yangın 
mücadelesi teşkil etmektedir. 1963 yılında 35 bin 
hektar ağaçlama 3 500 kilometre orman yolu ya
pılacaktır. 1963 yılında 286 sayılı Kanunla ka
bul edilen ve dış ödemesi 44 milyon 997 bin lira 
tutan Eksim Bank kredilerine ait bütün maki-
nalar mubayaa edilerek yurda getirilmiş olacak
tır. Bu kredilerin resülmal ödemeleri 1965 ten 
sonra başlıyacaktır. 1963 bütçemizde bu yol ma
kinaları için 21 milyon 472 bin liralık bir öde
nek mevcuttur. Gümrük masraflarına tekabül 
etmek üzere de 5 milyonluk bir ödenek mevcut 
bulunmaktadır. Hulâsa, bu mâruzâtımı hulâsa 
etmek icabederse Tarım Bakanlığı 1963 Bütçesi 
plân hedeflerine ve mevcut malî ve teknik im
kânlara göre iyi tertiplenmiş, oldukça geniş bir 
yatırım bütçesi karakteri arz etmektedir. Yük
sek Heyetinizin vereceği imkânları da en iyi şe
kilde kullanmak suretiyle tarımla meşgul vatan
daşlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmaya 
hizmet etmek en şerefli bir vazifemiz olacaktır. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; buraya ka
dar tarımımızın umumi meseleleri, umumi mese
lelerin 1962 imtîhanlariyle ne derecede, hangi 
seviyede halledilmiş bulunduğu; 1963 bütçe tek
lifleriyle de bu meselelerin ne mertebede, hangi 
Ölçüde halledileceğine dair mâruzâtta bulunmuş 
oluyorum. Yapılan tenkidler sırasında, bu mâ
ruzâtım içinde temas etmediğim hususları da ha
tırlamaya çalışarak sual ve tenkidleri eevaplan-
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dırmaya çalışacağım. Umumiyetle yapılan ko
nuşmalar sırasında Tarım Bakanlığı teşkilâtının 
ve zihniyetinin yeniden tanzime nmhtacolduğu-
na işaret edildi. Tarım Bakanlığı çok eski tarih
lerde çıkarılmış olan, teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunlarla, sonra yapılan tadillerle 
meydana gelmiş birtakım kanunlar manzumesiy-
le kurulmuş bulunan bir teşkilâta dayanarak ça
lışmaktadır. Merkezî teşkilât Umum Müdürlük 
halinde çalışmaktadır. Bu teşkilâtın bâzı kısım
ları bütün memleket sathına yayılmış olarak va
zife görmektedir. Şurası muhakkak ki, Tarım 
Bakanlığının teşkilâtı zaman itibariyle eskimiş 
bulunmaktadır. Tarım Bakanlığına verilmiş bu
lunan vazifelerin mahiyeti değişmiştir. Tanın 
rım Bakanlığının, uhdesinde mevdu vazifeleri 
bihakkin ifa edebilmesi için teşkilâtın değişti
rilmesi, teşkilâtın yeniden meydana getirilmesi 
zaruridir. Bu maksatla gerekli çalışmalara baş
lanmıştır. Bir taraftan Orman Umum Müdürlü
ğüne verilecek yeni şekil, diğer taraftan veteri
ner işlerine verilecek yeni şekil, diğer cihetten 
ziraat teşkilâtına verilmesi iktiza eden şekiller, 
velhasıl Tarım Bakanlığının bugünkü merkezi 
teşkilâtının büyük üniteler halinde yeniden 
ayarlanması ve kurulması için lüzumlu çalış
malar yapılmış; bunlardan bir kısmı bitmiş, bir 
kısmı da bitirilmek üzeredir. Bu çalışmalar tev-
hidedilerek Tarım Bakanlığı teşkilâtı yeni bir 
kanun projesi haline getirilecektir. Bu arada, 
bâzı fikirler de ileri sürülmektedir. 

Efendim, bugün Tarım Bakanlığı. 3 ana. teş
kilâta istinadetmektedir. Veteriner Teşkilâtı 
Umum Müdürlüğü, Ziraat Teşkilâtı Umum Mü
dürlüğü ve bir diğeri de, Orman Teşkilâtı Umum 
Müdürlüğüdür. Bunlar bugünkü hali ile bir va
zife ifa edememektedir. Bunların derinliğine bil
iş bölümüne tabiî tutulması, ayrıca da bunların 
birer müsteşarlık halinde, yani, üç müsteşarlık 
halinde Ziraat Bakanına bağlı olması iktiza eder, 
şeklinde mütalâalar ileri sürülmektedir. Arz et
tiğim gibi, teşkilâtı yeniden ele almak zaruridir. 

îleri sürülen fikirlerin hepsi münakaşa edi
lecek fikirlerdir. Teşkilâtı şu veya bu istikamete 
yöneltecek henüz bir karar verilmiş değildir. 
Asıl olan, bugünün icaplarına, bugünün arz et
tiği ehemmiyete ve plânlı devrede deruhde edil
miş bulunan vazifenin zamanında, eksiksiz ola
rak yerine getirilmesini sağlıyacak bir teşkilât 
ve bu teşkilâtı benimsiyeeek bir zihniyet mey-
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dana getirmektir. Ama teşkilât şöyle olur, böyle 
olur. Bu hususta şimdiden bir şey söylemek 
mümkün değildir. Arz ettiğim gibi teşkilât ko
nusundaki fikirlerin hepsi münakaşa götüren fi
kirlerdir. Bu husus bir kanun tasarısı halinde 
yüksek huzurlarınıza takdim edilecektir. O za
man en isabetli şekil kanun yolu ile alınmış bu
lunacaktır. 

Bu arada bugünkü tâyinlerde, terfilerde ve 
tecziyelerde bâzı haksız şikâyetler olduğu ileri 
sürüldü? 

Muhterem arkadaşlarım, başında bulundu
ğum vekâlette vazife almış olan arkadaşların 
hepsinin, müştereken aynı maksadı istihsal et
meye çalıştıklarını, birbirini tamamlayıcı bir 
faaliyet içerisinde bu işin erbabı bulunduklarını 
hiçbir zaman gözden uzak tutmadım. Tâyin ve 
terfilerde, icabı halinde tecziyelerde, mevcut ka
nunlara, nizamnamelere, talimatnamelere, har
fiyen riayet edilmek suretiyle gerekli muamele 
yapılmıştır. Bu hususlarda her hangi bir haksız
lık yapmamaya çalışıyoruz. Her hangi bir şekil
de kimsenin müstahak olmadığı şekilde, terfi 
ve tecziyeden katı surette kaçınıyoruz. Bunun 
aksine, meselelerde şu şu hatanız var denir ve 
bunlar ortaya konursa, bunları düzeltmeye çalı
şırız. Mevzuat dışı her hangi bir tasarrufta bu
lunmamaya gayret ediyoruz. 

Bâzı zaruretler icabı bir memurun, bir mü
dürün, bir elemanın bir yerden, diğer bir yere 
alınması iktiza etmektedir. Bunlar alınırken de 
tabiatiyle kanun ve nizamlar dâhilinde hakları
nın da ihlâl edilmemesine dikkat ediyor ve bu
nun dışında her hangi bir şey yapılmamasına 
gayret ediyoruz. 

Kl'endim, yapılan tenkidler ve ileri sürülen 
temenniler meyanmda, bilhassa Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesinin tatbikattaki ehemmi
yetine temas edilmiştir. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, Orman 
Kanununun 13 ncü maddesiyle istihdaf edilmiş 
bulunan gayelere varabilmek için yapılan çalış
malar tatmin edici değildir. 

Muhtelif hatip arkadaşlarımıza, bu mevzua, 
isabetli ve yerinde, temasla bizi ikaz etmeleri 
ve esasen bizim de ehemmiyetle üzerinde dur
mamız iktiza ettiği bu meseleye dikkatimizi bir 
kere daha çekmiş bulundukları için teşekkür 
etmeyi bir vazife bilirim. Hakikaten Orman Ka
nununun bu 13 ncü madesi, kanunun istihdaf 
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ettiği mânada tatmin edici bir tatbik yeri bul
mamıştır. Kanunun maddesi malûmunuzdur. 
Tekrar okumaya lüzum yok. Kanunun icabı, 
her sene 50 milyon liradan aşağı olmamak üze
re bütçeye bir ödenek konmak suretiyle, adedi e-
ri 10 milyonu aşan orman içinde ve civarında ya-
şıyan vatandaşlarımızın o köylerde mümkünse 
durumlarının ıslahı, değilse başka yerlere nak
ledilmek suretiyle ormanla münasebetlerini tan
zim etmek ve köylerin ormana zarar iras etme
lerini sağlamaktır. Bu maddeye göre, kanun 
ihdas edildiği tarihten sonra, bir miktar tahsi
sat konmuş; fakat madde işletilmemiştir. Bu
nun birçok sebepleri vardır. Evvelâ orman köy
lerinde yaşıyan vatandaşların durumlarının ıs
lahı sadece, tek olarak Tarım Bakanlığının ça
lışma sahası içerisine sığan bir iş değildir. Bu 
memleketin umumi kalkımnasiyle, iskân politi
kasiyle, sanayi politikasiyle, öğretim politika-
siyle, yol politikasiyle alâkalı bir mevzudur. 

Ayrıca, kanun hükmüne göre tahsisat Zira
at Bankası sermayesine mahsuben konulmuştur. 
Yani, Ziraat Bankası sermayesine mahsuben, 
Maliye Vekâleti nasıl bütçeden tediyelerde bu
lunuyorsa, bu derpiş olunan meblâğ da, bütçe
den Zirat Bankası sermayesine ilâveten verile
cektir. Böyle olduğu takdirde, Ziraat Bankası 
bunu, tıpkı bankanın diğer kaynakları için tes-
bit ettiği esaslar dairesinde muayyen faiz ve 
şartlara göre kredi olarak verecektir. .Bu kre
dilerin banka yolu ile açılması halinde tabiî 
normal faiz verilecektir. Krediler bir kere ban
ka usullerine göre. Bu kredilerin hektarı için 
cazip olmasına imkân yoktur. Çünkü, bu kre
dileri alan kimseler, istihsalini nasıl artıracak
tır1? İstihsali artırması mümkün olsa dahi pa
zarlamayı nasıl yapacak?... Hangi yoldan ne
reye sevk edecek?... Nasıl kıymetlendirecek?.. 
Gibi birçok sebepler yüzünden bu krediler va
tandaş tarafından cazip görülmemiş ve bu se
beple talip olunup kullanılmamıştır. Bu du
rum karşısında Maliye Vekâleti; madem ki, bu 
krediler kullanılmıyor, bu husustaki bütçe tah
sisatı talebi kabul edilmez. Yani, tahsisatın ta
lep edilmemesi şeklinde bir anlayışla birkaç se
nedir bu tahsisat talebi reddedilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bu vaziyet muvacehesinde 
bu maddenin işlememe sebeplerini de göz önü
ne getirerek, geçmiş tecrübelere, tatbikata da
yanarak bir kanun tadili meydana getirmiş ve 
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bu tadili Maliye Bakanlığına intikal ettirmiş
tir. Maliye Bakanlığı İm kanun tasarısını, uzun 
müddet tetkike tabi tuttuktan sonra, Tarım 
Bakanlığının ileri sürdüğü hususları 'kabul et
memiş ve metni Tarım Bakanlığına iade etmiş 
'bulunmaktadır. Bu husus önümüzdeki aylarda 
ehemmiyetle üzerinde duracağımız konular
dan birisi olacaktır. Orman Kanununun 13 ncü 
maddesinin, kanunun istihdaf ettiği şekilde bir 
taraftan toprak reformuyla beraber zirai re
form, diğer taraftan plân esasları dairesinde 
yapılmış olan sosyal yardım mevzuları göz 
önünkle tutulmak suretiyle bu kanunun istihdaf 
ettiği fonun yeni esaslara göre kullanılmasına 
çalışılacaktır. Bu arada Orman Umum Müdür
lüğü bu 13 ncü maddenin, biraz evvel arz et
tiğim gibi, işlemiyon hükümleri tafbikatiylo az 
çok meşgul olmuştur. 

Bu maksatla, memleketimizin orman bölge
lerinde teessüs etmiş olan 13 730 köyün, orman 
içi ve orman dışı (kenarı) köylerimizin durum
larının tesbiti cihetine gidilmiş ve kendi ele
manla riy] e birlikte, ziraat ve veteriner teşki
lâtlarının içinden de bâzı elemanlar alınmak 
Suretiyle, buradaki köylerimizin durumları tes-
bit edilmiş ve 1962 yılı sonuna ka'dar bu .1,3 736 
köyden f) 169 köyün durumları tesbit edilmiş
tir. Bu 'tesbit çalışmaları sonunda, bugüne ka
klar, tarih boyunca, bu köylerde oturan hal
kın geçimlerini ne surette temin etmiş olduk
ları, bugün no duruma düşmüş bulundukları 
ve bugünkü hali ile buralarda hayatlarını ida
me ettirmenin mümkün olup olmadığını, müm
kün ise ne yoldan takviye edilmesi lâzımgeldi-
ği, 'mümkün değilse bu köylerin nerelere inti
kal ettirmesi lâzım geldiği hususları, şu saydı
ğım sayıdaki köy adedince tâvin edilmiş bu
lunmaktadır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu 
çalışmalardan da istifade etmek suretiyle bir 
taraftan toprak reformu, bir taraftan sınai kal
kınma, bir taraftan da bahis konusu 13 madde 
esprisi ,gö'Z önünde bulundurularak, önümüzde
ki yıl içinde bu mevzuların önemle üzerinde 
durulacağını ilâveten arz etmek isterim. 

Orman Kanununun 35 nci maddesi tatbika
tında meydana çıkan aksaklıklarda nazara alı
narak bu madde üzerinde çalışmalar yapılmış
tır. Diğer taraftan, döner sermaye talimatna-
me'sinkle tadilât yapılmış ve bu hususta Maliye 
Vekâletinin de muvafakati alınmıştır, Bunun

la yeni imkânlar hâsıl olacak ve 35 nci madde
nin bahşettiği faydaların kolaylıkla halkımızın 
istifadesine amade tutulması sağlanmış ola
caktır. 

Orman tahditleri mevzuu da yine şikâyet 
konuları arasındadır. Orman tahditleri, tahdit 
komisyon] arın in t eskil indeki müşkül dolayısiy-
le durdurulmuş bulunmaktadır. Halen orman 
taihdit komisyonlarının gerek hukukçu üye ba
kımından, gerekse diğer üyeler bakımından 
kolaylıkla teşkilini ve bu üyelere verilecek üc
retin tatminkâr oluşunu hedef tutan bir kanun 
tasarısı, Büyük Mecliste Encümenlerde müza
kere edilmektedir. Bu kanun çıktıktan sonra 
durdurulmuş olan orman tahditlerine devam 
edilece'k'tir, Ayrıca, ormanlarımızın havadan 
fotoğrafını almak suretiyle orman safhalarının 
tesbiti için Harita Genel Müdürlüğü ile bir an
laşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 5 
yıl zarfında havada ormanlarımızın haritası alı
nacak ve bu harita ta'hdit komisyonlarının ma
rifeti ile arza tatbik edilmek suretiyle, yapılan 
hesaplara göre, 10 yıl içinde orman tahditleri 
yeniden yapılacaktır. Bu tahditlerin yapılması 
halinde tabiatiyle Orman Kanununun muvak
kat ikinci maddesi taihdit yapılan yerlerde tat
bik edilm iyecekti r. 

Bugüne kadar yapılmış bulunan tahditler
den bâzı şikâyetler vardır. Bu tahditlerin bir 
kısmının maddi hataya dayandığı, bir kısmın
da da kanuni illetler bulunduğuna dairdir. Or
man tahditleri komisyonlarının yeni şekli hak
kımdaki kanunu çıkardıktan sonra, bu şikâyet
lere mevzu olan tahditlerin bir revizyona tabi 
tutulması gerekir ve tabi tutulacaktır. 

Efendim, bir muhterem arkadaşımız yine or
man mevzuunda Orman Kanununun muvakkat 
birinci maddesi ile, ikinci maddesinin Anayasa
ya muhalif olduğunu; başka bir tâbirle, Orman 
Kanununun muvakkat birinci maddesi, tahdit
ler yapdmcıya kadar orman mevzuunda çıkan 
'mülkiyet ihtilâflarında Tarım Bakanlığını bir 
nevi ehli hibre olarak kabul ettiğini Bu mad
denin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş
tür. Mevcut kanunlardan Anayasaya aykırı bu
lunanların tesbiti ile vazifeli bulunan Adliye 
Bakanlığında müteşekkil heyete bu hususu inti
kal ettirmiş bulunmaktayız. Yani Orman Kanu
nunun muvakkat birinci maddesinin Anayasaya 
aykırı olup olmadığının tetkikini bu heyete in-
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tikal ettirmiş bulunuyoruz. Orman Kanunu
nun birinci maddesi de, (maddeyi aynen oku
mak mümkün değil) Orman Kanununun birin
ci maddesi, «Orman olarak kabul edilmiş bulu
nan ormanların başka ziraat nevilclerine tahsis 
edilmesinin daha faydalı olarak kullanılması
nı, olacağına Tarım Bakanlığı teklif ettiği tak
dirde bunların, Bakanlar Kurulu kararı ile 
orman rejimi dışına çıkarılması mümkündür.» 
diyor. Ve memleketimizin birçok yerlerinde, 
meselâ Batı - Anadolu'da, Güney - Anadolu'da 
bugün narenciye ve zeytinlik gibi sahalar yetiş
tirmiş bulunan bölgelerin gerek tarif, gerek 
tahdit itibariyle, ormanın içinde kalması veya 
dışına çıkarılmasının mümkün olup olmadığı 
şeklinde sualler soruldu; ikinci şık lehinde ko
nuşmalar oldu. Bu hususta ne yapılabilir, şek
linde sual irat buyurdular. Mevcut metinler kar
şılaştırılarak mütalâa edildiği takdirde Orman 
Kanununun ikinci maddesinin, Anayasanın 37 
nci ve 131 nci maddesine aykırı olduğu kanaati 
hâsıl olmaktadır. Çünkü, Anayasanın 37 nci 
ve 131 nci, bilhassa 37 nci maddesi; arazi dağı
tımı, ormanların küçülmesi veya diğer toprak 
servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.» 
şeklinde bir hüküm vaz'etmektedir. Bvna göre, 
bir yer Orman Kanununun tarif ettiği mânada 
orman ise, buranın orman rejimi dışına çıkarıl
ması bugünkü durum muvacehesinde Anayasa
ya aykırı gözükmektedir. Bu hususun sarahat
le tâyini için biraz evvel bahsettiğim Adalet 
Bakanlığı nezdinde teşekkül etmiş bulunan he
yete intikal ettirmiş bulunuyoruz. 

Anayasaya aykırı olup olmama hususu halledil
dikten sonra, bu konuda bir kanun sevk etmek 
mümkün olacaktır. Yine bir muhterem arkada
şımız, traktör fiyatları yüksektir, buyurdular. 
Muhterem arkadaşlar, memleketin zirai sektörü
nün makinalaşması ye makinaların ucuz teda
rik edilmesi Tarım Bakanlığının başlıca hedef
lerinden birisidir. Bu maksatla traktör ihtiya
cının memleket dâhilinde tedariki düşünülmüş 
ve plânda da derpiş edildiği gibi, Türkiye'nin 
senede 6 000 traktöre ihtiyacı olduğu ve bu 
ihtiyacın Türkiye dâhilinde evvelâ montaj mü
essesesi olarak başlamak ve bilâhara muayyen 
programla yavaş yavaş imalâta gitmek suretiy
le, muayyen derecede yerli malı şeklinde imâl 
etmek yoluna gitmiştir. Bu maksatla halen 
memleketimizde bir fabrika ve iki montaj mües-
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sesesi çalışmaktadır. Bunların dâhilde montajı
nı yaptıkları traktörlerle, doğrudan doğruya 
mâmûl olarak Türkiye'ye giren traktörler ara
sında, dâhilde monte edilen lehine 500 dolar 
gibi bir fark mevcuttur. Yani bu traktörlerin, 
halen çok küçük nisbette, yüzde, 3,4 nisbetinde 
parçaları dâhilde imal edilenler, dışarıdan ge
len aynı evsaftaki traktörlerden 500 dolar da
ha ucuza mal olmaktadırlar. Bu ucuzluğu, Tür
kiye'deki imal nisbetini artırmak suretiyle faz
laca temin etmek maksadımız arasındadır. 

Arkadaşlarım gübre mevzuuna da temas et
tiler. Muhterem arkadaşlar şüphesiz ki, gübre 
mevzuu tarımda verimi artırıcı başlıca unsur
lardan birisidir. Memleketimiz gübre kullan
mak bakımından hakikaten benzeri memleketle
re kıyasla çok geridedir. 

Bir misal olarak arz edeyim, Avrupa'nın en 
az gübre kullanan memleketlerinden biri olan 
Yunanistan'dan daha az gübre kullanmaktayız. 
Bu hususu göz önünde tutan ve esasen zirai veri
me programında sarahaten yer vermiş bulunan 
Hükümet gübre mevzuunu bir sisteme bağla
mıştır. Bu sistemin esası, muhtelif vesilelerle 
sorulan suallere verdiğim cevaplarda da arz etti
ğim gibi, şudur : Türkiye 1563 senesi içinde 4G(> 
bin ton gübre kullanacaktır.' 10(57 senesi sonu
na kadar, bir senelik gübre sarfiyatı artarak, se
nede bir milyon tona yükselecektir, Yani, Tür
kiye'nin bugün kullanmakta olduğu gübre se
nelik artırmalarla 5 yıl sonunda bir milyon iki-
yüz bin tona çıkacaktır. 

Türkiye'de sanayii kurulmuş ve inkişaf ha
linde bulunan müesseseler tarafından imal edi
len gübreler Zirai Donatım Kurumu tarafından 
toptan satın alınacaktır. Bu gübrelerle memleke
tin gübre ihtiyacı için tesbit edilmiş olan prog
ram arasındaki fark yine Zirai Donatım Kurumu 
tarafından ithal edilmek suretiyle tedarik ve te
min edilecektir. Yani Türkiye'nin gübre ihtiya
cına dâhildeki imal kâfi gelmediği takdirde 
aradaki farkı hariçten getirmek suretiyle bu mü
essese tarafından karşılanacaktır. Gübre, azot 
ve fosforlu olarak iki grupa ayrılmaktadır. Bu
nun dışında kompoze ve polaslı gübreler vardır 
ki, Türkiye'de imal edilmektedir. Bunların itha
li serbesttir ve serbest teşebbüs tarafından ithali 
yapılacaktır. Zirai Donatım tarafından, dâhil
den alman ve ithal suretiyle tedarik edilen güb
re, Zirai Donatım tarafından çiftçimize tevzi 
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edilebileceği gibi, hususi teşebbüs de bu gübreyi 
Zirai Donatundan almak suretiyle çiftçiye tevzi 
edebilir. 

Yine bu rejimin icabı olarak gübre fiyatları 
tesbit. edilmiştir. Türkiye'nin her tarafında ay
nı seviyede olmak üzere tek fiyatla gübre satıl
ması hususu kabul edilmiştir. İşte bu maksatla 
gübre fiyatları Ziraat Vekaleti tarafından tesbit 
edilmiştir. Bunlardan, birkaç; misal vereyim : 

Perakende olarak amonyum nitrat u'3 kuru
şa, kireçli amonyum nitrat gübresi 60 kuruşa, ve 
süper fosfat da 44 kuruşa satılacak şekilde top
tan. fiyat tesbit edilmiştir. 

Azot Sanayii tarafından imal edilen gübre
nin fiyatı aslında son derece yüksektir. .Müesse
se bu gübreyi 90 kuruşa mal. etmektedir. Ziraat 
Bakanlığı bu gübrenin memlekette toptan satış 
fiyatını 45 kuruş olarak tesbit etmiştir. Arada
ki fark, sübvansiyon yoliyle, tarımla uğraşan
lar lehine, bütçeden karşılanacaktır. Gübrelerin 
bu suretle tesbit edilen fiyatları biraz yüksek gö
rünebilir. Fakat arz ettiğim gibi, Devlet tarafın
dan sübvansiyone edilmek ve tek fiyatla satışı 
temin edilmek suretiyle gübrenin çeşitli ellerden 
ve çeşitli fiyatlarla satılması halindeki ınahzur-
+ar bertaraf edilecektir. 

Bundan başka Ziraat Bankası nezdinde güb
re mubayaasında kullanılmak üzere 150 milyon
luk bir gübre fonu ihdas edilmiştir. Gübreye ih
tiyacı olan müstahsil Ziraat Bankası vasıtasiyle 
gübre temin edebilecek yani gül.)re bir nevi ayuî 
kredi seklinde müstahsılımıza teinin edilmekte
dir. Bunun faydası da aşikârdır. Beni parasız 
yani istihsal mevsimine kadar gübreyi kredi ile 
temin etmek hem de aynı fiyatla. Türkiye'nin 
her tarafında gübre elde etmek mümkün ola
cak ve aynı zamanda da krediyi aynı olarak al-
miş olduğu için mutlaka mahalline sarf edilmesi 
gibi bir avantaj temin edilmiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber imkânların elvermesi nisbetin-
de gübre fiyatlarının daha da ucuzlatılması Ta
rım Bakanlığının faaliyetleri arasındadır. 

BAŞKAN —- Sayın Bakan, bu gidişle bütçe
yi çıkaramayız. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Bu suretle mâruzâtımı bağlamaya ça
lıştım. Hatırladığım kadar, muhterem arkadaş
larımın tevcih ettikleri sorulara cevap verdim. 
l']ğer unuttuklarım varsa, rica ediyorum, hatır
latsınlar. 
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BAŞKAN -— Sözleriniz bitti mi, efendim '! 

Bitti ise sorular var. Buyurun Vasfi O er ger.. 
VASFİ GERGER (ürfa) — Sayın Bakandan 

birinci sorum şu : Jokey Kulübünün 1963 yılı 
varidat ve masrafı kaç liradır9' Kulüp idarecileri 
bu sene memleket dışına yapılan seyahatlerde1, 
kaç lira masraf etmişlerdir'i? 

İkinci sualim şu : Toprak reformunda Ziraat 
Vekâleti olarak, toprak sahiplerine kaç dönüm 
arazi bırakılmasını düşünüyor sunuz? Bunu rica 
ediyorum. (Reform Kanunu .gelince sorarsınız, 
sesleri) 

BAŞKAN ••-• Sayın Bakan, yazmaya lüzum 
yok, doğrudan doğruya cevap verebilirsiniz. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Jokey Kulübünün bu yılki masraf
larına dair rakamlar yanımda mevcut değil. 
Müsaade ederseniz, bunun cevabını yazılı ola
rak takdim edeyim. 

«Hazırlanmış olan Toprak reformu tasarı
sında, toprak sahiplerine ne miktar toprak bı
rakılacaktır?» diye sordular. Böyle bir şey tes
bit edilmiş değildir. Böyle bir reform yapıldı
ğı zaman, toprak sahibinin aile ünitesine, o 
bölgenin iklim şartlarına ve toprağın durumu
na göre toprak sahibine toprak bırakılır. Ama 
şimdiden bu hususta bir ölçü koymak mümkün 
değildir. Bu hususta Tarım Bakanlığının ve
rilmiş bir kararı mevcut değildir. Şartlar göz 
önünde tutulmak suretiyle memlekette birta
kım teknik ve ihtisas adamlarının ileri sürdü
ğü bâzı mütalâalara göre Bakanlıklararası İk
tisadi İş Birliği Komisyonunda tesbit edilecek 
hususlar olarak oraya intikal ettirilmiş bulun
maktadır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Bakandan iki sualim olacaktır. 

Birinci sualim şudur : Sulamaya müsaidol-
mıyaıı toprakların yine sulamaya mü'saidolmı--
yan su ile sulanması neticesinde bir müddet 
sonra arazinin çoraklaşacağı tabiîdir. Bu hu
susta Vekâletin bir tedbiri var mıdır efendim? 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Efendim, sulu ziraatin avantajları 
yanında, sulu ziraatin teknik bilgiye dayanma
dığı hallerde, büyük mahzurları da olduğu aşi
kârdır. Nitekim Toprak - Su çalışmaları neti
cesinde, tarlalarına su getirilen bâzı çiftçileri
miz, bu hususta bilgilerinin noksanlığı sebe
biyle, sulu ziraatin toprağı çoraklaştırdığı, cev-
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herini kaybettirdiği neticesine varıyorlar. Mü-
navelbe usulü bile bazan çok şaşırtıcı neticeler 
vermekte ve müstahsil irkilmektedir. BiKhassa 
Adana bölgesinde, geçenlerde yaptığım seya
hatte, «ıSulu ziraatten zarar gördük.» şeklinde 
şikâyetler vâki olmuştur. Tarlalar tesviye edil
medikçe her halükârda büyük mahzurlar tev-
lidediyor. 

Tarım Bakanlığı Toprak - Su işleri kendi 
sahasına taallûk eden ve kendisine vâki mü
racaatlarda bu gibi hususlarla meşgul olmak
tadır. 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sulu ziraat yapılması halinde toprak terkibi
nin bozulacağı tabiîdir. Bunun için, münavebe 
ziraatine geçilmek üzere Vekâletçe bir tedbir 
(çiftçiyi zorlayıcı bir tedbir) düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Vekil, kısaca cevap bu
yurun. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi
resun) — Çiftçiyi ziorlayıcı bir tedbir bahis 
konusu değildir. Bu hususlarda alınacak ted
birler Toprak - Su teşkilâtının vazifeleri me-
yanmdadır. Toprak - Su teşkilâtımız bu hu
suslar üzerinde durmakta, kendilerine müra
caatlar vâki olmakta ve teşkilâtımız? bu hu
suslarda müracaat sahiplerini ikaz etmekte ve 
sureti umumiyede yaptığı toprak tahlilleriyle, 
buradaki nımtakalarda, köylerde, zorlayıcı is
tikamette değil, öğretici istikamette faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sakıp önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Ziraat Bankası

nın çiftçiye verdiği kredi kifayetsizdir. Buna 
rağmen Ziraat Bankası ticari ve zirai kredi 
verir. Ticari krediler dolayısiyle ziraate daha 
fazla kredi verilmesine mâni olmaktadır. Do
layısiyle millî istihsalin artırılması gecikmekte
dir. İtalya'da mevcut bankalar... 

BAŞKAN — Sayın Önal, sual şeklinde ol
muyor. Izaihat şekline kaçıyorsunuz. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Misal veriyo
rum, efendim. italya'da.. 

BAŞKAN — Sonra da Amerika'ya geçersi
niz. (Gülüşmeler); 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — italya'da di
ğer bankalar, sermayelerinin bir kısmını zirai 
krediye tahsis etmişlerdir. Ve enstantif zira
at yapılmasına Ziraat Bankasının kredisi kâfi 
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gelmediğine göre, bizim diğer bankalarımız da 
bu şekilde, sermayelerinin bir kısmını çiftçi
ye tahsis etmesi yolunda ne düşünülmektedir"? 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Diğer bankaların da ziraate kredi 
vermesine mâni bir hüküm Bankalar Kanunun
da mevcut değildir. Fakat diğer bankalar zür-
raa kredi açmamaktadırlar. Zira zirai kredile
rin birçok riski vardır. Bu hususta mecbur edi
ci bir hüküm koymak da bahis konusu olma
mak lâzımdır. 

Bununla beraber buyurduğunuz hususu da 
bir tetkik edelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Bankalar Kanu
nu zannederim ki, Ziraat Bankasından gayri 
bankaların zirai kredi açmasını meneder. Mese
le bu menedici hükmü kaldırmaktır. 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Biraz evvel sözlerimin arasında bah
setmiştim, bu sene, Ziraat Bankasının zirai plas
man bakımından imkânları mahduttur. Bende
niz de, muhterem arkadaşım gibi Ziraat Ban
kasının mahdudolan imkânlarını başka banka
lardan beslemek suretiyle yani, kredi açmaları 
suretiyle beslemek mümkün müdür, dedim. Zi
raat Bankası Umum Müdürü arkadaşımın ver
diği cevaba istinaden arz ediyorum, bir mâni 
yoktur. Fakat, bunu fiilen yapmıyorlar dediler. 
Ama maddenin sarahatini bilmiyorum. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) _ 4785 
sayılı Kanuna göre, ormanların tahdidi esnasın
da, orman dâhilinde kalan tapulu arazilerin, 
kanuni itiraz müddeti geçtiği için, bedellerinin 
arazi sahiplerine verilmemesi hususunda Bakan
lığın bir düşüncesi var mı? 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Ormanların Devletleştirilmesi hak
kında bir kanun, ormanların içinde, devletleş-
tirilen mülk sahiplerine verilecek bedeli için 
muayyen bir müddet tâyin etmiştir. Bu müddet 
zarfında bedelini talebedenlerin paraları tahak
kuk ettirilmiştir. Müddeti içinde müracaat etmi-
yetlerin bu haklarının verilebilmesi için, yeni 
bir kanun tasarısı hazırlanması düşünülebilir. 
Yani bu konuda yeni hükümler getirmek lâzım
dır. Bu hususu tetkik edelim efendim. 

ÖMER LÜTFl BOZCALI (izmir) — Teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
iSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Üç vilâ

yetimizde ziraat okullarının inşaatına devam 
edilmekte olduğunu izah buyurdunuz. Bu okul
ların açılmasuıdaki kıstas nedir? Kalkınma 
Plânına göre daha ne kadar okul açılacaktır? 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Ziraat okulları iki kısma ayrılarak 
mütalâa edilir. Birincisi, Teknik Ziraat ve Bah
çıvanlık Okulu gibi teknik okullar, ikincisi de, 
Orta Ziraat Okuludur. Orta Ziraat okulları, 
memleketin ziraat hizmetlerine lâzım olan ele
man ihtiyacına, veyahut serbest ziraat işletme
leri ihtiyacına göre, ayarlamak iktiza eder. 
Teknik Bahçıvan ve Teknik Ziraat okullarının 
maksadı, ilk mektebi bitiren kız ve erkek çift
çi çocukları alarak yetiştirmektedir. Okulların 
sayısının ne kadar mümkünse o kadar artır
makta fayda vardır. Ancak, tabiatiyle bir okul 
açılabilmesi için birtakım yardımcı çalışmala
ra ihtiyaç vardır. Bu maksatla, 5 yıllık plân
da bu hususta 400 milyon liralık bir yatırını 
derpiş edilmiştir. Bu yatırım 5 yıl zarfında ya
pılacak, 'yatırımlar yıllar içinde icra edilebilmek 
üzere programlar yapılacaktır. 1963 yılı prog
ramı ile 3 yerde Teknik Ziraat Okulu yapılma
sı kabul edilmiştir. Ayrıca evvelce kararlaştırı
lan Van Teknik Ziraat Okuluna da bu yıl baş
lanacaktır. Böylece 1963 yılı programına 4 Tek
nik Ziraat Okulu alınmıştır. 1964 ve daha ileri-
ki yıllar için açılacak okullar mevzuunda Ta
rım Bakanlığı ile Devlet Plânlama Dairesi ara
sındaki görüşmeler devam etmektedir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so
rum daha var. Malatya, Erzincan, Sivas'da okul 
açılmış olduğuna göre umumi bir plân ve kıs
tas mevcudolmadığı anlaşılıyor. Meselâ ben de 
desem ki, bir okul da Yozgat'ta veya Çorum'-
da açılsın, bunun kıstası ne olacaktır? 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — .Sorunuz okulun yerinin tâyini bakı
mından değil mi? Plânlama Dairesinin görüşü 
bölge esasına göre, yani, memleketin müşterek 
karakteristik yerlerinin bölge merkezi olarak 
alınması ve -okulların buralarda açılması düşü
nülmektedir. Fakat bu, tabiî sadece Plânlama
nın vereceği bir kararla değil birtakım ihtiyaç
lar, mıntakaların hususiyetleri, mıntakalardaki 
yetiştirilmesi iktiza eden elemanlar, ziraat re
jimi ve buna benzer şartlar göz önünde tutula-
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rak yapılmaktadır. Bunların haricinde her han
gi bir şey düşünülmemektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türker. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Efen

dim, beş yıllık plânda hayvancılık yatırımı ola
rak 80 milyon lira 'gösteriliyordu. Bir tenkis ya
pılarak bu 65 milyona ve ikinci bir tenkis ya
parak da 20 milyona indirildi. Bununla memle
ketin hayvancılık projesi gerçekleştirilebilecek 
midir? 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) —- Efendim, arkadaşımız, «80 milyon» 
diyorlar, bunu ben kati olarak bilmiyorum, tab
loyu tetkik etmedim. Ama zannediyorum ki, bu 
miktarın hepsi Devlet sektörü için olmasa ge
rektir. Yalnız hayvancılık yatırımı için Tarım 
Bakanlığınca teklif edilen 'ödenekler, talepler 
Plânlama Dairesince bir miktar tenkise tabi tu
tulmuştur. Bu tenkis yapılırken, hayvancılık 
yatırımlarının sadece, doğrudan doğruya hay
vancılık sahasında değil, hayvancılıkla ilgili, di
ğer endirekt sahalardaki yatırımları da nazara 
almak icabettiği ileri sürülmüştür, Meraların ıs
lahı, çayır nebatları yetiştirilmesi, hayvan sa
nayii gibi mevzulara yapılan yatırımlar da 
hayvancılık yatırımlarıdır. Plânlama Dairesin
den başka, bütçenin tetkiki sırasında, gelir ve 
bütçe muvazenesi mülâhazalariyle, kesintiler 
yapılmıştır. Fakat bu kesintilerin 1963 prog
ramı ile kabul edilmiş bulunan hayvancılık ya
tırımlarını ihlâl etmiyecek şekilde telâfi edile
ceğini, bu kesintiye itirazımız sebebiyle bize te
min etmişlerdir. 

Bu itibarla sene içinde kendi imkânlarımız 
dâhilinde artırmalarımız mümkün olmadığı tak
dirde bütçe içi artırmalarla bu 1963 programın
da derpiş edilen hayvancılık yatırım projeleri
nin eksikliğinin giderilmesine çalışılacaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, sualime Vekil Beyin biraz rahat cevap ve
rebilmesi için açmak zorundayım. 

BAŞKAN — Lütfen kısa olsun efendim. Za
ten vakit gecikmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKOÎNE (Devamla) — .0 hal
de İstanbul'da süt müstahsıllarının durumu no 
vaziyettedir? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir efendim. Saat 
19,30 da toplanmak üzere Oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati ; 18,05 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,35 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

(BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
[BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesi müza

kerelerine devam ediyoruz. Sayın Bakan konuş
malarını bitirdiler. Bakandan sonra söz istiyen 
Sayın Ağıra aslı buyurun. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, vaktinizin darlığını 
müdrik olarak geç saatlerin hiç olmazsa birkaç 
dakikasının tasarrufuna imkân verecek kısa 
birkaç temenni ile iktifa edip yerime geçmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, bu intikal devresin
de bil tarım bütçesinin bâzı temel meseleleri 
üzerinde benim de kısa kısa temennilerim ola
caktır. Buna işaret etmek isterim. 

Bunlardan birisi ormandan keçiyi çıkarmak, 
ormandan baltayı, yangını çıkarmak dâvası ko
nuşulurken orman bölgesine yerleşmiş olan in
sanların geçim dâvalarını da beraberce düşün
mek zaruretinde olduğumuz meselesini teminen 
bir çare, bir formül aramak ihtiyacından doğan 
bir temennidir. Daha içe doğru verimli toprak
lara doğru gönüllerinin rızasiyle, vatandaşla
rın çekilmesi kabil görülmez mi? Kıymetli ar
kadaşların bir kısmının cebren yerinden alınıp 
başka yerle götürülmesi gibi bir şey bahis bu
yurdular, böyle bir temayülde hiç kimsenin ol
duğunu zannetmiyorum, elbette ki, eldeki sistem 
ve rejim icabı, rızası alınarak göç veya yerleş
tirilmesini icabettirir. Şu halde verimli merkez
lerde kooperatif işletmeler veya kolektif işlet
meler, merkezî işletmeler meydana getirmek su
retiyle ve oralara Devletin el atmasiyle bütün 
imkânlarla eihazlandırmak suretiyle bu ortak 
işletmeleri birer cazip merkez haline getirmek 
ve orman bölgelerini bu şekilde kurtarmak dü
şünülemez mi? 

ikinci bir husus : Köy adedi 40 bine yak
laşmış bulunmaktadır. Bu köylerin yol, köprü, 

çeşme gibi âmme hizmetlerinin yapılmasının 
güçlüğü ile karşı karşıyayız. Devlet, 15 haneli 
bir köy bir dağın doruğuna çıkmıştır. Ben ca
mi isterim, yol isterim der; haklı. Orada kü
çük bir ünite olarak oturma imkânını tanıdık
ça, ona hizmet götürmek mecburiyetindeyiz. 
Ama bu bir çıkar yol değildir. Bu yoldan, ya
ni zirai pilot bölgelerle bağlı olarak, zirai bü
yük üniteler halinde toplamak suretiyle köy 
adedini azaltmaya doğru bir gidiş hiç olmazsa 
ilk plânda 30-40 sene içinde bu adedi 20-25 bine 
doğru indirmek yolu hususunda çalışmaları var 
mıdır? Temenni olarak sadece işaret etmiş ol
makla iktifa edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, tarım dâvamızdan 
çektiklerimizin bir kısmı bir kağnı arabasının 
bir tarafına motor koşma nevinden tedbirlerden 
ileri gelmiştir. Eğer birdenbire traktör faaliyeti
ne geçmemiş olsaydık, eğer çok çeşitli sayıda 
traktörü memlekete sokma yolunu tutmamış ol
saydık bugün memleket bir makina mezarlığı 
haline gelmezdi. Memleketin yüz milyonları bir 
hatalı zirai politika takibetmemizden heder olup 
gitmiştir. Memleket bir tip mi, iki tip mi trak
tör lâzım; bu traktörleri memlekette yapma 
yolunu tutma yerine ithalcilere kazanç yolu te
min etmek yolu tutulunca maalesef bugünkü 
neticeye meydana gelmiştir. Zararın neresinden 
dönülürse kârdır. Bugün Türkiye topraklarına, 
elverişli bütçe traktör tipleri bizimdir. Bunu 
memleketimizde imal yolunda hızla çalışmalıyız. 
Bu traktör dâvasını bu şekilde halletmediğimiz 
takdirde yine yeni yeni birtakım mahzurlarla 
karşı karşıya kalacağımız şüphesizdir. Ayrıca 
memlekette tamir atölyelerinin ve bu makina hı
rı kullanacak elemanların hızla yetiştirilmesi 
ve ziraat bölgelerine serpiştirilmcsini derpiş et
mek zaruretindeyiz. Türkiye'de kıymetli ve bu 
işin tekniğine tamamen vâkıf arkadaşların uzun 
uzadıya ifade ettiği gibi toprak, hakkı olan 
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gübreyi suyu arzuladığı gibi alamamıştır. Ve 
nihayet ormanların kısırlaştırılması ve azalma
sı, çeşitli erozyonlar neticesinde memleketimiz 
bugünkü çorak manzaranın tehdidi altına düş
müştür. Bir taraftan orman dâvasına, bir se
ferberlik halinde hız verirken, buna Bütçe Ko
misyonunda da temas etmiştik, ordu birlikle
rinden, okullardan, köy halkının harekete geçi
rerek, heyecanlandırarak bu ormanlaşma dâva
sına bir taraftan hız verirken, bu işe halkı da 
inandırmak lâzımdır. Bu sayede çok iş görü
lür ve çok masrafsız olarak görülür, imeceyi, 
köylünün rızasiyle halka mal etmek ve bu isti
kamette vatandaşa hizmet etmek suretiyle fay
dalı olur zannediyorum. 

Merinos dâvasına da temas etmek icabede-
cek. Merinosculuk mevzuunun memleketimizde 
yeter seviyeye getirilmesi hususunda Sümer-
bank ile de mutabık kalınıp tahakkuk ettirilir
se faydalı olacaktır. Ama bilmiyorum, dediko
dular var. Sümerbank Umum Müdürlüğünün 
her yıl Avrusturalya'ya göndermek zorunda 
kaldığı ekiplerin olduğu iddiası ileri sürülüyor. 
Buna inanmak istemiyorum ama, Avusturalya7-
ya seyahat eden ekipler sözünün ve bunun de
dikodusunun ortadan kaldırılması imkânlarının 
araştırılmasını bilhassa sayın Ticaret ve Sana
yi Vekillerinden rica edeceğim. 

Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında 
gerek kendileri, gerekse Üretme Çiftlikleri hak
kındaki senet telâkki ettiğim sözlerine tekrar 
işaret etmekle yetineceğim. Her şeyden evvel 
Devlet Üretme Çiftlikleri örnek bir müessese 
haline gelmelidir. Her imkân verilsin, sonra za
rarla kapansın. Bu olmaz. Ayrıca bâzı ufak 
tefek hususlar var, bunların tamamlanmasını 
kendileri esasen adım adım tahakkuk ettirme 
yolundadırlar. Arkadaşlarımın da ifade ettik
leri şekilde, gönül isterdi ki, bu bütçe dört başı 
çok mamur bir hale gelsin, bütün hizmet kol
larında yani Tarım Bakanlığının kapsamı için
de bulunan hizmet kollarına yeter miktarda ge
reken ödenekleri verebilelim. Ama, bugünkü 
yoksulluk şartları içinde Tarım Bakanlığına ay
rılabilen rakam, bu olmuştur. Bunun içinde Ta
rım Bakanlığı camiasının idealistleri eminim 
ki, bu hizmetlerdeki verimi iki misline çıkarma
nın çarelerini bulacaklardır. Kendilerine ve 
Türk Milletine 196.3 yılında bütçenin hayırlı 
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olmasını yürekten temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük (haklar 
101 Bakan ödeneği 13 000 

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

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 69 895 981 

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

202 Ücretler 35 830 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hikmetliler ücreti 288 440 
(BAŞKAN - - Kaitoıl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişftir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 110 000 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti**. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar ' 1 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 ısaynlı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (T)) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 6 872 014 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 
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210 

217 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönıetdm 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

-Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Kira bedeli 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 
(riyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed ilmiısti r. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 200 

680 500 

20 000 

157 000 

1 289 000 

60 000 

984 500 

838 240 

37 000 

14 081 540 

250 000 

10 915 750 

5 000 

B. Lira 

416 Okullar giderleri 6 977 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Zirai mücadele 26 720 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tarla ziraati, araştırma, dene
me, üretme, yayım, bitki ve 
ıhayvan besleme işleri gider
leri 14 823 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
Meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin, fındık, çay bit
kileri araştırma, deneme ve 
yayım giderleri 11 603 429 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 îpekböeekçilik, tavukçuluk, arı
cılık araştırma, deneme, ye
tiştirme ve yayım giderleri 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat teknolojisi araştırma, 
deneme ve yayım giderleri 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri .giderleri 700 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Ziraat alet ve nıaikinaları araş
tırma, deneme, imal, yayım 
ve • .tobum t em izleme evleri 
giderleri 3 521 890 
BAŞKAN — Kabul •edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumları ve lâ-
boratııvarlar kurma ve idare 
işleri giderleri 10 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri 6 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir, 
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Merinos işleri giderleri 2 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 
6893 sayılı Kanun gereğince 
serilecek prim ve para mükâ
fatı 361 000 
(BAŞKAN — Kabul ©dinler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ITopraksu hizmetleri giderleri 20 650 001 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kimyevi madde ecza ve ilâç
lar 22 198 730 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 

i 653 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iStaj giderleri 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

İç kongreler ve teknik top
lantılar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geden yıl borçları 
BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 320 850 

391 001 

1 385 000 

1 389 670 

243 400 

522 000 

4 968 000 

654 

667 

701 

703 

705 

Altıncı kısım - Yardımlar 
904 sayılı Islahı Hayvanat 
Kanununun 11 ve 12 nci mad
deleri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Ziraat Memur ve Müstah
demleri Yardım Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

S. A. O. ile müştereken kuru
lacak Milletlerarası Bitki Araş
tırma Entradüksiyon merke
zime yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6964 sayılı Kanun gereğince 
ziraat odaları birliklerinin ku
ruluş giderlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 
Kamulaştırma ve her nevi1 

'gayrimenkul satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

250 000 

104 000 

913 040 

2 000 000 

2 358 000 

4 012 000 

9 962 690 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

714 Mütledatvil sermayeli teşekkül-
65 000 lere 9 100 000 

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

10 000 i 715 İktisadi Devlet Teşekküllerine 29 749 295 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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716 Teknik ziraat' ve teknik bahçi-

•yanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kajbul edilmiştir. 

B :40 
Lira 

174 000 

731 
V - Etüt ve Proje 

Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

8 412 000 

771 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
Topraksu işlıeri ve kurumları 62 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

'f> s > 1 ^ 

781 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teçhizat aİTmkırı 
ve esaslı onarmalar 24 417 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi bitmiştir. 

D — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi . 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

ıgiderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar . 3 £85 902 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 9 989 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

• Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti " 115 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler-

5 
B. 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

2.196S 0 : 3 

le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler../ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ıgereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
ıgereğince ödenecek para mü
kâfatı 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıferaısiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ıgere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
ıgiderleri 

Merkez daireleri büro ıgider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenlpr... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira Ibedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
iGiiyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN•— Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kabul edenler.., 
Kaibul edilmiştir. 

Lira 

13 395 

114 900 

888 915 

200 000 

265 500 

25 000 

320 000 

112 001 

36 070 

304 000 

— 426 — 



C. Senatosu S : 40 
B. Lira 
308 4598 sayılı Kanun. gereğiaıce 

ödemeeek tedarvi giderleri ve 
yolkıMan 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

809 Taşıt 'giderleri 395 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

DördtönKîü kısım - Daire 
Mzmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar .giderleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 İşletme gentel giderleri 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Teknik üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak (öğrenci
lere verilecek buralar 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 71 470 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hikmetlilerin kurs 
(giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kıısım - Borçlar 
501 Gıeçen yıl borçları 1 500 

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

502 Eski yıllar borçları 3 050 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Meteoroloji Memur ve Hiz

metlileri Yardım Sandığına 

5 
B. 

701 

703 

705 

781 

783 

2 , İ963 Ö : 3 

(Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatıranlar 
I - Onarunlar 

Yapı onarımı ve küçük ya
pılar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mevcut makina ve teçhizat 
onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - îstimlâk ve 
isatmalmalar 

Kamulaştırma ve her nevi 
gayrimenkul satınalınması 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Alet, makina ve teçhizat ısatm-
alımması 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satıma! ın-
ması 
BAŞKAN 

Lira 

50 025 

230 000 

1 500 

800 000 

1 422 500 

25 000 
Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi 'bitmiş

tir. 

E — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1963 yüı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe, Komisyonu raporu (1/162) (8. Sa
yısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
me! Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Maddelere 
geçilmesini oylararuıa arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1963 yılı Bütçe Kanunu 

(MADDE 1. — Devlet Üretme ÇiMikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçıe yılı yatırımlar dı
şında kalan ıgiderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üızere 10 095 633 lira ve 
yatırım ıgiderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 840 000 lira ödenek 
verilmiştir. -

BAŞKAN 
deri okuyoruz. 

B. 
201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

(A/ l ) ve (A,/2) işaretli cetvel-

A / l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

(Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve 'Merkez Atelyesi 
geçici (hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

I I - Başka Ihaklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
(gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kamunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. EmeMi 'Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 638 522 

4 240 350 

2 400 

90 580 

719 605 

4 200 

6 . İ . 1963 6 : â 
B; 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü tasım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri Ibüro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

802 İşletmeler ive Merkez Atelyesi 
Ibüro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

804 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyonler... Kabul edilmiştir. 
(Giyecekler 

-— Kabu! DA PİK AN 
Etmiyenler 
YölluMar 
BAŞKAN 
Etmiyenler 

edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler...-
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Taşıt (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
.hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti'!'. 

Lira 

20 500 

73 000 

97 000 

35 000 

54 000 

11 000 

247 475 

24 000 

11 000 

5 000 

15 450 
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416 

419 

446 

.447 

450 

451 

452 

457 

458 

476 

501 

502 

505 

C. Senatosu 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gider
leri 
BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
71&6 sayılı Kanunun değişik 
37 nci maddesi gereğince sivil 
savunma yardım fonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıi\-w)W... Kaıbıü edilmiştir. 
yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmâv-enler... Kaılral edilmiştir. 
Staj gideri eni 
BAŞKAN — Kabul edenler..,: / 
Etmiveınlcr... Kabul edilmiştir. 
Teknik ve idari iç toplantılar 
ve seminerler giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
iKurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
ıGeçen yıl (borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Eski yıllar •.borçları 
BAŞKAN•— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir, 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — :KabuL edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

B:40 

Lira 

10 000 

75 000 

100 

10 936 

83 700 

16 500 

87 814 

150 000 

5 000 

130 000 

10 000 

20 000 

180 000 

5.2 .1963 O : 3 
B. Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Memur ve hizmetlilerin öğle 

yemekleri için Devlet Üretme 
(Çiftlikleri Mensupları Yar
dımlaşma Sandığına yardım 27 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Bina onarımı 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyanler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 
705 Döner sermayeden satınalına-

cak idare binası 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

esaslı onarımları 
741 İdare binaları tamir ve tevsii 100 000 

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

VII - Fabrika, imalâtlhane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 
depolar ve saire satınalınması, 

yapımı ye onarımları 
761 Dağıtma tesisleri inşaatı, nok

sanların ikmali ve onarım
ları 430 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

782 Satmalınacak taşıtlar 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile .birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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• MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (ıB) işaretli cetvelde •gös
terildiği üzere 10 935 633 lira olarak talimin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okuyoruz. 

B -CETVELİ 
B. Lira 
1 Döner sermayenin yıllık safi 

'gelirinden ayrılacak katma 
' bütçe giderleri karşılığı 10 900 000 

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

3 Çeşitli gelirler 35 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile ibirlikte oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce .1963 Bütçe yılında elde edi
lecek ıgelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarttı ve tahsi
line 1963 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile. birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlü günün 30. 6. 1939 tariilı ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ucu maddesine giren lıizaııet-
1 ilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli eriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul • edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 'kuruluşu hakkındaki 7. 6. 1949 

•5 .2 . . 1963 •- O .? 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna Ibağlı (1,2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1963 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili Hizmet Tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir : 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tümü yarın açık oylarınıza sunulacaktır. 

F — Omum Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (1/163) (S: Sayısı : 28) (1) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesi maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo-

(1) 28 S. Sayılı , ]basmayazı tutanağın so-
n undadır. 
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rum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 79 192 000 lira ve yaıtırımlar gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 53 192 000 lira ödenek verilmiş
tir. 

BASK AN — Cetvelleri de okutuyorum : 

A / l - CETVELÎ 

B. 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler...'. 
Etmiyenler.,. Kalbul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetdilfer ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

206 4178 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 ncd maddeci 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanım gereğince 
T. C. Elmekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

210 iTemsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

l i r a 

30 611 641 

16 097 710 

7 460 775 

703 000 

4 500 

4 903 798 

4 200 
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B. 
217 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

22ı 1 Eımekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Mtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üeüneü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

302 Vilâyet büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Htm iyen ler... Kalbul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Btmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve (giderleri 

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

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(306 Giyecekler 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi:ir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi ir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi 'giderleri ve 
.yollukları 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kusun - Daire 
(hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 080 

900 000 

177 000 

567 500 

109 000 

337 000 

177 003 

610 000 

3 127 001. 

130 000 

1 578 500 

5 000 
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B, 
407 

408 

412 

416 

418 

420 

421 

422 

423 

425 

428 

Muilıasöbei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3ı 167 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
ıgiderler 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Et.miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hastalıklarla savaş giderleri 
BAŞKAN — Kabul ede tiler... 
Etmiyeııler... Kaibul edilmiştir. 
Okul igiderleri 
BAŞKAN — Kabul odvmler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderleri 
BAŞKAN -
Kİ üMvrnKr 

Kal»; M v der. 

Ivalml vi 111:111> 

Orman teknik araştırma ens
titü ve istasyonları deneme 
igiderleri 
BAŞKAN -- Kabul edenler... 
Etn »iyeni er... Kaibul edil 111 işti1!'. 
Sınırlama harita giderleri 
BAŞKAN -• Kabul edenler... 
Ktmdyenler... Kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu 
«gereğince yangınlarla savaş 
'hizmetlerinde çalışacaklara ya-

. pılaeak ödemeler 
BAŞKAN • - Kabul edenler... 
Ei mayoıi I <•!-... Kabul edilmiştir. 

Sınırlama 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etirıdvonler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

JHmiyrııİPr... Kabul edilmiştıir. 

Toprak muhafazası, yer kay
ması ve arman içi otlakları
nın tanzim, tevsi ve ışlaihı iş
lerinin (gerektirdiği her türlü 
ıgiderler 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

765 000 

1 183 000 

15 000 

381 500 

1 000 

200 000 

87 500 

605 000 

B. 
429 

446 

447 

450 

451 

452 

453 

458 

4:76 

501 

502 

505 

Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü 'gi
derler 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edil m iş tir. 
7126 »ayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil savun
ma fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderlerle tatbikat 
yollukları 

(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği ıgiderler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs igiderleri 
BAŞKAN —Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl 'borçları 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 
iEski yıllar ıborçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

lira 

150 001 

50 000 

132 706 

2 454 780 

285 000 

150 000 

24 830 

5 000 

1 000 

50 000 

33 000 

50-000 
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653 

701 

703 

705 

711 

714 

731 

741 

C. Senatosu 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Orman Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda 'bulun
mak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

B :40 
Lira 

5.2.1963 O : 3 

41 672 

360 000 

137 500 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
] - Onarımlar 

ıBina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

I I - istimlâk ve satınalımalar 
Arazi ve bina istimlâk ve &a-
ıtınalımı 5 075 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

6831 ısayılı Orman Kanunu
nun 35 nc'i maddesi gereğince 
yapılacak ikrazlar karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesine 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve 

«saslı onarımları 
Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 7 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler,.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
VIII - Sosyal sermaye 

yatırımları ve esaslı 
onarımlar 

771 Orman ağaçlandırma ve top
rak işleriyle ilgili yatırımlar 24 405 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiycnler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Makina ve teçhizat 7 499 498 

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

782 237 »ayılı Kamın gereğince 
satınalınacak taşıtlar 3 715 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

:([Birinci madde tekrar okun'du.) 
BAŞKAN — Maddeci cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
132 384 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN— (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B. Lira 
1 Orman işletmelerinden alına

cak varidat 130 384 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Genel Müdürlükçe tahsil edi
lecek çeşitli varidat 1 999 998 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 35 nci maddesi gereğin
ce Hazinece verilmesi lâzmı-
gelen 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Vukuu muhtemel teberrular 1 
BAŞKAN — Ka.'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi tekrar okuyorum. 
(l'kinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvellerimle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kafbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Orman Genel Müdürlüğün
ce 1963 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
'cetvelde yazılı gelirin tariı ve tahsiline 1963 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 .6 .1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidoldnğu tertibinden karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1937 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
ihasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölüm-
'leri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak: ödenekten 
ödenir. 

5.2.1963 O : 3 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) cetveli ile bir
likte kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . 7 . 1 9 4 5 tarih ve 4785 sa
yılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin bü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
let mel erinin kuruluş ve işletmesi için 1963 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 
liraya kadar avans almaya Ve ertesi yıl bütçe
lerine konacaik ödeneklerle kapatılmak şartiyle 
en çok beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar is
tikraz mukaveleleri yapmaya ve /bankalarda 
hesap açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.-

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

MADDE 10. — 3 1 . 8 .19'56 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1963 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1963 yılında Orman Mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

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

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun yarın açık oyunuza sunula<caktır. 
Tarım Bakanlığı ve ona bağlı bulunan mü

essese ve teşekküllerin 'bütçeleri müzakeresi bit-
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'iniştir. Yalnız mülhak bütçelerini yarın açık 
oyunuza sunacağız. Bütçenin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni .ederim. 

G — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi: 

BALKAN — Şimdi, Ulaştırma Bakanlığı 
'bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Yalnız bir 
takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Datha konuşulacak üe Bakanlık bütçesi var

dır. Bunların bugün konuşulabilmeisi ancak her
kesin en az müddet içinde fikirlerini ifade et-
ın'esi ile kabil olacaktır. Bu sebeple grup söz
cülerinin konuşmalarının 10, şalh'sı adına konu
şanların 5 ve Bakanların 15 dakika içinde fikir
lerini bildirme!erini ve sözlerinin bu müddetler 
ile sınırlandırılmasını arz ve te'klif ederiz. 

Tabiî Üye (hımhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri özdilek Esat Çağa 

Cumhurbaşkanınca ıS. Ü. 
Nevzat iSengel 

ÂKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — .Efen
dim, takririn aleyihinde değilim, ancak, bu dev
re içinde bu bakanlıklar üzerinde bir Veya ya
rım günlük bir genel görüşme açılması şartı 
ile takririn lelhindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımızın tak
riri, grup s'özcülbrinin 10 ar, şahsı adına konu
şacakların 5 er ve Bakanların da 15 dakika ola
rak konuşmaların tahdidini istemektedir. Gerçi 
»Sanayi Bakanı arkadaşımız bunu kabul etmez 
ama. 

Diğer taraftarı bir takrir daha vardır. Onu 
da okutuyorum. 

C. TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, Anayasanın sevk ettiği bir 
nizam içinde bütçenin belirli ve muayyen günde 
konuşulması zarureti karşısında hakikaten zor
luk çekmekteyiz. Ama sırf maddi ölçüler içinde 
zorluk çekiliyor diye hak ve hürriyetlerimizin, 
bilhassa muhalefet partisi olarak Hükümetin tu
tumu hakkındaki kanaatlerimizi bu kürsüden 
söylemek imkânının elimizden alınması hakika
ten bizleri müteessir etmektedir. Bu itibarla, ni
zamnamenin sevk ettiği hükümler içinde kalmak 
şartiyle muhalefet sözcülerine 20 dakika konuş
ma imkânının verilmesi ve bu suretle dert ve 
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ıztiraplarımızı, kısa zaman içinde dahi olsa tes
cil edebilme imkânının partimiz ve partilere ve
rilmesini arz ve istirham ediyorum. 

USAT ÇAÇA (Cumhurbaşkanınca S. (j.) --
Söz istiyorum. 

BASKA.Y Buyurun takrir sahibi Sayın 
Esat. Çağa. 

HSAT (.'AOA (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.) •-
Muhterem arkadaşlarım, berveçhi peşin süyliye-
yim ki, muhalefet partisinin yerden göğe kadar 
hakkı vardır. Yalnız bizi buraya sevk eden âmil, 
şahsi kanaalimdir, kimse alınmasın, bütçe müza
kerelerinde yanlış bir yol tutulduğu hakkındaki 
kanaatimizdir. Su bütçe kimin malı rica ede
rim :... Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Ye
ni Türkiye Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi
nin malı Hükümet onların. »Simdi, muhalefet, bu
raya çıkıp, tâbiri m a ruf iyi e bütçeyi didik didik 
etme hakkını haiz ve vazifesi aynı zamanda. Ama. 
o hale sokuldu ki, bütçe müzakereleri parti grup
ları arasında bir yarışma mahiyetini aldı. O 20 
dakika söyler, öteki 20 dakika söyler, hem 
de öyle konuşulur ki, Hükümeti teşkil eden par
tilerimiz kürsüye gelirler, yaptıkları konuşma
larda. muhalefete taş çıkartacak tenkidleri ya 
pa rlar. 

Simdi, benini uzun parlâmento hayatım yok. 
Yalnız naçiz kanaatime göre şöyle olması lâzını-
gelir. Bir kere Millet Partisinin grupu adına 
sözcü çıkarıp konuşturma hakkı Anayasamıza 
göre yok. Ama, verilmiş... Burada muhalifler 
tenkidlerini yapacaklar, öbürleri bunu karşıla
ma vazifesini ifa edeceklerdir. Burada, aslında 
öyle tenkidler olacak ki, hiç ses dahi çıkmaya
cak. Ama, bugün böyle yapılamıyor. Sabaha ka
dar daha üç bütçenin çıkarılması gerekmekte
dir. (^örüyorsunuz, akşam müzakereleri farzı ki-
faye haline geldi, cenaze namazı gibi, burada 
muayyen kimseler sabaha kadar bulunur, üst ta
rafı geçer gider. Onun için muhalefet partisin
den rica ediyorum, bu rafla sizin hakkınızı kıs
mak, kısıtlamak gibi hiçbir kasdı bendenizde 
aramayın, yalnız şu bütçeyi belki bu akşam sa
baha kadar, beşte falan bitiririz de müzakereler
de Anayasaya, riayet etmiş mevkiine gireriz. 

Sonra, Bakanlardan rica, ediyorum, şimdiye 
kadar bütün konuşmalar bütçe raporlarındaki 
malûmatın ekseriya, tekrarından ibaret kaldı. Bu 
durum Senatoyu işgal etti ve yordu. Binaen
aleyh, Muhterem Bakanlardan Senatonun işleri-
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ni kolaylaştırmayı istemek hakkımızdır. Bu dü
şüncelerin sevkı ile hu takriri verdik. Takrire 
müspet oy verilmesini rica ediyoruz. 

BALKAN ~- Yerilen takriri madde madde 
reyinize sunacağını. Yalnız hir ciheti dikkatinize 
arz etmek istiyorum. Sayın (jağa'nın dedikleri 
gibi burada saat:' e, o,5 a, 4 e kadar muayyen bâ
zı arkadaşlar bulunmakta ve diğer arkadaşlar 
gitmektedirler. Ihı takrir kabul edilmediği tak
dirde şahsan ben müzakereleri saat ()1,U() den 
sonra devam ettirnıiyeceğinı. Sanayi bütçesi üze
rinde fazla konuşulur diye arkadaşlar bana mü
racaat ettiler, yarma bırakılmasını istediler, ^im
di, takriri tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Kabri Özdilek ve arkadaşlarının önergesi 
yeniden okundu.) 

Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Muhalefet grupu sözcülerinin takrir dışında 

bırakılmasını arz ve teklif ederim. 
tce! 

Oavit Tevfik Okyayuz 

SÖz hakkı ya tahdit edilir veyahut böyle şey 
olmaz. 

Şimdi arkadaşlar, evvelki takrirdeki üç tek
lifi ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. 

Grup sözcülerinin 10 dakika konuşması hak
kındaki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Şahsı adına konuşanların 5 dakikayı geçme
mesi teklifini oyunuza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Bdmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bakanın konuşmasının... (Usule aykırı sesler 
ri) Müsaade buyurun efendim, usule aykırıdır, 
değildir, reylerinizle halledeceksiniz. Ama Ba
kan da ilâııihaye konuşur diye de bir şey yok
tur. Ziraat Bankasına rica ettik, buna rağmen 
iki saat devanı etti. Sözlerim, mümkün olduğu 
kadar kısa olarak ifade edilmesini kemlilerinden 
rica etmekten başka bir şey yoktur. 

Belki '10 kişi tenkid edecek, cevap verilmedi 
mi, niçin cevap vermediniz diyeyeceksiniz. 

.Mamafih reyinize sunuyorum. Bakanın ko
nuşmasını 15 dakika olarak tahdit edilmesini 
kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kaimi edil
memiştir. 

Yalnız, kendilerinin insaflarını rica ediyo
ruz, başka bir şey değil. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin tümü üze
rinde söz ist iyen üyelere söz veriyorum. İlk söz 
Millet Partisi adına İzzet Gener'inclir. Buyurun 
Sayın Geııer. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İZZET 
GENER (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Baş 
bakan ve kabine üyeleri, muhterem arkadaşlar. 

Millet. Partisi adma Ulaştırma Bakanlığı 
bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerimizi arz. 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı; görev ve yetkileri iti
bariyle kendisine bağlı genel müdürlüklerin 
işletme usul ve gayelerini tanzim, faaliyet
lerini murakabe ve teftiş eden bir kuruluş 
karakterini arz etmektedir. Her çeşit ulaştır
ma kuruluş ve faaliyetlerini denetmek, bunlar 
arasındaki bağlantıları, memleket ekonomi
sini besleyici ve geliştirici metotlarla ahenk
leştirmek ve 'bu faaliyetleri milletlerarası ulaş
tırma hareket ve gelişmelerinden istifade et
tirmek, mevzuat bakımından dünyadaki ge
lişmeleri takip ve telkin etmek gibi çok çe
şitli görevler bu bakanlığın uhdesinde top
lanmıştır. 

Fakat dokuz milyon liralık bir bütçe ve ek
serisi okur ve yazar ve ilkokul mezunu olan 
525 aded memur ve hizmetli kadrosu ile bu 
görevlerin yerine getirilmesine imkân yok
tur. Nitekim kuruluş tarihinden beri bakan
lık bu gayelere uygun bir faaliyet gösterme
miştir. 

Devletin veya devlet kontrolü altında bu
lunan işletme ve müesseselerin bütçeleri, hiz
met ve faaliyetleri arasında ekonomik, sosyal 
ve malî münasebetler vardır. Bilhassa ulaştır
ma müesseseleri hukuki bünyeleri ne olursa 
olsun birbirini tamamhyan bir manzumedir. 
Bu sebeple bütün bütçe müzakereleri sırasın
da, ister doğrudan doğruya bakanlığa bağlı 
olsun, isterse İktisadi Devlet Teşekkülü ha
linde vazife görsün bütün bu müesesselerin 
işlemelerine, gelişmelerine ve dâvalarına temas 
edilmesi ye bunların bütün açıklığı ille or
taya konması teamül haline gelmiştir. Bu se
beple biz de ayrılan dakikaların ölçüsü nis-
betindo kısaca bunlara temas edeceğiz. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi : 
Teşkilât kanunu ile; sivil, hava meydan ve 

limanlarını ve tesislerini işletmek, hava seyrü
sefer ve telekomünikasyon, hava trafik kont-
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rol cihaz ve sistemlerini işletmek, Bayındırlık 
Bakanlığından teslim alman hava meydan ve 
limaniarının bakımlarını yapmak gibi çok 
önemli görevleri uhdesinde toplamıştır. Bu gö
revlerin yerine getirilmesi için bu Genel Müdür
lüğün reorganizc edilmesi lâzımdı. Bugünkü 
durumu ile, teşkilât ve mevzuatı ile bu önemli 
işler aksak bir halde yürütülmektedir. Nite
kim. 

1. Altı yıl evvele göre ayarlanmış kad
rolar bugünkü ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

2. Genel Müdürlüğün muhtaç bulunduğu 
teknik ve kalifiye eleman ihtiyacı doldurul
mam aktadır. 

3 Genel Müdürlük bir işletme ve katma 
»bütçeli olmasımı rağmen, gelirlerini artırmak 
icm atelyc, lokanta tesisleriyle Hendling, oto
büs servisleri gibi hizmetleri işletme imkânını 
elde edememektedir. Döner sermaye, yetkisi 
yoktur. 

4. Hava seyrüsefer emniyetini, trafik kont
rolünü ve. telekomünikasyon hizmetlerini ifa 
etmek üzere kurulmakta olan radar v. s. gibi 
yardımcı istasyonları monte etmek, işletmek, 
hakimini yapmak için hususi eğitim görmüş 
kalifiye elemanları temin edememektedir. Bu
günkü maaş ve barem «istemleri buna müsait 
değildir. Bu teşkilâtın işlemesi ihtisas istiyen 
bu görevleri yapacak elemanlara yer verilme
siyle mümkün olacaktır. 

Malî durum : 
Kuruluş tarihi olan 1956 da (8,5) mityon li

ralık ,bir bütçe ile işe- başlıyan Genel Müdür
lüğün 1962 yılı bütçe tutarı (63,342) milyon 
liraya, 1963 bütçe teklifi de (69,203) milyon 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu rakamlar 
teşkilâtın ihtiyaç ve görevlerine ait sahanın mü
temadiyen genişlemekte olduğunu göstermek
tedir. Bunların detayına girmeye vaktimiz im
kân vermiyor, 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Mü
dürlüğü : 

Bu işletmenin bilançoları incelenirse, faa
liyetin her sene zararla kapandığı, mevcut 
borç taahhüt tutarının da (1,5) milyar liraya 
yaklaştığı görülecektir. 1962 yılı masraflarını 
karşılamak için tahminen (250) milyon lira ci
varında borç ve yardımın Maliye Bakan-
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lığı. kanalı ile temin edilmesi bu işletmenin 
düştüğü acı akıbeti göstermektedir. 

Malî durumun bu derece bozuk oluşunu 
gelirin azlığı, m-asraflarm yüksekliği gibi 
iki noktada toplamak mümkündür. Bunların 
birçok sebepleri vardır. Meselâ şirketlerden 
devralınan bir kısım hatların bugünkü ihti
yaçları karşılıyaeak şekle getirilmesi için ya
pılan büyük masraflar, tabiî ömürlerini dol
durmuş olan sabit tesislerle edevatın, yenileme 
ve ıslah işlerine yapılan ve devam edilen 
büyük çaptaki sarfiyat, ve saire gibi ihtiyaç 
ve zaruretler zikredilebilir. 1962 sonunda sabit 
tesislerle muharrik ve .müteharrik vasıtalardan 
tabiî ömürlerini dolduracakların % 52 nisbe-
tinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

İdare, İktisadi Devlet Teşekkülü haline gel
dikten sonra nakliye, gümrük, bina ve arazi 
ve saire gibi vergi ve resimleri ödemek duru
muna girmiştir. 1960 ve daha evvelki yıllara 
ait müterakim vergi, resim borçlarının (111) 
küsur milyon lirayı bulduğu da. müşahede edil
mektedir. 

Bu durumu hazırtıyan sebepler arası uda iş 
hacminin düşmesi ve gelirin azalması, mevcut 
kapasitelerin tamamen kullanılamaması, perso
nel hizmet politikasındaki aksaklıklar, birçok 
mükellefiyetler, keyfî yatırımUu\ plân ve prog
ramsızdık, maliyet muhasebesinin kurulmaması. 
modern ikmâl ve kontrol sisteminin kurulma
ması, çalışmaların rasyonel ve rantabl bir se
kile getirilmemesi, teşkilât ve mevzuat kifayet
sizliği gibi meseleleri zikretmek işin azametini 
belirtmeye kâfidir. 

Gelirin azalmasına muvazi olarak giderlerin 
artması maliyetlerin yükselmesine ve zararlı 
taşımalara sebebolmuştur. Bundan başka nakli
yat hacmmdaki durgunluk karayolları nakli
yatının gelişmesiyle taşımaların bu tarafa te
veccüh etmesi, rantabl ve lüzumlu yatırımların 
yapılmaması, idarenin zamanında gerekli ted
birleri almaması, işletmenin bugünkü acıklı du
ruma düşmesine yardım etmiştir. Gelir azal
ması sebepleri arasında, tcnizlâtlı tarifelerin 
ve diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri için. ma
liyet altı tarifelerin tatbik edilmesinin büyük 
tesirleri olduğu da bir gerçektir. 

Taşımalarda, ucuzluk, sürat, konfor, kolay
lık ve itimbat gibi esasların tesis edilmesi şarttır. 
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Personel Durumu : 
Maaş ücret, ikramiye ve sosyal masraflar 

yekûnu işletme bütçesinin % 50 sinden daha bü
yük bir yekûna baliğ olduğu görülmektedir. Bu 
nisbetin 1963 yılında % 61,1 miktarına yüksel
mesi beklenebilir. Personel sayısının yapılan 
hizmetlere nisbeti, tesis ve vasıtaların teknik 
evsafına da tabi de, bugünkü personel sayısının 
işe nazaran çok fazla olduğu da bir gerçektir. 
Geçen yılın bütçe tenkidinde de belirttiğim gi
bi bunu azaltıcı tedbirler geeiktirilmelidir. 
Teknik ve ekonomik durumu itibariyle bu iş
letmedeki mühendis miktarının azlığı nazarı 
dikkati çekmektedir. Bunun yeteri dereceye 
çıkarılması lâzımdır. 

Plân, program ve yatırımlar : 
İşletme idaresi her sene bir yatırım plânı ha

zırlamakta ise de, bu plân nazari kalmakta yal
nız bir kısmı gerçekleşebilmektedir. Haydarpa
şa - Ankara - Zonguldak hattında elektrifikas
yona, bunun dışında kalan hatlarda, dizelizas-
yona gidilmesi lâzımdır. Halbuki Devlet Plân
lama Teşkilâtı ilk beş yıllık plânda yalnız Hay
darpaşa - Ankara elektrifikasyonunun Haydar
paşa - Arifiye - Adapazarı kısmını kabul etmiş, 
geri kalanının şimdilik dizelli motorlarla idare
sini kâfi görmüştür. 

Halbuki raporlardan alman bilgiye göre, 
yalnız İstanbul - Ankara arası elektrifiye edi
lirse, buharlı işletmeye nazaran 33,5 milyon li
ra, dizelli işletmeye nazaran ise 13 milyon lira
lık tasarruf yapılabilecektir. Bu derece tasar
ruf sağlıyan bir projenin plânlama teşkilâtı ta
rafından nazarı itibara alınmaması bu dalda 
beklediğimiz kalkınmanın lehine olmamıştır. 

Dünya demiryolu ulaştırmalarında buharlı 
taşımalara verimsizlik sebebiyle son veril
miştir. Halbuki memleketimizde bu çeşit taşı
maların % 92 si buharlı lokomotiflerle yapıl
maktadır. Demiryolu fabrikalarının bu ihtiya
cı karşılıyaeak seviyeye çıkarılması hususunda 
alman tedbirler yerindedir. Bu fabrikalarda 
1964 te dizel ve 1965 te de elektrikli lokomo
tiflerin yapımına başlanacağı müjdesi, işletme
nin istikbali hakkındaki endişeleri hafifletmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
PTT İşletmesi, esas itibariyle sağlam bir 

bünyeye dayanmaktadır. Hizmetler umumiyetle 
halka ve işletmeye faydalar sağlayıcı raahiyet-
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tedir. İşletme faaliyetlerinin daha rasyonel bir 
hale getirilmesi, gelirleri artırmaya matuf ya
tırımların yapılması ve masrafların azaltılması 
daha hızlı ve düzenli ve güvenli bir işletme sağ
lanması halinde gayeye ulaşılması daha kolay 
olacaktır. 

Bu işletme de Posta, Telgraf' ve Telefon dal
larında iş hacını evvelki yıllara nazaran artmış 
sayılamaz. Personel hacminin artmasına, aktif 
servislerdeki elemanların feragati a çalışmasına, 
pek az da olsa işletme teçhizatında yenilikler ve 
ilâveler yapılmış olmasına, masrafların % 15 
civarında yükselmiş bulunmasına rağmen, işle
rin sürat, intizam ve emniyetle yapıldığı söyle
nemez. Daireler arasında koordinasyon temin 
edilemediğinden, verimli bir çalışma nizamının 
kurulmadığı görülmektedir. Bu durum işleri 
aksatmaya ve geciktirmiye sebebolmaktadır. 
İstanbul'daki PTT fabrikasında yapılan işlerin 
pahalıya mal olduğu, Içerenköy'deki PTT Has
tane ve Sanatoryumunun yatak maliyetinin çok 
yüksek olduğu görülmektedir. Bunların daha 
rasyonel ve ihtiyaçlara cevap verir bir şekle so
kulması çareleri düşünülmelidir. 

İş hacmi ve sahası her gün'genişlemekte bu
lunan posta hizmetlerini Batı memleketler sevi
yesine yükseltebilmek ve verimli bir işletmeci
liği sağlıyabilmek için makinalaşnıaya gidilme
si, motorlu araçların yeter dereceye yükseltil
mesi lâzımdır. Personel ve vasıtaların yetersiz
liği en çok dağıtma safhasında gecikmelere se
bebolmaktadır. Bu hal bu işletmeye beslenen 
güveni sarsmaktadır. 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehir
lerin posta iş yellerinde bile işletme verimini 
yükselten sürat sağlıyan mekanik tesisler ve ci
hazlar yoktur. Müteahhitlere taşıttırılan kara 
postaları için 1.961 yılında 4,1 milyon lira öden
diği anlaşılmıştır. Bu postaların mahalli ihti
yaçlara göre yeniden etüd edilerek düzenlenme
sini lüzumlu görmekteyiz. İşletmenin gelecek
teki yukarı kademe elemanlarının yetiştirilmesi
ne bir hazırlık olmak üzere, bu işlerde ileri ya
bancı memleketlere dil bilir, kabiliyetli perso
nelin gönderilmesi rasyonel ve teknik çalışma 
metotlariyle modern işletmecilik branşlarında 
görgü ve bilgilerinin geliştirilmesi lâzımdır. 

Telgrafların gişeye verilmesi, transmisyon ve 
dağıtma safhalarındaki işletme aksaklıklarının 
giderilmesi için eğitime önem verilmelidir. Dış 
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memleketlere yazılan telgrafların geçirildiği çı
kış merkezlerinden İstanbul, İzmir, Adana ve 
Diyarbakır'daki cihaz ve vasıtaların tatmin edi
ci olamadıkları anlaşılmıştır. Bunların yenilen
mesi azimdir. Telsiz ve telli muhabere işlerin
de istihdam edilen personelin eğitilmesi ve dil 
bilgilerinin takviyesi temin edilmelidir. 

Yüksek Murakabe Kurulunun raporlarına 
göre, 1961 yılında yurt içi telgrafların bir yıl 
evvelkine nazaran % 10,8, yurt dışı telgrafla
rın ise % 15 oranında azalmış, fakat işletme 
masraflarının bir yıl öncesine nazaran artmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunların selbeplerİ 
üzerinde durulmalıdır. 

Yine bu raporların tetkikinden öğreniyo
ruz ki ; Türkiye'de 1 000 nüfusa düşen telefon 
adedi % 6,6 dır. Bu orantı diğer memleketlerle 
mukayese edilirse çok düşük olduğu görülür. 
Amerika'da bu nisbet % 410, İsveç'te % 363, 
İsviçre'de % 311, İngiltere'de % 157, Japon
ya'da % 9, Batı - Almanya'da % 108, Fransa'da 
% 96, Yunanistan'da % 26, Suriye'de % 11, 
Mısır'da % 8, İran'da % 6 dır. Bu rakamlar 
bize Türkiye'mizdeki telefon kesafetinin çok 
düşük olduğunu göstermektedir. 

Yine Yüksek Murakabe Kurulu raporla
rından öğrendiğimize göre, 1961 yılında 274,5 
milyon şıehir içi ve 13,1 milyon şehirlerarası 
konuşmalar yapılmıştır, önceki yıla nazaran 
şehir içi konuşmalarında artış yoksa da, şehir
lerarası konuşmalarında % 5 oranında ve 0,6 
milyon bir artış kaydedilmiştir. Bu konuşma
lar aiboneleri tatmin edici olmamıştır. Şehir
lerarasında acele konuşmalar bile iş saatlerin
de bir iki saatlik gecikme ile yapılabilmiştir. 
Bu raporlardan aldığımız bilgiye göre; 1961 
yılında posta işletmesi için 118,3 milyon lira 
masraf yapılmış olduğu halde 92 milyon lira
lık gelir sağlanalbilmiştir. Şu duruma göre 
zarar toplamı 26,3 milyon liradır. Bu zarara 
posta ücretlerinin diğer memleketlere nazaran 
düşük olması se'bebolnmştur. 

1961 yılında telgraf işletmesinin 73,4 milyon 
lirayı bulan masrafları ve 55 milyon liralık ge
liri olmuş bu servisten de 18,4 milyon liralık 
zarar kaydedilmiştir. 

Aynı yıl içinde telefon işletmesinin 110 mil
yon liralık masrafına karşılık 165,9 milyon li
ralık gelir temin edilerek denge kâr tarafına 
dönmüş ve bu işletmeden % 55 milyon liralık 

5.2.1963' O : 3 
kâr sağlanmıştır. Bu rakamlar bize bu işlet
me servislerinden yalnız telefon kolundan kâr 
•sağlanabildiğini diğer kollarda ise zarara çalı
şıldığını göster inektedir. 

Kski yıllardan beri devanı edeıgelmekte oları 
1.15,9 milyon lira tutarındaki borçlardan 89 
milyon lirası, ödenmiş sermayeye ilâve edildi
ğinden, işletmenin 'ödeme kuvveti kısmen art
mış ve malî durumu oldukça müsait bir hale 
gelmiştir. Bununla beraber yeni yatırımların 
öz kaynaklardan karşılanmasına imkân yok
tur. Yeni yatırımlar sermayenin tamamen öden
mesi ve imin vadeli kredilerin temini suretiyle 
mümkün olabilecektir. Telefon işletmesi saha
sında yeni ^yatırımların yapılması biraz evvel 
verdiğim rakamlara göre gelirlerin artmasını 
mucilbolacağı tabiîdir. Bu yatırımlar 1961 yılı 
istatistiğine göre telefon bckliyen 160 bin iste
ğin karşılanmasını temin edecektir. Bu istek
lerin 1962 yılında daha çok arttığı da anlaşıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; % 
I). B. Nakliyatı Türk Anonim Şirketi : 
Yüksek Murakabe Kurulunun raporlarına 

»göre; şirket 1961 yılı içinde de yeterli bir iç 
mevzuat sistemine kavuşturulamamıştır. Umu
miyetle Denizcilik Bankası mevzuatının tatbik 
edilmiş olduğu ve ekseriyetle de görenek ve ge
leneklere müracaat edildiği anlaşılmaktadır. 
Her ne kadar 1962 yılında bu işlere el konul-
muşsa da bu çalışmaları verimsiz ve yetersiz 
•olduğu görülmektedir. Mevzuat çalışmalarının 
Batı memleketlerindeki örneklere göre plânlı 
ve verimli bir hale getirilmesine, başta şirke
tin görev, yetki ve teşkilât, personel, muha
sebe yönetmelikleriyle izahnamesinin, ambar, 
-gemi adamlarına mahsus iç hizmet yönetmelik
leriyle, satma! m a işleri, gemi onarım ihaleleri, 
gemilerin bakını ve tutum işleri, bütçelerin ta-
<bi olacağı usul ve esasları düzenliyecek mevzu
at olmak üzere, şirket statülerinin en kısa bir 
zamanda hazırlanıp tatbika konulmasına şid
detle lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Teftiş mekanizmasının takviye edilmesine, 
formasyonları itibariyle hesabi ve ticari teftiş 
yapamıyacak durumdaki elemanlardan terek-
kübedeıı teftiş kadrosunun yeteri dereceye yük
seltilmesine lüzum vardır. 

1955 de kurulan şirket, ticaret filosunun iş
letilmesinden doğan neticelerle diğer işlerin-
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don doğan muameleleri kapsıyacak, zamanında 
hesap verebilecek düzenli bir muhasebe teşki
lât ve sistemine kavuşamamıştır. Bu yüzden 
işlemlerin 3 - 4 aylık gecikmeler ve mühim yan
lışlarla kayıtlara geçilmesine sebebiyet ve
rildiği ve bunların hiçbir kontrol a tabi 
tutulmadığı anlaşılmaktadır. 1962 yılında yü
rürlüğe giren yeni muhasebe plânının izahna-
mesinin yapılmaması yüzünden muamelelerin 
hesaplara intikal ettirilmesi gelişigüzel yapıl
maktadır. Şirket muhasebesinin personel, orga
nizasyon ve servis nizamı yönlerinden yetersiz 
bir durumda olduğu bir gerçektir. 

Personel adedinin hesapsız olarak artırılmış 
olması, çalışma randımanının düşük olmasına 
S'bebolmaktadır. Personel iş gücünün artırılma
sını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Her şeyden 
evvel şirket idare mekanizmasında, yeni bir gö
rüş ve tutumun tesis edilmesine ve personel p<> 
litikasınm bu yeni zihniyete göre düzenlenmesi
ne başlanmalıdır. l!Mil Ticaret Filosuna; 39198 
tun tutarında 7 aded yeni şilebin katılmış ol
duğu ve yıl sonu itibariyle gemi adedinin .'>3 ta
nesi şilep ve 4 dü tanker olmak üzere 37 ve ..mec
muu Dedveyt tonajın ise 203 518 miktarına 
yükseldiği ani aş d maktadır. 

I Ter ne kadar filoda ortalama yaşın 11 oldu
ğu zikredilmekte ise1 de filonun yarıdan fazlası
nın bu yaşın üstünde olduğu görülmektedir, (iç
imlerin tamir, bakını ve tutum işlerinin düzensiz
lik içinde yürütüldüğü bir gerçektir. Programın 
iyi hazırlanmamış ve iyi tatbik edilmemesi ya
bancı firmalarla, yapılan sözleşmelerin zayıf ve 
şirket menfaatlerini korumada yetersiz olması, 
tamir sürelerinin önemli derecede uzaması bu 
düzensizliğin esasını teşkil etmektedir. 

Şirketin ikmal işlerinin de düzensizlik içinde 
bulunduğunu görmekteyiz. Satmalımı idleri muh
telif servisler tarafından yürütülmektedir. Alım 
programlarının hazırlanmasında finansman dev
re hisselerinin teshilinde yetersizlikler mevcut 
tur. Alımların normal piyasa fiyatlarından da
ha pahalıya mal edildikleri, fiyat mukayesele
rine önem verilmediği, alım işlerinde teknik ve 
idari şartnamelerin hazırlanmadığı, muayene iş
lerinin çok zayıf olduğu ve alını emniyetinin sağ
lanmadığı anlaşılmaktadır. 1961 yılında }Tapı-
lan malzeme alımlarının 22,7 milyon liraya ba
liğ olması kanunun Önemini göstermektedir. 

Yüksek Murakabe Kurulunun raporuna göre 
şirket 1961 yılında 160,7 milyon lirası öz ve 
256,5 milyon lirası yabancı kaynaklardan olmak 
üzere ceman 417,2 milyon lira tutarında bir ser
maye kullanmıştır. Bunun 352,2 milyon lirası 
bağlı doğreloro, geri kalan 92 milyon lirası da 
döner değerlere yatırılmıştır. Şirketin 1961 yılı 
çalışmaları sonunda 110 milyon liralık masraf 
ve zarar karşılığında 120,7 milyon lira gelir ve 
kâr sağlamış olduğu ve bilançonun 10,7 milyon 
lira kâr ile kapandığı, 1962 yılında ise 20 mil
yon liralık zarar yaptığı anlaşılmıştır. 

Takat bu kârın işletme faaliyetlerinden doğ
madığı, bunun batan Aydın ve Kütahya gemile
rinin sigorta tazminatı farkları ile sigorta ve 
diğer arızi gelirlerin tesiri ile vâki olduğu gö
rülmektedir. Yoksa, işletme 1961 de de 7,7 mil
yon liralık zarar yapmıştır. Bu netice işletme
nin istikbali bakımından endişe vericidir. Bu 
konunun üzerinde önemle durulmalıdır. 

Türk Havayolları Anonim Şirketi : 
Muhterem arkadaşlar; 
1961 yılında Türk Havayolları Anonim Şir

ketinin Uçak Filosunun 4 aded Viscount, 9 
aded F - 27, 21 aded De. - 3 ve 7 aded Horon ol
mak üzere 41 uçaktan mürekkep olduğu görül
mektedir. Yedi aded Horon uçağının hizmetten 
çıkarılıp satışa arz edildiği de anlaşılmıştır. Yük
sek Murakabe Kurulu raporlarından öğrendiği
mize gövo; uçuş faaliyetlerinin iktisadi ölçüde 
yürütülmesi için yıllık uçuş yekûnlarının gün
lük vasatisinin Viscoıınf'larda 8 saat, F - 27 1er-
de 7 saat, De - 3 - 5 saat olması gerekmektedir. 
Halbuki 1961 yılında günlük vasati uçuşlar Vis
coıınt'larda 3,5 saat, F- -27 lerde 3,2 saat, De - 3 
lerde 1,5 saatten ibaret kalmıştır. Bı'ı netice 1961 
yılında uçuş faaliyetlerinin iktisadi olmadığını 
göstermektedir. 1962 yılı raporları elimize geç
mediği için bu hususta bir mukayese yapmaya 
imkân bulamadık. 

Günlük vasati uçuş saatlerinin düşük oluşu, 
uçak filosunun ihtiyacın üstünde bulunduğunu 
göstermektedir. Filhakika şirketçe yapılan etüt-
de filonun 4 Viscount, 7 F - 27 ve 8 aded DC - 3 
olmak üzere 19 uçaktan terekkübetmesinin ihti
yaca yeteceği neticesini vermiştir. 

1961 yılı hâsılatının, taşman yolcu sayısının 
azalmasına rağmen artmasının, ücret tarifesi
ne zam yapılmadığı halde gelirde artış kayde
dilmesinin, kullanılan volen kilometrisinin 1960 
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da 147,9 milyon olmasına rağmen 1961 de 151,5 
milyon yükselmesinden ileri geldiği anlaşılmış
tır. Bundan başka 1961 de masraf yekûnu ka
barmıştır. Bu yılda bakım masraflarının artan 
1960 sonu ile 1961 de tesellüm edilen F - 27 
ufakları sebebiyle amortisman masraflarımı] 
yükselmesi sehebulmuştur. Bunun neticesi ola
rak uçulan kilometre başına isabet eden masraf 
991 kuruş olduğu halde, buna karşı gelir 738 ku
ruşta kalmıştır. 

Sermaye durumu : 
196.1 yılında 59,1 milyon lirası öz, 146,7 mil

yon lirası yabancı kaynaklardan temin olunan 
ve 1960 yılma nazaran 33,5 milyon lira fazlalık 
arz eden bir sermayenin kullanılmış olduğu, bu
nun 148,5 milyon lirasının bağlı değerlere 57,3 
milyon lirasının döner değerlere tahsis olundu
ğu anlaşılmaktadır. 

Uçak hacminin ihtiyacın üstünde oluşu, ya
pılan para ayarlamaları yüzünden uzun vadeli 
borçların kabarması borç vâdelerine uygun 
amortisman ayrılmaması, işletmenin zararla ça
lışması, şirketin malî durumunu zayıflatan baş
lıca sebeplerdendir. Bunun ıslahı için : 

1. Sermaye artırılmalı, 
2. Uçak filosu ihtiyaca uygun hale getiril

meli, 
3. Yıllık işletme zararları Hazineden vak

tinde tahsil edilmelidir. 
Yine Yüksek Murakabe Kurulunun raporun

dan öğrendiğimize göre; ilk faaliyet yılı olan 
1956 yılından itibaren : 

Lira 

1956 yılı bilanço zararının 
1957 yılı bilanço zararının 
1958 yılı bilanço zararının 
1959 yılı bilanço zararının 
1960 yılı bilanço zararının 
1961 yılı bilanço zararının 

245 931,43 
3 692 426,78 
3 233 420,80 

10 982 982,73 
14 777 569,63 
21 553 030,07 

54 485 361,14 

tutarında olduğu görülmektedir. Bu netice şir
ketin kurulduğu tarihten bu yana daima zarar
la kapatılan bir gelir buhranı içinde bocaladığı
nı göstermektedir. Şu duruma göre, altı faaliyet 
yılında 60 milyon liralık sermayesinin % 90 nı 
oranında 54,5 milyon liralık bir zarar yapıldığı ı natörler, değerli Ulaştırma Bakanı ve muhte 
tezahür etmektedir. j rem Bakanlık ileri gelenleri : 

6623 sayılı Kanun gereğince bu zararlar, her 
sene Ulaştırma Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenekten kapatılmakta ve şirkete ödenmekte
dir. Şirketin zarardan kurtarılarak kârlı bir du
ruma getirilmesi için ne düşünüldüğünün, ne gi
bi tedbirler açıklanmasını istiyoruz. 

Eğer durum bu şekilde devam edecekse, bu 
Hazineye büyük yükler tahmil edecektir. Beş 
yıllık kalkınma devresine girdiğimiz bu sıralar
da yıllık 1,2 milyar liralık açığımızı kapatmak 
için malî tedbirler araştırılırken bu işletmenin 
durumuna da el konulması ve buna da bir istika
met ve veçhe verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Her ne kadar Yüksek Murakabe Kurulu ra
porlarında, dünyada mevcut hava nakliyat şir
ketlerinin hemen hepsinin zararla çalıştığına 
işaret edilmişse de buna devamın millete paha
lıya malolduğunun da göz önünde bulundurmak 
lâzımdır. 

Vaktimiz dolmuştur. 1963 Ulaştırma bütçesi
nin milletimize ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler Yüce Heyetinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Söz Adalet Partisi Senato Gru-
pu adına Sayın Fikret Turhan gil'indir. 

Yalnız, zühul ettim, iki. karar almak mecbu
riyetindeyim. önce, Havayolları bütçesinin bu 
bütçe ile beraber müzakere edilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir de takrir vardır, efendim. 

C Senatosu Başkanlığına 
Ulaştırma ve Çalışma Bakanlıkları bütçeleri 

bir hayli zaman alacağından, Sanayi Bakanlığı 
bütçe müzkerelerinin 6 . 2 . 1963 Çarşamba günü 
saat 10 na bırakılmasının oylanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Denizli Aydın 
M. Emin Dural İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Bugün bitmektedir. Saat 24 
olunca bugün bitmiş oluyor. Önergeyi reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Sanayi Bakanlığına haber verelim, 
beklemesinler. 

Buyurun, Sayın Fikret Turhangil. 
A. P. GRUPU ADINA FÎKBET TURHAN

GİL (Aydın) — Sayın, Başkan, mulhterem se-
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Adalet Partisi C. Senatosu Grupu adına 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkid- : 
lerimizi arz etmeden evvel Ulaştırma Bakanlı- ! 
ğma bir nazar atfetmek ve kısaca tarihçesin- j 
den bahsetmekle sözlerimize başlamayı muvafık 
mütalâa ederiz. 

Bugünkü ulaştırma teşkilâtı imparatorluk ! 
devrinde Nafıa Nezaretine tabi iken, Cumhuri
yet devrinde İktisat Vekâletine bağlanmış ve 
bilâhara 4770 sayılı Kanunla Ulaştırma Vekâ-
leti halinde müstakil bir hüviyet iktisabetmiş- j 
tir. | 

Bakanlık Teşkilâtı merkezde Bakanlığa mü
tenazır olarak Müsteşarlık, Başmüşavirlik, Tef
tiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Tarife ve Ti
caret Dairesi Reisliği, Liman ve Deniz işleri 
Dairesi Reisliği, Karayolları Ulaştırma Dairesi | 
Reisliği, Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, 
Zatişleri, Levazım Dairesi, Yayın ve Kâğıt iş
leri Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Yüksek 
Denizcilik Okulundan terekkübetmektedir. 

Bakanlık m'erkez teşkilâtı yanında 6686 sa
yılı Kanunla kurulan Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğü, 6145 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan P. T. T. Genel Müdür
lüğü, 6186 sayılı Kanunla kurulmuş olan T. C. 
D. D. Yolları Genel Müdürlüğü, 5842 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Denizcilik: Bankası T. A. 
O. ve bunun kurduğu Deniz Bank Deniz Nak
liyatı T. A. O. ile 6623 sayılı Kanunla kurul
muş olan T. H. Y. A. O. lığının kendi kuruluş 
kanunlariyle birlikte 23 sayılı Kanunun verdi
ği yetki ve göreve binaen idari, malî ve tek
nik yönlerden Ulaştırma Bakanlığı sevk ve idare 
eder. Ve aynı zamanda teftiş ve murakabesini 
de icra eyler. 

Mulhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulunan bu te

şekküllerin kuruluşlarına baktığımızda bunlar
da bir kuruluş insicamı okluğunu iddia, etmek 
gayrikabildir. 

(Bu teşekküllerin bâzılarının Anonim Ortak
lık şeklinde idare edilme gayreti yanında di
ğer bâzı teşekküllerin doğrudan doğruya Ba
kanlığa bağlı Genel Müdürlükler halinde bu
lunması bu Bakanlık: hizmetlerinin ne derece 
aykırı yürütme statülerine tabi olduklarını ve 
bu hususlara ne kadar gayret sarf edilirse edil
sin koordine bir çalışma temin edilemiyeceği 
bedahati açıkça ortaya çıkmaktadır. ' 
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Bakanlık teşkilatındaki bir noktaya bütçe 

raporlarında belirtilen rakamlardan istifade 
ederek temas etmek zaruretini duymaktayız. 

Bakanlığın 105 bin kişiye baliğ olan ve ya
tırımlarla birlikte 2 milyar 300 mityon liraya 
baliğ olan cari gider tutarının sarf ve idaresi 
Bakanlıkta mevcut müşavirlik kadrosiyle ted
vin edilmekte ve bu kadar geniş bir teşekkülün 
merkezce teftiş ve murakabesi «11» kişiden 
müteşekkil bir heyetçe yürütülmekte iken, ne 
yaptıkları veya yapabilme mevkiinde oldukları 
anlaşılamıyan Bakanlık Savunma Sekreterlik 
kadrosunun 15 olmasını teknik ve idari yükü 
ve personele o derece ihtiyacı bulunan bir kad
roda hepsinin üstünde mütalâa edilmiş olması
nı görmek, işe ve işletmeye değil, çalışmayan 
ve âtıl bulunan bu kadroya ne derece ehemmi
yet verildiğini izlemek bizleri hakikaten dü
şünceye sevk etmektedir. 

Bu arada 60 bin civarında personeli bulu
nan bir karayolları ulaştırma dairesinin biri 
başkan biri de uzman olmak üzere iki yüksek 
ta'hsilli elemanla yürütülmekte olması karşısın
da, Bakanlık Savunma Sekreterliğinin 9 yük
sek tathsilli uzmanla yürütülmekte olduğunun 
bariz israfını önlerinize sermiş olacağımızı tah
min ederiz. 

Bakanlığın her yönden murakabe ile mü
kellef bulunduğu kendisine bağlı teşekkülleri 
reorganize edebilmesi, işletmeciliği rantabl bir 
ihale getirebilmesi için 'ba,şlıca unsuru biz s'er-
maye ve yatırım darlığında değil işletme ehli
yetsizliğinde mütalâa etmekteyiz. 

Bakanlığın B. Müşavirlik, Teftiş Heyeti ve 
Hukuk Müşavirliği gi'bi daireleri müstesna di
ğer merkez teşkilâtında çalıştırdığı perso
nelin adedi kifayetsizliği yanında bir de bilgi
den malırumiyetleri mütalâa edildiğinde yıl-
beyıl artan açıkları şimdiden göze almak mec
buriyetindeyiz. 

Adama iş değil, iş'e adam prensibini esas 
alacak Bakanlık Teşkilât Kanununun bir an 
evvel çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
T. C. D. D. yolları iki hastalıkla malûldür. 

Bu hastalıklardan birincisi ve başta geleni mas
raf yüksekliği, 

İkincisi ise gelir azlığıdır. 
Bu iki hastalığın aynı zamanda ele alınması 
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vo tedavisinin birlikte yapılmaısı lâzım olduğu 
kanaatindeyiz. 

Özenme ve göreneklerden uzaklaşmak ve 
.bünyemizi tedavi edecek te'd'birlerie el atmalıyız. 

1962 yılının cari masraflarını karşılamak 
için tahminen 250 milyon lira borç ve yardımın 
Devlet hazinesince yapıldığını öğrenmek acı bir 
hakikattir. 

DD Yollarında bir defa dahi seyahat etmiemiş 
ve 1 kilo yükü taşınmamış bulunan vatandaşla
rımızın vergi namı altında ödediği paraların 
masraf ve gelir hastalıklarının tedavi edilme
mek yüzünden devam ettirile gelmesini asla tas-
vibetmemekteyiz. 

Partimiz, Ulaştırma Bakanlığının bünyesi
ne arız olan bu hastalığın en büyük doktorla
rını tarife ticaret dairesinde mütalâa etmekte
dir. 

'Masraflar içtimai ve iktisadi şartlara muva
zi olarak artma istidadını göstermekte olması
na göre bakanlığın tarife ve ticaret dairesi Baş
kanlığının müdebbin bir tüccar gibi düşünme
si ve gerekli tedbirleri alması zamanı çoktan 
gelmiş ve geçmektedir. 

Ancak, böyle ehemmiyetli bir dâvanın ta
hakkukunun mesuliyetini üzerine almış bulu
nan teşkilâtın biri başkan ve 4 ü uzman olarak 
beş kişiden ibaret bulunması ve bunlardan bi
rinin hukuk müşavirliğinde, bir diğerininde 
yurt dışında tahsilde bulunmasına göre 3 ele
manın bakanlığa bağlı umum müdürlük ve 
Anonim ortaklıklara yarım insanın düşmemek
te olduğunu görmek bu dairenin tarife ve ti
caret politikasında ne kadar faydalı olacağı ka
naatini riyazi bir netice ile vermektedir. Her 
gün eskimekte olan ve kâr sağlamak değil 
muazam zarar etmekte olan DD. Yolları işlet
melerinin böyle 'gitmekte devam ederse bir gün 
ana sermaye olan (demirbaş ve tesislerinin) 
borçlar yekûnunu karşılamaz hale geleceği gü
nün yakın bulunduğu kanaatmdayız. (Borç 
yekûnu halen 1,5 milyara yakındır.) 

Muhterem arkadaşlarım., 
DD. Yollarının bir amme hizmeti ifa etti

ği şüphe götürmez bir realitedir. Devlet işlet-
meciliğicinm - ferdi işletmeler yanında muvaf
fak olamıyacağı bir hakikattir. 

Bir misal olarak arzetmek isteriz ki, bugün 
istanbul - Ankara arasında - sefer yapan oto
büs ortaklıkları beher yolcuyu - 20 - 35 lira-
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arasında seyahat ettirmek suretiyle DD. Yolla
rının naklettiği yolcu adedinin 4 misli tutarın
da insan nakletmetedirler. 

Gelir ve hareket sağlamıyan bölge sefer
leri azaltılmalı, gelir ve hareketi bol şehirler
arası seferlerinde fiyat ayarlamaları derhal 
yapılmalı ve bu seferler çoğaltılmalıdır. Per
sonel tasarrufunu sağlama yoluna gitmek, bo
şalan kadroları tasarruf edilen kadro imkân-
lariyle sağlamanın projeleri vakit kaybetme
den hazırlanmalıdır. 

Ekonomik ve rantabl olmıyan kömürlü iş
letmeye imkân dahilinde son verilmeli ve ye
rine dizelli işletmecilik vaz edilmelidir. 

Bilhassa - Hidro elektrik tesislerinin bulun
duğu sahalarda işletmenin elektrifikasyona git
mesi şayanı arzu ve temennidir. 

Devlet Demiryollarından tenzilli seyahat-
ların kaldırılması temayülünü ekonomik mü
talâa etmemekteyiz. 

Rekabetle karşı karşıya bulunan Devlet 
Demiryollarının o takdirde bu gelinirinde ra
kiplerine kaptırması muhakkaktır. 

Devletçi zihniyet yerine, özel teşebbüs zih
niyetinin imkân ve kolaylıklarım düşünüp getir
mesini en iyi hal tarzı olarak mütalâa etmek
teyiz. 

Deniz Ulaştırması: 
Bizde deniz ulaştırması resini sektör ve 

özel sektör eliyle olmak üzere yapılmaktadır. 
Resmî sektör : 1952 yılında kurulan Deniz

cilik Bankası Anonim Ortaklığı eliyle yapıl
maktadır. 

Bu sektör Cumhuriyetten bu tarafa Muvaze-
nei Umumiye, mülhak bütçe ve anonim ortaklık 
olarak istihale geçirmiştir. 

Özel sektör : Deniz Ulaştırması ise armatör-
lerce yapılmakta olup bunlar da iki smıfa ayrı
lır. Cemilerle yapılan deniz ulaştırması, motor
larla yapılan ulaştırma, 

Resmî sektör : Deniz Ulaştırması geçirmiş 
olduğu muhtelif istihalelere rağmen bugün ar
zu edilen randımanı maalesef verememektedir. 

Sebeplerini incelediğimizde, bu ulaştırma 
kolunun gerektirdiği mütenevvi hizmetlerin bir 
elden sevk vo idare edilmek istenmesi gayretiy
le karşılaşırız. 

Filhakika Denizcilik Bankası A. O. lığına 
göz attığımızda bir kolunun Van'da diğer kolu
nun İzmir'de, bir başka kolunun ise Yalova 
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Kaplıcalarına kadar uzandığını hayretle gör
mekteyiz. 

İstanbul - İzmir şehir içi yolcu ve bagaj nak
liyatı, Türkiye limanları arasında yolcu ve eşya 
nakliyatı İstanbul - İzmir - Trabzon liman hizmet
leri, Van gölü deniz nakliyatı, gemi kurtarma 
işleri, deniz fenerleri, radyo far, cankurtarma 
gibi kıyı emniyeti hizmetleri yanında, gemi ta
mirat işleri, memleket içi ve dışı nakliyat işi, 
iç ve dış hatlar yolcu seferleri gibi geniş bir 
hizmet manzumesinin tek elden sevk ve idare 
edilmek istenmesi daima menfi neticeler yarat
mıştır. 

Dünyanın hiçbir denizci milletinde böyle bir 
tarzı idare mümkün olamamıştır, mevcut da de
ğildir. 

Denizcilik Bankası A" Ortaklığı Genci Mü
dürünün bu kadar büyük bir teşkilât içinde ge
misini batırmadan kaptanlık etmekte olduğunu 
görmek ve takdir etmemek elden gelmiyor. 

Şu hale göre: Deniz ulaştırmasını rahat bir 
hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Liberal bir sistemi kovahyan Adalet Partisi 
ilk iş olarak bâzı teşekküllerin özel sektöre dev
rini tavsiye eder. 

Meselâ, gemi kurtarma işi - Serbest pazarlı
ğa tabi işler. Hal, zaman ve şartlar bu hizmetin 
karşılığını tâyinde âmildir. Dünyanın her de
nizci milletinde kurtarma silosu özel sektörün 
elinde olmakla hem Devletine daha fazla döviz 
sağlamakta ve hem de Hükümetine sağladığı 
kâr nisbetinde vergi ödemektedir. Bizde mu
ayyen tarifeler üzerinden ücret alan sistem, ti
cari fırsatlardan istifadeyi düşünmiyen bir sis
tem, olmakta ve işletmeye bir yük tahmil 
etmekte ve kurtarma ekibinin özelleştirilmesi 
büyük sermayeyi de gerektirmediği cihetle bu 
yola gidilmesinin muvafık olacağı düşüncesinde
yiz. 

Gemi tamirat işleri: Fabrika ve havuzlar 
halen Haliçte fabrika, ve havuzlar, Hasköy fab
rikaları ile Cami altı atelyesi ve İstinye'de dok 
işletmemiz bulunmaktadır. 

Bu kolun bugünkü statüsünün de karşısında
yız. Yine dünyanın hiçbir denizci memleketi 
yoktur ki, gemi işletmeciliği ile gemi tamirat 
işini aynı el yapsın. 

Bunlar isimlerinden de anlaşılacağı veçhile 
ayrı ayrı ihtisası gerektiren konulardır. 

Bunun Denizcilik Bankası A. O. lığından 
müstakil bir teşekkül olarak ayrılmasını ve 
özel sektörde de birleşerek hakiki mânada bir 
şirket halinde çalışmasını zaruri ve yerinde mü
talâa etmekteyiz. 

Ayrıca bugün .'> 000 tona kadar gemi inşa
atı yapacak tersanelerimizin 10 000 tona kadar 
gemi yapmaya muktedir askerî tersanelerimizle 
birlikte ve beraber çalışma imkânlarının sağlan
ması, personel ve tesislerin değerlendirilmesi 
bakımından şayanı arzudur. 

1959 senesi içinde dış denizci memleketlerin 
ve bilhassa Japonya'nın Türkiye'de gemi tersa
neleri inşaası arzularının tekrarını teminen cid
dî teşebbüslerin yapılmasını 3 yanı denizle çev
rili memleketimiz için zaruri görmekteyiz. 

Limanlar: Halen İstanbul'da - Sirkeci - Ha
liç - Galata ve Salıpazarı'nda, İzmir'de ve Trab
zon'da bulunan rıhtım, ambar ve antrepolarında 
yükleme ve boşaltma Denizcilik Bankasına Hay
darpaşa, İskenderun ve Mersin limanlarında bu 
iş D. D. Yollarına, Zonguldak'ta E. K. İ. ye, 
Türkiye sahillerinin diğer liman ve iskelelerin
de ise bu işler hususi muhasebe ve belediyelere 
ait bulunmaktadır. 

Bu halin ne kadar acayip olduğunu izah 
etmiyeceğiz. Çünkü olay meydandadır. (Hay
darpaşa bir ton üç, liradan Salıpazarı'nda) ise 
5 T. L. alınarak yükleme ve boşaltma yapılır. 
Mesafe bir mildir. 

Bu hali gidermek zaruridir. Ya bütün Batı 
dünya denizci devletlerinin yaptığı gibi liman
ları ayrı ayrı şirketler haline getirmek veya 
bütün limanları tesbit edip tek elden idare et
mek lâzımdır. 

Bu halde eleman, tesis tasarrufları temin 
I edileceği gibi anormal tarife farkları da izale 

edilmiş olacak ve Denizcilik İşletmesinin yükü 
de hafifliyecektir. 

Dış Seferler : 
Türk Bayrağının dış memleket limanlarında 

dalgalanmasına sebep olan bu seferlerin hızlı 
bir artış kaydederek zarar vermelerini teessür
le görmekteyiz. 

1956 yılındaki zarar miktarı 6 199 065 lira 
iken 1960 da 25 471 553 ve 1961 de ise 
14 507 271 e düşmüş bulunmaktadır. 

Dış seferlerden istifade edilerek Türkiye'mi
zin turistik yerlerini gösterir filimler ile el iş-
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terimizi ve turistik değer taşıyan eşyalarımızı 
ihtiva eden sergi ve satış köşelerinin yapılma
sını temenniye arzu görmekteyiz. 

Dış sefer gemi personelinin daima aynı kad
ro ile yapılmasını doğru bulmamaktayız. 

Personelin, değiştirilmesi gidiş - geliş imkân
larını sağladığı menfaat bakımından diğer per
soneli tle memnun edeceği gibi daimî gidip gel
menin tevlidettiği bâzı alışkanlıkları da kısmen 
giderecektir. 

Meryem Ana günü dolayısiyle Kuşadası - Dış 
limanlar - ve Antalya - dış limanlar turistik 
direkt seferleri bir gelir kaynağı yönünden 
mü ta 1 â a edilin elidi r. 

Ege - Adaları, Selanik - İzmir, Antalya -
Kıbrıs, İskenderun - Kıbrıs ve İsrail feribot 
turistik seferlerinin tesisini her yönden uy
gun mütalâa etmekteyiz. 

iç. sefer hatları ile şehir içi hatlarının da 
daimî bir zarar içinde olmalarını üzüntü ile 
karşılamaktayız. 

Bunun devasını kolay olan fiya't artırma 
tedbirlerinde değil, kazanç sağlıyacak eko
nomik tedbirler ile tasarrufta aramalıyız. 

Deniz Nakliyatı A. Ş. 
En genç. bir filoya sahip bulunduğumuz 

halde zarar etmeye doğru yüz tutmamız üzü
cü bir haldir. Deniz nakliyat filosunun bir 
günkü değeri 390 milyon liradır. Aynı şir
ketin borcu ise 320 589 bin lira olduğuna 
göre, koca bir filonun ancak 70 milyonunun 
bugün sahibiyiz. 1900 yılına kadar kâr sağ
lamakta olan bu işletme son yıl 20 milyon 
zarara geçmiştir. 1900 yılı kârı 34 milyon 
nazarı itibara alındığında bu işletmenin kâr
dan mahrumiyeti ile birlikte zararı 54 mil
yon lira demektir. 

Hükümetin Eob ve örf satışlarda almış 
olduğu yanlış 70 sayılı tebliğ devam etti
ği takdirde, bir iki sene içinde bu şirketin 
elinde hiçbir sermaye kalmayıp iflâs edeceği
ni beyan etmek hatalı olmasa gerektir. 

Buna zamimeten Ipar Trasfort Şirketine 
ait 4 aded enpaye tipi gemilerde devlet iş
letmeciliğinin tabiî bir icabı neticesi bu iş
letmeyi 6 milyon 300 bin lira zarara sok
muştu ı\ 

Adalet Partisi olarak iyi bir devlet mu
rakabesi altında «iflâs ve sıfır varlığa doğ
ru gitmekte olan şilepçilik işletmesinin özel 
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sektöre devri imkânları aranmalı ve mutla
ka bulunmalıdır.» 

Yalova, İşletmesinin de maalesef plâııcosu 
zararla kapanmakta ol masına rağmen ıbura-
da yeni otel. yapılmak suretiyle .yatırıma gi
dilmesini hayretle karşılamaktayız. 

Valova sağlık turizmi ile ilgili bir ma
hiyet arz et m e İdedir. 

Bu sebeple bu tesislerin Turizm Bakanlığı 
eliyle özel sektör tarafından idaresi kış ve 
yaz çalışma imkanlarını sağiıyacağı gibi De
nizcilik Bankası ile yakından ve uzaktan il
gisi olmıyan bu mevzuu kendi işletmesi cami
asından çıkarmalıdır. 

Bu .mevzua, nihayet vermeden bir noktayı 
arz edeceğim. 

Bâzı iskele ve seferde meydana, gelmekte 
olan ve Denizcilik Bankası mensuplarınca da 
beslenen karaborsa bilet mevzuunun D. II. V. 
da olduğu gibi hâmiline değil nâma aidolması 
bu gayriahlâki hareketleri kısmen de olsa ön-
liyeeektir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil bir dakikanız 
kaktı. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) Peki 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; PTT (tene! Mü
dürlüğünden Devlet Bava. Yolları ve Meydan
ları Genel Müdürlüğünden özür dileyerek ve 
Heyeti Umumiyenin aldığı karara riayet et
mek için sözlerimi bağlamak isterim. 

Kıymetli .Bakan, muhterem bakanlık ileri 
gelenleri, Adalet Partisi Grupu adına imkân 
ve zamanla, mukayyet olarak arza- çalıştığımız 
Ulaştırma Arekâletine bağlı genel mü
dürlükler ve anonim ortaklıklarının malî ve 
iktisadi •bünyeleri halen büyük bir perişanlık 
arz etmektedir. 

Bu bakanlığın istenilen verimli ve ikti
sadi bir hale getirilmesinde alınacak tedbir
ler bakımından »Sayın Bakanın gerek eleman 
ve gerekse tarife ve ticari icapları yönün
den yaptığı ve bundan sonra yapmak istediği 
tasarruflarla iyi neticelere ulaşmasını ümit 
ve temenni etmekteyiz. 

100;.) yılı ulaştırma, bütçesinin Türk -Mille
tine lıayuiı olmasını temenni ederiz. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adma Kemal Oran?.. Yok. 
Y. T. P. adına (Vazgeçti sesleri) 
Saim Sarıgöllü, şahsı adma. 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

[Başkan, kıymetli arkadaşlar, beş dakika gibi 
bir zaman içinde dev gibi bir Vekâletin bütçe 
kritiğini yapmak çok zevkli bir şey. Onun 
için Sayın Vekile bâzı sualler tevcih etmekle 
iktifa edeceğim. 

Halen Deniz Nakliyat Şirketinin yed'i âdil 
sıfatiyle işletmekte okluğu İpar Şirketine ait 
gemiler hakkında durum ne vaziyettedir1: İş
letirken kâr mı, zarar mı tevlidetmektedir Ve
kâletçe ne gibi bir tedbir alınmıştır1? Bu şir
ketin iç ve dış borçları karşılanmış mıdır? 

İkinci nokta; Yüksek Deniz Ticaret Mekte
binin durumu. 1940 da kaç talebe mevzuuba-
his ise 1963 de hiçbir artış olmamıştır. Tonaj 
ise bu iki devre arasında misil misil artmış ve 
[halen Türk armadasının tonajı 860 bin tonilâ
toya yaklaşmıştır. Bu mektepte bir genişletme 
düşünülüyor mu? Plânlama Dairesinin çalışma
sında gördüğümüz gibi Münakalât Vekâletine 
ait limanlar, barınak ve iskeleler Münakalât 
Vekâletinin fikri alınmak suretiyle mi yapılı- I 
yor? Yoksa doğrudan doğruya Bayındırlık j 
Bakanlığı yapıp devir mi etmektedir? Bunla- ' 
rııı konuşmalarında bir noktaya şahid olmuştum. 
Yaptıkları limanlar arasında İnebolu limanın-
dan da bahsedilmektedir, inebolu limanı yeri
ne yapılmadığı için kumla dolmuştur. 'Büyük 
tonajdaki motorlar dahi bu limandan istifade 
edemezle!-. I>ıı itibarla Münakalât Yekâletinin 
Bayındırlık Vekâleti ile koordine bir çalışma 
imkânı bulunamaz mı! 

Ziraat Yekâletinin ilâç derdi ile ilgili ve 
fakat, Kmırshan'dan gelen sülfürik asilin lz-
mit'de süper fosfat fabrikasına nakli ehemmi
yetli bir mevzudur. Burada yalnız, deniz 
nakliyat şirketinin elinde bir tane nakil vası
tası vardır, lîundau gayri bir vasıta yoktur. 
Bu Plânlama Dairesinin de gözünden, kaçmış i 
başkaca da t.'ilcbcdilmemiş olsa da acaba artır- j 
mak mümkün müdür? ı 

izmit limanının takatinin üstünde olan yü- j 
künü tahfif maksadiyle ondan sonra gelen Kuş i 
Adası limanı. Aydın, Denizli, Afyon ve hin- i 
terland bakımından, ithalât ve ihracat ve tu
ristik bakımdan gereken tetkikin yapılarak bu- ! 
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raimi işler bir ihraç ve ithâl limanı haline ge-

"tirilmesi üzerinde Bakanlık bir tetkikat yap
mış mıdır? 

Marmara Adası ve Erdek turistik olarak 
pilot bölge haline gelmiştir. Bu arada küçük 
tonaj bir gemi ile bir ring seferinin teinini ve 
bu suretle buradaki turistik mahiyetteki yer
lerin gerek umumi ve gerek mahalli iktisat ba
kımdan kalkınmalarını, sağlıyacak bir etüdün 
Sayın Vekil tarafından ele alındığını sevinçle 
öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah müspet bir ne
ticeye varmak mümkün olur. Arkadaşlarımın 
bahsettiği gibi, (büyük, dev vekâletlerden bi
ri olan Münakalât Vekâletinin bütçesinin ha
yırlı olmasını, Vekilin dinamik tasarrufları
nın, bu Bakanlığa yol verme, hız verme bakı
mından yerinde olduğunu Söyler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Söz 
ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 

(iSivais Milletvekili) — Muhterem Başkan, Muh
terem Yüce Senatonun muhterem üyeleri. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesi yüksek hu
zurlarınızla tetkik edilirken bu bakanlığa ait 
ve bu bakanlığa bağlı müesseselere matuf ten
kit ve temennilerde bulunan arkadaşlarıma bil
hassa beni burada konuşturmak mecburiyetinde 
(bıraktıkları için minnet ve şükranlarımı arz 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım, uzun olmamak kaydiyle 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesseselerin du
rumunu bütün çıplaklığıylıe size arz edeceğim. 
Bu arzı yapmadan evvel bu müesseseler niçin 
bu hale gelmiştir, bunu da burada kısaca izah 
etmekte kendimi vicdani bir vazife içinde telâk
ki ediyorum. Zira siz bu müesisesieleri muraka-
'be ve kontrol etmek vazifesi ile mükellef oldu
ğunuz gibi, bu müesseselere sahi'bolmak vazife
si ile die mükellefsiniz. Binaenaleyh, sizden bu 
sehaıveti bil'hasisa istirham edeceğim. Bâzı ar
kadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının kanunları 
ile keu'disine bağlı "> tane müessese, kadrosu ve 
bütçesi itibariyle her biri bir bakanlık sayılan 
diğer teferruat müesseıselerini de sayarsanız 8 
tane mücsseLsesi vardır. Ulaştırma Bakanlığı 
bugünkü hüviyeti iktisabeftiğ'i zaman kendisi
ne bağlı müesseseler birtakım safahat içerisin
de değişikliklere mâruz kalmış ve nihayet, 
uzun uzun sizin vaktinizi bn mevzuda almak 
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istemem, bugünkü hale gelmiştir. Ulaştırma Ba
kanlığı kara'da, havada ve sularda vatandaşın 
emniyetle seyaihat ve 'haberleşme ihtiyaçlarını 
temin ederken 'bu büyük müesseselerin mura
kabe ve mesuliyetini de üzerinde taşımaikta
dır. 105 bin personeli ve iki milyar küsur mil
yon bütçeyi kontrol ve murakabe etmek mesu
liyetini üzerinde taşıma'ktadır. Ulaştırma Ba
kanlığı, demin bir muhterem arkadaşımızın da 
temas ettiği gibi, 525 ka'droya ve sekiz milyon 
küsur bin liralık bütçeye sahiptir. 

Ulaştırma Bakanlığının bütün müesseseleri 
teknik elemanlara, ihtiyaç gösterir ve hizmet
leri teknik bilgi ile aksamadan hizmet haline 
getirilecek hizmetler halinldedir. Bu hale göre 
Ulaştırma Bakahlığı bugünkü Teşkilât Kanunu 
ille, bugünkü bütçe ile 'bu hizmet müesseselerini 
gerektiği gibi kon t no 1 edememekte ve idame 
et ti rom eni ektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı, bu lüzum ve zarureti, 
lî)5'5 senlelsiuden ber'i hissetmiş, mütema'diyen 
hazırladığı Teşkilât Kanunu, birtakım malî an
layışlarla geri çevrilmiş, ehemini mühimme ter-
cilh etmek zihniyeti ile hu Teşkilât Kanunu bu
güne ka'dar çıkarılamamıştır. Bütçe Komisyo
nunda, da bu cihet üzerimle uzun uzun durul
du. 19iö2 bütçesi görüşülürken, bu Teşkilât Ka
nununun mutlaka o sene içinde çıkarılması tav
siye edilmiş ve o zamanki vekilden bu vaat 
•alınmış olmasına rağmen, bugüne kadar bu Teş
kilât Kanunu çık maili. Oün'kü Yüksek Mıeclise 
sevk edilmiş İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
reorganizasyonuna dair kanun varidi. Bir ta
raftan hazırlanmakta olan Devlet Personel Ka
nunu vardı. Bu kanunların bâzı direktifleri ve 
elie a'lınan esasları hesaba, katlim aldan Ulaştır
ma Bakanlığı kendi hünyeisi için bir kanun ya
pamazdı. Bunu yaptığı takdirde, diğer iki esa
sı nazarı itibara almadan yaptığı takdirde, lü
zumsuz bir Teşkilât Kanunu olurdu. Bu sebep
le bu Teşkilât Kanununu yüksek huzurunuza 
getiremedik ve kanuniyiet kesbetmemiştir. Bu 
arz ettiğim iki kanun çıktıktan sonra, Teşki
lât Kanununun kanun haline getirilmesi için 
yüksek huzurlarınıza bütün acıları ve ıstırap
la rı ihtiva etmek suretiyle getiredeğiz. Esasen 
hu Teşkilât Kanunu çıkmadıkça, Ulaştırma Ba
kanlığının, müesseselerini gerektiği gibi kon
trol etmesine imkân 'yoktur. 
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Aziz arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı mü

esseseleri -birer hizmet müesseseleridir. Bu hiz
metleri, diğer bir adıyla âmme hizmeti yapan 
bu müesseseler, îk t isaldı Devlet Teşekkülleri ve 
'anonim ortaklık halinde kullanılabilir mi i? Dev
let Ulâulama Teşkilâtı Kanunu görüşülürken, 
uzun uzun izah edildiği gibi, hizmet vasfımla 
olan bu müesseseler, bulgünkü ve yarınki anla-
yınıla iktisadi Devlet Teşekkülleri bünyesinde 
kalamaz. Eğer kalırsa, ki kakmaktır, önümüze 
sizlerin de bu müesseselere saihiboJabilı neniz 
için hâizi sahavetlerinizle karşı karşıya gelece
ğiz. Ulaştırma Bakanlığının, İktisadi Devlet. 
Teşekkülleri niçin bu hale gelmiştir! . Birçok 
arkadaşlarım, bu hatayı, bu hale gelişi, 'bün
yeyi hata olarak vasıflandırmaktadırlar. Ve 
bunda biraz insafsızlık etmektedirler. Ulaştır
ma Bakanlığını bu hale getiren sebepleri bera
berce mütalâa etnvemiz lâzımgelir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesseseler İk
tisadi Devlet Teşekkülü ve anonim ortaklık ha
line getirildiği zaman, bu müesseselere vadedi-
len sermayeler verilmemiştir. Veyahut sabit 
tesisler sermaye halinde mütalâa edilerek bu 
şekilde nominal sermayeler doldurulmuş, bu mü
esseselerin elinde işletme sermayesi diye bir pa
ra kalmamıştır ve verilmemiştir. O halde kanun
larla bu müesseselerin işletilmesi verilecek bir
takım sermayeye ihtiyaç gösterilirken ve bunu 
kanunlarla Hazinenin vermesi icabetlerken, bu
nun yerine ağır faizli kredilerle bu müesseselere 
yüklen il m iştir. 

Bu müesseseler bugüne kadar devam eden 
politik tazyikler, Hükümet, tazyikleri altında ta
rifelerini serbest olarak yapamamışlar. Serbest 
yapmışlarsa, bu tarifeler olduğu gibi kendileri
ne tatbik imkânı verilmemiştir. 

Tarife altı taşımalara icbar edilmiş birtakım 
zümre muafiyetleri bu müesseselere kabul etti
rilmiştir. Ve bundan mütevellit, şimdi arz ede
ceğim gibi müesseselerin muazzam zararları 
meydana gelmiştir. Bugün de yine devam et
mekte olduğu gibi birtakım politik tazyikler, 
veyahut hatır ve dostluklarla kendi insiyatifi-
ne bırakılmamıştır. Ulaştırma Bakanlığının 
demin arz ettiğim gibi, İktisadi Devlet Teşek
külü olmasının başka bir mâna ve ehemmiyeti 
vardır. Diğer müesseseler, personel kayırılma-
sını hazmedebilmiş, fakat Ulaştırma Bakanlı
ğında sırıtmıştır. Bu politik tazyikin tesirinin 
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nıe'bdeini şu zamana kadar götürmek doğru de
ğildir. Teşekkülünden bugüne kadar hâlâ de
vam etmektedir. Turhaııgil arkadaşımız ga
yet güzel tavsiyelerde bulundular. Kendilerine 
çok teşekkül' ederim. .Fakat bire ok Vekil ar
kadaşımızın da burada samimî olarak, ifade et
tikleri gibi, ben de ıstıraplarımı sizlere arz 
edeceğim, arkadaşlar. Mebuslar ve; senatörler 
olarak bu teşekkülleri kendi hallerinde bırak
mak lâzımdır. Sabahtan akşama - sizlere hak 
vermek belki doğrudur - birtakım gayriiktisa-
di hizmetler için bizlere tazyik etmektesiniz. 
Birçok boş insanları bu müesseseye yerleştirmek 
için sızlanmaktasınız. Biz de nihayet bu safla
rı işgal ettik. Evvelemirde arkadaşlar da in
sandırlar, his sahibidirler. Karşımıza çok çeşit
li zaruretlerle geliyorsunuz. Buna mukavemet 
bir dereceye kadar mümkün oluyor, mukave
met kırılıyor. Şu halde bir politikacı, hir in
san olarak bu ıstırabı duyarız. Evvelce bir 
prensip kararına vardığımız tasarruflarda bile 
arkadaşlar yanında müşkül vaziyete düşmek
teyiz. 

'Bugün DDY da '20 bine yakın personel faz
lalığı vardır-. İlerideki inkişafı saymazsanız 
bugünkü hizmeti 40 bin kişi görür. Avrupa'da 
1 milyon kilometre kareye isabet eden personel 
% 1,5 tur. Bu nisbet bizde ise % 4 tür. O hal
de buna bir son vermek lâzımdır. Müessesele
ri hep beraberce, kendi iş ve kendi mesai, ken
di programlarında ve tasarılarında serbest bı
rakalım. Ciddî programlı devreye girdikten son
ra bunu yapmaya mecburuz, arkadaşlar-. 

Arkadaşlar, Devlet Demiryolları zarar içeri
sindedir. Kendi bünyesini kemirmektedir, di
yoruz. 1958 senesine kadar Devlet Demiryolları 
zarar etmemiştir. Hükümetin belki zaruretle 
ve belki zaruri olmıyan, bunun münakaşasını 
bugün, burada yapmıyacağız, aldığı 4 Ağustos 
kararlarından sonra Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı müesseseler ve bilhassa Devlet Demiryol
ları bu hale 'gelmiştir. Fiyatlara- yaptığımız yüz
de yüz zam dahi bunları çıkmazdan kurtara-
nıamıştır. Hayat konjonktürü birdenbire yük
selmiş. vatandaşın iştirak gücü azalmış, kara na
kil vasıtalarının rekabeti baş döndürücü şekil
de ilerlemiş, nihayet Devlet Demiryolları bu 
hale gelmiştir. Devlet Demiryollarının bünyevi 
hataları da vardır. Bu hatalara süratle parmak 
basmak lâzımgelir. Bugünkü imkânların cok 

üzerine çıkan tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. 
Bu tedbirleri şimdi arz edeceğim. 

Arkadaşlar, kara nakil vasıtaları Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı bütün müesseseleri müşkül 
vaziyete sokmuştur. Bunun mahiyeti arz edil
meden kelime olarak söylendiği zaman birçok
larına hoş gelmiyen; özel teşebbüsün tazyik
ler altında, bu teşebbüslere yapılamıyacağı gibi 
telâkki edersiniz. Halbuki işin içyüzü öyle de
ğildir. Özel teşehbüs; Devlet sermayesi ile el
bette rekabet halinde bulunacaktır. Bu reka
beti; Devlet kanunun; tazyiki ile bertaraf et
mek mümkün değildir. Yalnız, rekabetin meşru 
bir seviye ve vasatta kalması lâzımdır. Devlet 
Demiryolları, Maliye Vekâleti nezdindc, özel 
sektör gibi; işleme tabidir. Hazine bütün ver
gileri alır. Halbuki kara nakil vasıtalarından 
vergi alınmaz. Devlet Demiryolları, bugün 
Devlete 100 milyon lira civarında vergi vermek
tedir. Fizikî değişikliklerini kendisi yapmakta, 
ve amortismanlarını çıkartmaktadır. Meselâ; 
kendisi sosyal hizmetlerle ağır personel yükü-
nün altında bulunmaktadır. Kara nakil va
sıtaları bu saydığım mükellefiyetlerle karşı 
karşıya değildir. 'Binaenaleyh, bu müessese 
özel sektör ile bir meşru rekabet halinde ola-
mıyacağı için, bu müessesenin de aynı seviye
ye getirilmesi lâzımdır. Aynı seviye olmasa da
hi hiç değilse onun seviyesine yaklaşmalıdır. 
I^vini ipotek etmek suretiyle altına bir otobüs 
veya kamyon alan bir vatandaş benimle bu re
kabeti yaptığı zaman kendisi de kâr etmemek
tedir. Kamyonu veya otobüsü elinden gitti
ği zaman ipotek edilen evi satılmakta, elin
de beş kuruş para kalmamaktadır. O halde Dev
letin buna bir nizam vermesi; özel teşebbüsün 
veya ferdî teşebbüsün lehine olacaktır, aleyhi
ne olmıyacaktır. 

Bu mevzu da. özel teşebbüsün düşünüldü
ğü gibi ağır mükellefiyete sokmadan, Avru
pa'da tatbik edilen birçok sistemden en uygun 
olanını, kanun 'tasarısı ıhal'in'de yüksek huzu
runuza getireceğiz. O zaman elbette bu kür
süden bunun münakaşası yapılacaktır. O hal
de Plânlama Kanununa göre ulaştırma hizmet
leri tek elden murakabe ve kontrol edilecek
tir. Bu murakabe ve kontrol vazifesini, arz 
ettiğim ,gibi Plânlama Kanunu Ulaştırma Ba
kanlığına vazife olarak tevdi etmiştir. 
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Arkadaşlar, ulaştırma müesseselerinde ça

lışan, kal'asiyle, güeiyle çalışan memur ve iş
çi i arkadaşlarımın durumuna biraz temas et
mek isterim. Demin konuşan arkadaşlarımın 
da, temas etlikleri gibi, Ulaştırma Veladeti
nin bünyesindeki personel, eleman kadrosu 
çok zayıflamıştır. Birçok kıymetli eleman ve 
Vekâlet hesabına, okuyan teknik personel biz
den ayrılmış, kaçmış yitmiştir. Bunu yalnız 
maddi sebeplerde aramak doğru değildir. Bu
nun psikolojik, sebepleri de vardır. Bütçe Ko
misyonunda da arz etliğim gibi, bu müessesede 
memuriyete gözünü açmış, bu müesseseyi sev
miş birçok kıymetli elemanlar manen yıkılmış
lar ve im müesseseye karşı itimatlarını kaybet
mişler ve en nihayet huzurlarını, bu müesse
seden ayrılmakta bulmuşlardır. 

O halde bunun günahı da politik müda-
lıalelerdir. Müessese içerisinde yetişmiş, kade
meleri katetmiş, daha yüksek, kademeleri katt-
mek için ümit bağlamış insanların başına ha
riçten insan getirip oturtmak, onu emek ver
miş elemanın başına âmir yapmak bu arkadaş
ları maalesef mustarip kılmıştır. Bundan do
layı bu insanların çok ıstırapları vardır. Bu 
itibarla, demin arz ettiğim şekilde bu politik 
müdahaleden uzaklaşmak lâzımdır. 

Bu yalnız Ulaştırma Bakanlığına ait bir hu
sus d'efnMir. Bütün Devlet dairelerimle, "Dev
let daireleri personeline bu hissi ve ruhen tat
min edilir himayeyi, sağlamak ve buna saygı 
göstermek: şarttır. Temenni ederiz ki, Devlet 
Personel Kanununda, bu esaslar alınmış olsun. 
Ben Ulaştırma Bakanlığına geldiğim zaman 
Bakanlığı bu halde buldum. Memur arkadaş
larımın ruh haleti üzerinde çok durdum, ken
dileriyle çok meşgul oldum. Bu arkadaşla
rım, hat boyuna serpilmiş, kış ve yaz güç ve 
kuvvetleriyle gerek haberleşme, gerekse na
kil emniyetini temin eden 'birtakım 'eleman
ları yollara ve hizmete sevk edeceklerdir. 
Baştan tâ işçisine kadar ümitlerini kaybetmiş, 
kendileriyle meşgul olunmadığına inanmış, ça
lışanla çalışmıyau arasında bir fark olmadı
ğını müşahede etmiş, hattâ, çalışmıyanm şuna 
veya buna intisabı dolay isiyle hakkı olmıyan 
mevkileri iktisabettiğini görmüştür. Çalışma
dan daha müreffeh bir hayat yaşadığına inan
mıştır. Bugün büyük bir kuvvet ve cesaretle 
iddia edebilirim ki, bugün tam değilse bile ya-
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rııı personel; başlarındaki âmirlerinin kendile
riyle ve haklariyle dert ve ıstıraplariyle, 
meşgul olacaklarına inandılar ve bunun hu
zuru içindedirler. (Bravo sesleri) Sizlere se
natör olarak, teşriî vazifenin büyük yükünü 
üzerine almış insanlar olarak, müesseselerimizin 
içerisine (girmenizi, duyduklarınıza, dışarılar
dan duyduklarınıza değil, müesseselerimizin 
içine girerek, bizleri yakînen tanımalarınızı 
istirham ediyorum. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, konuşmayı buraya getirmiş
ken, bir ıstırabımı yüksek huzurlarınızda arz 
etmek mecburiyetini duyuyorum. Benim içiu 
çok şeyler söylendi. Bakanlığa oturduğumdan 
itibaren, tasarrufumun ne olacağı bilinmeden 
hakkımda çok şeyler söylendi. Benimle; mesu
liyet tekabbül ettiğim işler dolayısiyle, hiç de
ğilse bu işler dolayyıslyle temas etmeniz, beni, 
dışardan şu veya bu insanın yarattığı bir Rı
fat Öçten olarak değil de, bana yaklaşarak 
beni tanımanızı bilhassa istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, Vekâletime ait müesseselerde 
kapasiteyi doldurmak lâzımdır. Müesseseler, 
boş kapasiteden dolayı bu hale gelmiştir. 
t ik işimiz, boş kapasiteleri doldurmak için alı
nacak tedbirleri düşünmek oldu. Bunun için 
bütün hizmet müesseselerimizde, haberleşme 
müesseselerimizde Ibunu düşündük. Va'n-vkısm 
iştira gücüne, alım kabiliyetine göre tarifeler 
tertip ve tanzim ediyoruz. Yüksek tarifelerle 
boş kapasiteleri doldurmak mümkün değildir. 
Bugün âmme hizmeti ifa eden bir müessese ol
duğumuz için hiçbir zaman kâr gayesi düşün
medik. Fakat zararı da en aza indirmek için 
elden gelen gayreti saf ettik. Biraz evvel arz 
ettiğim gibi, vatandaşın kolaylıkla, kendisine 
ağır ıgelmiyen bir bedelle vasıtalarımıza bin
mesini temin edecek tarifeler tertip ve tan
zim ettik. Bununla ilgili olarak trenlerin ha
reket saatleri üzerinde durduk, ölü saatlerde 
vatandaşı bir mahalden, bit* mahalle götürmek 
zaruretini gördük. Aynı zamanda vasıtaları
mıza sürat temin etmek ve konfor temin et
mek mecburiyetindeyiz. İllimizde buharlı loko
motifler varılır. Bunlarla arzu ettiğimiz sürati 
temin etmek mümkün değildir. Fakat, süratli 
trenleri yani, ekspres trenlerini, bundan böy
le şu veya bu gibi tahriklerle küçük istasyon
larda, dıırdıırmıyacağız. Ancak büyük istasyon
larda, ve teknikman durması icabeden yerlerde 
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sürat trenlerini durduracağız. Diğer yerlerde 
durdurmıyacağız. 

Bunun yanıbaşında birbirilerine yakın şe
hirlerde tren adedini veya vagon sayısını çoğalt
mayı düşündük ve programa aldık. 

Harb yıllarında demiryolları ile yapılan em
tia nakliyatının, birçok hâdiseler dolayısiyle 
fena tesirleri vardır. Biliyorsunuz, vagonlar
da hayvanların kuyrukları kesiliyor, vatanda
şın malı çalmıyor, teslim ettiği mallar iki, üç 
aydan önce gitmiyor, ara istasyonlarda kesi
lip, vagon kendi kaderine terk ediliyordu. 
Bunun psikolopik tesirleri vardır. Bunu ber
taraf etmek için çok ciddî bir plân ve prog
ram üzerinde çalışıyoruz, mesaimizi' inşallah 
müspet istikamette görürsünüz. Kapıdan ka
pıya, dükkândan dükkâna nakliyat yapaca
ğız. Vatandaşın emtiasını ambarlarda günler
ce, aylarca bekletmiyeceğiz. Ambarlara tama-
miyle ticari bir hüviyet vereceğiz. Ambarda 
çalışan memurlar bir memur zihniyeti ile otu
rup mal beklemiyeceklerdir. Piyasaya inecek
lerdir. Bugün işletme müdürlerine bu esaslar 
dahilinde geniş salâhiyetler verdik. Ben Vekâ
lete geldiğim zaman, işletme müdürlerinden, 
bilhassa bütün müessesedeki yetkili merciler
den salahiyetli elemanlardan salâhiyetleri alın
mıştı. Teşkilât merkezî bir sistem içerisinde 
idare ediliyorlu. Kaldı ki, bu merkezî idareye 
muhatabolaeak yetkili de yoktu. Bu itibarla, 
işletme müdürlerine geniş salâhiyetler verdik, 
evvelce şu miktar yükü taşıyabilecek durum
da olan, imkânı olan işletme müdürleri, merkez
den emir almadıkça, bu yükü taşımak taahhü
düne giremezdi. Merkezden 15-20 gün içerisinde 
de cevap alamaz ve bu müddet içerisinde taah-
hüdettiği veya taşımaya yeltendiği inalı da 
kaçırırlardı. Onun için bu nevi formaliteleri 
tamamiyle kaldırdık. îşi bugünün icapları ve 
imkânları içinde ciddî mütalâa ettik. Arz etti
ğim gibi 1963 yılında tatbikata girdiğimiz za
man bunların ferahlıklarım, inşallah; Allah bi
zi utandırmaz, her biriniz yakînen müşahede 
edeceksiniz. 

Arkadaşlar, haberleşme ihtiyacımızın bugün
kü ulaşacağı seviyesini müdrikiz. Vatandaşın 
ciddî tazyiki ve ihtiyacının karşısında bulunu
yoruz. Bunun için haberleşmeyi, bilhassa fennî, 
medeni haberleşmeyi temin etmek için bir sa
nayi kurmak lüzumuna kaani olduk. Bu mev-
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zuda tekliflerimizi aldık. İnşallah yine bu 
senenin içinde bir haberleşme sanayii kurmaya 
muvaffak olacağız. Yoksa ihtiyaç ve zaruret 
kapımızı çaldığı zaman onbin, yirmibin hatlık 
santraller mukavelesine girmek ve bunun temi
ni yolunda gayret sarf etmek bu işi halletmez. 
Bu memlekete haberleşme sanayiini kurmak 
mecburiyetindeyiz. Onun için ciddî kararını 
ve tedbirini aldık. Ayrıca Radyolink vasıta-
siyle konuşmayı, önümüzdeki sene de ve bu 
senenin belki sonlarına doğru elde edeceğiz. 
Bu itibarla büyük şehirler arasında artık ko
nuşmak için saatlerce bekleme durumu ve va
ziyeti ortadan kalkacaktır. Buna da inanmış va
ziyetteyiz. 

Bugün sırtla taşınan postalar vardır. Gerek 
Türkiye'nin her tarafında köyden köye, nahi
yeden nahiyeye gidecek motorlu vasıtaların bu
lunmaması ve gerekse PTT nin modern cihaz
ları almaya bugünkü iktisadi durumunun mü-
saidolmaması, gönlümüzün arzu etmiş olması
na rağmen, bizi bu fenni fırsatlardan mahrum. 
bırakmaktadır, arkadaşlar. Oylarınızla kanuni-
yet kesbeden Plânlama Kanunu bize direktif 
vermektedir. Bundan böyle iktisadi olmıyan bir 
hizmeti götürmiyeceğiz. Götürdüğümüz hizmet 
iktisadi değilse, kaldıracağız. Bu kanuna rey 
verdiniz kanuniyet kesbetti. Bu sebeple, bun
dan böyle tamamiyle bir hizmet müessesesi olan 
Ulaştırma Bakanlığı müesseseleri, artık zarar 
ettiği yere hizmet götüremiyecektir. Şimdi ikti
sadi olan hizmetleri yapmak lâzımdır... Eğer 
Hükümet, bu hizmetlerin mutlaka memleketin 
ihtiyacı ve emniyeti bakımından ifasını ister
se, Avrupa'nın 20 seneden beri yaptığı bir 
usulü tatbik edeceğiz. Eğer Hazine benim za
rarımı sübvansiyone ederse bu işi yapaca
ğım... O halde nereden kâr gelirse veya ne
rede zarar görmezsem orada hizmet görmek mec
buriyetindeyiz. Ancak, zarar ettiğim zaman 
eğer Hazine bunu sübvansiyone ederse hizmeti 
götüreceğiz. Başka türlü bu işin içinden çık
mak mümkün değildir. Yoksa bir zaman son
ra bu müesseseler işlemez hale gelir. 

Arkadaşlar, sizlere tarife altı ve zümre 
tenzilâtı suretiyle müesseselerinin girdiği za
rarları rakamlariyle arz edeceğim : 

1962 yılında Devlet Demiryollarının, tarife 
altı taşımaya meobur tutulmasından dolayı, 250 
milyon lira zararı vardır. 
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Denizcilik Bankası, 1962 senesinde zümre 

biletleri Tarifesi yapma mecburiyetinde bıra
kıldığından dolayı 14 128 000 lira zararı var
dır. PTT nin gerek telefon, gerek telgraf, 
gerek posta nakliyatından dolayı, 17 565 962 
lira zararı vardır. Plânlama Kanununa göre, 
ve şimdiye kadar arz ettiğim gibi, Avrupa'da 
da tatbik olunan sisteme göre, bu hizmetleri 
ben sıfırla da yaparım. Fakat, arkadaşlar Dev
letin sübvansiyone etmesi ve şu dediğim ra
kamları vermesi lâzımdır. İnşallah, yüksek 
himaye ve mukavemetlerinize sığınarak, Plân
lama Kanunundaki bu hükmün tatbikini de mu
kavemetimizle desteklemenizi ve Hazinenin 
bunları sübvansiyone etmesinin usul haline 
getirilmesini istiyoruz. Çünkü, bunlar iyin 
yarın karşınıza çıkacağız. Ve bu mukavemet
lerin hesaplarını sözlü soru olarak vereceğiz. 
'Bunun tedbirlerini alacağız. Yoksa bu mües
seseleri bu durumdan kurtarmak mümkün de
ğildir. Denizcilik Bankasına, Şirketi Hayri
ye'den devralmdığı zamanki tarifeler dahi ka
bul edilmemiş, ıbunun altında tarifeler yapma
ya mecbur tutulmuş, maliyetle nakliyat ara
sında muazzam farklar olması sehebiyle bu ha
le gelmiştir. Denizcilik Bankasına belediye 
hizmetleri de yaptırılmaktadır. 

Arkadaşlar Haliç vapurlarını işletmemizden 
dolayı senede 9 milyon lira zararımız vardır, 
belediye hizmetlerini de yaptığımız için başı
mızda kalacaktır. Bu da Hükümetle karşı kar
şıya, Plânlama Kanunun ışığı altında hal edi
lecek meselelerimizdendir. Denizcilik Bankası, 
maliyet esaslarına göre tarife ayarlaması yap
mak mecburiyetindedir. Halen tatbik ettiğimiz 
tarifeler, maliyetlerin çok altındadır ve bir 
türlü hujnüessese, kendi tarifesini kendi hesapla
rına göre yapar variyette serbest bırakılmamıştır. 
Bu Plânlama Devrinde ve Plânlama Kanunu ile 
bu imkâna sahibolduk. İnşaallah bunların ışığı 
altında ciddî tedbirlerimizi alarak bu müessese
leri bir senede olmasa bile, yakın senelerde bu 
çıkmazdan kurtarabileceğimize eminim. Deniz
cilik Bankası yalnız şehir hattı yolcu nakliya
tında tekel vazifesini ifa eder. Diğer bir müte
şebbis, l)iı nakliyatı yapamaz. Fakat, iç hatla
rımızda, kabotaj hatlarımızda, nakliyatı tekel 
olarak yapmak hakkı yoktur, başka bir teşeb
büse mâni olmaya salâhiyeti yoktur. Fakat bu
na rağmen bu hatlarda serbest teşebbüs yolcu 
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taşımamaktadır arkadaşlar... Çünkü Denizcilik 
Bankasının taşıdığı fiyatlar, maliyetin çok du
rumdadır. özel teşebbüsü böyle bir fiyatla böy
le bir teşebbüsü yapmaya ikna edemediğimiz 
gibi, onun fiyatları da vatandaşa çok ağır gele
cektir. Ve o zaman Denizcilik Bankasının yap
tığı fedakârlık anlaşılacaktır. Bugün Doğu 
Karadeniz kıyısında, ferdî olarak veya bizimle 
birlikte bu teşebbüsü yapmak istiyenler olursa 
bunları bağrımıza basacağız. Kakat vatandaş 
bunu yapmamaktadır. Bu itibarla birtakım 
sözlü sorularla tazyik altındayız. Gemi adedle-
rinin artırılması istenmekte, daha konforlu ve1 

daha. rahat yolculuğun teminini bizden talebet-
mekteler. Halbuki bu imkânlar içinde bu plân
lı devrede artık bu mümkün değildir. Bunun 
için biz yorulacağız, siz yorulacaksınız fakat 
anlaşmak ve uğraşmak neticesinde artık vatan
daşa da plânlamanın zarureti icaplarını anlata
rak onları ikna yoluna gireceğiz. 

Denizcilik Bankası otel işletmeleri kâr .et
memektedir. Otel işletmek, kendi vazifeleri de 
değildir. Fakat bu ileride inkişaf edebilecek
tir. Turizm vaziyetimiz dolayısiyle Denizcilik 
Bankası bu külfeti üzerinde tutmaktadır. Tu
rizm Vekâleti teşebbüse geçtiği zaman bu oteli 
kendisine devretmeye hazırız arkadaşlar. Sarı
göllü arkadaşımız Denizcilik Bankasının nakli
yatının bu duruma düşmesi hakkında izahat is
tedi ve bâzı sorular da sordu. (Kendisi yok, ses
leri.) 

Arkadaşlar Denizcilik Bankası deniz nakli
yatı 110 milyon lira ödenmiş sermaye ile teşeb
büse girmiştir. Uzun ve teferruatlı rakamlarla 
vaktinizi alnııyayım. Bugün dünyanın en genç 
gemileri elindedir. Ve 1960 yılma kadar, bu te
şebbüs teşekkül ettiği andan itibaren, büyük ra
kamlar kaydetmek suretiyle kâr etmiştir. 1960 
ta en son kârı 34 486 000 liradır. Fakat, 1960 
Haziranında 70 sayılı bir tebliğ çıkarılmıştır. Bu 
tebliğle Denizcilik Bankası deniz nakliyatı, dün
yanın en genç filosuna sahibolduğu halde zarar 
etmiş olduğu görülmektedir. 1961 Haziranına 
kadar ihraç ettiğimizi CİF olarak, ithal ettiği
mizi FOB olarak ihraç ve ithal zarureti var 
iken bu kararla bunlar kaldırılmış ve bununla 
beraber, (Türk Parasının korunmasına dair 14 
numaralı Kararla kaldırılmıştır.) O zaman Türk 
Parasını korumaya dair 14 sayılı Kararla ecne
bi kaynakların getirdiği navlunun bedelleri; 
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transfer edilmediği için katiyen yaklaşmıyor
lardı. Bu kararla yani arz ettiğim bu iki ka
rarla müessese bu hale geldi. Bugün dünya ar
matörleri büyük bir buhran içindedir. 

Fakat, bütün dünya devletleri kendi arma
törlerine büyük yardımlarda bulunmaktadırlar. 
Bu yardımlar armatörleri bugünkü duruma ge
tirmiştir. Bugün Denizcilik Bankası, armatörler 
böyle bir himaye ve yardım görmediğinden müş
külât ve zaruret içinde bulunmaktadırlar. Onun 
için iğlerin düzene konmasına mâni teşkil eden bu 
kararların kaldırılması için Hükümet kanalın
da teşebbüse geçeceğiz. Bu kâfi gelmiyormuş 
gibi, Deniz Nakliyatının başına îpar Transport 
Şirketinin dört gemisi ağır bir yük olarak yük-
letilmiştir. îpar'm elindeki gemiler empayer de
nilen yaşları dolmuş, işe yaramaz gemilerdir. 
Binaenaleyh, böyle buhranlı zamanlarda kendi 
kendine navlun bulamıyan deniz nakliyatının 
gemilerinin başına böyle dört geminin yük edil
mesi hakikaten müesseseye zararlı olmuştur. 

Ayrıca 18 . 10 . 1960 tarihinde çıkarılan 
Bakanlar Kurulu karariyle îpar Şirketinin dış 
borçlarının kefaleti Deniz Nakliyat Şirketince 
kabulü temin edilmiştir. Yedi emin olarak al
dığımız bu gemilerin işletilmesinden mütevellit, 
yedieminlik masrafını çıkarmış olması lâzım
dır. Yedieminlik böyle bir vaziyette alınır. De
niz Nakliyat Şirketine bu şekilde mütalâa ve 
.durum sorulmamıştır. Soruşturma Kurulunun 
4 numaralı kararı ile yedieminlik verilmiştir. 
Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile dış borçları 
tekeffül ettirilmiştir. Bundan mütevellit ra
kam, rakamı okuyayım, deniz nakliyata, îpar 
Transport Şirketinin 11 milyon lira civarında 
masrafı olmuştur. Yedieminliği Soruşturma Ku
rulu verdiği için, bugün Soruşturma Kurulu or
tada olmadığı için, yediâdilliği kaldıracak mü
essese bulamıyoruz. 

Şimdi, bu işi Maliye Bakanlığı ile ciddî te
maslar yaptıktan sonra Hükümete intikal ettire
ceğiz. Esasen 70 sayılı Kararname ile bu hal 
meydana gelmiştir. Deniz Nakliyat ve îpar şir
ketlerine ait bâzı gemiler feci duruma sürük
lenmiştir. Bunun hakikaten ıztırabı içindeyiz. 
Bu hususu bugünkü hükümler muvacehesinde 
nasıl reddedeceğimizi düşünmekteyiz. 

Sarıgöllü arkadaşımın limanlara ait suali 
bize mütaallik değildir. Bu limanlan Bayındır-
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lık Bakanlığı yaptırmaktadır. Bugün, böyle bir 
liman yaptırılırken, işletmenin de bize aidolma-
sma rağmen Bayındırlık Bakanlığı bizimle en 
ufak bir istişarede bulunmak lüzumunu hisset
memiştir. Şimdi, burası da halledildi, bizimle is
tişare etmek suretiyle bu limanları yaptıracak
tır. 

Adalara dair sualle ilgili olarak bir tetkik 
ve etüt yaptıracağım, iktisadi olduğu takdirde 
bu sualin gerektirdiğini yapmaya hazırız. Bu şe
kilde sorulan sualleri cevaplandırmış bulunu
yorum. Başkaca sorulacak sualler varsa, cevap
landırmaya amadeyim. 

BAŞKAN — Soru sormak istiyen arkadaşlar 
var, buyurun Gerger. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Aynı cinsten 
olan maddelerin istihsal merkezlerinden büyük 
istihlâk merkezlerine naklinde yakınlık, uzaklık 
nazara alınarak haksızlığı önlemeye matuf ten
zilâtlı bir ücret tarifesi hakkında Bakanlığın 
bir düşünce ve bir tedbiri var mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANİ RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Uzun seneler düşünülmüş, yapılama
mış. Yeni bir tarife yaptık. Bu tarife arkadaşla
rımın ifade ettiğine göre yüzde 20, yüzde 30 hık 
bir tenzilât temin etmiştir. Fakat buna rağmen 
eğer, rezervi fazla, olan bâzı talepler karşısında 
kalırsak bu talepleri de takabbül ederiz. Kapa
site neye matuf ise bunun icaplarını yapmaya 
hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 

PTT, DD Yolları gibi müesseseler İktisadi Dev
let Teşekkülü haline geldikten sonra rant a bil i-
te prensiplerine müspet mi, menfi yönden mi ri
ayet ediyorlar? 

ULAŞTIRMA BAKANİ RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Efendim, demin arz ettim. Elbetteki 
müspet yönde bir gelişme olmuştur. Fakat şim
di burada kesin cevap vermek mümkün değil
dir. Plânlı devre bu suale cevap verecektir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim 
tavzih edeyim. Bu müesseselerin İktisadi Devlet 
Teşekkülü olmasında bir favda mütalâa ediyor 
musunuz?. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) -—• Zararımız yoktur. Sübbansiyona edil
diği vakit müesseseler zararlı değildir. 
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BAŞKAN — Rifat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vekâ

letin daha rautabl hale gelmesi için ie bünyede 
bir tadilât düşünmüyor musunuz: Yalnız zam
lardan ; şundan bundan bahsettiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) —-Arz ettim efendim. 

BAŞKAN — İzah ettiler, zatıâliniz bulunma
dınız. 

ULAŞTIRMA HAKAN t RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Bir senelik plan mucibince Haydar
paşa - Ari fiye elektrifikasyonu bitmiş olacak
tır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —- Teşki
lât içinde?. 

ULAŞTİRMA BAKANI IİİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Teşkilât yeni plânla birtakım vazife
ler yüklenmiş bulunuyor. Binaenaleyh mevcut 
personeli Plânlama Kanununun bize yüklediği 
vazifeler içindi; yerleştireceğiz. Bir tasfiye hatı
rımızdan katiyim geçmemiştir. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Etker. 
RİFAT ETKER (Ankara) — Sayın Bakan, 

«prensip kararı verdim, personelimiz vardır, 
almmıyacak dedi, Fakat, milletvekili ve sena
törlerin kendilerini tazyik ettiklerinden bahset
tiler. Sayın Bakan, Bakanlığa başladığı tarihten 
bugüne kadar, kendi Bakanlığı ile ilgili müesse
selere personel almışlar mıdır? Sonra, kim tara
fından tazyik ediliyor? (Lüzum yok, lüzum yok 
sesleri) 

ULAŞTIRMA BAKANİ RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Aldığımız olmuştur, fakat çok mah
duttur. Tazyik edimler, siz muhterem senatör ve 
nıilletvekillerinizdir. 

RİFAT ETKER (Ankara;) — ikinci sorum; 
Sayın Bakan zarar eden müesseseleri terk ede
ceklerini söylediler. Kolayca bir formül tatbik 
ediliyor, -mütemadiyen zarar edildiğini zannedi
yorlar. Meselâ 25 kuruşluk bir telefon mükâme-
lesi 65 kuruşa yükselmiş bulunmaktadır. Bu yük
selişler hakkında ne düşünmektesiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (De
vamla)—••Efendini, demin arz ettim. Biz bura
da kapasiteyi kaçırmamaktayız, yahut da mev
cut kapasiteyi muhafaza etmekteyiz. Telefonlar
da bugün için bunu1 düşünemiyoruz. Telefon 
aperey olarak kullanılmakta, bakım ve ağır mas
rafları gerektiren bir yaşıtadır, Bugün telefona 

gösterilen ihtiyat; çok şedittir. Ankara'da, is
tanbul'da 10 - 12 bin lira hava parası verilmek 
suretiyle telefon satın alınmaktadır. Binaen
aleyh.' buna ihtiyaç, çok şedittir. Bu durum kar
şısında, vatandaşların bir an evvel muhabere im
kanlarına kavuşturulması elbette lâzımdır. Bu
nu Avrupa ile mukayese ederseniz pahalı olma
dığını görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy. 
AIANSUİİ ULUSOY (Ankara) .--• Sayın Ba

kandan sormak istediğim şu : 4 500 aded tenzi
lâtlı telefon vardır. Bu telefonlardan PTT nin 
zararı nedir? Neden bunlar vatandaşlara tevzi 
edilmiyor ;' 

ULAŞTIRMA BAKANI RlFATÖC.TEN (De
vamla) — Efendim, bu hususu 19(5:} tatbikatın
da, düşünüyoruz. Bâzıları kanunidir. Bu kanunu 
kaldırmak için Yüksek Huzurlarınıza geleceğiz. 

Bâzıları ise kanuni değildir, onları da kaldıra
cağız. 

BAŞKAN — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, Sa

yın Yekil izahatında, [parların Deniz Nakliyat 
Şirketine belâ olduğu anlaşılan gemilerine bak
ma masrafı olarak İÜ milyonu aşan alacaklarını, 
yetkili mahkemelerin karar alması suretiyle, ge
mileri satıp masrafı karşılamak mümkün değil 
midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) — Bu hususu açıklamamı hatırlattığı 
için- arkadaşıma teşekkür ederini. Bu mevzu ih
tilaflıdır. Bu gemilere el konurken İpar'uı şah
sının büyük bir hissedarı olduğunu tahmin ede
rek el konmuştur. Fakat bugün diğer hissedar
lar Ipar'ın yüzde 15 gibi az bir hissesi olduğunu 
iddia elliyorlar. Bu mevzu mahkemededir, ha
len halledilenıediği için gemilere el koyamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER ((Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Posta İdaresinin zarar ettiği anlaşılı
yor. Ücreti .'M), 40 kuruşa, 50 kuruşa çıkarmak 
suretiyle zararın telâfisi mümkün değil midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (De
vamla) - - 50 kuruşa çıkarttık efendim. Mart
tan itibaren başlanacaktır. 

SUPHİ BATUR (Ordu) — Efendim, Ulaş
tırma Bakanlığının Görevleri ve Kuruluş Kanu
nunun 17 nci maddesindeki vazifeleri ulaştırma 
Dairesi ne zaman yerine getirecektir. • 
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ULAŞTIRMA BAKANI RlFAT ÖÇTEN (De

vamla) — Efendim, plâna göre Karayolları ulaş
tırma vasıtaları tek elden idare edilecektir. Bu
güne kadar bu dairemiz işlemez halde bulunu
yordu. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Senatörün olması iti
bariyle, Sayın Ege'ye söz veriyorum. 

ÎSKENDEK CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, Ulaş
tırma Bakanlığının kıymetli Vekilini dinle
mekten ve bu Bakanlığın çalışmaları hakkında 
malûmat almaktan çok memnun olduk.. 

Yalnız arkadaşlarım, ben bir noktaya do
kunmak isterim. Bizde Devlet İktisadi Teşeb
büsleri kurulurken devletin maksadı, bâzı 
mevzuları, bâzı işleri devlet; yarı devlet teşek
külü, yarı özel teşebbüs şeklinde olan bu mües
seselere devretmekle, bu müesseseleri kendi ba
şına bırakmak, ve kendi yağiyle kavrulur, ken
di geliri ile inkişaf eder vaziyete getirmek 
isteği idi. Bu müesseseler böyle kurul muş 
olmakla beraber, maalesef hiçbir zaman dev
letin ve dolaynsiyle siyasi kişilerin elleri bu 
müesseselerden çekilmemiştir. Ye sene sonları 
geldiğinde, bütçe müzakereleri geldiğinde si-
gaya çekerken, «Şu nasıl olur, bu nasıl olur» 
diye sorarız. 

Ben bir iki noktaya temas etmek istiyorum. 
Vekil Bey buyurdular ki, «Haliç vapurları iş
letmesi yılda 9 milyon zarar tevlidediyor» 
Denizbank'a. Niçin arkadaşlar?.. Bu, madem
ki, belediye sınırları içindedir, belediyeye ait
tir, belediyenin işletmesi lâzımdır. Belediye 
işletmiyorsa bunu Denizbank'a bıraktığına göre 
ya Denizbank'a belediye, vah utta belediyeyi. 
destekliyecek bir yer tarafından bu paranın 
ödenmesi lâzımdır. Ödenmez ve bunu Deniz-
bank sineye çeker. 

Bir de tercihli telefon meselesi vardır. Bu 
müesseseye ticari zihniyetle çalışsın diyoruz, 
bir taraftan da şuna buna telefon vereceksin 
diye kanunla, emirle teşkilâtı zorluyoruz, böy
lelikle teşkilâtın çalışmasının kazançlı olma
sına imkân vermiyoruz. 

Memur psikolojisi şudur .-memuriyet yap
mış bir insan olarak söyliyeyim ki, bir defa 
Vekilden, umum müdürden daire âmirinden 
bir usulsüzlük, bir kanunsuzluk geldi mi, o 
teşkilâtın içine huzursuzluk yayılır ve memur
da tam mânasiyle ne çalışma gücü kalır, ne de f 
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doğru dürüst iş yapar. Bu hata ve harekete 
o da birkaç tanesini eklemek -suretiyle işi da
ha kötüye götürür. Tenzilâtlı bilet meselesi, 
başta Parlâmento üyeleri olmak üzere, ne 
hakla ve niçin, Devlet Demiryoları zarar edi
yor derken, Devlet Demiryollarından tenzi
lâtlı bilet istiyoruz. Veyahutta, parasız be
dava bilet istiyoruz. Bizim gibi birçok te
şekküller, birçok vekâletler de bu şekilde Dev
let Demiroylarma ve dolayısiyle Denizyolları
na tazyik etmektedir. Eğer bu şekilde beda
va ve tenzilâtlı bilet vermek lâzımgeliyorsa 
bunu Hazine çatır çatır ödemelidir, ödemez-
se, o takdirde 'biz bütçede, «Efendim, niçin 
Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları za
rar ediyor» diye sormaya hakkımız olamaz. 

Vekil Bey buyurdular, dediler ki, «İktisadi 
olmıyan, ticari olmıyan işleri yapamayız.» 
Yok arkadaşlar!., iktisadi olmıyan, ticari ol
mıyan işleri, Ulaştırma Bakanlığı âmme hiz
meti görmektedir, yapmak mecburiyetindedir. 
Ticari, iktisadi değildir diye durduramaz. 

Denizbank'm otel işletmesi yerine feribot gi
bi bir işletme dururken posta telgraf ve muha
bere mevzuu üzerine yüklenmesi doğru değil
dir. ister Ulaştırma Bakanlığı iktisadi teşeb
büsleri olsun, ister diğer iktisadi Devlet Te
şebbüsleri olsun devletin bütçesinin karşısına 
hâkim bir şahsı dikebiliyor ve Hükümetle, 
devletle pazarlık edip kendilerini bu şekilde 
korııyabilirse işte o zaman ben zararın azala
cağına ve kâra geçileceğine muhakkak olarak 
inanıyorum. Bu teşkilâtın, benzeri teşkilâtın, 
âmme hizmeti olan vâsıfları arasında g"ayet ko
laylıkla ve anlayışla yürüyecektir? Bu noktayı 
arz etmek için huzurunuza çıktım, hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ulaştırma, Bakanlığının 'bütçe
sinin tümü üzerinde ki, görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza, arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in iştir. Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 Ö0O 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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201 

202 

203 

206 

B:4Ö 
Lira 

207 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 4 439 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 988 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul -edilmiştir. 
Oeçici hizmetliler ücreti 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
417-8 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 73 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı .Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkras'iyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri (ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 405 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 4 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
ıgiderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 81 500 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

£05 Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Yüksek istişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklerin hu
zur haklariyle yollukları 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Liman idareleri giderleri 
BAŞKAN --- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 4489 sayılı Kanuna ıgöre staj 
için yabancı memleketlere ıgon-
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

92 000 

112 500 

108 250 

213 001 

30 000 

16 500 

4 500 

50 000 

800 000 

40 500 

20 000 

3 001 
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453 

476 

501 

502 

653 

701 

703 

705 

781 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hava trafik kontrol kursu ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bakanlık Memur ve Müstah
demlerinin öğle yemeklerine 
yardım olmak üzere Yardım 
Sandığına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etniıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - îstimlâk ve satınalmalar 
İstimlâk ve satınalma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat alımları 
ve esaslı onarımları 

Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

200 000 

5 000 

3 001 

20 000 

70 000 

88 000 

490 000 

H — Devlet Hava Meydanlar işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1/165) 
(S. Sayısı : 29) (1) 

(1) 29 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

5.2.1963 O : 3 
Ulaştırmanın Bakanlık Bütçesi bitmiştir. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü 1963 yılı Bütçesine geçiyoruz. 
'BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları lş-^ 
letmesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 '286 300 
ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde .gösterildiği üzere 37 923 000 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutup oylarınıza 
sunacağım. 

[ A / l ] - CETVELİ 
B. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

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

202 Ücretler 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

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

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

Lira 

1 021 547 

18 170 445 

S65 851 

20 150 
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B :40 
Lira 

5.2.1963 O : 3 

210 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

5434 sayılı Kanuna göre T. C. 
vEmeMi Sandığına .yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminat] 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
(BAŞKAN -
lEtmiiyenler.. 
ıGiyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştin'. 
4598 sayılı Kanuna göre öde
necek tedavi gider ve yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin*. 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kaibul edilmiştin'. 

1 401 281 

3 600 

6 300 

7 500 

96 500 

991 000 

60 000 

186 500 

527 240 

708 195 

762 000 

6 000 

773 288 

B. 

403 

407 

408 

412 

414 

417 

418 

419 

120 

426 

151 

452 

453 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti/r. 
Oerlverilecek paralar 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Btıniyenler... Kabul edilmiştik'. 
Artırma, eksiltme ve ihale ko-
ımiisyoınlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur hakkı 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 
(Sıhhi malzemeler 
BAŞKAN — Kabul ed'enier... 
E biniyenle r... Kaibul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Jb'aız, acyo ve para taşıma 
giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 

.etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
•BAŞKAN — Kaibul ede id er... 
Eiımiyeıı]er... Kaibul edil mistir. 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

konferanslara ka-
v otluk ve gider-' 

Kongre ve 
ıtılacaklarm 
leri 
BAŞKAN -

Lira 

7 500 

1.000 

1 000 

40 000 

70 000 

155 000 

18 000 

50 000 

4 616 400 

40 000 

260 000 

275 000 
Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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s. 
476 

501 

502 

505 

©53 

.701-

703 

705 

731 

741 

761 

C. Senatosu 

Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kimin - Borçlar 
Geçen yıl 'borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1939 - 1961 yılları .borçları 
BAŞKAN — Kabul e'denler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
DHMÎ Memur ve Müstahdem
leri Yardım ve Biriktirme 
Sandığına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina ve pist onarımı 
BAŞKAN — Kabul ertemler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir, 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - istimlâk ve satmalmalar 
istimlâk ve isatınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
VI - Bina, hastane, okul, loj

man ve garaj inşaatı ve 
esaslı onarımları 

Yeni yapı ve esaslı onarım
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar v.s. satınalınması, 
yapımı ve esaslı 

onarımları 
Fabrika, imalâthane, çiftlik 

B : 40 
Lira 

215 000 

50 000 

50 000 

230 000 

100 000 

150 000 

287 000 

2 400 000 

772 630 

4 827 370 

5 
B. 

2 .1963 Ö :â 
Lira 

binaları, tamirhane ve depo
lar 70 000 
BAŞKANT — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
VII I - Sosyal sermaye yatı

rımları ve esaslı onarımları 
771 Pist, hangar, meydan yollan, 

spor sahaları, kuyular, ağaç
landırma, otopark yerleri, te
lefon, telgraf tesisatları, 
elektrik hatları, havagazı, ha
rici su lâğımı, fosseptik ve 
kanalizasyon tesisatları yapı-. 
mı, bakımı ve idame,giderleri 6. 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
IX - Makina ve teçhizat alım

ları ve esaslı onarımları 
781 Makina ve teçhizat satmalı

mı ve onarımı 21 286 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanuna göre satı-
nalınaeak taşıtlar 1 930 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup reyinize arz edece
ğim. 

(1 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir^ 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İ ş , 
letmesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılın
da elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetveh 
de gösterildiği üzere 69 209 300 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz-r 

İşletme gelirleri 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 

55 

5 

Lira 
975 000 

228 000 

006 300 
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Maddeyi tekrar okutup reyinize arz edece

ğim. 
(2. Madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte re

yinize arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinin her ıbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
'kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 'gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kamunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu kadrolar ertesi yıl 'bütçe kanunu tasarısı 
ite Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte re
yinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

5.2.1963' O : 3 
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün

deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak Öde
nekten : 

1939 - 1961 Devlet Hava Yolları ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1963 yılı 'bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım bö
lümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Mıaİiye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-. 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu ikamın 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenier... Kabul edilmiştir. Yarın saıbah 
açık oyunuza sunulacaktır. Bu suretle Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi bitmiş oluyor. Ken
dilerini tebrik ederim. 

Saat 23 ü 15 dakika geçe toplanmak üzere 
oturuma 20 dakika ara, veriyorum. 

Kapanma saati : 22,55 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma, saatti : 23,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : ZeM Zeren (Amasya), Sadik Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

/ — Çalışma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesine 
başlıyoruz. Söz Millet Partisi adına tnceoğlu-
nıın. Buyurunuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar; Çalış
ma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle Millet 
Partili senatörler adına tenkid ve temennile
rimizi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Biz Millet Partili senatörler olarak mem
leketimizde işçilerimizin refahını temin için 
-iktisadi durumumuzun imkân verdiği bütün 
.tedbirlerin alınmasını ve daha iyi çalışma 
şartlarının sağlanmasını, iş hayatının düzen
lenmesini, işçilerin yaşama seviyelerinin yük
seltilmesini, iş veren ile işçi arasındaki mü
nasebetlerin memleket yararına ahenkleştiril-
mesini, sosyal güvenliğin sağlanmasını, yur
dumuzdaki çalışma gücünün umumi refahı 
artıracak şekilde getirilmesini, candan arzu 
etmekteyiz. 

Bu günkü hakikat şudur k i ; Çalışma Ba
kanlığı Anayasamızla kabul edilen temel 
hakların büyük bir kısmının tanzimini üze
rine almış olmasına rağmen bu ödevleri bi-
hatokin ifa etmek için lüzumlu bütçe imkânı 
sağlanmamıştır. 

Halbuki Anayasamızın kabul ettiği temel 
hakların bir kısmına ait mühim fonksiyonla
rı üzerine almış olan Çalışma Bakanlığına 
gereği gibi fazla önem vermek lâzımgelir. 

İşçisayısında % 100, iş yeri sayısında 
% 200 den fazla bir artış müşahade edildiği 
halde bakanlık kadrosu bu nisbette takviye 
edilmemiştir. Meselâ : 

40 bine yakın iş yerine mukabil bakan
lık kadrosunda sadece 113 iş müfettişi kad
rosu bulunmaktadır. Bir müfettişe 337 iş 

yeri düşmekte olduğu anlaşılmaktadır. Hal
buki, iş müfettişleri yalmızca iş yerini tef
tiş ile bitmeyip, bütün münferit işçi şikâyet
lerini takibetmek İş Kanununa tabi iş, yerle
rini tesbit etmek için (bulundukları mırutaka-
ları daimî surette taramaya tabi tutmak ve 
İş Kanunu şümulüne alman iş verenlerin iti
razlarını tetkik etmek, işsizlik ve işten çıkar
ma sebeplerini mahallen incelemek gibi, gö
revleri de ifa etmek vazifesiyle mükellef ol
duklarına göre, murakabe ve teftiş fonksiyo
nunun kifayetsizliği bariz bir şekilde anlaşılır. 

Yapılan incelemelerde kazaların büyük bir 
kısmının teftiş ve murakabelerinin zamanında 
yapılmamış olmasından ileri geldiği ve bunun 
için de Bakanlık mevcut kadro ile ancak, İş 
Kanunu şümulüne giren iş yerlerinin tetkik ve 
tescilini ve 'bu suretle buralarda sosyal sigorta 
kanunlarının tatbikini sağlamak işine seferber 
olmak durumunda kalmıştır. 

Bu İtilbarla Çalışma Bakanlığı görevini hak
kı ile ifa edehilmesi için bugünün şartlarına uy
gun bir Teşkilât Kanunu ve kadro getirmesi 
lüzumuna inanıyoruz. 

Memleketimizde içtimai adaletin teessüsü 
için ana kanun mevkiinde olan 3008 sayılı İş 
Kanunu bugünün şartlarına asla cevap vere-
ciek durumda olmadığından, Çalışma Bakanlı
ğımızca tam ve günün şartlarına uygun bir İş 
kanun tasarısının Meclise sevk edilmesini bek
lemekteyiz. 

Elde mevcut 5018 sayılı Sendikalar Kanu
nu bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hüküm

leri ihtiva etmediğinden üyelerinin derdine de
va olmamaktadır. Esasen bu sendikalar bugüne 
kadar hakiki sosyal hüviyetlerini de iktisab-
edememişler ve siyasi tesirlere tabi tutularak 
bir türlü istikbale kavuşamamışlardır. Sendi
kaların kuvvetlenmesi için her türlü ortamının 
hazırlanması lâzımdır. Bunun için çeşitli iş 
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kollarına, ait hükümleri ihtiva edecek ve bugü
nün şartlarına uygun bir kanun tasarısının 
Çalışma Bakanlığınea aeele getirilmesi lüzumu
na kaaniiz. 

Memleketimizde son zamanlarda oldukça 
süratli bir tempo ile gelişen ve günden güne 
inkişaf eden çeşitli sanayi kollarında çalışan 
işçilerimiz artık kendi hak ve men fa aitlerini ko
ruyabilecek duruma geldiklerinden iş verenler
le karşılıklı müzakerelerle ihtilâflarını kemdi 
aralarında düzenleme bir kollektif mukavele 
aktine imkân vererek toplu sözleşme ve güven 
ve Avukat hakkı Kanununun Meclise getiril
mesinle intizar etmekteyiz. 

Tarım işlerimiz sosyal güvenlikten mahrum 
olduğunu yeni yapılacak olan Sosyal Sigorta 
Kanunundan tarım işçilerinin de faydalandırıl
ması lâzımdır. Bugün nüfusumuzun % 80 ni 
köylerde oturmakta ve ziraat! e iştijgal etmek
tedirler. Fakat, ziraat iptidai usullerle yapıl
dığından vle tek mahsul kaldırılmakta olduğun
dan ve ev ısanaıyii çok az olduğundan köylü va
tandaşlarımızın birçok zamanları heder olup 
.gitmektedir. Yapılan hesaplara göre köylümü
zün 'boş geçen iş saatlerini 50 şer kuruştan he-
sabettiğimiız takdirde, bugünkü 'bütçemizden 
daha fazla bir m'eblâğın heder olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bu gizli işsizliğe bir çar o bulunması için el 
ve ev sanayiinin köylerde yayılmasına çalışıl
malı ve ziraati modern bir hale sokarak tenev-
vü ettirilmeli ve fabrikalar kurulmalıdır. Plân 
için de dalha çok işçi çalıştıracak görüşü ter
cih etmek lâzımdır. B'âzı alanlarda makinadan 
-sarfı nazarla insan gücünden istifade etmek 
zorundayız. Avrupa'ya işçi gönderilmesi işinde 
Çalışma Bakanlığının daha çlok büyük bir ilgi 
ıgöistermesi ve hattâ bulundukları memleketler
deki durumlariyle de yakınen alâkadar olarak 
onların görgülü ve 'bilgili işçiler Olarak mem
leketimize dönmeleri temin edilmelidir. İşçi 
ücretlerinin niıs'betinde, ileri memleketi erin tat
bik ettikleri 'Modern usullerin kul 1 anılmaması 
lâzımigeîdiğine ve Ibu meyanda işçiyi teşvik et
mek, randımanını artırmak için işçilerin ve
rimi yükseltildikleri nisbette bir prim almaları 
esası kabul edilmelidir. Hattâ İktisadi Devlet 
Teşekkülleri tekrar teşkilâtlanmalı, bu teşkilâ
tın idaresine ve kararlarına işçilerin de iştirak 
•edecekleri tarzda bir yönetim kurulu kurul

ması lâzımdır. Asgari ücret tarifesinin her iş 
kolunda ve her ytM'de tatbikine çalışılmalıdır. 
İşçilerin eş ve çocukları da parasız tedavi edil
melidir. Münferit mesken kredileri verilmeli
dir. 

Demokrasinin tabiî sonucu olarak iş gücü
nün, sosyal adaletin gerektirdiği şekilde top
lumdaki yerini alabilmesi için yapılan çalışma
lar yeterli değildir. İşçilerin tazminatları, iş ve
renleri yıkacak durumlar arz etmekte olduğun
dan bunun için bir fon kurularak, iş verenler 
için dalha âdil bir hale getirilmesi lâzımdır. 
İşçi Sigortaları Kurumu işçilere taahlhüdettiği 
vecibeleri istikbalde olsun yerinle getirebilme
si için bu kurumu kuruluş maksadına uygun 
bir şiekilde çalışması lâzımgelir ki, müessesenin 
Vazifeisini hakkı ile ifa ettiğini söylemeye maa
lesef imkân yoktur. Ne teşkilâtı ve ne de ele
manları bugünkü modern sanayiin Çok çeşitli 
kollarında, çalışan işçilerin menfaatlerini sağ-
lıyacak, hasılı Sosyal güvenliğini temin edecek 
sıhhat ve karakterde değildir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu daire masrafları
nın İşçi Sigortaları Kurumuna tahmil edilmesi
ni yerinde görmüyoruz. Çünkü; bu mesele istik
baldeki taahhüt, vecibelerini ifa edebilmesi için 
gerekli teyakkuzun gösterilmesi lâzımıdır. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde çalıştırılan işçile
rimiz halen tatbik edilmekte olan değerlendir
me iıcriet sistemi işçiler arasında haksızlık ve 
hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Eskiden olduğu 
gibi hem kıdeme ve hem de ehliyete önem ver
mek suretiyle zaman zaman terfih ettirmek ve 
her terfide yeni bir unvan vermek suretiyle 
onları psikolojik bakımdan mutlaka takdir edil
meleri lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Hususi sektörde çalışan işçilerin durumu da
ha parlak değildir1. İşçi Sigortalarının yıllık ge
lirinin 2 milyon liraya yakın olduğu anlaşıl
makta olduğundan bunlara sanayi kollarında 
yatırım yapmak suretiyle işçi istihdamına yar
dım etmJes'i lâzımdır. 

Sağır, dilsiz ve sakatların bir işe yerleştiril
me imkânları sağlanmalıdır. İşçi ve iş veren 
münasebetlerinde işçilerin ruhuna hitabede'bil-
mek için psikolog ve içtimaiyatçılardan fayda
lanmak lâzımdır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumumda esaslı bir or-
ganizaısyon" bürosu kurulmalı ve teknik bilgi
lerinden İstifade etmek üzere uzmanlar getîril-
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melidir. İşçi Sigortaları Kurumunun doktor, 
kimyager, eczacı gibi sağlık personelinin aylık
larının mühendis, mimar gi'bi diğer fen adam
larının aylıkflariyle aynı seviyeye getirilmesi 
için teklif edilen kanun tasarısında memnuni
yet duyduğumuzu ifade eder, yeni bütçenin 
millet ve memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını 
candan diler, hepinizi ıhürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) " 

BAŞKAN -r Adalet Partisi adına Mehmet 
Ünaldı. Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş-, 
kah, muhterem arkadaşlarım, Muhterem Ça
lışma Bakanı ve kıymetli erkânı, 

Memlekette iş ve «alışma .hayatının düzen
lenmesi: vazifesiyle yükümlü olan Çalışma Ve-
lâletinin T963 yılı bütçesi hakkında zamanın 
müsaadesi nispetinde kısa mütalâa ve tenkid-
lerimize girmeden önce Adalet Partisi Senato 
Grupu Adına Yüksek Heyetinizi selâmlar ve 
hu bütçenin millî iktisadımızın iki mühim te
mel unsurunu teşkil eden sermaye ve iş gücünü 
tam bir anlayış ve ahenk içinde geliştirme 
yolunda hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Mulhterem arkadaşlar; 
Ekonomik düzen ' ve sosyal ; güvenlik mev

zuunda bir birinin ayrılmazı olan işçi ve iş ve-
rejı münasebetlerindeki gelişmeler birçok Garp 
memleketlerinde birtakım sınıf mücadeleleri ve 
yıkıcı çarpışmalar neticesinde elde edilmesine 
rağmen memleketimizde hamdolsım gelmiş geç
miş iktidarların takibettikleri sağlam sosyal 
politika sayesinde ve Türk işçisi ve iş verenle
rinin vatanperver davranışları neticesinde sulh 
sükûn içinde bugünkü merhaleye ulaşmıştır. 

Bu münasebetle şu noktaya bilhassa işaret 
etmek isterim ki, ekonomik ve sosyal hayatı
mızda işçiyi ne miktar himaye ediyorsak iş've-

. renin de hak ve menfaatlarına aynı miktar say
gı göstermemiz bir vazifedir. Zaten bu mevzu
lar Anayasamızda ve siyasi partilerimizin prog
ramlarında ehemmiyet atfedilen müesseseler oldu
ğu içindir kî" gerek iktidarın gerek karşı siyasi 
partilerin bunları politika ve propoganda ser
mayesi yapmalarına cevaz vermiyoruz. 

Saniyen; çalışma hayatı zincirleme ku
rulan bir düzendir. Bu düzende bir mevzuun 
halli kendinden önce mütalâası gereken mevzu
ların halline bağlıdır. Meselâ bir grev mües-
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sesesini kurmadan önce Sendikalar ve Kollek-
t.if iş akdi müesseselerini tahkim etmek bir 
zarurettir. Bu müesseselerden önce de bunlar
la ilgili ücret, iş yeri şartları, sosyal sigorta 
müesseselerini kurmak lâzımdır. Binaenaleyh 
1936 yılından bu yana bu yoldaki rabıtalı ça
lışmaları yapanların hisselerini ayırmasını bil
meyi bir kadirşinaslık saymamalıyız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sermaye ile iş gücünün gerek birbirleriy

le olan münasebetlerini gerek bu iki müesse
senin Devletle olan münasebet ve irtibatını 
ayarlamakta olan 3008 sayılı ve 1986 tarihli îş 
Kanunu hiç şüplhe yoktur ki bir başlangıç te
sisi olarak vazifesini yapmış ve günün değişen 
ihtiyaçları muvacehesinde yaralar almış, ta
mirat görmüş ..ve nihayet devrini tamamlıyarak 
tamir göremez hale gelmiştir. 

1960 yılı bütçesini müzakere eden Meclis
ten bu yana her yıl, çalışmalarının tamamlan
dığı ve yakında Meclise sevk edileceği tekrar-. 
lanan iş Kanununun (hâlâ son şeklini bulmamış 
olması Meclise sevk edilmiş olan. kollektif iş 
akdi, Grev ve Lokavt, ve 'Sendikalar kanun 
tasarıları ile yakın münasebeti bulunması dola-
yısiyle tâbiri mazur görün bir nevi «İslim ar
kadan gelsin» zihniyetini temsil etmektedir.. 
Zira mer'i îş Kanunu yeni taşanlarla birçok 
noktalarda tearruz halindedir ve yeni birtakım 
hükümler getirmek -mecburiyetindedir. Bu se
bepten de yukarıda adı geçen tasarılarla muva
zi olarak müzakere ve kabulü gerekmektedir. 

Diğer taraftan Tarım îş Kanunu üzerindeki 
çalışmalar seneler öncesi hazırlık safhasına gir-̂  
m iş olmasına, hattâ ehemmiyet derecesi ve boş
luğu cemiyeti şiddetle zorlamasına rağmen ha
lâ Yüksek Meclise, sevk edilememiştir. 

Yine tarım sahasını ilgilendiren ve 'mev
zuat yokluğu dolayısiyle gerek .iş verenleri, ge
rek işçileri ve gerekse istihsali zor durumlara 
ve tehlikeye sokan Aracılar Kanunu- çıkmak 
üzere, iken 1960 yılında kadük olmuş-ve bugüne 
kadar maalesef bir himmet ve şefkate m-azhar 
olamamıştır. ' • - •• •'-•'••' 

Bugün çıraklık müessesesi mevcutuvey^Ti-
atla düzenîenememekte ve birtakım" sızlanma'la* 
ra ve ihtilâflara yol açmaktadır. Bu müessese
nin de bir kanunun himayesine ve di'siplinine 
alınmasını bilhassa lüzumlu görmeMfeyiz^r;; /. 
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Bakanlığın teşkilât kanununa gelince: Bu 

kanunun bugünkü ihtiyaçlara cevap vereme
diği malûmunuz olduğuna göre hazırlandığı 
beyan buyurulan bu tasarının ıda 'biran önce 
Yüksek Meclise sevk edilmesi dua beklemente-
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çalışanların yaşama seviyesinin yükseltil

mesi mevzuunda ücretlerin en mühim faktör
lerden foiri olduğunda şüphe yoktur. Memleke
timizde ücretler serbest iş piyasasında arz ve 
talep ve mukavele serbestisi prensipleri daire
sinde teessüs etmekte ise de ücretin sermayeye 
madun karekteri Devletin birtakım müdahale
lerini ieabettirmiştir. 

Devlet 'bugüne kadar asgari ücret politika
sı hafta ve bayram tatillerinde ücret ödenme
si, yıllık ücretli izin, Devlet sektöründe ikrami
ye, asgari geçim indirimi, toplulukla iş ihtilâ
fı gibi müesseselerle ücretleri daima takviye 
etmiş olmasına rağmen emeğin istihsalden 
aldığı hissenin normal geçim seviyesini temi
ne muvaffak olduğunu iddia ve kabul edile
mez. Ücret piyasasını arz ve talep kaidelerine 
göre tesis makşadiyle hazırlanmış olan kollek-
tif iş akdi, Grev ve Lokavt kanunu tasarıları 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Bu tasarılarla 
doğrudan doğruya irtibatı olan Sendikalar ka
nun tasarısının daha ön plânda mütalâa edil
miş olmasını temenni ederdik. Zira işçi hakla
rının temin edilemediği veya öyle farz edildi
ği yerlerde bu hakkın temini için başvurula
cak en son müessese grev ve bu hakkı kullan
ma yetkisi de sendikalarda olduğuna göre malî 
kudretten ve tecrübeden mahrum sendikala
rın grev ilânı mümkün ve müessir olamıyaca-
ğı gibi mukabil darbenin altında dağılıp peri
şan olması mukadderdir. Grev müessesesinin 
mevkii tatbika konulabilmesi sendikaların ma
lî kudreti Veya işsizlik sigortası ile alâkalıdır. 
önce bunlar temin ve tesis edilmedikçe grev 
hakkını tanımanın mânası olamaz ve sadece bir 
Anayasa hükmünü yerine (getirmekten ve hem 
bu hakkı talep edenleri hem de kendi kendi
mizi aldatmaktan ileri 'bir ifade taşımaz. Kal
dı ki, asgari ücret politikası dahi tam ve kâ
mil bir hale gelmemiştir. Henüz 49 vilâyette 
hem de bütün iş kollarına tatbik edilememiş 
bir haldedir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Sosyal güvenlik sahasında sigorta kolların

da şimdiye kadar muhtelif istikâmetlerde vu
kua gelen değişiklik ve gelişmeleri günün 
şartlarına uygun bir şekilde tek bir metin ha
linde toplıyan Sosyal Sigortalar kanun tasarı
sının Bakanlar Kurulu gündeminde bulunma
sından memnuniyet duymaktayiz. Ancak si
gorta kollarının taaddüdü ve sigortaya taıbi 
işçi sayısının çoğalmış olmasiyle îşçi Sigorta
ları Kurumunun bugünkü statüsü ile bu ağır 
yükün altındam kalkabileceğine inanmıyoruz. 

Başlı başına birer dâva olan işçi meskenle
ri inşası, tedavi müesseselerinin kuruluş ve iş
letmeleri ve büyük meblâğlara baliğ olan prim
lerin nemalandırılması işlerinin tbu kurum
dan alınacak müstakil ve mütehassıs kurum
lar eliyle tedvir edilmesi damanı gelmiş geç
miştir diyebiliriz. 

Bu sebepten yeniden hazırlanması gere
ken îşçi Sigortaları Kurumu Teşkilât Kanunu 
prim tahsilatı, sigortalılarla 'olan münasebet
lerin ayarlanması, sigorta fonlarını kullana
cak müesseselerle vâki irtibatı tesis ve temi
ne mütedair hükümlere inhisar ettirmenin 
lüzumuna kaaniiz. 

Bu husustaki tavsiyelerimizi kısaca arz ede
lim. 

1. îşçi Sigortaları Kurumunun kanunen 
işçi meskenlerine tahsis etmeye mecbur oldu
ğu sigorta primlerini kurulacak müstakil ve 
mütehassıs bir işçi meskenleri kurumuna devir 
edecek, bu kurum ihtisas müessesesi olduğu 
için elbette daha düşük maliyette ve ıbinnetice 
daha çok sayıda mesken yapabilecektir. Hattâ 
bu kuruma sağlık tesisleri ve şube binaları 
yapma vazifesi de verilmelidir. (Bu suretle bir
takım müteahhit kârları ve kooperatif (suiisti
malleri diyemiyorum) acemilikleri de bertaraf 
edilmiş olacaktır. 

2. Tedavi masraflarına ayrılan fonlar işçi 
sağlığı kurumu adiyle kurulacak bir müessese 
tarafından idare edilmeli ve bu suretle bir ihti
sas şubesi eliyle.bu hizmet yapılmalıdır. Sözü 
buraya getirilince bir noktaya daha temas et
mek isterim. İşçi Sigortaları Kurumu bir ta
raftan hastane kadrolarına çok düşük eczacı 
kadrosu koyduğu için bu kadrolara eczacı bula
mazken diğer taraftan eczane kurma denemele
rine girmektedir. Bu hususun hatalı olduğuna 
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işaret ederken sigortalı hastalara müracaat ede
ceği doktorları seçme hakkının tanınması yolu
na gidilmesinin de şikâyetleri azaltacağına inan
maktayız; Hastane tesis etmenin rantabl olma
dığı yerlerde ise mevcut hastanelere imkân sağ
lamak ve mukavele yollariyle bağlanmanın fay
dasına işaret etmek isteriz. 

'•). «Sosyal Sigorta bir Devlet hizmetidir. 
Dünyanın her yerinde Devlet murakabesine ta
bidir. Bu murakabe geçmişteki misallerin te
kerrürüne yol açacak şekilde bir baskı haline 
gelmemeli ve İşçi Sigortaları Kurumuna pirim 
ödiyenlerin hakları korunmalıdır.» Muhterem 
arkadaşlar, bu söz Sayın Çalışma Bakanının sö
züdür. 

Diğer taraftan Meclise sevk edilmiş bir Dev
let Yatırım Bankası tasarısı vardır. Bu tasarı 
kurumun serbest imkânlarını bu banka emrine 
yatırmasını âmirdir. Biz Adalet Partisi olarak 
yukarıdaki sözle bu tasarı hükmünü bağdaştı-
ramadık. Fikrimiz odur ki, pirim verenlerin 
hakkı •tamamen hususi hukuk hükümlerine tabi 
ve banka hüviyetini taşıyan ve Devlet tarafın
dan hiçbir mükellefiyet yükletilmemiş ve yük-
letilmiyecek olan bir müessese marifeti ile ne-
malandırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; sosyal 'sigortaların 
bünye ve mahiyetleri dışında bu sigortalara tabi 
insanların tatbikattan neşet eden şikâyetleri 
vardır. Bu şikâyetler himmet ve gayretle or
tadan kaldırılabilecek nevidendir. Gerek pirim 
tahakkuk ve tahsilinde, gerek işçilere bu sigor
ta kollarından yapılacak ödemelerde veya aylık 
bağlanmasında formaliteden mümkün olduğu 
kadar uzaklaşan, işçileri ve iş yerleri zorlaını-
yaeak, usandırmıyacak bir sisteme gitmek, işçi
lerin sağlık müesseselerine yönettikleri çeşitli 
şikâyetlerin üzerine dikkatle eğilmek öyle zan
nederiz ki, sosyal sigortalara «işçiye pirim öde
me» külfeti yüklemeden yeni bir kol eklemiş 
kadar ehemmiyet taşıyacak ve sigortaya itimat 
ve itibar getirecektir. 

Muhterem arkadaşlar; memlekette işgücü 
piyasasını tanzim etmek gibi büyük ve çok mü
him bir vazifenin sahibi bulunan îş ve İşçi Bul
ma Kurumu için tenkid mânasını taşıyan bir 
söz sarf etmek insaf ölçülerinin dışına çıkmak 
demektir. Zira bu kurum bugünkü bünyesiyle 
sakattır, hareket kabiliyetinden mahrumdur. 
Kanaatimiz bu merkezdedir. Sayın Bakanın 
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geçen yıl söylediği şu söz de bu kanaatimizi tah
kim etmektedir. (Bu Kurumun 500 küsur me
muru vardır. Halbuki en az bu sayıda teşkilât 
ünitesine sahibolması lâzımdır.) 

Görüyorsunuz ki, iştirak halinde olduğumuz 
bu söz bir hakikati ne kadar açık ifade etmek
tedir. 

Bugün İş ve İşçi Bulma Kurumunun malî 
kaynakları mahallî idare ve belediye bütçeleri
ne bağlı kaldığı müddetçe bu Kurum iş yapıyo
rum derse, size birçok rakamlar getirirse alda
nırsınız. Bu rakamlara müşteri çakmayınız. 

Şu halde bu kurumun isim ve süs olmaktan 
ileri bir mâna taşıması ve faideli olması için ön
ce hizmetin icabettirdiği miktar ve ölçüde malî 
imkânı temin, sonra da müeyyide noksanlığını 
kanun hükümleriyle bertaraf etmek zaruretine 
inanıyor, bunun zamanının da çok geçmiş oldu
ğuna işaret etmek istiyoruz. Bugün kaynakları 
kendi hizmetlerine kifayet etmiyen belediye 
bütçelerinden vazgeçilerek umumi bütçenin 
1/1000 i de olsa bu işe tahsis edilmelidir. Aksi 
halde kendi kendimizi aldatmıyalım ve bu mü
esseseyi konuşturmıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım; iş ve tşçi Bulma 
Kurumundan bahsederken bu müessese ile ilgi
li ve bu müessesenin tetkik ve çalışmaları ara
sına giren işsizlik sigortasına da temas etmek 
icabediyor. Yukarıda zikrettiğimiz gibi bu si
gorta kolu sendikaların malî imkânlarının yanı-
başmda grevi takviye edebilecek bir payanda
dır. Halbuki bugün modaya uygun lâfların ya
nında bu sigorta kolundan hemen hiç bahsedil -
memektedir. Hattâ Sayın Bakanın beyanlarına 
göre işsizlik sigortası biraz lüks bil' sigorta ko
lu olduğu için daha uzunca bir müddet bu si
gortadan bahsetmenin faide vermiyeceğine inan
mamız gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tenkide aldığımız meselelerde sizleri sıkma

mak için teferruata inmeden beyan ettiğimiz 
mâruzâtımıza son verirken Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize ve iş hayatımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, dinlemek lûtfun
da bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktinde bitirdiğiniz için ben 
teşekkür ederim. (Gülüşmeler), Cumhuriyet 
Halk Partisi adına Sahir Kurutluoğlu. 
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SAHİR KURUT LU( >ĞLU (Cumhurbaşka

nınca IS. Ü.) —• Muhterem arkadaşlarım; Ana
yasamızın 40 ve mütaakıp maddeleri hudu
du içinde düzenlenen ve temel kaidelere 
bağlanan sosyal ve iktisadi hayatımızın öz
lenen ve beklenen gayeye ulaşmasındaki mü
him vazifeler yüklenmiş bulunan Çalışma 
Bakanlığın mütevazı bir bütçe içinde gör
düğü hizmetler ve ipkasına gayret sarf eyle
diği vazifelerden dolayı tebriklerimi bildi
ririm. 

19;!(> yılında umumi hukuk düzeni içinde 
yer almış (bulunan iş hukukumuzun, kısa bir 
zaman içinde korunması gereken haklar za
viyesinden ve düzenlenmesi gereken münase
betler silsilesi bakımından muhtacolduğu 
müessiriyeti lâyıkıyle kemale erdirememiş 
olması, üzerinde ciddiyetle durulacak bir 
mevzuu olsa gerektir. 

Zirai saha dâhil olmak üzere kalkınma 
yolundaki gayretlerimiz ve ittihazına •meç
imi* olduğumuz tedbirler ister istemez bir 
sanayileşme hareketi ve bununla beraber 
yürümesi gereken diğer sosyal müesseselerin 
hareketlerini zaruri kılmaktadır. 

Vardığımız merhaleleri tâyin hususunda 
ve iktisaden gelişmenin tahakkuku yolundaki 
mikyasın, bu sahada nüfusun umumi nüfu
sa olan nisbeti bakımından arz edeceği teza-
yüd veya tenakus olacaktır. 

Bu bakımdandır ki, .endüstrileşme ve bu
nun tabiî neticesi olan şehirleşme hareket
lerinin arz edeceği vüs'at ve sürat ve bu
nunla müterafik olarak diğer sahalardaki iler
leme ve hamleler sosyal politikamız bakı
mından tesirlerini gösterecektir. Hu sebeple
dir ki, sosyal dâvalarımız, ciddî bir* gay
rete muhtacolup cemiyet bünyesinin bekle
diği hudut .içinde lâyık olduğu 'ehemmiyete 
göre ele alınması zarureti doğmaktadır. İm 
halin tabiî neticesi de Anayasamızda huduf-
1 andırılın iş ve ana kaidelere bağlanmış olan 
bu mevzuların gerek tahakkuku ve gerek
se idamesi yolundaki gayretler, sadece Ça
lışma Bakanlığı mevzuu olarak kalamıyaeak, 
bir Hükümet politikası olarak kendini gös
terecektir. Hemen ilâve etmek isterim, bu 
politikada, daima değişebilen hükümetlerin ken
di politik görüşleri hududu içinde değil, Ana

yasamızın sınırları dâhilinde hududunu bulma
sı kaçınılmaz bir hakikat olmalıdır. 

1945 yılında henüz inkişafa mazhar olmamış 
bulunan hukukumuz ve iş hayatımızın politik 
düzeni bir Bakanlık faaliyeti çerçevesi içinde 
mütalâa edilmiştir. Fakat kuruluşundan bu ya
na geçen on yedi senelik zaman zarfında cemi
yetimizin bu konuda eriştiği nokta, ve sosyal 
hayatın bugünkü anlayış içinde ulaşması gere
ken hedef ve gayeleri bu kuruluşun varlığı
na sığmıyacak kadar ehemmiyet arz etmiştir. 

Bu sebepledir ki, Çalışma Bakanlığı hiz
metlilerinin bu açıdan görülmesini ve bu ba
kımdan ehemmiyetini ölçülerek taazzuv ve ge
lişmesinin mümkün kılınması temenniye şa
yandır. 

Geçen yıl bütçesindeki tenkidler ve bu ten
kidi erin çizdiği istikamet hududu içinde Hükü
metin yapması gereken faaliyetleri ümitlerimi
zi artırmış bulunmaktadır. 

Çalışına Bakanlığı Sendikaları Kanunu, Top
lu îş Sözleşmesi ve Grev kanunları üzerindeki 
faaliyetlerini ikmal etmiş olmakla cemiyetin 
beklediği sosyal bir düzenin hukuki esaslarını 
tayin etmiş bulunmaktadır. 

Sendikaların bugün içinde bulunduğumuz 
sosyal nizamın işlemesindeki tesirleri ne inkâr 
ve ne de ihmâl edilemiyecektir. 

Temel hukuk nizamı içinde, (çalışanlar ve 
iş verenler önceden izin almaksızın sendikalar 
ve sendika birlikleri kurma, (bunlara serbestçe 
ön olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptir
ler. 

işçi niteliğini taşıyan kamu hizmeti görevli
sinin üzerindeki hakları kanımla düzenlenir. 

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykı
rı olamaz.) 

Hukuki esaslarını bulan sendikalarımıza ta
alluk eyliyen mevzuat tabiîdir ki bu hududun 
daraltılm'dsı ile düzenlenemiyecektir. 

Sendika kanununun taki'bedeceği esaslara 
gelince; çalışan herkesin sendika kurması hak
kına sahibolması, 

Esnaf yanında çalışanların bugün olduğu 
gibi bu haktan mahrum kalmamaları, 

Hizmet âktine dayanarak çalışanların, ne
şir mukavelesine istinaden mesai sarf edenlerin 
bu haklarmı kullana'bilmeleri, 
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Nakliye mukavelelerine göre hizmet veren 

ve fakat bir iş vereni bulunmıyanların ve işçi 
niteliğine haiz olmıyan, kamu görevlilerinin 
bu yolda bir teşekküle sahibolabilmeleri, sen
dika kurma hürriyetinin sınırlarını teşkil etme
lidir. 

Bunun hemen yanı başında sendikaların ön
ceden izin almaksızın kurulmaları genişliği ya
nında, idari yollardan yok edilmeme teminat
ları kendiliğinden tezahür eyliyen bir hak ola
rak meydana çıkar. 

Ancak Anayasamızda korunması gereken 
temel nizamlara müteveccih olan ve siyasi 
partilerin bile temelli yok olmalarını doğura-
bilen suçların sendika organlarınca mubah 
telâkki edilmeleri de Anayasanın tanıdığı bir 
hürriyet olamıyacağmdan bu hallerin mahkeme 
karariyle sübûta ermesi halinde sendikaların 
kapatılabilmesi de Devletin korunması gereken 
haklarına mütaallik hukuki neticeler meyamn-
da mütalâa edilmelidir. 

Sendikalar mahiyetleri itibariyle bir siyası 
faaliyet manzarası arz etseler bile bunun geniş 
mânada kalbulü mümkün görülemez. Bu itibar
ladır ki; 

Yalnız siyasi partilere tanmtmş olan bâzı 
hakların sendikalar tarafından kullanılması 
mümkün değildir. Meselâ (aday gösterme) hak
kı gibi. 

Siyasi partilerin sendikalar tarafından bes
lenmesi. 

Siyasi partilerin sendikaları beslemeleri. 
Siyasi bir parti adı altında kurulmaları. 
Bir siyasi parti teşkilâtı içinde organ olarak 

yer almaları asli hüviyetlerinin yok olmasını ve 
politik bir âlet haline gelmeleri doğuracağın
dan mümkün görülemiyecektir. 

Bunun yanı başında şu hususların da beraber 
mütalâa edilmesi zarureti vardır. 

Sendikalara üye olabilmek için alelıtlak si
yasi partilere veya bir siyasi partiye üye olmak 
şart olarak düşünülemez. Sendikaya üye olmak
ta büyük ehemmiyet taşıyan bu kaydın sendi
ka hizmetlerini kabulde de işlemesi tabiîdir. 

Sendikaları derneklerden ayıran hakuki 
esaslara işaret etmek isterim. 

Sendikaları derneklerden ayıran hukuki öl
çü, toplu iş akdi veya meslekin müşterek men
faatlerine mütaallik hususlarda sendika üyele-
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ri lehine dâva hakkına veya dâva sebebiyle 
husumete ehil olmalarmdadır. 

Bir sendika veya müştereken hareket eden 
sendikalar bir iş yerinde, işçilerin muayyen 
bir nisbet dâhilinde ekseriyetine sahip iseler, 
iş verenden üyelerinin sendika aidatını keserek 
sendikaya ödenmesini istiyebilmelidirler. 

Hasarı sendikalardaki takdirin ve bu gibi 
suçların doğup doğmadığını tesbîtini hakime 
mevdu olması şart olmalıdır. 

Toplu iş akdi ve grev; bu zaviyeden de 
temel nizamın gayeleri bakımından mütevaata 
mecbur olduğumuz kaidelerin hukukan çerçe
velenmesi taibiîdir. 

Grev siyasi olarak işliyecek bir mekanizma 
olmamalıdır ve değildir. 

Grev iş verenle işçi hakları bakımından 
doğan bir haktır. Bu itibarla : 

Toplu iş akdi için işçi tarafından iş veren 
müzakereye çağrıldığı halde gelmezse, 

Toplu müzakere sonunda taraflar anlaşmaya 
varamadıkları taktirde uzlaştırma Komisyonu 
tarafından teklif edeceği hal çaresi üzerinde 
mutabakat hâsıl olamazsa, 

îş veren mukaveleden ve mevzuattan doğan 
işçi haklarını ihlâl ederse grev hukukan kul
lanılacak bir hak olur. 

Ancak tedbir ve mahkemeye müracaat hal
lerinde grevin hüküm sonuna kadar devam et
memesi halleri hakların himayesi zaviyesinden 
bir hususi tedbiri olacaktır. 

İstisnaları : Harh, seferberlik hallerinde 
grev işlenıemelidir. Memurların can ve mal 
kurtarma hizmetlerini görenler hastaneler, dis
panserler. eczaneler, ilâç imal eden yerler 
grev yapmamalıdırlar. 

Umumi felâket hallerinde örfi idarelerde ya 
izne bağlanmalı veya bu hak bu zaman içinde 
kullanılmamalıdır. 

Grev umumi hayatı felce uğratacak ise ta
tili de hükme bağlanmalıdır. 

Grevde bir noktanın da ehemmiyeti üzerinde 
durmak isterim. 

Grevlerin akitlere tesiri ve hukuki netice
lere sağlam hukuk esaslarına dayanmadığı tak
dirde haksızlıkların doğmasına sebebolacaktır. 
Grev zamanında muallakta kalan akdin taraf
larca istimali veya kaldırılması hallerinde en 
iyi yolu aramak zaruretindeyiz. 
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Toplu iş sözleşmeleri de bugün yeni bir mev

zu olarak hukukumuzda yer alacaktır. 
İşin disiplinli olması için toplu sözleşme hak

kının ekseriyet sendikasına tanınması zaruri
dir. 

Bir iş yerinde ekseriyette olan sendika bu 
hakkı kullanmalıdır. 

Sendikaya dâhil olmıyanlara da sâri olmalı 
ancak sendikaya dâhil olmıyanlarnı da (tesanüt 
aidatı) ödemeleri şart koşulmalıdır. 

Sözleşmeler, iş kolu veya iş yeri esasına gö
re yapılmalıdır. 

Sevk edilen kanunların bu hukuki anlayışa 
uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Karşılıklı münasebetleri düzenleyen kaide

leri ehemmiyeti ne derece büyük ise, sosyal sa
hada ve umumi hayatta tek taraflı düzenlene
cek müesseselere verilecek istikametin de haki
kiliğine, hukukiliğine ve vatandaşları inandır
mak o derecede zaruridir. 

Sosyal hayatın, cemiyetin m arazî bir nokta
sını teşkil eyliyen işsizlik ve bunun giderilmesi 
çareleri ve İşsizlik Sigortası bu manâda başta 
gelen bir meseledir. 

Filhakika iş hayatının düzenlenmesinde biz
den çok daha evvel davranmış olan memleket
lerde bile bu mevzu en sonra ele alınmış ve me
sele sadece bir sigorta müessesesi ile giderilenıi-
yecek kadar mühim görülen ve işsizliği giderme 
çareleri beraberce yürütülmek istenmiştir. 

Şurasını işaret etmek isterim ki, işsizliğin 
yaratacağı korkunun insan ruhundaki tesirini 
daima göz önünde bulundurmaya mecbur oldu
ğumuz kadar, işsizliğin yaratacağı sefalet ve ce
miyet üzerindeki tahribatından daha derin olan 
kin ve garazın tehlikesini ön plânda, mütalâa 
etmek zorundayız. 

Türkiye'mizin kesin bir sınır mücadelesi ile 
karşı karşıya bulunmama istidadı, millî bünye
mize uygun sosyal mevzularmıızın rahatlıkla hal
li sebeplerinden biri olacaktır. Sosyal barış için
de bunlara çare bulunabileceğinin verdiği bah
tiyarlığı kaydetmek isterim. 

Yapısı, olgunluğu, iç duyguları ve sosyal 
adalet anlayışı bakımından servete ve varlığa 
karşı düşman telâkkilerinin karşısında olduğunu 
davranışlariyle ve her vesile ile ispat etmiş olan 
Türk işçisinin bu asil hareketini huzurunuzda 
belirtmekten -şeref duyarım. 

Kkonomik mütearefelerde, içtimai adaletin 
hakiki hüviyetini ortaya, koyan ilmî tarif ve an
layışlarda- yvv değiştirecek bir kelimenin doktrin 
farklarım yarattığını ve derin uçurumlarla ikti
sadi i. mezheplerini doğurduğunu, tekâmül ile İh
tilâl metodlarının ortaya, çıktığını ve gelmiş 
dcğişiliklerin bir örtü olarak kullanıldığını yu
karda arz ettiğim yapısı ile bile, sezen Türk iş
çisine insan haysiyetim1 yaraşır bir hayat sevi
yesini temin etmek de Devletin ve binnetice biz
lerin asli vazifelerimiz nıeyanındadır. 

Muhterem arkadaşlarını; serveti fak re, var
lığı, yokluğa indirmek gayretlerinin doğuraca
ğı felâketi müdrik insanların yaşadığı Türkiye'
mizde seviyeleri düşürmekle değil, yükseltmek
le içtimai re fallı in ve içtimai a'dale'tın tesis edile
ceğine hepimiz inanmaktayız. 

farkın -fallır telâkki edildiği yov; cemiyetin 
umumi hayatında aranmamalıdır. 

İdare edenlerin kemlilerine mevzu salâhi
yetleri bir nimet vasıtası olarak kullanmamaları 
düstur olarak kabul edilmelidir. 

Peygamberlerin ümmetlerinin refahını arar
larken nübüvvetlerini hizmetin emrinde tutup 
nimeti reddettikleri gibi bir anlayışa salıibolma-
ııuı düsturu olarak kabul edilmelidir. Fa'lır o 
vakit faizli olur. 

Muhterem arkadaşlarım; itidal devrinin sağ
lam temelleri üzerine oturtulması gayemizdir. 
Bu gayeye vusulde ve bunları başarmamızda 
bizlere de düşen vazifelerin bulunduğunu kabul 
edeceğinizden emin olmanın bahtiyarlığını ta
şıyorum. Dünyadaki içtimai nizamın, siyasi par
tilere karşı, inançsızlık ve itimatsızlık istikame
tine doğru kaydığı memleketlerde hangi nevi 
idarelere doğru akış olduğunu dikkat edersek 
görmemek mümkün değildir. 

lîu itibarladır ki, birbirini seven insanlar 
topluluğu olduğumuz kanaatini hem kendimizde 
ve hem de bizden bu yolda hizmet bekliyenler-
de birleştirmek zorundayız. 

Memleketin gelecekteki demokratik nizamı
nı korumanın tek yolu bu olduğu kanaatini iz
har etmekle bir hakikati ifade etmiş olduğumu 
zannediyorum. 

Zürraı ile, tüccarı ile, sınai teşekkülleri ile, 
işçisi ile velhasıl cemiyetin içinde yer almış her 
teşekküldeki vatandaşlarımızla beraber medeni
yet seviyemizi lâyık olduğumuz noktaya bu sev-

| gi ve bu inanış içinde çıkarabileceğiz. 
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mızın basamağı telakki etmeye hakkımız olma
dığı kanaatindeyim. Esas itibariyle Türk işçisi 
hizmet beklediklerini hakiki davranışlarını ya
kından işlemekte olduğunu açıkça, ifade etmiş
tir. Bu bakımdan bu faaliyetleri hakiki hüviyet
leri içinde kıymetlendirecektir. Bizlere düşen ; 
Anayasa hududu içinde Türk milletinin gedece
ğine emniyetle bakmasını temin edecek yolları 
aramak, içtimai adaletin tesisi sosyal nizamın 
millî bünyemize uygun ahengini temindir. Bu 
inanışta hep beraber olduğumuzdan şüphem de 
yoktur.. 

Tarihe akıp giden zamanın yıllık hudutları 
içinde daimiyet esasına dayanan Cumhuriyet Se
natosunun tetkik edeceği ve Türk milletinin re
fahı bakımından istikamet çizeceği lıer yeni yıl 
bütçesinin Türk milletinin istikbale atacağı 
adımların sağlam zemini olması temennisiyle! he
pinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adına 
Sayın Selâmi Üren. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ G-RUPU ADİ
NA SELİMİ ÜREN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri ve Bakanlık erkânı : 

(Sizleri Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu Crıı-
pu atlına hürmetle selâmlarım. 

Aynen iştirak ettiğim ve Prof. Sadi Irmak'ın 
dediği gibi, «Bir milletin en aziz varlığı insan
dır. Ve insanın çalışma gücüdür ve bu gücü 
kabil olduğu kadar uzun zaman sıhhatte, dina
mik ve emniyette tu tul nesidir.» Bu ifadede mâ
nasını bulan hak ve hürriyetler, Anayasamızın 
40 ncı ve mütaakıp maddelerinde ifadesini bul
makta ve teminat altına alınmış 'bulunmakta
dır. 

Çalışma Bakanlığı bütçe raporunda temel 
hakların 'ele alınmış bulunduğu, bir kısmının 
Meclise verildiği bildirilmekte ve hazırlanmış 
tasarıları şöyle sıralamaktadır. To-pOu sözleşme, 
grev ve lokavt, sendikalar kanun tasarısı, iş 
kanunu, soSyal sigortalar kanun tasarıları ile 
Çalışma Bakanlığı teşkilât kanun tasarıları
dır. 

Muhterem arkadaşlarını: Amerika, •İngilte
re, Allına uya ve bunlara mümasil Garp ülkele
rinde bütün sosyal meseleler halledilmiş, artık 
oralarda insanın insan olmak sıfatiyle daha in
sani, daha refah ve saadet içerisinde yaşama-
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sına çalışılmakta ve fert olarak bunu temin et
meye daha çıok gayret sarf etmektedirler. An
cak bu içtimai meseleler, insanı insan olarak 
kabul eden, millî iradenin hâkim olduğu demok
ratik rejimlerde mümkün olabilmekte, dikta 
veya kouııiiniznıin câri okluğu ülkelerde ise, 
bunlara, yani temel haklara asla yer verilme
mektedir. İşte Anayasamızda da ifadesini bu
lan temel haklar hürriyet rejiminde bulunan 
Çarp memleketlerinde tüm olarak halledilmiş, 
işçisiyle, patronu ve hükümetleri muazzam te
rakkiler kaydetmişler ve etmektedirler. Mu
hakkak olan bir hakikat de şudur ki, o ülkeler 
•de bugünkü mutlu durumlarına nice ağır ve 
acı tecrübe ve merhalelerden geçerek erişebil
mişlerdir. İşte bizim de onların geçirmiş olduk
la rı tecrübelerden istifade ederek o mutlu so
nuca varmamız mümkün ve muiluıkkak oldu
ğuna inanmaktayız. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına su
nulan raporu tetkik edecek olursak bunda Ba
kanlığın bütün noksanlıkları, ihtl'yaçları ve 
'bunları gören vekâletin 1962 malî yılından bu
yana yapmış olduğu işler tek'er teker ve objek
tif bir kıstas ile belirtilmiş bulunmakta olup, 
tenkid için her hangi bir açık kapı bırakılma
mı.ıs bulunduğunu görmekte gerek Bakanlığın 
•ve gerekse komisyonun çalışmalarından mem
nuniyet duymaktayız. Bakanlığın bu şekildeki 
çalışmalarını takdirle anarım, Y. T. P. olarak 
biz de görüşümüzü, ve temennilerimizi arz et
meye çalışacağiız. 

Muhterem arkadaşlarım: Az gelişmiş bir ül
ke halinde memleketimizin görülmesinden, azap 
duyanlar olduğumuz muhakkaktır. Medeniyet
ler yaratmış, tarihler yazmış, memleketimizin, 
yardımla yaşar hale gelmesine üzülmemeye imkân 
var mı ? Hürriyete aşık Türk'ün, vatansever 
Türk'ün, her zaman, her yerde ve her mesele
de aklı selimi ve çalışkanlığı ile muvaffak ol
mamasına sebep var mı? Az gelişmiş ve yar
dımla yaşar bir hale gelmiş bulunmamızın se
bepleri belli olduktan sonra, gayeye ulaşmanın 
da mümkün ve çabuk olacağına inanmakta bu
lunduğumuzu ve evvelâ temeli teşkil eden ça
lışma Bakanlığı bünyesinde memleketimiz iş 
hayatında gerek işçi ve gerekse iş veren yö
nünden temel hakların tanınması ile ilgili faa
liyetlerin bir an evvel gerçekleşmesi inanciyle, 
plân tatbikatı, kalkınma devrine girdiğimiz bu 
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sıralarda hususi sektörden yardım bekler ser
mayeyi koruyucu tedbirler alırken, emek sahip
lerinin de insan haysiyetine yaradır bir hayata 
kavuşmasını temin edici tedbirlerin alınması, 
emeğinin değerlendirilmesi, asgari ücretin tâ
yini ve sosyal güvenliğin tahakkuku artık ger
çekleşmesi icabeden hususlar bulunduğu, gru-
puımuzea kabul edilmiş ve esasen gerek prog
ramı ve gerekse iktisadi görüşü ile Y. T. P. 
grupu Anayasada da belirtilen hak ve hürri
yetlerin bir an evvel tahakkukunu temenni et
mektedir. 

1. Toplu sözleşme, ^rev ve lokavt : 
Toplu sözleşme, grev ve lokavt hakları iş

çilerle iş verenleri çalışma şart ve münasebetle
rinin düzenlenmesinde geniş ölçüde karşı kar
şıya ve baş'başa bırakmasıdır, (rarp devletlerin
de iş verenin iyi bir işle'tımeci haline gelmesin
de ve işçilerin de bilgili, işinin ehli olmasına 
ve emeğinin karşılığını almak suretiyle refaha 
kavuşmasında, toplu sözleşme ve grev hakkı
nın rolünün mutlak bulunduğu bir hakikattir. 
Fakat, bu hak işçiye tanınırken iş verenin de 
Ihakkmı tanımak ve lokavtı kabul etmek zaru
ri bulunmaktadır. Ancak, bunların temini bu 
temel haklarında kullanılması sendikaların te
şekkülü ve tavazzuh etmesi ile mümkün olabil
mektedir. Bunlar birbirlerinden ayrılmıyan te
ni el inaklardandır. 

Bu hakların tanın maisı gerektiğini arz eder
ken evvelemirde geçim sebebi ve emek karşı
lığı olan ücret meselesi de sosyal bir dâva ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Sadece emeği kar
şılığı geçimini temin eden işçi boğaz tokluğu
na çalışır vaziyette olduğu da, hepimizce bili
nen bir hakikattir. Ve ücretlerin fiyat artışla
rını takibetmemesi bu sıkıntıyı daiha çok artır
maktadır. Ücret işçi için bir gelir, iş veren için 
ise bir kayıptır, iç piyasada serbestçe takarrür 
'eden bir unsurdur. Emek sahibi hakikatte iş 
veren karşısında ferden mukavele akdederken 
zayıf durumda bulunun aktadır. Ve umumiyetle 
günlük kazancı ile geçimini sağlıyan ve ihti
yaç içinde bulunan işçi teklif edilen ücrete ha
yır diyemem ekte ve emeğini çok ucuza satmak
tadır. Ve böylece işçi iş veren karşısında mağ
dur duruma düştüğü gibi, kalifiye işçi yetiş
mesine imalâtın iyi olmasına engel o m ak ta ve 
neticesi işçiye ve millî servete zararı dokun
maktadır. 

5.2.1963' O : 4 
Eğer biı- memlekette iktisadi ve malî politi

kada iktisaden zayıf dunumda bulunanların hi
mayesi temin edilemiyor, vatandaşları fakra 
zaruret korkusundan mâsun olarak yaşamala
rını mümkün kılınamıyorsa o memlekette sos
yal adalet yoktur, demektir. Eğer emek sahibi 
haklarını kısıtlı olarak kullanacak ise demok
ratik rejimin bir özentiden başka, bir şey ol-
mıyacağını kabul etmeye de mec'buruz. 

Zira demokratik rejim, Anayasanın da sı
nırları içerisinde sınıflar arasında ahenkli ve 
yan yana yaşamasıdır, imtiyazlı sınıl:' demokra
si rejimlerinde olamaz. 

2. İş kanunu tasarısı : 
"Raporda toplu sözleşme, fîrev ve Lokavt ka

nun tasarısının teşriî organa verilmiş bulun
duğundan İş Kanununun ihtiyaçları karşıla
maktan uzak bulunduğu tafsilen izaih edildik
ten sonra, İş Kanununun tamamen kaldırıla
rak yenisinin hazırlandığı bildirilmektedir. Bu 
hususları ayrıca arz etmek zait bulunduğun
dan, bunlara temas etmıiyeceğiz. 

Huzurunu/ila gündem harici konuşma mev
zuu olan iş verenin işçiye ücretini tediye etme
mesi hususu üzerinde durmak istiyoruz, işçi 
ücretlerinin tediyesinin garanti altına alınma
sına matuf tedbîrler meyanmda Sayın Bakan 
tarafından bu konuşma sırasında bordro usu
lünün ittihaz edileceği beyan edilmiş ise de, bu
nun kâfi bir tedbir olmadığı kanaatindeyiz. 
Bunun haricinde tediyenin yapılması tesbit 
edilen günden itibaren temerrüdeden iş vere
nin, işçi Sigortaları primlerinin geç tediyesine 
mütaallik usule muvazi olarak % 10 gecikme 
zammı ve % 5 faiz ittihazı suretiyle ve işçi üc
retlerinin tediyesinde temerrüdetmeyi itiyat 
haline getiren iş verenin, ihalelere sokulmaması 
gibi, ağır da olsa, tedbirin ittihazı doğru olur 
kanaatindeyiz. 

'>). Sosyal sigortalar : 
Da'ha evvel, bir memlekette iktisadi ve ma

lî politikada iktisaden zayıf durumda •bulunan
ların himayesi temin edilmiyor, vatandaşları 
fakra, zaruret korkusundan mâsun olarak yaşa
malarını mümkün kılmıyorsa o memlekette sos
yal adalet olmadığı hususunu ara eylemiştik. 
Bu bakımdan sosyal güvenliğin de yerine geti
rilmesi mutlak olan 'bir mesele olarak karşımı
za çıkmaktadır. 
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Raporda ihtiyarlık, kaza, maluliyet, mes- I 

lek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları
nın hazırlandığını ve tek metin haline geti
rildiğini, sosyal güvenlik normlarının yüksel
tildiğini bildirmektedir. Bu bildiri bizde an
cak memnuniyet uyandırır. .Bunların bir an 
evvel tahakkukunu ve aynı zamanda tatmin 
edici bir netice hâsıl etmesini temenni eder
ken sosyal güvenlik mevzuunda, mühim bir 
yer işgal eden işsizlik sigortasının da ıınıı-
tutulmamasını, bunun da bir an evvel Meclis
lere getirilmesini temenni ederiz. 

Yine sosyal güvenlik mevzuunda, işçi mes
kenleri meselesi de mevcut bulunmaktadır. 
Raporda bu husus da belirtilmiş, ancak ve
rilen 'bilgiye göre yapılan işlerin yetersiz 
bulunduğuna kaaniiz. 

4. Teşkilât Kanunu : Vekâlet bünyesin
deki teftiş ve koı trolün sağlanamadığı bizzal 
bakanlıkça da ka'bul edilmiş bulunmasına gö
re gerekli tedbirleri almaları kadro noksanla
rının ikmali ve malî bakımdan takviyesi ci
hetine gidilerek bakanlığın daha iyi netice alıcı 
bir şekilde çalışır hale gelmesinin memleket 
için hayırlı olacağından tahakkukunu gru-
pumuzca temenni ederiz. Bu arada Almanya 
ve diğer ecnefbi memleketlerde hulunan işçi
lerimizle bakanlığın yakından alâkadar ol
ması ve bütün meseleleriyle meşgul olarak 
dış memleketlerdeki vatandaşlarımızın bulun
duğu yerlerdeki işçilerle eşit muamele gör
melerinin temin edilmesini gerek raporda, 
gerekse huzurunuzda ihdas edeceklerini bil
dirdikleri ataşenin bir an evvel vazifesine 
'başlamasının sağlanması yerinde bir hareket 
olur kanısındayız. 

Temennimiz şudur ki, dış memleketlere gön
derilen işçilerin memleketimizde işçi ve iş. ve- | 
ren münasebetinin sağlam, esaslara, bağlan
ması, iş «aha hırın m çoğalmasiyle memleketi
mizde bu kalifiye işçilere iş temini ile emek
lerinden .memleketimizin istifade etmesinin 
sağlanmasıdır. 

5. İş ve tşçi Bulma, Kurumu; yüksek ma
lûmlarıdır ki, 4837 sayılı Kanun gereğince 
vilâyet ve belediye hisseleri Kurumun esas 
kaynağını teşkil etmektedir. 

Fakat iller ve belediyeler bu hisselerini ya 
hiç. göndermemekte veya az miktarda ödemek
tedirler. Bu da Kurumun lâyikı veçhile orga- I 
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nize edilmemesine ve çalışamamasına 'sebebol-
maktadır. Kurum hisselerinin zamanında ve tanı 
olarak ödenmesinin teminata bağlanması ve 
istenildiği gibi bir netice 'alabilmek için de 
bu Kuruma bütçeden yardım edilmesinin 
şart olduğu kanaatindeyiz. 

6. İşçi ve iş verenden bahsederken, gazeteci 
ve çalışan gazetecilerden bahsetmemeye im
kân var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, gazetecilik, arz ey
lediğimiz çalışma hayatı ile ilgili başka işlerden 
farklı bir iş, bir vazifedir. Gazetecilik fa
lanca saatte başlayıp falanca saatte biten 
bir vazife ve bir meslek olmanın ötesinde 
bir hayat tarzıdır. İstediğimiz kadar gazete
ciliği şu saatte 'bağlar şu saatte biter, hak
ları şudur, görevleri şudur, diye sınırlıyan 
bir gazetecinin 24 saati gezetecilikle geçer. 
Uyku saatleri bile vazife süresi dışında sayıl
maz. Eğlence saati, evinde geçen saatler, bu
lun bunlar gazetecinin meslek hayatı ile hu
susi hayatının karma haline geldiğini göster
mez mi? 

Gazeteci ve çalışan gazeteci arasındaki mü
nasebetleri 5953 sayılı Kanun ile 212 sayılı 
Kanun düzenlemektedir. Ancak, bu kanunla
rın tatbikatında bâzı aksaklıklarla karşı kar
şıya kalındığı da muhakkaktır. 

Meselâ, : 5953 sayılı Kanunun 212 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi, gazeteciyi 
tarif etmektedir. 

Bunun kesin bir şekilde tarifi icabeder. 
Diğer bir misal, gazetecinin kıdemi hesabe-
di lirken diğer gazete ve mevkutelerdi; geçen 
lıizmetlrin son iş yeri, iş verenin de yüklen
in asi zorunluğu karşısında, "adalet ve nasafet 
kaideleri içinde bir teminatlı hal çaresi bu
lunması icabeder. Yine 5 yıllık hizmet süre
sini doldurmamış ve ve yüzden kıdem hakkı 
dolmamış bul;inan gazetecilerin mukaveleleri 
*ş veren tarafından feshedildiği takdirde taz
minat hakkı kazanmaları için 6 ncı mad
deye bir fıkra ilâve edilmesi; 'ayrıca, terfie 
hak kazanan gazetecinin terfiini esas olacak 
miktarın asgari haddinin tesbiti, asgari üc
ret sisteminin daha işler hale getirilmesi sos
yal adaleti temin bakımından grupumuzca te
menni olunur. 

Muhterem arkadaşlarım. ; Gazeteci ve çalı
şan gazeteciden bahis açılmış iken, biraz da 
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gazetelerden bahseylemek yerende olur ka
naatindeyiz. 

Yüksek malûmlarıdır ki, gazete, büyük 
kütlelere hitabettiği ve tesiri çok fazru olduğu 
için bir kuvvet olarak kabul «dilmek mecbu
riyetindedir. Geçmiş zamanda gazetelerin ilk 
neşre 'başlamasından bu yana kendilerine dü
şen vatani ve millî vazifelerini yaptıkları in 
kâr .edilemez bir hakikattir. Her toplumda 
olduğu gibi bu sahada da bâzı çatlak sesler çı
kabilir. Bunların yerleşmiş, kökleşmiş demok
ratik rejimlerde tessirleri bahis mevzuu olamı-
yaeağı gibi zamanla da bunlar tasfiye ol
maktadır. 

27 Mayıstan sonra memleketimizde bir se
cim yapılmış, millî irade tahakkuk etmiş, an
cak bundan sonra bâzı gazetelerin sık sık cun
ta, M. D. O. gibi havadislere yer verdikleri, 
bâzı 'akşam gazetelerinin de hiç yoktan asıl
sız ve efkârı umumiyede heyecan tevlidedecek 
havadisler yayımladıkları, 'aklıma geldiği •anda, 
Hükümetin istifa ettiği veya bir kısım bakan
ların yer değiştireceği haberlerini verdikleri
ni görmekteyiz. Bunlar ancak, bir veya birkaç 
g*azete ve dergiden ibaret olmasına rağmen, 
gerek içte ve gerekse dışta hükümetlerde iti
matsızlık yaratmaktadır. Bu ise, çalışma ve 
plânlı kalkınma devrimizde hususi sektörü 
korkutmakta, tereddüde düşürmekte ve ya
bancı sermayeyi ise ürkütmektedir. 

Bir memlekette hürriyetin var olup olma
dığını o memleketin gazetelerini okumakta an
larız. Rejim demokratikse, millî iradeyle ta
hakkuk etmiş ise, o memlekette gazeteci ve 
çalışan gazeteci vardır ve o dilediği gibi ya
zar. Bunun haricindeki bir rejimde bizim an
ladığımız bir mânada gazete ve gezetecilik yok
tur. Eğer çalışacaksak, kalkınmak istiyorsak, 
Garp devletleri seviyesine en aşağıdan eriş
mek gayemiz ise yalnızca işçi ve iş verenin âmil 
haklarını temin etmek kâfi gelmez kanaatin
deyiz. Hep beraber işçisi, iş vereni, çiftçisi, 
gençliği, memuru ve hükümetleriyle gazeteci ve 
çalışan gazetecileriyle ve mevcut bütün parti
lerimizin, Büyük Ata'nm en büyük ilkesi olan 
(Millî irade) ile tahakkuk etmiş bulunan re
jimimiz etrafında birleşmek, içte ve dışta kuv
vetli olm'ak suretiyle neticeye varmak muhak
kak bulunmaktadır. 

5.2.1963 O : 4 
Çalışına Bakanlığının ve Hükümetin işçi ve 

iş veren bakımından sosyal adaleti temin ve 
temel hakların tahakkuku için yapacağı ça
lışmalarda Çalışma Meclisi raporlarından fay-
dalanmararmı ve hu meclislerin ımuntazam fa
sılalarla toplamaları aynı zamanda bu temel 
hakların tahakkuku için yapılan çalışmalarda, 
hususi sektörü ve yabancı sermayeyi teşvik 
etmek, ürkütmemek veya tereddüde düşürme
mek için gerekli tedbirlerin de alınması 
Grupumuzca temenni olunur. 
. Y. T. Partisi Senato Grupu olarak bütçeye 
müspet oy vereceğimizi arz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alanlar bit
ti. Beş arkadaş kendi adlarına söz almışlardır, 
sıra ile kendilerine söz vereceğim. Buyurun Za-
loğlu. 

EEŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, Çalışma Bakanlığının bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle benden evvel konu
şan parti sözcülerinin çeşitli meselelere temas 
ile yaptıkları tenkid ve temennileri teyideder 
mahiyette olan, biraz da branşımı ilgilendiren 
birkaç nokta üzerinde kısa beş dakikalık bir 
müddet olsa da şahsi kanaat ve düşüncemi be
yan. etmekten kendimi fariğ kılamadım, 

Muhterem arkadaşlar ifademin, haddi zatın
da çok iyi niyetlerle kurulmuş olan Çalışma Ba
kanlığında sağlık sigortası mevzuundaki sakim 
zihniyeti tebarüz ettirmek, bu cihetin açık kalb-
lilikle muhasebesini yapıp yetkilileri ilgililerin 
gerçeğe teveccüh gayretini sağlamak gayesine 
matuf bulunduğunu en samimülkalb arz etmek 
isterim. 

Malûm olduğu üzere İşçi Sigortaları mevzu
una dâhil iş yerleri çalıştırdıkları işçileri, işçi
nin, memurun maaşının yüzde 18 i nisbetindeki 
bir sigorta pirimini her ay sigortaya ödemek 
mecburiyetindedir. Bunun yüzde 7 si işçiden" 
yüzde 11 i de iş verenden kesilir. Yüzde 18 i-
nin bir kısmı sağlıksigortası pirimidir ki, sigor
ta bu para karşılığı işçilerin her türlü tedavile
rini yapmakla mükellef demektir. Bu cidden 
işçinin sağlığını korumak bakımından ideal bir 
kuruluştur. Fakat halen durum bunun aksine, 
Kurumun lehine, işçinin aleyhine tecelli etmek
tedir. 

Şöyle ki, pek uzak mahalde bulunan, :}()() -
400 işçisi olan bir işyerini İşçi Sigortaları der-
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hal sigortalıyor, ayda -')() - 40 lıiıı lirayı kasa
sına sokuyor? Burada, işçinin sağlık durumunu 
sıkı sıkı kontrol edecek ve yakînen günlük et
ol avil erini takibedecek bir doktorun tâyini, mev
zuatı kanuniyenin âmir hükümlerinden iken, bu 
yoldan Kuruma varidat sağlamak, âzami tasar
rufa riayet etmek gibi sakim düşünce ve zihni
yetle taşman şube müdürü, merkezden ancak 
bir iş kazası zuhur ederse bu mahalle idarei mas
lahat kabilinden bir doktor göndermek lûtfunu 
gösterir, veya hademe kadrosunda çalışacak bir 
doktor aramak sevdasına düşer. Bu zihniyet 
îşçi Sigortalarında hâkim olan zihniyettir. 

Muhterem arkadaşlar, işçiden alman sağlık 
sigortasının milyonları bulan pirimi ile mütena-
sibolmıyacak derecede kifayetsiz sağlık müesse
sesi ve personel kadrosu ile Çalışma Bakanlığı 
işçinin sağlığına iltifat , etmemekte ve külfete 
nimet vermek kadirşinaslığını göstermemekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı
nın işçiyi ucuz ve sıhhi meskene kavuşturma 
yolundaki gayret ve hizmetlerini yeterli ve 
memnunluk verici bulmuyorum. Sağlık Sigor
tası bakımından Çalışma Bakanlığı kâr sağla
mayı ön plâna almasına mukabil, beri taraftan 
geniş ölçüde iş yerlerini teftiş etmemesi yüzün
den özel ve resmî sektörlerde ,emniyet tedbir
lerini almamasından doğan iş kazalarına mil
yonlarca lira vermek suretiyle ziyan ettiği, ay
rıca bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim çok dar. Bu 
kısa vakit içinde şu noktayı arz etmek isterim. 
Mer'i mevzuata göre iş veren, işçinin ahlâk ve 
hüsnüniyet kaidelerine uymıyaıı hareketlerin
den birisine dayanarak aradaki akti fesheder 
ise, işçiye kıdem tazminatı ödemeye mecbur de
ğildir. Evet bu hal, akti fesli için bir sebep sa
yılmalı ve fakat geçmiş hizmetlerini inkâr etmek 
için de bir sebep olmamalıdır. Hangi sebeple 
olursa olsun, iş veren tarafından aktin feshedil
mesi veya işçinin ölümü halinde işçiye kıdem 
tazminatı vermelidir. 

Ayrıca, işçinin işine son vermek keyfiyeti 
adli mercilerde dâva konusu olmalıdır. 

Sözlerime son verirken İşçi Sigortaları Ku
rumundan maluliyet ve ihtiyarlık pirimi almak
ta iken hastalanan sigortalıların da hastalık si
gortasından istifade edebilmesini Çalışma Ba
kanlığının kadirşinaslığından bekliyor, siz muh

terem senatör arkadaşlarıma, Sayın Bakan ve 
Bakanlık erkânına hürmet ve muhabbetlerimi 
arz etmeyi hayatımın en mesut anlarından biri 
sayıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN' — Sayın hMuğ (Yok sesleri.) Sa
yın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Reis, muhterem senatörler, muhterem Ba
kan ve Bakanlığın güzide elemanları, muhab
betlerimi ifade ederek, birkaç, kelime ile olsun, 
ben de bu mevzu üzerinde durmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Arkadaşlarımızın partileri adına hazırlıklı 
olarak güzel nutuklarını dinledikten sonra bi
zim fazla bir şey ifade etmemize de yer kalma
mış bulunabilir. Ama bâzı noktalarda biraz da
ha derinliğe inerek temas etmekte, fayda umdu
ğum için söz almış bulunuyorum. 

Avrupa'daki işçiler meselesine geçen sene 
de temas etmiş ve bu derde bir çare bulunma
sını temenni etmiştim, arkadaşlarım hatırlarlar. 
Bu derdin durul madiğini yakînen biliyorum, 
ve Sayın Bakandan bu meseleyi Hükümet mese
lesi olarak ele almalarını temenni ediyorum. Du
rum şu : 

Bilhassa Almanya'ya. giden işçilerimiz, 
markın Türkiye'deki değerinin 2,20 olması - bu
gün için Merkez Bankasının 4 liraya çıkardığı 
söyleniyor - dolayısiyle oradan biriktirdikleri 
muayyen bir para ile araba, buz dolabı yolla
mak istiyor. Bâzıları da, - ki bu husus mektupta 
aynen ifade edildiği için Yüce Senatoda gerçi 
söylenmez ama söylemek istiyorum, üç - dört ay
da elde ettiği cebindeki parasiyle sarışın Alman 
kızları bulup eğlenmek yoluna gitmekteler. 

Bakanlık bu vesile ile bunların paralarını 
buraya teyp gönderecek, şunu, bunu göndere
cek diyerek paraları alıp iç etmekte ve işçi va
tandaşın emeği boşa gitmekte, buradaki ailesi 
sefalete düşmektedir. Devletin Merkez Banka
sından 3,5 - 4 liradan markı ödemesi halinde, 
nihayet bu bir sübvansiyondur, bir primdir, 
işçi ailesine bir yardım yapılması pahasına Mer
kez Bankasında iyi para veriyorlar diye tamah 
ederek artırdıkları markları memlekete gönder
miş olacaklar ve bu suretle de bol miktarda dö
viz temin etmek mümkün olacak ve binnetiee 
işçi aileleri de sefaletten kurtulmuş olacaktır. 
Bunun üzerinde çok ciddî olarak durmalarını 
bilhassa rica ederim, 
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Mevsim işçileri sigorta mevzuunda prim ' 

öderler. Sonra, üç ay, dört ay prim ödedikten 
sonra, giderler, sigortadan faydalanma yoluna 
bir türlü giremezler. Bugün bu, haklı bir ikti
sap sayılamaz, sigorta bakımından. Bu itibarla 
mevsim işçilerini ve bilhassa ziraat işçilerini sü
ratle sigortanın kapsamına alma yolu tutulma
lıdır. 

iş merkezleri kurulurken, sosyal meskenlerin 
yapılması yolunu mutlaka tutmak ve kalkınma 
dâvamızın yapıcıları olan bu sınıfı rahat hayat 
şartlarına kavuşturmak hususunda gayret sarf 
etmek bu dâvaya cidden gönül verdiğine inan
dığımız Saym Ecevit'e düşen bir husus oluyor, 
'ki o husus da rehberlik yapmasını bekliyoruz. 

Çıraklık müessesesi üzerinde de durmadan 
geçemiyeceğim. Sigortaya tabi oluşu yüzünden 
çıraklar müesseselere ücretsiz olarak: alınmak 
zorunda kalıyorlar. Bunlar çok zaman haftalık 
almak ve sanat öğrenmek maksadiyle alınırlar 
ki, bunların da ekseriyetini çocuklar teşkil et
mektedir. Bunlara sigorta primi ödeme mecbu
riyeti konunca müessese sahipleri çırak almak
ta imtina gösteriyorlar. Bunun önüne geçmek 
için bunları sigortadan muaf kılmak lâzımdır. 
Çünkü bunlar iş öğrenmek için çırak oluyorlar. 

BAŞKAN — Üzülerek arz edeyim, vaktiniz 
dolmuştur. 

NÎYAZl AĞIRNASLT (Devamla) — tki 
nokta kaldı, müsaadenizle arz edeyim. 

BAŞKAN — Karara muhalif olur. 
NlYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Peki 

efendim, Nasrettin Hocanın kar helvası gibi, bu
nu ben icadettiğim için ister istemez tabi ola
cağım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özerdendi. 
NEVZAT ÖZERDEMLl (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan ve 
Bakanlık mensupları; 

4841 salılı Kanunla 1945 yılında faaliyete 
geçen Çalışma Bakanlığı, mezkûr kanunun 20 
nci maddesi ile kendine tevdi edilen hizmetler. 

Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların 
yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memle
ket yararına ahenkleştirilmesi, memleketteki 
çalışma gücünün genel refahı artıracak suret
te verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal 
güvenin sağlanması şeklinde ifade olunur. 

5.2.1963' O : 4 
tş Kanununun yürürlüğe girdiği : 
1936 da iş yeri sayısı 4 456, işçi sayısı 

180 374. 
1947 de iş yeri sayısı 6 156, işçi sayısı 

^89 147. 
1953 t e iş yeri sayısı 7 602, işçi sayısı 

488 505. 
1961 de iş yeri sayısı 39 111, işçi sayısı 

868 954 olmuştur. 
Yeni getirilen sosyal güvenlik, sosyal sigor

ta kanunları ile iş Kanununun hükmü tek işçi 
çalıştıran iş verenlerine kadar teşmil edilecek, 
hastalık sigortası, sağlık yardımı gören işçilerin 
eş ve çocuklarına da teşmil edilecektir. Bu tek
lifin 'kabul edilmesiyle iş yerlerinin ve işçi sayı
sının artacağı gibi ailelerini de içine almakla 
büyük bir kütleye hitabetmiş olacaktır. Yeni ta
nırı ile bütün sigorta yardımları milletlerarası 
normlara getirildiği iddia edildiğine göre has
talık ve sağlık yardımların1^ da tatbikatı ora
daki esaslara uyması lâzımgelirken tamamen 
aksi bir yol tutulmuş olması birçok şikâyetlere 
yol açmış ve açmaktadır. 

Çünkü işçi Sigortaları Kurumu mahdut üc
retle tuttuğu hekimlerle muayyen adette olan 
hastane ve dispanserlerinde binlerce işçi insan 
sağlığı ile alâkası bulunmıyan bir samimiyet 
içinde tedavi etmeye çalışıyor görünmektedir. 
Zaman, zaman idarecilerin hekimlere .gönderdi
ği tamimlerle hastalara verilecek ilâçları da el
lerindeki stokları eritecek şekilde ayarlatmak
ladır. Bir hekimin sekiz saat mesai gördüğünü 
kabul edersek 480 dakikalık zaman içinde yüz 
hastaya bakmaya mecbur edilmesi halinde beş 
dakika içinde hastaya konacak teşhisten ne bek
lenebilir. Kaldı ki, her işçinin iş gücü gibi bir 
hakimin de bakabileceği hasta adedi 15 - 20 
den fazla, olamıyaeağı tabiîdir. 

işçi olan, hasta bir insanın istediği bir dok
tora kendini baktıramaması insan hak ve hür
riyetiyle nasıl 'bağdaştırılabiliyor, bunu da an
lamak güçtür. 

6197 sayılı Kanunun 14 neü maddesi işçi Si
gortalarının hastane dışında ayakta veya te
davi edilen işçilere verilecek ilâçlar için ecza
ne açmasına mâni iken 6901 sayılı Kanunla bu 
hak tanındı. Gerekçesinde bu hakkı gösteren 
bir sebep gösterilmemiş olmasına rağmen ka
bul edilen bu kanunun o maddesi serbest ecza-
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nesi bulunmıyan yerlerde açabilir şeklinde dü
zeltilmesi gerekir. 

Zira 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi hakkındaki Kanunda bile eczaneleri 
bütün vatandaşları sinesinde toplıyarak Tür
kiye çapında bir sosyalleştirmede dahi serbest 
bırakmıştır. 

5 yıllık kalkınma plânında da sarahatle ifa
de edildiği gibi Devletin serbest sektör hakkın
da ilân ettiği program ve genel politikasına da 
'aykırı olduğu aşikârdır. 

'Buna rağmen aynı hatalı yolda istenmesinin 
yanlış olduğu ve bu tutumda ısrar edildiği tak
dirde serbest bir meslek olan eczacılığın yaşa
ması imkânsız olacak ve dolayısiyle halk sağ
lığı tehlikeye düşecektir. Bugün 'bir hakikattir 
ki, geçim vasatı bulamıyan hekimin dış memle
ketlere kaçmasına sebebolunduğu gibi eczacının 
da uzaklaşması yolu açılacaktır. Yurdumuzun 
ihtiyacı olan ve milyonlar sarfı ile yetiştirdiği
miz bu kıymetli meslek sahiplerinin uzaklaşma
sına mâni olacak bütün tedbirlerin alınmasının 
zaruretine inanıyorum. Aksi halde bu fakülte
ler için yapılan büyük fedakârlıklara yazık olu
yor demektir. Yukarda arz ve izahına çalıştığım 
4841 sayılı Kanunla 1945 senesinde kurulmuş 
bulunan Çalışma Bakanlığının bu sahaya da 
müdahale etme temayülleri, serbest sektöre sa-
hibolma çerçevesi içinde kalmayıp, insan hak
ları umdelerini tanıyan temayülümüze uymadı
ğı gibi bu yolda olan demokrasiyi benimsemiş 
devletlerin tutumuna tamamen aykırı olmakta
dır. Devletin murakabe sistemini kuvvetli esas
lara bağlıyarak özel sektörün gelişmesini temin 
etmesi sağlık hizmetlerinden alınmak istenen 
neticeleri daha emin ve daha süratli olarak 
neticelere ulaştıracağına kaaniiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (ktürkçiuo. 
RÎRAT ÖZTÜRKÇtNK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözlerime 
aziz Atatürk'ün bir vecizesi ile başlıyacağım. 

Atatürk diyor ki, «Efendiler; mebus ola
bilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ Reisicum
hur dahi olabilirsiniz, ama sanatkâr olamaz
sınız» 

Bende bu sanatkâr zümreyi sinesinde top-
lıyan ve onu kanun önünde himaye eden sayın 
balkan ve erkânını saygiyle selâmlarım. 
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Bundan bir sene önce, yine bu kürsüde, sos

yal sigorta kanununun bu memlekette farz 
ve elzem olduğunu müdafaa etmiştim. Bu ka
nun sayın bakan ve erkânı tarafından hazır
lanmış, tamamen olgun bir hale gelmiştir. 
Mart ayının başlangıçlarında Yüce Meclise 
verileceğini kuvvetle ümit etmekteyim. Bura
da konuşan muhterem arkadaşlarım eğer bu 
hazırlanan sosyal sigorta kanun metnini bir 
d< fa gözden geçirmiş olsalardı bu bakanlığa 
ait bütçe müzakeresi asla bu kadar uzun sür-
miyecekti. Arkadaşlarımın anlattıları mevzu
lara fazlasiyle girilmiş, hattâ dış ımemleket-
lerdeki işçi vatandaşlarımızın dahi oradaki 
çalışma müddetleri burada aynen çalışıyor
muş gibi sigortadan sayılmıştır. Ben muhte
rem arkadaşlarımdan yine bir noktada da ay
rılıyorum, işçi muhitinde yetişen bir hekim 
olarak açıkça ifade etmek isterim ki, Grev Ka
nunundan evvel bu memlekette yapılacak 
iş, evvelâ İş Kanununun değişmesi icabeder, 
kollektif iş akdi kanunun değişmesi icabeder, 
Sendikalar Kanununun değişmesi icabeder. 
Bunların tatbikatı ve bu tatbikattan husule 
gelen aksaklıklar önlendikten sonra ancak 
Grev Kanununun gelmesi icabeder. Aksi halde 
bu kanunlar olgunlaşmadan bu Meclisten çı
ka caJk grev kanunu işçi lehine değil, işçi 
aleyhine olacak ve memleket sanayiine büyük 
bir felâket getirecektir. 

Öyle müesseseler var ki, meselâ bundan 
bir saat önce bütçesini kabul ettiğimiz Dev
let Demiryolları bütçesinde üç türlü sigorta
lı zümre vardır. Bunun bir tanesi Emekli 
Sandığına bağlı, ikincisi isigortalara bağlı, 
üçüncüsü de kendi emekli sandıklarına bağ
lı olan gruptur. Aynı müessesede üç türlü kol. 
Biri tekaüt olduğu zaman ölür, kızı istediği 
kadar evlenebilir, yine tekaüt maaşı alabilir. 
Öbürü de ancak 25 yaşına geldikten sonra te
kaüt maaşı kesilir. Bu mu sosyal adalet ... 

I>ASKAX —• Vaktiniz, dolmuştur. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — mü

saade ederseniz bir cümle ile sözlerimi bitire
ceğim. Muhterem arkadaşlar, birde kreş mev
zuuna temas edeceğim. Kreş Kanununun da biran 
evvel değişmesini arzu etmekteyiz. -Çünkü bu 
kanun ancak sıhhatte olanlara bakar. Ana ça-
lısıvor, çocuk zatürre olduğu zaman coı-uu-um; 
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evde kim bakacaktır? Halbuki bu müessesenin 
yanında ufacık bir pavyon olursa, bu hasta olan 
çocuklar kreşten oraya alınır, bu suretle hem ana 
çalışır hem ide çocuğuna bakılmak imkânı hâ
sıl olur. Çocuk ölüm nisbeti de yüzde yüz aza
lacaktır. Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkış-
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bir.and. 
İZZET BİRAND (izmir) — Sayın arka

daşlarım, gece yansı söz alıp sizi üzeceğim 
için özür dilerim. 

İşsizliği başlı başına bir hastalık olarak 
almamak lâzım. İşsizlik sosyal ve ekonomik 
bünyede çeşitli hastalıkların meydana çı
kardığı bir arazdır. Binaenaleyh, işsizliği 
önlemek için evvelâ asıl hastalıkları önle
mek lâzımdır. Ancak, işsizliğin 'tesirlerini 
azaltmak için alınacak birtakım ilâve ted
birler de vardır. Bunlar, bilhassa Hüküme
tin, belediyelerin bu zamanlarda tahrik ve 
teksif edecekleri çeşitli hizmetlerdir. (Ağaç
lama, setler, havuzlar, yollar yapılması gi
bi) Ayrıca, işsizliği evvelâ tarif etmek lâ
zımdır. İşçi kimdir. İşçi, bir sanatı, bir bi
limi olan ve o işi yapmakla hayatını idame 
ettirmek zaruretinde bulunan insan demek
tir. "Binaenaleyh, konuya kendi ısınırı için
de tutmazsak, bunun üzerinde ayarlama yap
mak, tasarruf tesis etmek imkânı olmaz. Bu 
itibarladır ki, bendeniz, mevsim işçileri de
diğimiz ve asıl iş vakitlerini köyünde veya 
başka iş sahalarında geçiren, ama, kendi
leri için ölü sayılan boş vakitlerini, şehirler
de inşaatta, şurada, burada yeni ıbir ilâve 
kazanç temin etmek gayesiyle geçiren insan
ların, bu türlü şehir hayatının zaruretle
rinin ortaya koyduğu mükellefiyetlerle kar
şılaştırmak asla doğru olmaz. Bu adamlar 
mükellefiyetlerle bulaştı rmamalıyız. Kendi
lerine haklarını süratle alabilecek kolaylık 
sağlanmalıdır. Şehirde barınacakları yerler 
ve iş pazar yerleri hazırlanmalıdır. 

Ama, hayatını kazanması bakımından ken
di işinde çalışarak yaşamak zaruretinde olan 
kimseler için tedbirler düşünmek mecburiye
tindeyiz. Bu çeşit işsizlikdir İd, işsizlik kad
rosu içincle mütalâa edilmesi zaruri olur. İş
sizlik, mutlaka iş sahalarının açılması, ser
mayenin faaliyete geçirilmesi ile Önlenebilir. 
Fakat, kapital nazlıdır, kendisi için müsait 
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iklimlerde yaşar. Sermayesini bir iş sahası
na tevcih etmiş ve iş yaratma gücü göstermiş 
insanların, karşı cephede gibi asla mütalâa 
edilmemesi lâzım gelir. 

İş yerlerinin artırılması, iş verenin iş ver
me kudretinin teşvik edilmesi, fazla kazanç
larının kontrol .edilmesi ve yatırımların teş
vik edilmesi, emeğin, hakkının ilmî esaslarla 
hassasiyetle teshidi şeklinde olur. Grev en 
son zarurettir. Bugünkü ehemmiyette grev, 
artık mevzuubahis olamamak lâzımgelir. Çün
kü eski cemiyet, o zamandaki cemiyet, don
durulmuş, üzerinde ancak, mücadeleyle ge
dikler açılabilecek hak anlamının hâkim ol
duğu bir cemiyet idi. Ama, bugün demokrat 
devlet, sosyal adalet anlamı içinde, cemiye
te derin intervansiyonları yapabilen kudret
tedir. Salahiyetli merciler vasıtasiyle, ka
zançların, iş sahası gelişmesinin, asgari üc
retlerin sosyal adalet esasları dairesinde 
tevzininin teminatını sağlamış durumdadır. 
.Binaenaleyh, grevden daha evvel alınacak ve 
alınması icabedeeek tedbirler vardır, olmak 
lâzımgelir. Bu arada işçilerimizi, işçi teş
kilâtımızı bu memleketin içerisinde kendine 
müteveccih olacak, hizmeti başaracak tekâ
müle ulaştırmak zorundayız. 

Binaenaleyh, bunlar siyasi sahada da, daha 
müessir olmak istemekte iseler, doğrudur. Bun
ların ancak, yaratıcı bir tesiri olacaktır. 

Bendeniz inanıyorum ki, işçi teşekkülleri
nin siyasi partilerde bulunmaları eğer bun
lara zararlı olmuş ve olacaksa evvelâ siya
si partilerin zararlı olamıyacak şartlara ulaş
tırılması lâzımdır. Topluca memleketin nef-
ine olan dışında, hiçbir hissin zebunu olma
nı alıdır. 

Bir işçi teşekkülü, bu işçi görüşüdür di
ye ; bir iş veren teşekkülü, bu patron görü
şüdür diye kuru taassup duygusuna kapılma
malıdırlar. Böyle olursa, her iş yolunda olur. 

Binaenaleyh, siyasi partilere böyle cemi
yetlerin girmesi asla doğru olmıyaeaktır değil, 
aksine girmemesi zararlı olacaktır. 

Vatandaşın her türlü faaliyetinin tahdid-
edilmeşinde fayda yoktur. Her istidadın ken
di temiz hudutları içinde inkişafında içtimai 
fayda vardır. 

Dışarıya işçi gidip gelmesi meselesine ge
lince : Bugünün dünyasında işçiler kütle 



O. Senatosu B : 40 
kütle gidip geleceklerdir. Bunları, Sayın Ba
kanlığın bıı anlam içinde mütalâa etmesi ve 
dışarıya gidip döviz kazanan işçilerimize her 
türlü kolaylığın sağlanmasında, bilhassa Mer
kez Bankamızdan lâzımgelen kolaylıkların, 
devlet sübvansiyonu şeklinde de olsa, temin 
edilmesinde çocuk zamları, sigorta iştirak
lerinin sağlamasının faydalar mutlaktır. 

BAŞKAN —• Sayın Birand müddetiniz bit
miştir. 

İZZET BÎR AND (Devamla) — Bir dakika 
.efendim. Bunların oradaki komisyoncuların, 
tesir sahalarından kurtarılmasına bilhassa 
işaret edilmiştir. Bütçenin memleketimize, iş 
sahamıza hayırlı olmasını diler, huzurunuz
dan hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde baş
ka söz istiyen yok. Söz Sayın Bakanındır. Sa
yın Bakan, gecenin bu geç saatinde fazla yo
rulmanızı senatörler arzu etmiyorlar. Yorulur-
sa, iyi çalışamaz, diyorlar. (Gülüşmeler) 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler. Ben de bu geç saatte sabırları
nızı suiistimal etmiyeceğim. Konuşimalarimı sa
dece, konuşan arkadaşlarımızın, burada çok is* 
tiifajde ettiğim fikirleri, tenkidleri üzerinde dur-
«laya irihisar ettirmeye çalışacağım. Sayın ha
tiplerin sözlerini sıra ile dikkate alarak cevap
landıracağım. 

Millet Partisi adına konuşan Sayın înce-
oğhı arkadaşımız, Çalışma Bakanlığı kadrosu
nun, teşkilâtının ve bütçesinin yetersizliğinden, 
idiğer bazı arkadaşlarımız gibi, pek haklı ola
rak balıis buyurdular. Bu ara'da meselâ iş mü
fettişlerimizin azlığından balhsettiler. Gerçek
ten bütçemizin yetersiz olduğunu, bu yıl yapı
lan iki milyona yakın artırmaya rağmen, hâlâ, 
Bakanlığın artan ödevleri karşısında bu yeter
sizliğin devam ettiğini kabul etmek lâzımdır. 
Yalnız, bu arada bâzı tesellilerimiz vardır. Şim
diye kadar, iş müfettişlerinin vakitlerinin bü
yük kısmını, hangi iş -yerlerinin iş Kanunu 
kapsamına girdiğini veya girmediğini tes'bit 
gayretleri alıyordu. Halbuki, pek yakında hu
zurunuza .getirmeyi umduğumuz yeni İş Kanu
nu tasarısı, istisnasız bütün iş yerlerini kanun 
kapsamıma alacağı için, tek işçi çalıştıran bü
tün müesseselere kadar -hepsi nasıl olsa îş Ka
nunu kapsamına gireceği için, iş müfettişleri-
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mizin omuzlarından, vakitlerini büyük ölçüde 
alan 'bu tesbit işi kalkmış 'olacaktır. Öylelikle, 
şimdilik sayıları artma'sa da işleri hafif liye-
cektir. 

Bu arada Sayın înceoğlu arkadaşımız, mem
leketimizde iş kazalarının yüksek oranlara var
masının, iş güvenliğinin ve işçi sağlığının gerek
li şekilde teftiş edilmemesinden ileri geldiğini, 
teftişin yeterli bir şekilde yapılması lâzım gel
diğini, pek haklı olarak, belirttiler. Bu ger
çek karşısında biz de Bakanlık olarak bir ta
sarı hazırlamış bulunuyoruz. Bu tasarı Millet 
Meclisinde kabul edilerek yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. Bütçe görüşmeleri başlama
dan birgün önce bu tasarının öncelikle görüşül
mesi için teklifte bulunmuştum. Eğer bütçe gö
rüşmelerinden sonra öncelik teklifini kabul bu
yurursanız, pek kısa bir zamanda İm kanun ta
sarımızın yürürlüğe girmesi imkânı sağlanmış 
olacaktır. 

Hakikaten memleketimizde - bu kanun vesi
lesiyle daha etraflıca izah edebileceğim gibi -
iş kazaları, Batı memleketlerine nazaran çok 
yüksek oranlara varmıştır. Bunun sebeplerin
den biri de iş müfettişliklerimizin mahdut olu
şu sebebiyle iş yerlerinin lâyıkı veçhile kontrol 
edilemeyişidir. Bu iş kazaları sebebiyle her yıl 
büyük can kaybı ile beraber işçi Sigortaları Ku
rumu da büyük bir malî yük altına girmekte
dir. iş kazaları yüzünden gecen yıl işçi Sigor
taları Kurumunun yüklendiği malî külfet 60 
milyon lirayı bulmuştur. Buna karşı devlet büt
çesine yük olmamak üzere tasarının yüksek hu
zurunuza getireceği tedbir şudur : Sigortanın 
kadrolarının yüzde biri kadar kadro İşçi Sigor
taları Kurumundan alınacak ve Çalışma Bakan
lığı emrinde bu kadrolarla iş güvenliği müfettiş
leri çalıştırılacaktır. îş güvenliği müfettişle
rinde bâzı özellikler aramak tabiîdir. Bunların, 
meselâ, yüksek kimya mühendisi, yüksek mü
hendis olması gereklidir ve bunlara tatmin edi
ci ücretler bugünkü Devlet Personel rejimi için
de verilememektedir. Sigortanın bu bakımdan 
daha geniş imkânları bulunduğu malûmunuz
dur. Böylelikle tasarı kanunlaştığı takdirde, 
90 kadar işçi müfettişi, iş güvenliği müfettişi 
olarak Çalışma Bakanlığı emrinde derhal istih
dam edilmeye başlanabilecektir. Bunun Sigorta
ya yükliyeceği külfet ancak 2 milyon lira civa
rında olacaktır. Yeteri Ölçüde teftiş yapılmadı-
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ğı için sigortanın yüklendiği külfet ise yılda 
60 milyon lirayı aşmıştır. .'Bu duruma göre, si
gortanın aslında hiç de zararı olmıyacaktır. Ter
sine, kazancı olacaktır. Çünkü, iki milyon civa
rında bir külfetle, 00 milyonu aşmış olan kaza 
masraflarından geniş ölçüde bir tasarruf sağ-
1 anabileceği uımilmaktadır. 

İş güvenliği teftişinde kadrom uzdaki eksik
lik, eğer tasarımız kabul edilirse, böylelikle ta
mamen giderilmiş olacaktır. 

•Sayın Millet Partisi Sözcüsünün belirttikle
ri ihtiyaç göz önünde tutularak, .'1008 sayılı İş 
Kanunu günün şartlarına uygun bir hale geti
rilmek üzere yeniden hazırlanmış bulunmakta
dır. Bu yeni İş Kanununun hazırlanışında işçi 
ve iş veren teşekkülleri ile geniş ölçüde iş bir
liği yapılmıştır. Bütün bakanlıkların mütalaa
sı alınmıştır. Tasarı pek kısa bir zamanda, Ba
kanlar Kuruluna ve oradan da yüksek huzuru
nuza getirilecek durumdadır. 

Sayın hatip, Sendikalar Kanununun yeter
sizliğini belirttiler; Hükümet de bu düşüncede
dir. Ve yeni bir sendikalar kanunu tasarısı, sen
dikaları kuvvetlendirmek için aklımıza gelen 
bütün tedbirleri ihtiva eder bir halde T. B. M. 
M. ne sevk edilmiş ve Millet Meclisi Karma Ko
misyonunda müzakeresi tamamlanmış bulun
maktadır. Aynı şekilde, Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt kanunu tasarılarının da müzakeresi 
Millet Meclisi Karma Komisyonunda tamam
lanmış bulunmaktadır. Son görüşülmesi önü
müzdeki günlerde yapılacak, ondan sonra, Mil
let Meclisi fren el Kuruluna, oradan da yüksek 
heyetinize kısa zamanda intikal edebilecektir. 

Sayın İnceoğlu, tarım işçilerinin sosyal gü
venlikten yoksun olduklarından şikâyet etti
ler, sosyal sigortalardan tarım işçilerinin de 
fayda]anmasını istediler. 

Bütün tarım işçilerine mecburi olarak teş
mil edilecek hir sosyal sigorta hazırlığı henüz 
yapılamamış olmakla beraber, yeni hazırlan
mış ve Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş olan 
sosyal sigortalar kanun tasarısı bu yoldaki 
imkânları ve kapıları açmaktadır. Tarım - İş 
Kanunu hazırlığına ıSayın Mehmet Ün aldı da 
haklı olarak temas ettiler. Bir Tarım - İş Ka
nunu, çetinliği yüzünden henüz hazırlanama-
mış olmakla beraber, yeni hazırlanmış mevzu
at değişiklikleri tarım işçilerine toplu sözleşme 
yapabilme hakkını vermektedir. Yani iş ve-
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renleri ikna ederlerse toplu sözleşme yapabile
ceklerdir. Ve biz Hükümet olarak buna Dev
let üretme çiftliklerinin öncü olması fikrinde
yiz. İşte bu şekilde toplu sözleşme yapan tarım 
işçileri, Sigortaya, İşçi Sigortalarına müracaat 
ederek grup sigortası yapmak suretiyle, tıpkı 
sanayi ve hizmetler kesimlerindeki işçiler gibi 
sosyal güvenlikten yararlanabileceklerdir. Fa
kat bunun da ötesinde, sosyal güvenliği bütün 
yurttaşlara yaygın hale getirmek, bildiğiniz 
gibi, plânın hedefleri arasındadır. 

Gizli işsizliğe 'bir çare olarak, el sanayii
nin köylere yayılması gerekliliğinden bahis 
buyuruldu. 

Bakanlar Kurulunun gündeminde bulunan 
ve plânın derpiş ettiği, toplum kalkınması 
çalışmaları yürürlüğe girdiği takdirde, 'bu top
lum kalkınması çalışmalarının en başta sağlı-
yacağı hususlardan birisi de, köylerdeki âtıl 
iş gücüne kendi bölgelerinde iş sahaları açıl
ması olacaktır. 

Arkadaşımız, plânda, daha çok işçi çalıştı
rılmasını gerektiren yatırımların tercih edilme
sinden bahis buyurdular. 

Plânda bu husus gözönünde tutulmuştur. 
İki projenin memleket iktisadiyatı için değeri 
aynı ise bunlardan daha çok işçi çalıştırılma
sını gerektiren projenin tercih edilmesi esası 
prensibolarak plânda kabul edilmiştir. 

Avrupa'ya giden işçilerimizle Çalışma Ba
kanlığının ilgilenmesi gerektiğini, Millet Par
tisi adına konuşan arkadaşımız belirttiler. Bir 
•başka arkadaşımızın da belirtmiş olduğu temen
niye uygun olarak, 'bir çalışma ataşesi birkaç 
gün önce Almanya'ya gönderilmiştir. Teşki
lât kanunumuzda gerekli değişiklik yapılma
dığı için bu ataşe kendi kadromuzdan gönde
rilmemiştir. Başka bir vesile ile arz ettiğim 
gibi, bu konuda anlayış gösteren Dışişleri Ba
kanlığından ödünç, bir kadro almak suretiyle, 
Almanya'da hukuk doktorası yapmış, 'Türkiye'
de yıllarca iş mahkemesi hâkimliği yapmış bir 
genç, hâkimimiz öncü olarak Almanya'ya gön
derilmiş bulunmaktadır. Kendisine verdiğimiz 
ilk ödev Almanya'da kurulacak daha yaygın 
bir teşkilâtın nasıl olması, ne kadar elemanı 
ihtiva etmesi gerektiği hususunda bize derhal 
bir rapor göndermesi olmuştur. Bu rapora'gö
re de en kısa zamanda 'bir tasarı hazirlıyarak 
huzurunuza, gelmek kararındayız. 
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Sayın arkadaşımız işçi ücretlerinde modern 

ülkelerdeki sistemlerin 'benimsenmesini öne 
sürdüler. 13u şüphesiz temenniye şayandır. Ve 
kısmen de böyle olmaktadır. Fakat yakında 
girmek üzere 'bulunduğumuz toplu sözleşme dü
zeni, ücret sistemlerini 'bir toplu pazarlık ko
nusu haline getirecektir. Dolayısiyle, Devletin, 
işçi ücretini tâyin yetkisi artık ortadan kalka
caktır. 

Ancak, bu arada,'her Devlet işletmesi, ken
di toplu pazarlığını yaparken, kendi ücret sis
temini müzakere etmek imkânına sahibolaeak-
tır. 

Toplu pazarlık sisteminde iki taraf karşı 
karşıya kalınca, iki tarafın menfaat ayrılığın
dan daha çok, menfaat iştiraklerini görecek
lerine ve 'bu menfaat iştiraklerini gördükçe, 
kendi müşterek menfaatlerine en uygun ücret 
sistemini bulmakta güçlük çekmiyeceklerine' 
inanıyorum. 

Sayın arkadaşımız, işçiyi teşvik için, veri
min. yüksekliği nisbette prim almalarının kabul 
edilmesi ve iktisadi Devlet Teşekküllerin İda
resine işçilerin de (katılmasını söylediler. Biz 
de aynı görüşteyiz ve nitekim İkinci Koalis
yon Hükümet Programında bu açık olarak yer 
almıştır. Şimdi Millet Meclisi Karma Encüme
ninde görüşülmekte olan ve Hükümetçe sevk 
edilen İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
teşkilâtlandırılması ile ilgili kanun tasarısında 
bunu temin edecek hükümler yer almış bulun
maktadır. Buna göre bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerinde işçiler yönetime ve kâra katıla
caklardır. Bugünkü idare meclislerinin yerini 
alacak olan yönetim kurullarında işçilerin de 
bir temsilcisi olacaktır. Ayrıca ayrı ayrı her is
letmede kurulacak yönetim komitelerinde de 
işçi temsilcileri bulunacaktır. Bunun dışında 
işçiler kârın % 5 e kadar olanını alahilecekler
dir. Buna da ek olarak bu komitelerde ileri sür
dükleri tavsiyelerle veya gayretlerini artırarak 
sağlıyaoakları verim artışından işçilerin de ay
rıca bir pay alabilmeleri şimdi Meclisin görev
li encümeninde görüşülen bu kanun tasarısın
da hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bunun 
insani bir sistem olduğu kadar, demokrasiyi 
sanayi hayatımıza, günlük çalışma hayatına uy
gulayacak-bir sistem olduğu kadar, verimliliği, 
ibtisadiliği artırıcı bir sistem olması 'bakımın
dan da, hem sosyal adalete, hem iktisadi ge

lişmemize büyük ölçüde hizmet edeceğine ina
nıyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız asgari ücretin, henüz 
bütün illerdeki iş kollarında tesbit edilememiş 
olduğundan şikâyet ettiler. 

Gösterilen bütün gayretlere rağmen henüz 
49 ilde bu tesbit yapılabilmiştir. Bu, bugüne 
kadar yürürlükte olan asgari ücret mekanizma
sının yetersizliğinden ileri gelmektedir. Nitekim 
birinci Karma Hükümet Programında da bunu 
temin yetersizliği belirtilerek çarelerinin ara
nacağı söylenmiştir. İkinci Karma Hükümet 
de aynı görüşü benimsemiştir. Son şeklini al
mış bulunan İş Kanunu tasarısı bu mesele kö
künden hallini mümkün kılmaktadır. Şimdiye 
kadar her ilde ayrı ayrı asgari ücret tesbit ko
misyonu kurulmakta ve her il değişik 'ölçüler 
kullanarak asgari ücreti tesbit etmekte idi. Ye
ni kanun tasarısı ile merkezde bir tek geniş as
gari ücret tesbit kurulu olacak; bu kurula bağ
lı olarak, memlekette geçim şartlarını yakından 
izliyecek bir büro bulunacaktır; ve'bütün mem
leket için bu kurul asgari ücretleri tesbit ede
cektir. Öylelikle bir hamlede bütün memleket 
için asgari ücretlerin daha iyi bir şekilde tesbi-
ti mümkün olacaktır, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşımız İşçi Sigortalarının 
yü'ksek meblâğlara varan gelirlerinin daha çok 
istihdam yaratıcı alanlara, sanayi yatırımları
na yöneltmesi gerektiğini haklı olarak öne sür
düler. Biz de tamamiyle bu görüşteyiz. Nite
kim daha eski yıllarda sigorta yatırımlarının 
daha çok binalarda dondurulması yolundaki tu
tumun verimli olmadığı anlaşılmış ve bundan 
vazgeçilerek binalara yapılan yatırım asgari 
hadde indirilmiş bulunmaktadır. öyle ki si
gorta bundan böyle ancak sağlık binalarına, 
sağlık tesislerine ve büyük ihtiyacı bulunan 
yerlerde idari bina yapımına para yatıracak
tır. Bunun dışında yatırıma ayırabilecebi para
ları devlet tahvilleri almak suretiyle Kalkınma 
Plânı çerçevesi içinde sınai yatırımlara yani, 
istihdam imkânı yaratıcı yatırımlara yönelte
cektir. ** 

Yine arkadaşımızın belirttiği, sakatların işe 
yerleştirilmesi hususu da hazırlamış bulunduğu
muz yeni İş Kanunu tasarısında yer almaktadır. 
Tasarıya, yalnız sakatlar için değil, eski mah
kûmlar için de böyle bir hüküm konulmuştur. 
Böylelikle belirli bir sayının üzerinde işçi çalış-
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tiran (bütün müesseseler belirli soranlarda sakat 
ve eski mahkûmlara da iş vermeye mecbur tu
tulacaklardır. Ancak bunun iş verenlere (bir 
yük 'olmaması için İşçi Sigortaları bu yıl bir 
rehabilitasyon programı uygulamaya (bağlıya
caktır. İlk rehabilitasyon programı da İzmir'de 
Buca'dairi Sigorta Hastanesinde uygulanacak
tır. ö te yandan eski mahkûmlar bu ıha'ktan bir 
defaya mahsus olmak üzere faydalanabilecek
lerdir; bir daha suç işledikleri takdirde bu 
haktan istifade edemiyeceklerdir. 

Adalet Partisi Grupu iadiîııa konuşan sayın 
Mehmet Ünaldı, grev müessesesinin tesirli ve 
faydalı olabilmesi için sendikaların ve sosyal 
sigortanın sağlam bir şekilde yerleşmiş olması 
gerektiğini hattâ işsizlik sigortasının da yerleş
miş olması gerektiğini öne sürdüler. Eğer bun
lar önceıden temin edilmiş olmazsa toplu sözleş
me ve grev hakkından işçinin 'yeteri kadar fay-
dalamamıyaeağını belirttiler. Fakat şu gerçeği 
de göz önünde tutmak lâzımdır ki, sendikala
rı kuvvetlendirmek için no, kadar gayret sarf 
edilirse edilsin, eğer bir memlekette toplu söz
leşme hakkı yoksa, bu hak grev hakkıyle, grev 
müeyyidesiyle takviye cdilmemişse, o ıneımle'ket-
te sendikacılık bir fantaziden ibaret kalmaya 
mahkûm olur. Onun için de hiç'bir vakit yeteri 
kadar gelişımesi beklenemez. Nitekim, işçileri
miz yönünden ç'ok acı bir gerçektir ki, sendi
kalarımızın kuvvetlenin elerinin beklendiği, 
kuvvetlenmek için aralarında derlenip toplan
malarını ümklettiğimiız bir zamanda, kendi ara
larındaki ufak tefek ihtilâflar, siyasi görüş ay
rılıkları ve buna benzer sebeplerden dolayı sen
dikalarımızın sayıları mütemadiyen artmakta
dır. Bir yandan Türk - İş Konfederasyonu bü
yük bir iyiniyet ve gayretle sendikaları birleş
tirmeye çalışadursıın, bir yandan bahsettiğim. 
sebepler yüzün'den sendikalar bölünmeye ve ço
ğalmaya devanı etmektedir. Sendikalar sayısın
da bir yıl içinde yüze yakın artış olmuştur. 
Sayıları 543 e varmıştır. Fakat ben şuna inanı
yorum ki, ve Türk işçisinin sağduyusuna inan
dığım için buna, inanıyorum ki, bir kere toplu 
sözleşme hakkı yürürlüğe girdikten sonra bö
lük pörçük sendikalarla bu haktan istifade ede-
miyeceklerini görecekler daha az sayıda s'en'di-
kalar halinde toplanma zaruretini duyacaklar 
ve bu zarurete intibak edeceklerdir. 
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Mehmet Ünaldı arkadaşımız, «Daha önce 

yeni İş kanunu tasarısı sevk edilmiş olmalıy
dı...», dediler. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beraber, 
dedim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Beraber sevk edilmiş olmasa bi
le, İş kanunu tasarısı da bugünlerde sevk edil
meye hazır hale gel mistir. Öylelikle ikisi, kısa 
bir aralıkla kanunlaşabilece'ktir. Fakat küçük 
bir gecikme olsa bile Sayın Mehmet Ün aklının 
haklı olarak zihinlerine gelen endişesi o kadar 

. büyük ölçüde varit olmayacaktır. Günkü yü
rürlükteki 3008 sayılı İş Kanununun toplu söz
leşme ve ,grev hakkındaki köstekleyici hüküm
lerimin kaldırılması huzurunuza yakında gele
cek olan Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanu
nu tasarısında esasen sağlanmış bulunmakta
dır. Öylelikle yürürlükteki İş Kanununda ge
rek hakkını engeliöyrei hükümi'cr Toplu söz
leşme, grev ve lokavt Kanununun yürürlüğe 
'girmesiyle esasen ortadan kalkmış olacaktır. 
Bir örnek vereyim; meselâ yürürlükteki 3008 
sayılı iş Kanununda iç yönetmelikle ilgili bir 
hüküm vardır. Bu hükme göre, iş verenler ken
di iş yerlerinin iç yönetmeliğini kendileri haizır-
1 arlar. Buna dair hüküm Toplu sözleşme, grev 
ve lokavt tasarısında yürürlükten kaldırılmış
tır. Böylelikle iç yönetmeliklerin hazırlanması 
da bir toplu görüşme kanunu haline getirilmiş 
'olacaktır. Yani, Toplu sözleşme grev ve lokavt 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra işçiler iş 
yerlerini n iç yön et meliğini n hazı rl anmaisında 
iş veren kadar söz sahibi olacaklardır. Bu ba-
kım'daıı İş Kanununun kısa bir süre gecikme
sinde büyük bir mahzur olmamak icabetler. 

Daha önce de beli it m iştim; Sayın Mehmet 
Ünaldı Tarım İş Kanununun bulunmayışıhdan 
şikayet etmekte haklıdır. 

Fakat kendi bölgelerinde bu mevzuu müşa
hede etmiş olacaklardır. Her halde bu müşahe
delere dayanarak takdir ederler ki, tarımdaki 
çalışma hayatını bir hukuki düzene bağlamak, 
sanayideki çalışma hayatını öyle bir düzene 
bağlamaktan çok daha güçtür. İş şartları itiba
riyle güçtür, çalışma saatlerini düzenleıme iti
bariyle güçtür ve ücret sistemini sağlam bir 
sisteme bağlamak bakımından güçtür. Çünkü 
tarım kesiminde, birçok hatlarda ücret aynıdır; 
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ürünün paylaşılması şeklindedir. Gerçi biz Ça
lışma Bakanlığı olarak Tarım Bakanlığı ile bir
likte Tarım iş Kanunu üzerindeki çalışmaları 
hızlandırmış bulunuyoruz. Ancak bu arada da-
llıa önce de arz ettiğim şu görüşü benimsedik! 
Şimdiden tamın, işçilerine toplu sözleşme yapma 
imkânını tanıyacağız. Böylelikle belki de ta
rım iş meıvzuatı daha .sılh'lıatli bir yoldan mey
dana çıkma imkânına kavuşacaktır. Takdir 
edersiniz ki ekseri Batı ülkelerinde önce toplu 
sözleşmeler yapılmış, kanun arkadan gelmiş
tir. önce uzun yıllar işçilerin ken'di hakları an
cak fiilen elde ettikleri toplu sözleşme ve grev 
hakkİyle temin edilmiş ve düzene bağlanmış, 
ancak ondan sonra bu toplu sözleşmeler göz 
önünde tutularak iş kanunları gelmiştir. Hat
tâ bâzı memleketlerde iş kanunlarına ihtiyaç 
bile kalmamıştır. 

Bizde de muhtemelen tarım alanı için böy
le olacak, toplu sözleşmeler bizlere hiçbir naza
ri bilginin tutanııyacağı ışığı tutacaktır. Biz de 
tarım kesiminde çalışma hayatının nasıl düzen
lenebileceğini, bu toplu sözleşme örneklerine ba
karak görmüş ve ona güre daha hazırlıklı ol
muş bulunacağız. 

Aracılar Kanununun gecikmesinden Mehmet 
Ünaldı arkadaşımız şikâyette haklıdırlar. Bu
nu da bu yılki çalışma programımızda kısa za
manda huzurunuza getirmeye çalışacağız. 

Çıraklık müessesesini düzenliyecek kanun 
mevzuuna gelince; bu konuya haklı olarak Ni
yazi Ağırııaslı arkadaşımız da temas ettiler. 
Takdir buyuracağınız üzere, çıraklık mevzuu 
sigortayı dolayısiylc ilgilendirmektedir. Doğru
dan doğruya çıraklık mevzuunu düzenliydi bir 
kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığınca, bütün 
ilgili Bakanlıklara da danışılarak hazırlanmış 
ve Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Hat
tâ ilk sevk edildiği encümende görüşmesi biti
rilerek, şimdi Çalışma Encümenine gelmiş bu
lunmaktadır. 

Ben de, Sayın Niyazi Ağırnaslı'nm belirtmiş 
oldukları gibi, çırakların sigorta yükünü, büs
bütün kaldırmak mümkün değilse de, tahfif et
menin faydalarına inanıyorum. Tasarının bu 
bakımdan eksikleri kalmışsa, sosyal güvenlikle 
bu zarureti bağdaştıracak bir formül Büyük 
Millet Meclisinde tasarı görüşülürken bulunabi
lir, kanısındayım. 
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Sayın Ünaldı, işçi ücretlerinin tanzimi doğ

rudan doğruya piyasaya bırakıldığı, serbest pa
zarlığa bırakıldığı takdirde hele bizim gibi he
nüz işsizliğin bulunduğu ve işsizlik sigortasının, 
zannederim yanlış anlamadıysam, bulunmadığı 
bir memlekette işçilerin müşkül durumda "bıra
kılabileceği endişesini ileri sürdüler. Her ne ka
dar işsizlik sigortası bizde yoksa da toplu söz
leşme ve grev tasarısı bu endişeyi giderecek bir 
şekilde hazırlanmış bulunmaktadır. Evet dışar-
da daha düşük ücrete talip olan işçiler buluna
caktır.. Onlar işsiz durumda bulunacaklardır. 
Fakat bu, pazarlık masasındaki işçi sendikası
nın durumuna pek az tesir edecektir. Çünkü, 
sevk etmiş bulunduğumuz tasarıya göre, grev 
yapıldığı sırada iş veren, grev yapan işçiyi çı
karıp yerine başka işçi alma imkânına sahibola-
mıyacak'tır. Bu imkân birçok memleketlerde iş 
verene hukukan, kanunen tanınmış olmakla be
raber, biz arkadaşlarımızın belirtmiş olduğu 
endişeden hareketledir ki, bu imkânı tanıma
dık. Yani, grev yapıldığı sırada iş veren bu 
işçinin yerine başka bir işçi alamıyacaktır. Bu 
bakımdan da işçinin pazarlık gücünde bir azal
ma olmıyaeaktır. 

Öte yandan, yurt dışına işçi gönderme im
kânlarının git gide artması da. türlü faydaları
nın yanında, yurt içinde kalan işçinin pazarlık 
gücünü artırma gibi faydalı bir tesir göster
mektedir. 

Yine zannediyorum ki, Sayın, arkadaşımız, 
benim geçen yıl söylemiş olduğum bir sözümü 
hatırlattılar : «İşsizlik sigortasını bizim memle
ketimiz için biraz lüks buluyorum», şeklindeki 
sözüm... Hakikaten geçen yıl bir söz söylemiş
tim, ancak arada geçen zaman bunun ne ka
dar lüks olsa da bizim için zaruri olduğunu ba
na da göstermiştir. Ye Plân hedefleri arasında 
işsizlik sigortası alınmış bulunmaktadır. Fakat 
biz bunu sadece uzak 'bir hedef olarak kabul et
miyoruz. İş ve İşçi Bulma Kurumu en kısa za
manda bizim imkân ve ihtiyaçlarımıza uygun 
bir işsizlik sigortası kanunu hazırlamakla görev
lendirilmiştir. 'Bu hazırlıklar biter bitmez, Plân 
hedefleri içinde daha uzak bir tarihi bekleme
den, yüksek huzurunuza bu İşsizlik Sigortası 
Kanunu tasarısını getireceğimizi umuyorum. 

İşçi Sigortaları Kanunu mevzuunda muhte
rem arkadaşımızın tenkid ve tavsiyelerini isti
fadeyle dinledim ve not ettim. OBu arada, işçi 
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meskenleri mevzuumın müstakil bir kurum ta
rafından yürütülmesi fikrini biz de aynen be
nimsemiş bulunuyoruz. Bu konuda îmar ve Is-
kân Bakanlığı ve Emlâk ve Kredi Bankası ile 
temas ve iş birliğine geçmiş bulunuyoruz. G-ay-
retimiz odur ki, eğer îmar ve İskân Bakanlığı 
tarafından sevk edilmek üzere bulunan Konut 
Kanunu tasarısının bizi ilgilendiren hükümleri 
kanunlaştığı takdirde muhterem arkadaşımızın 
temenni ettiği şekilde bir kurum kurulacaktır. 
Biz o zaman seve seve işçi meskenlerinin yapı
mını o kuruma devredeceğiz. Yalnız şu şartla : 
İşçilerin primlerinden işçi meskenleri için' ay
rılan fonların umumi sosyal konut politikası 
içine alınmamasını, bunların behemehal işçi 
meskenlerine harcanmasını sağlıyacak hüküm
leri de elbette düşüneceğiz. Fakat, bu durumu 
beklemeye bizim de sabrımız olmadığı için, şim
diden Emlâk Kredi Bankası ile bir iş birliği 
imkânını aramaktayız. Emlâk Kredi Bankası
nın bütün bu inşaatı üzerine alması ve ancak 
konut kredisini dağıtma politikasının yine İşçi 
Sigortaları tarafından yürütülmesi yolunda bir 
form ül aram a ktayı z. 

Sağlık meselesinde de arkadaşlarım yeni te
menniler ileri sürdüler. Ve gerek Mehmet Ün al
dı arkadaşım, gerek konuşan diğer hatip arka
daşlar, bâzı hastaların kendi doktorlarını ken
dilerinin seçmesi prensibini savundular. Fakat 
bu prensip tatbik edildiği mahdut yerlerde çok 
pahalı olmaktadır, hele ilk tatbik yıllarında. 
Onun için birdenbire bu yola gitmeye cesaret 
edemediğimizi huzurunuzda itiraf etmek iste
rim. Ancak yeni hazırladığımız Sosyal Sigorta
lar Kanunu tasarısı Kurumun, bilhassa sağlık 
sigortası yönünden iş hacmim büyük ölçüde 
artıracaktır. Bir kere bütün işçiler, sanayi ve 
hizmetler kesimindeki bütün işçiler, sigorta 
kapsamına girecektir. Sonra, bir arkadaşımızın 
da temennisine uygun, olarak, işçilerden malûl
lük ve ihtiyarlık aylığı bağlanmış olanlarla, 
işçilerin aile ve çocukları da sağlık yardımın
dan faydalanacaklardır. Bu durumda sigorta, 
sağlık tesislerinin müşterileri birdenbire büyük 
ölçüde artacaktır. Bu artışa muvazi olarak ye
ni sağlık tesisleri yapımını hızlandırmaktayız. 
Ancak yine de bugünkü sistemle, bu işi derhal 
tüm olarak halletmeye fiilen takatimiz yetmi-
yecektir. Bizim kanaatimizce yer yer başka bâ
zı usuller de denenmelidir. Bu yoldaki çalışma-
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hırımıza yardımcı olmak üzere dışardan uzman 
getirtmek istiyoruz. Fakat bu hususta henüz 
kesin bir karar vermeye cesaret edebilecek du
rumda değiliz. Değişik usuller denemeyi düşün
mekteniz. 

(Sayın arkadaşımız, sigorta primlerinin israf 
olunmasından endişe ettiler. Yatırım Bankasına 
İşçi Sigortaları paralarından ayrılmasının tehli
keli olduğundan bahsettiler. Halbuki, bu endi
şelerine cevap verecek bir tedbirdir. Şimdi de 
esasen İşçi Sigortaları Kurumunun yatırım fon
larının büyük bir kısmı devlet eliyle yatırım
lara .yöneltmektedir. Bir kısmı da sanayici kre
disi yoluyla özel sektörün yatırımlarına yönel
mektedir. Bu suretle hem daha fazla istihdam 
imkânı sağlanmakta hem de Sigortanın parası
nın, gayrim enkull erde dondurulması yerine, 
daha verimli ve kârlı yerlere yöneltilmesi sağ
lanmış olmaktadır. 

Prim tahsisatı ile, ödemelerle v.s. ilgili for
maliteler hakkındaki şikâyetleri, muhterem ar
kadaşlarım belirttiler. Biz de bunun üzerinde 
durmaktayız. Nitekim, birkaç ay önce yeni Sos
yal Sigortalar Kanunu tasarısına son şeklini ve
rirken, işçi ve iş veren temsilcilerini, bilhassa bu 
konuyu görüşmek üzere birkaç günlük bir top
lantıya davet ettik, ve bu formalitelerin nasıl 
hafifletilebileceğine dair kendilerinden bâzı fi
kirler aldık. Bunlardan yeni Sosyal iSigortalar 
Kanunu tasarısına konması mümkün olanları 
bu tasarıya koyduk, diğerlerini idari yolla yü
rütmeye çalışıyoruz. Ayrıca yakın bir zamanda 
dışardan uzman getirterek Kurum içinde bü
yük ölçüde bir reorganizasyona girişmeyi dü
şünmekteyiz. Bu arada, ön plânda, bu formalite
lerin asgari hadde indirilmesi, bâzı ödeme gecik
melerini asgari hadde indirilmesi göz önünde 
tutulacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun malî kaynak
larının yetersizliğine, gerek Sayın Mehmet 
Ünaldı gerekse birçok sayın hatipler temas et
tiler. Bendeniz de itiraf ederim ki, bu haklı ten-
kidlere cevap verecek gücü kendimde bulamı
yorum. Bilhassa plânlı devrede bu Kurumun 
yükü çok artmış olmakla beraber, malî kaynak
larını daha çok belediyeler ve özel idareler teş
kil ettiği için, ve bunların da kendileri himme
te muhtaç durumda bulunduklarından, İş ve İş
çi Bulma Kurumu, gitgide artan malî müşkülât 
içerisinde bulunmaktadır. Kurumu bu vaziyet-
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ten kurtarmak için Hükümetteki arkadaşlarım
la müştereken bir hal çaresi aramaya kararlı ve 
buna kendimi mecbur hissediyorum. Bu arada, 
hayallere kapılmamış olmak için, îş ve îşçi Bul
ma Kurumunun bütün malî ihtiyaçlarının şim
diden yeteri ölçüde devletçe karşılanmasını 
ümidetmiyorum. Bu yolda, gerçi mümkün ola
nı yapmak lâzımdır. Fakat bunun dışında Hü
kümetin, belediye ve mahallî idareler gelirleri
ni artırıcı bâzı tasavvurları vardır, bu tasavvur
ların kısa zamanda gerçekleşmesi plânı tatbik 
etmek için de gereklidir. Bunları çabuklaştır
mak ve bu şekilde artacak olan malî kaynak
lardan, özel idarelerle belediyelerin, îş ve îşçi 
Bulma Kurumuna olan borçlarını ödemelerini 
teminat altına alıcı tedbirleri tatbik sahasına 
koymak düşüncesindeyiz. Bu malî yetersizliğe 
rağmen, îş ve îşçi Bulma Kurumunun üzerine 
düşen ağır ödevleri gerçekten başarıyla yürüte
bildiğini söyliyebilecek durumda hissediyorum 
kendimi. îş ve îşçi Bulma Kurumunun yakın 
zamana kadar süregelmiş hizmetleri dışında, 
bir de yurt dışına işçi göndermek gibi bir hiz
met buna eklenmiştir. Bunu da mümkün olan 
sürat ve başarıyla yürütmektedir. Ayrıca ge
cen yıl başlarında yürürlüğe konan bir Karar
name ile bütün îktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve NATO iş yerlerinin ihtiyacı olan işçilerin te
minini îş ve îşçi Bulma Kurumu üzerine aldı
ğı için, şimdi bu Kurumun yükü bir kat daha 
artmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Sa
yın Sahir Kurutluoğlu'nun Sendikalar Kanunu 
ve Toplu sözleşme grev. kanunu tasarıları hak
kındaki değerli sözleri için şunu ifade etmekten 
sevinç duyarım ki, gerek Bakanlığımızın hazır
ladığı şekliyle, gerekse Karma Komisyonda al
dığı şekille, Toplu sözleşme, grev ve lokavt Ka
nunu tasarısı, Sayın Sahir Kurutluoğlu arkada
şımızın gayet veciz şekilde belirtmiş olduğu fel
sefe ve prensiplere tamamiyle uygun bulunmak
tadır. Biz de, bu kanunlarla, işçilerimize, ileri 
Batı demokrasilerinde olduğu ölçüde 'geniş hak 
ve hürriyetler tanımanın, ekonomik kalkınmamı
zı, sosyal adalete uygun olarak ve sınıf müca
delesine ihtiyaç kalmaksızın gerçekleştirebil
mek için, şart olduğuna inanmaktayız. 

Yeni Türkiye Partisi adına Sayın Selâmi 
Üren'in konuşmalarını istifade ile dinledim. 
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Bu arada, değerli arkadaşımın bir endişesine de 
cevap vermek isterim. 

Bizde işçi ücretlerinin fiyat artışları karşı
sındaki durumundan, yani, işçi ücretlerinin ye
tersiz olduğundan bahsettiler, ve ücretlerin fi
yat artışlarını takibettiğinden şüphe ettikleri
ni belirttiler. Fakat, işçi ücretleri elan, itiraf 
etmek gerekir ki, yeterli olmamakla beraber ve 
gayrisâfi millî hâsıladaki artıştan yeteri kadar 
pay alamamakla beraber, işçilerimizin durum
ları lehine şunu belirtmek gerekir ki, işçi üc
retlerindeki artış, fiyatlardaki artışları, geçim 
endekslerindeki yükselişleri, memurlarımızın 
ücretlerine kıyasla, çok daha yakından takib-
etmektedir. Meselâ, geride bıraktığımız bir yıl 
zarfında, 1901, 1902 yıllarında, işçi ücretlerinde
ki artış bilhassa hızlanmıştır, öyle ki, geçim 
endekslerinde 1901 den 1902 ye artış oranı an
cak yüzde 3,3 olduğu halde; yani, 1902 yılının 
10 ncu ayında bir önceki yıla nazaran umumi 
geçim endeksindeki artış yüzde 3,3 olduğu hal
de, bu devredeki işçi ücretlerindeki artış % 9 
olmuştur. Yani, işçi ücretleri fiyatlardaki artı
şın, hayat pahalılığmdaki artışın, gerisinde kal
mak şöyle dursun, 3 misline yakın bir ölçüde 
daha ileriye gitmiştir. Ancak, ne var ki, başlan
gıç noktası kötü olduğu için henüz ücretler is
tenilen seviyeye erişememiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşımız, işçi ücretlerinin 
tediye güçlüğü karşısında daha yeterli tedbir
ler alınması gerektiğini öne sürdüler. Geçen 
gün yüksek huzurunuzda bir vesile ile, Sayın 
Mehmet özgüneş arkadaşımızın konuşmaları 
üzerine verdiğim izahatta belirttiğim gibi, yeni 
îş Kanunu tasarımızda bulunan hükümlerin bu 
hususu geniş ölçüde sağlıyacağma inanıyorum. 

Mütaahhitler umumiyetle avans alabilmekte, 
istihkaklarını zamanında, çekebilmekte idiler. 
Kendilerine, «sen bu parayı alıyorsun ama işçi
nin ücretlerini Ödüyor musun?» diye bir 'sual 
sormak mümkün olmuyordu. Halbuki hazırladı
ğımız tasarıda, istihkak alacak, avans alacak 
mütaahhide beheme'hal ücret bordrosunu ibraz 
etmek suretiyle işçi ücretlerini ödemiş olduğunu 
ispat etmesi şartı konulacaktır. Aksi takdirde 
avans veya istihkakını alamıyacaktır. Bunun 
oldukça yeterli bir müeyyide olacağını ümid-

'ediyoruz. 
Muhterem arkadaşımız. Bakanlık teşkilât 

kanununun biran evvel hazırlanması hususunu 
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diğer arkadaşlarımız gibi temenni ettiler. Biz de 
aynı telâş içerisindeyiz, aynı ihtiyacı duymak
tayız. Yalnız »eri bıraktığımız yıl bizim için 
daha eok çalışma hayatını düzenleyici, sosyal 
güvenliği artırıcı kanunların hazırlanması yılı 
olarak geçmiştir. O yüzden Hakanlık olarak, 
kendi dertlerimizle ilgilenecek imkânı maale
sef bulamadık. Bildiğiniz gibi, geçen yıl zarfın
da Bakanlıkça Toplu sözleşme, grev ve lokavt 
Kanun tasarısını, yeni Sendikalar Kanun tasa
rısı, yeni İş kanunu tasarısı ve yeni Sosyal si
gortalar Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ve bu 
hazırlanan kanun tasarıları da çok vaktimizi 
almıştır. Önümüzdeki yıl için ciddiyetle üzerin
de durduğumuz kanun tasarıları arasında, teş
kilât kanunu da bulunmaktadır. 

İlk Çalışma Ataşemizin Almanya'daki vazi
fesi başına gitmiş olduğundan daha (ince bahset
miştim. Arkadaşımızın, daha önce başka soru
ları vesilesiyle cevaplandırdığım sorularla aynı 
mahiyetteki sorularına, vakitlerinizi almamak 
için tekrar cevap vermek istemiyorum. 

Son olarak, muhterem arkadaşım, ' Çalışına 
Meclisinin daha sık toplanması ve alman karar
ların göz önünde tutulması temennisini öne 
sürdüler. Biz de aynı kanaatteyiz. Nitekim, 1945 
yılından beri ancak iki defa toplanmış olan Ça
lışma Meclisi geçen yıl Ocak ayında üçüncü de
fa olmak üzere toplanmıştır. Kararımız, Toplu 
sözleşme, grev ve lokavt tasarısı kanunlaşıp yü
rürlüğe girdikten kısa bir zaman sonra Çalışma 
Meclisinin yeniden toplamaktır. Çünkü geçen 
yılki Çalışma Meclisi bizim için çok istifadeli 
olmuştu, Toplu sözleşme, .grev ve lokavt Kanun 
tasarısının esaslarını ilgililerle, yani işçiler ve 
iş verenlerle birlikte tesbit etmek imkânı hâsıl 
olmuştu. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra. 
toplanacak Çalışma Meclisinde de kanunun ak
saklıkları veya tatbikatı üzerinde beraberce 
durmak imkânı'doğacaktır. Çalışma Bakanlığı 
Teşkilât Kanununu yeniden hazırlarken, bu Ça
lışma Meclisinin, gelişi güzel değil, belli zaman
larda toplanması hususunu da derpiş etmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın 'Reşat Zaloğlu arkadaşımız, (Yok ses
leri) peki efendim yalnız müsaadenizle bir hu
susu belirtmek istiyorum, kendileri sağlık hiz
metlerinin aksaklısından, ve iyi şekilde yürii-
1 ülmediğinden şikâyet etmektedirler. Muhterem 
arkadaşını ve başka bâzı arkadaşlarım bu şikâ-
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yellerinde haklı olabilirler. Fakat bir hususa, 
kendileri burada bulunnıasalar da cevap ver
mek lâzım, çünkü kendi sözleri zapta geçti, 
onun için arz ediyorum. Sigortanın sağlık hiz
metlerinden kâr sağlamak bahanesiyle bu mak
sat için ödenen primlerin çarçur edildiğini söy
lediler. Bu, gerçeğin tam aksidir. Sağlık si
gortaları, zarar etmektedir, bu zararları yılda 
25 milyon lirayı bulmaktadır. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı arkadaşımız, Alman
ya'daki işçilerimizin aradaki kur farkı dola-
yısiyle döviz göndorenıemeJeri hususuna haklı 
olarak temas ettiler. Biz de bu mesele üzerinde 
duruyoruz, fakat bir çare bulmak çok güç. Bu
lunacak çare, doğrudan doğruya Türk parası
nın resmî değerine tesir edecek ve bu hal millet
lerarası bir mesele haline gelecektir. Bununla 
beraber, Maliye Bakanlığının buna bir hal (ia
resi bulması için çalışıyoruz. Çünkü, bu şekil
de hakikaten büyük bir döviz kaynağına, kü-
çümsenmiyecek bir döviz kanağma kavuşmuş 
olacağız. Şimdilik işçilerin parayı çacur etmek 
zorunda kalmamaları için Maliye Bakanlığı,-hiç 
değilse memlekete eşya getirebilmeleri bakımın
dan bâzı kolaylıklar sağlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca, işçilerimizin geçim haddi, talebele-
rinkiyle bir tutulmuş. Yani, siz şu kadar yüz 
Mark harcamaya mecbursunuz, ondan fazlasını 
artıramazsınız, deniyor. Halbuki işçiler, tale
belerden daha ucuz bir şekilde yaşama-imkânı
na sahiptirler. Çünkü, işçi lojmanlarında ika
met ediyorlar, ucuz yemek yiyorlar. Bu lıaddin 
indirilmesi yolunda da çalışmalar vardır. 

Diğer hususlarda değerli arkadaşımın haki
katen istifade edeceğimiz fikirleri var; çıraklık 
ve sosyal sigortalar konusunda belirttikleri ye
rimle düşünceleri, daha önceki sorulara cevap 
verirken, cevaplandırmış bulunuyordum. 

Sayın Nevzat Ozerdemli arkadaşımız İşçi Si
gortaları Kurumunun eczane açmasından şikâ
yet ettiler. Bu suretle Kurumun eczane açması 
halinde hem özel teşebbüsün baltalandığını. 
hem -de Eczacılık Fakültesinin baltalandığını 
söylediler. Kullanılan ölçüye göre bu konuda 
söylenenler haklı da sayılabilir, haksız da. Yal
nız işin bir de maddi yönü var. Daha önce de 
bahsettiğim gibi, sigortanın en çok para harca
dığı hizmet sağlık hizmetidir. Onun için bu ko
nuda âzami tasarruf yapmaya kendisini mec
bur hissetmiş ve ilâç satışı da.bu tasarrufu sağ-
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Jıyaeak tedbirlerden biri olarak ele almıştır. 
İlâç satışı için yaptığı masraflar çıktıktan son
ra kendi eczane açtığı takdirde ilâç mevzuunda 
Sigortanın yüzde 20 yi bulan bir kâm olmak
tadır. W yine takdir Duyurulacağı üzere mah
dut ölçüde de olsa bu ilâç meselesinin suiisti
mal edilmesi tehlikesi doğrudan doğruya Sigor
ta hastanelerinin ilâç vermesi halinde çok daha 
az mümkün olabilecektir. Bunun eczacıların du
rumunu ve eczacılık tahsilini baltalıyacağı en
dişesini ben varit görmüyorum. Gerçi sermaye
dar durumunda olan eczacı için üzücü bir du
rum yaratabilir, bu. Ama, eczacılık tahsil eden
lerin büyük bir kısmı da belki sermayedar de
ğildirler, eczane açacak güçleri yoktur. Bunla
ra Sigorta çok geniş bir iş alanı açmış bulun
maktadır. Belki sermayedar olur da eczane aç
mayı düşünenler arasında eczacılık tahsiline gi
denlerin sayıları azalacak; ama sermayedar ol
madığı halde bu mesleğe heveslenenlerin ecza
cılık tahsil etme eğilimleri, arzuları artmış ola
caktır. Çünkü, Sigortanın sağlık tesisleri art
tığı ölçüde, eczacılık tahsil etmiş olanlara Si
gorta sağlık tesislerinde yeni iş imkânları açıl
mış olmaktadır. Fakat, dediğim gibi, bu hu
sustaki görüşler ayrılabilir. 

Sayın Rifat öztürkçine'ye hazırlanmış bulu
nan Sosyal Sigortalar Kanunu konusundaki ka
dirbilir sözleri için teşekkürü bir borç bilirim. 
Hakikaten yeni Sosyal Sigortalar kanun tasarı
sı burada birçok arkadaşlarımızın ileri sürdük
leri temennileri belki biraz fazlasiyle gerçekleş
tirecektir. Meselâ, daha önce de arz ettiğim gi
bi, sağlık yardımı çok daha geniş sayıda işçiye 
teşmil edileceği gibi, sigortalının eşleriyle ço
cukları ve maluliyet ve yaşlılık aylığı bağlan
mış olanlar da Sigortanın sağlık hizmetlerinden 
y ararl an abil e c ekler di r. 

Ayrıca emekliye ayırılan işçilerin emeklilik 
aylıklarında yüzde yüzü aşan artışlar .olmakta
dır ve eskiden Ibağlanmış emeklilik ve maluli
yet .ödenekleri de bu iş kollarında busgüne kadar 
yer almış ücret artışlarına mu'vaz'i olarak artı
rılacaktır. Sayın arkadaşımız llıaklı kılarak 'bâ
zı müesseselerde, 'billhassa Devlet Demiryolla
rında üç ayrı sosyal «güvenlik rejimi Inıl'unma
sı n'dan şikâyet ettiler. Biz de aynı şeyden ay
nı derecede şikâyetçiyiz. Esasen g*erek Hükü
met programında ıgerek plânda sOsyal ^güvenlik 
rejiminde 'bir vaihdet bulunması İstenmektedir. 
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Bunu sağlamak gayretiyle 'biz de Ocak ayında 
Çalışma Bakanlığında Çalışma Bakanlığı, Ulaş
tırma Bakanlığı, ıSanayi Bakanlığı Millî iSavun-
ma Bakanlığı ve ıMaliye Bakanlığı temsilcileri
nin katıldığı toplantılara başlatmış 'bulunuyo
ruz. Bu toplantılarda igere'k Devlet Demiryol
ları Sandığını, Askerî Muavenet (Sandığını bir
leştirmek imkânları üzerinde durmaktayız. 
Ancak Askerî Muavenet ve Devlet Demiryolla
rı sandıkları (bâzı 'üyelerine 'sigortanın sağladı
ğından fazla haklar sağlamıştır. (Bâzı haklar 
müktesep 'hak ihaline ıgel'miştir. Bunların ko
runabilmesi çetin 'bir meseledir. Aslında bu 
sandıkların, Ibil'hassa Devlet Demiryolları San
dığının, son derecede müşkil duruma, gelmesi, 
esasen, kaldırabileceğinden da/ha fada 'birtakım 
avantajlar, 'haklar tanımış olmasındandır. Ama, 
işçi de (bu hakları (benimsemiştir. Onun için 
sosyal ıgüvenli'k rejimlerini birleştirmek ihtiya
cı ile bâzı müktesep ,hakları korumak arzusunu 
uzlaştırmak, çetin bir mesele olarak karşımı
za çıkmaktadır. Bunu da halletmek için ciddî 
çalışma içindeyiz. 

Sayın îzzet Birand, grevin değerinin bıııgün, 
yanlış anlamadımsa, azaldığını, asıl sendikacı
lığın lönem taşıdığını 'belirttiler. Fakat izin ve
rirlerse bu görüşlerine katılamıyacağım. Çün
kü dalha evvel de arz ettiğim gİb'i, 'bir toplumda 
sen'di'kamn değer taşıması, o toplumda toplu 
sözleşmenin (bulunmasına bağlıdır. Toplu söz
leşme de »grev müeyyide'siyTe takviye edilme
lidir. 

İZZET BÎRAND (İzmir) — Grevin zama
nında yapılmamaısından doğacak telhli'keleri 
kasdetmiş 'bulunı^orum. Esas temennim gre
vin olmama'sıdır. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT (De
vamla) — Bu temennisine yüzde yüz iştirak ede
rim. Hakikaten daha önce de arz ettiğim gibi bu si
lâh, kullananını (hedeften daih'a -çok yaralaya
bilecek bir silâhtır. îşeilerimizin bunu idrak 
edeceklerini tahmin ederim. Birçok sorumlu 
sendikacılarımızın Ibunu şimdiden idrak etlikle
rini görüyorum. 

Yalbancı memleketlere işçi göndermek mev
zuunda yeni çalışmalarımız vardır. Alman iş 
verenler. Türk işçisinden hakîkaten iftihar edi
lecek kadar memnundurlar. Bunun sonucu 
olarak ki, da'ha birçok memleketlerden Türki-
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ye'ye işçi istemek hu'susunda talepler ıgelmek-
tedîr. Son olarak Iş'ç'i ücretlerinin Almanya'
dan daha yüksek lolduğu .Belçika'da işçi alma 
teşebbüsüne geçmiştir. Eğer .müspet .neticeler 
elde edilirse '9 'bini maden işçisi (olmak üzere 
ayrıca 12 'bin işçi istemeleri 'beklenmektedir. 
Ayrıca, Avusturya 've İsviçre de işıçi istemek
tedir. Bu işçilerimiz 'ha'lckında Sayın İzizet Bi-
rand .haklı »olaralk, işçilerimizin ^oradaki 'sigor
ta] ılık sürelerinin 'burada da sayılması, çocuk 
ve aile zamları alabilmeleri içlin 'teşe'blbüsde (bu
lunulması gerektiğini ileri sürdüler. Biz de 
'bu konuda teşeib'b'üse ıgecmiş, ve şimdi 'bir an
laşma ya<pmayı Almanlara da ka'bul ettirmiş 
Ibulunuyoruz. Yakında ibu mevzuu görüşüp 
'bir karara bağlamak üzere Almanya'dan bir 
heyet 'bekliyoruz, Dalha faizi a vaktinizi alma
mak için, sadece sorulara cevap verme'k isle
dim. Başkaca sorular varsa... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın izzet Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sosyal emniye

ti temin zımnında işsizlik sigortalar], 'diğer si
gortalar, karşıh'kh .mükellefiyet esasına isti-
nadeder. Fakat, 'bütün bu müesseselerin teç
hiz edilmiş en medeni .olan Garp'ta dalhi 'bun
ların, içtimai emniyeti gereği gl'b'i sağlamadığı 
meydandadır. iBinaena'leyih, ıben Ih öyle fek ta
raflı... 

BAŞKAN — Sayın Birand, sual saracaktı
nız, şa'hsi mütalâanızı beyan ediyorsunuz. 

İZZET BİRAND .(İzmir) — Sual soruyo
rum, •b'â'zı kaynaklardan 'hare'kete geçirilen 'bu 
durumu ıSaym Bakanlık nazarı itibara alacak 
mıdır1? Yîoksa yalnız- 'karşılıklı mükellefiyet 
esaslarına göre mi 'hareket edecektir? 

O ALIŞMA BA'KANr BÜLENT EÜEVİT 
(Devamla) —• Vatandaşın âlicenaplığına da
yanan «öharlte» müessesesini yürütmek Dev
letin elinde değildir. Ancaik, (benim şahs'i 'gö
rüşüm lodur 'ki, .sosyal adalet ve siosyal igüven-
iiğin gayesi, mümkün olduğu kadar çalışan 
insanları '«Öharite»' ye mulhtaç 'bırakmama'k ol
malıdır. Bu bakımdan ıben imkânlarımız nis-
Ibe'tiude s'osyal .güvenlik ve 'Sosyal adaMin 
Devlet eliyle veya karşılıklı mükellefiyet yo
luyla inkişafını şalhsen temenni ederini. 

tZZKT BİRAND (izmir) — Sosyal mües
seselerin 'kifayetsiz olduğu 'haller vardır. Bu 
konulara 'kıvmet vermek lâzımdır. 
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ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 

(Devamla.) — Anlıyorum elf endim, 'şüphesiz 
kıymeti vardır. Anealk 'baJhseJttiğiriiz ^hususta 
Devlet olarak yapılacak bir şey yoktur- -'bu 
vatandaşın ta'kdirine kalmıştır. 

BAŞKAN H- Buyurun .Saym Ağirnaslı, 
NİYAZI AĞİRNASLI (Ankara) — Efen

dim kalkınma faizini sağlıyacak .olaiı işçi züm
resine Vekilimizin te'salhübedeeeğini bu kürsü
den ve 'bil'hassa 'kendilerinin ağzından duyma'k 
'bize 'bahtiyarlık verece'ktir. Kalkınmanın işçi 
sınıfının üzerine yıikılmıyacağının 'vaadinin 
kendileri tarafından ifade edil'meisini istirham 
ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 
(Devamla) —- Efendim, esa'sen plânın da 'baş
lıca prensiplerinden 'birisidir 'bu. Ben ö'yle 
inanıyorum ki, 'bir memlekette ıgerçek demok-
ra'si olduğu zaman, 'bu memle'ketin .çalışan, 'ha
yatlarını çalışarak kazanan, ücret karşılığında 
çalışan zümreleri, eninde donunda ve mutlaka 
s'osyal adaleti sağlamanın, yani kalkınma yü-
'künün çalışanlar üzerine yüklenmesini 'önlen
mesinin yolunu 'bulurlar; ve kanaatim, odur ki 
toplu sözleşme 've grev (hakkı, kalkınma yükü
nün adaletsiz bir ölçüde çalışanların sırtına 
yüklenmesini önleyici en 'büyük Ibir sigortadır. 
O kadar 'ki eğer 'bir memlekette vergi adalet
sizliği varsa, Ibu sigorta, eninde sonunda bu 
adaletsizliği dahi telâfi eder. 

NİYAZI AĞTRNAISLI (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Ib'ü'tçesinin 
tümü üzerinde müzakereler bitmiştir; bölümle
re geçilme'sinİ 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

B. 

101 

201 

I 
484 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük Ihaklar 

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

ikinci kısıon - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul editaiştir. 

Lira 

12 000 

4 415 997 
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206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

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

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ıgereğinee yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edMmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 
iller büro (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Postta, telgraf ve telefon üc
ret. ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıKira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Kahul edilmiştir. 

1 233 225 ! 307 

308 

72 410 

367 726 

4 200 

54 900 

21.9 500 

25 000 

169 500 

355 350 

10 000 

309 

403 

408 

416 

420 

451 

452 

501 

502 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Çalışma Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyeıiıler... Kabul edilmiştin'. 

5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kahiri edilmiştin". 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyen'ler... Kabul edilmiştir. 

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

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jüira 

1 003 600 

U 000 

74 500 

6 000 

121 000 

226 000 

35 000 

30 000 

150 000 

994 517 

1 000 

1 450 
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Altıncı kısım - Yardımlar 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıfcrası 'gere
ğince iş ve işçi Bulma Kuru
muna yardım 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Rtmiyemler... Kaibul edilmiştir. 
iMerkez memur ve müstaıh-
demlerinin Öğle yemeklerine 

5.2.1963' O : 4 
B. Lira 

yardım 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etiniyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir, 
kendilerini tebrik eder, muvaffakiyetler dile- , 
rim. 

Bugün saat 10,30 da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 2,20 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe k 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıt'kı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisi roğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
l-Vhmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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anunu tasarısına verilen oyların sonueu 

(Kanım kabul edilmişti]'.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler ; 95 
Reddedenler : 17 
Çekinserler : 2 

Oya katılnuyanlar : 68 
Açık üyelikler 3 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Ali Akspy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
TaMp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçoıne 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göİ€ 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpdskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkeriın Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
IZZPt, CflIM* 

ORDU 
V A V İ / W 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osmaır Hâeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil öoşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık;? ;.'-..•; 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
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O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
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Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 
Burhanettm Uluç 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

ISTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 

[Reddedenler] 
Sabahattin Tanınan 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Macit Zeren 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
C«ilâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Böktfta 
(B.) 

Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Ftikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmat Izmen (B.) 

&ÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Nuru 11 ah Esat Sümer 
(1.) 

özel Şahingiray 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
İzzet Biraııd 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
iiifat özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek (I.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Oemalettüın Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 
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TOKAT 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

C. Senatosu B : 40 
UEFA 

Esat Mahmutt Kamkurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

5.2.1963' O : 4 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıka<lm 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Enver Kök » 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

[Açık. üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 40 5.2.1963 O : 4 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü , 19 63 yılı bütçe kanun tasarısına verilen 'oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Eraanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Ozka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğhı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğhı 
Hasan Ali Türker 

sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : Q8 
Reddedenler : i 7 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayangil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı kaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Oahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talfip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ce'lil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Muammer Olraz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
A b dü 1 ke ri m Sara ç <> ğlu 

MUĞLA 
Ha 1 du n M e n t e ş e, o ğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylcınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
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Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

C. Senatosu B : 40 5.2.1963' O : 4 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kuraıtluoğlu 
Kâzım Orbay 

Ragıp Un er 
Nevzat Sengel-
Burhan ettin Ulu e 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] . 
ANTALYA 

Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadı'i Öz t aş 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Burul 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
»Sabahattin Tan m a n 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Macit Zeren 
ESKİŞEHİR 

Gevsi Ucagök 

[Oya haUlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selfıhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Mu z a f f e r Yu r d a ku 1 e r 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Ön al 

AFYON KARAHİSAR 
Cehil Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
(B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 

İbrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan İlâ m it Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) -

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil •Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaynz 

İSTANBUL 
Nuru! 1 ah Esat Sümer 
(i.) 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek (I.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet. Çekemoğlu 
Rifat Öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu la d oğlu 
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C. Senatosu B : 40 5.2.1963 O : 4 
URFA 

Esat M'alımuit Kanakurt 
ZONGULDAK 

Tarı'k Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cavat Açıkalın 
Ömer Ermin 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 
Eskişehir 

Yekûn 3 

*>&<i 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

KIRKINCI BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1963 Sah 

Saat : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
I. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma 
tarihi : 28. 1. 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 





CfOnem : 1 1*7 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z l 

1963 Ylll 
Devlet Üretme Çiftlikleri G. M. 

Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /328) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Karar l/t r 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1898/3790 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerek
çesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Üretme çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 

GEREKÇESİ 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 6 . 9 . 1962 tarih ve 3022 - 5/62 - 5400 sayılı yazısı 
ile (A/ l ) cari giderler için 10 302 848 lira ve yatn-ııvılar için 840 000 lira üzerinden uygun görülen 
ve Maliye Bakanlığınca bölümler üzerinde yapılan incelemeler ve tashihlerden sonra (A/ l ) cari mas
raflar için 10 095 633 lira ve (A/2) yatırımlar için 840 000 lira üzerinden tanzim olunan Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılına ait Bütçe kamımı lâyihası ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi : 
Genel Müdürlüğün 1963 malî yılı hizmetleri için 10 935 633 lira tahsisat itasını tazammun etmek 

1 edir. 
(A/ l ) Gider bütçesi : Cari masraflar : 
1962 yılı câri masraflan için kabul edilmiş olan 8 690 800 lira tahsisata mukabil 1963 yılı cari 

nıasraflan için (A/ l ) işaretli cetvelde görüleceği üzere % 16 fazlası ile 10 095 633 lira. tahsisat 
talebolunmuştur. Fazlalık 1 404 833 liradır. 

Bu fazlalığın : 
1. İkinci Kısım 

101 241 lirası Merkez ve işletmeler memurları maaşlarına, 
1 065 870 lirası merkez ve işletmeler hizmetlileri ücretlerine, 

2 000 lirası merkez memurları ölüm yardımına, 
103 105 lirası Emekli Sandığına yapılacak ödemelere, 

3 000 lirası veznedarlara verilecek kasa tazminatına olmak üzere, 

1 275 216 lirası memur ve hizmetli aylıklarına yapılacak % 15 zamların tabiî ve zaruri neticesi
dir. 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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2. Üçüncü Kısım : Keza 

16 500 lirası merkez büro giderlerine, 
5 000 lirası işletmeler büro giderlerine, 

10 000 lirası yolluklara olmak üzere ceman, 

31 500 lirası idarece ihtiyarına zaruret görülen masraflar içindir. Keza; 

3. Dördüncü Kısım 

lirası kurs giderlerinden 
lirası Sivil Savunma yardım fonundan, 
lirası yapılması idari bir zaruret haline gelen teknik toplantılar ve seminerler için di
ğer idarelerde olduğu gibi bu yıl yeniden açılan bölüme konulan ödenekten, 
lirası bu kısmın diğer müteferrik bölümlerinden, 
lirası altıncı kısımdan olmak üzere hakiki ihtiyaç karşılığı olarak ceman. 

217 524 lira fazla konulmuş olmasından ileri gelmekte ve fazlalık yekûnu 1 524 240 liı-adan 
ibaret bulunmaktadır. 

Buna mukabil; 
4 200 lira 450 nci bölümden, 

500 lira 306 ncı bölümden, 
46 lira 407 nci bölümden, 

1 lira 448 nci bölümden, 
14 660 lira 502 nci bölümden, 

100 000 lira 505 nci bölümden olmak üzere ceman 

65 
1 
000 
890 

150 000 

610 
24 

119 407 lira eksik tahsisat konulmuş olması sebebiyle (A/ l ) işaretli cetvelde geçen seneye na
zaran husule gelen fazlalık yukarda açıklandığı üzere 1 404 8C»3 liradan ibaret bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelde her bölüm ve maddeye ait talebedilen ödeneklerle fazla ve noksanlık
ların sebepleri aşağıda alelmüfredat izah olunmuştur, 

•nci kısım — Personel giderleri 8 716 158 lira 
B. M. 

201 11 Merkez memurları maaşları : 5433 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde merkez için 
kabul edilen kadrolardan 16 adedi geçen sene (L) cetvelinde idi. Bu yıl (L) cetve
line 22 memur alınmış ve bu sebeple yekûn itibariyle bu maddede 148 230 lira - ge
çen seneye nazaran 6 memur ve 43 740 lira - tasarruf sağlanmıştır. Geçen sene tah
sisatına nazaran maddede görülen 59 400 lira fazlalık % 15 zamlardan ileri gel
miştir. 

12 işletmeler memurları maaşı : 5434 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelde işletmeler için 
kabul edilen kadrolardan 104 adedi geçen sene (L) cetvelinde idi. Bu yıl (L) cetveli
ne 141 memur "alınmış ve bu sebeple yekûn itibariyle bu maddede 1 034 370 lira -
geçen seneye nazaran 37 memur ve 285 930 lira - tasarruf sağlanmıştır. Maddede 
görülen 51 840 lira fazlalık % 15 z&mladran ileri gelmiştir. 

21,22 Merkez ve işletmeler memurları açık maaşları : Bu maddeler tatbikat mahalli bul
mamaktadır. Tertiplerin muhafazası için birer lira ödenek konulması ile yetinilmîştir. 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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B. M. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : İlişik (D) cetvelinde geçen sene 128 kadro mevcut idi. 
Bu yıl 6 kadro ilâvesiyle 134 adede iblâğ edilmiştir. 1961 yılında da 136 aded iken 
ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edilen 8 aded kadro, cetvelden çıkarılmıştı. Geçen se
ne kadrolarına göre bu maddeye % 15 zamlar da nazara alınarak 1 505 790 lira 
tahsisat konulması icabederdi. Toprak Muhafaza, Zirai Mücadele ve Kültür Teknik 
faaliyetlerinin lâyıkiyle başarılabil nesi için merkezde istihdamına zaruret görülen 
6 aded teknik eleman kadrosunun ilâvesi ve bâzı kadroların yükseltilmesi muvace
hesinde 112 590 lira fazla konulmuştur. Maddede görülen 279 900 liradan 167 310 
lirası aylıklara yapılan % 15 zamdan ileri gelmektedir. 

12 İşletmeler hizmetlileri ücreti : Geç m sene (D) cetvelinde 222 eleman mevcut idi. 
İşletmelerde yapılacak zirai mücade1^, toprak su ve kültür teknik faaliyetlerinin ve 
istihsalle ilgili yatırımların zamanınla ve teknik icaplara uygun şekilde tahakkuku
nun sağlanması ve ziraat fakültelerinden mezun olacak burslu öğrencilerin istihsal 
sahalarında istihdamlarını teminen kadro adedi 34 fazlasiyle 256 ya iblâğ edilmiştir. 
Geçen sene kadrolarına göre bu madleye % 15 zam sebebiyle 2 065 500 lira ödenek 
konulması icabederdi. 34 kadronun ilâvesi sebebiyle 556 470 lira fazla konulmuştur. 
Maddede görülen 785 970 lira fazlalığın 229 500 lirası % 15 zamlardan ileri gelmek
tedir, 

203 11,12 Merkez ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti : Merkezde geçici hizmetli istihdam 
edilmemektedir. İşletmelerde açılacak kurs öğretmenlerine ve hizmetlilerine ödenmek 
üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 2 400 lira ödenek konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : B ı maddeye geçen sene olduğu gibi 17 500 lira öde
nek konulmuştur. Bu tertipten 1960 yılında 12 980 lira ve 1961 yılında 12 530 lira 
masraf yapılmıştır. 

12 işletmeler memurları çocuk zammı : Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 55 000 lira 
ödenek konulmuştur. Bu maddeden 1959 yılında 54 329 lira, 1960 yılında 53 290 
lira, 1961 yılında 49 120 lira masraf yapılmıştır. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 2 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

22 işletmeler memurları doğum yardımı : Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 6 000 
lira ödenek konulmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : Geçen yıl bütçesine konulan 2 000 lira ödene
ğin kifayet etmediği görüldüğünden yeni yıl bütçesine 4 000 lira ödenek konulmuş
tur. 

32 işletmeler memurları ölüm yardımı : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

40 Yakacak zammı : Alparslan Çiftliğindeki memurlar için bu maddeye geçen yıl 
okluğu gibi 1 080 lira ödenek konulmuştur. 
206 ncı bölümden yapılacak ödeme1er kanuni ve zaruri olup hâdisenin vukuuna 
bağlı olduğundan doğum ve ölüm hâdiseleri vukubulmadıkça ödenek sarf edilmiye-
rek tasarruf olunacaktır. 

207 Ecnebi dil bilenlere ödenecek para mükâfatı : Bu madde idaremizde şimdiye ka
dar tatbik edilmemiştir. Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi bir İka 
ödenek konulmuştur. 

209 11 Emekli kesenekleri ile artış farkları : 201 ve 202 nci bölümlere konulan ödenek 
toplamının % 6,5 u nisbetinde 512 127 lira ödenek bilhesap konulmuştur. 76 127 
lira fazlalık aylıklara yapılan % 15 zam sebebiyle husule gelmiştir. 
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;% 1 ek karşılıklar : 201 ve 202 nci bölümlere konulan ödeneğin :% 1 i nisbetmde 
hesabedilerek 78 789 lira ödenek konulmuştur. 11 789 lira fazlalık aylıklara. 
yapılan :% 15 zamdan ileri gelmiştir. 
Emekli ikramiyesi : Aylıklara yapılan '% 15 zam sebebiyle emekli olacaklara ve
rilecek ikramiye miktarı da artacağından gecen yıldan 10 000 lira fazlası ile 
maddeye 77 500 lira ödenek konulmuştur. 
Sandık yönetim giderleri : 209 - 1 1 nci bölüme konulan ödeneğin Kmekli Sandı
ğınca bildirilen 0,098 nisbeti üzerinden bilhesap ve geçen yıldan 5 189 lira fazla-
siyle 50 189 lira ödenek, konulmuştur. 
Diğer ödemeler : Geçen yıl olduğu gibi 1 000 liradır. 
209 rıcu bölüme konulan ödeneklerden yapılan ödemeler 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanunu ile tâyin edilen nisbetler dâhilinde olduğundan bu bölümden, sarf 
edilmiyen miktar zaruri olarak tasarruf edilmektedir. 
Temsil ödeneği : 5027 ve 5237 sayılı kanunlar gereğince G'enel Müdür için ayda 
350 lira hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 4 200 lira ödenek konulmuştu!-. 
Veznedar ve yardımcılarına verilecek kasa lazminatı : 5433 sayılı Kanunun 27 
nci maddesi veznedarlara aylık tu {arlarının [ffy 15 - 25 î nisbetinde kasa tazminatı 
verilmesini âmirdir, idare veznedarlarına, şimdiye kadar ayhklarının '% 20 si nisbe
tinde verilen bu tazminat için 17 5 00 lira kifayet etmekte idi. Maliye Bakanlığınca 
bu nisfoet % 25 olarak tatbik edilmekte olduğundan idare veznedarlarının tâyinleri 
de Maliye Bakanlığına ait bulunduğundan aynı nisbetin talibi ki maksadiyle geçen 
seneden 3 000 lira fazlasiyle bu bölüme 20 500 lira ödenek konulmuştur. 

Üçüncü kısım - Yönetim (firfertiri 552 175 lira 

Merkez kırtasiye : 1961 yılında bu maddeden normal ihtiyaçlar için .12 854 lira. mas
raf yapılması ve 1963 yılında nıorma'l iıhtiyaçlıara, ilâveten işletme paftalaırmun yaptı
rılması için ühtiyaıCOİanL 50 tıop mu şanı İni kâğıdı bedelinin 9 000 lira. oluşu na./ara 
alınarak: geçen yıldan 5 000 lira faz'laısiyle 15 000 lira ödenek konulm.uıştur. 
Merkez döşeme ; Geçen yıl konulan 1 000 lira ödeneğin çok cüzi ve i'htiyaea ce
vap verecek miktarda olmadığı görülmüştür. Bu maddedeni 1959 yılında 7 187 li
ra, 1960 yılında 13 204 lira masraf yapılmıştır. Bu cihetler ve hakiki iıh'tıiyaç nava
ra alnııarak maddeye 5 000 lira ödenek konul muştur. 
Merkez demirbaş : 1 aded büyük' şaryolu, l aded küçük şaryolu, 5 aded nor
mal yazı makinası alınması lüzumu hâsıl olduğundan geçen seneden 10 000 lira faz-
lasiyle 15 000 lira ödenek konulmuştur. Bu maddeden 1959 yılında 14 357 lira ve 
1960 yılında 28 203 lira masraf yapılmıştır. 
öteberi giderleri : Geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konulmuştur. Bu madde
den 1959 yılında 7 665 lira, 1960 yılında 9 509 lira ve 1961 yılında 9 988 lira masraf 
yapılmıştır. 
Aydınlatma : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira ödenek konulmuştur. 
1960 yılında 13 356 lira, 1961 yılında 13 938 lira masraf yapılmıştır. 
İsıtma : Bu maddeden 1959 yılında 12 180 lira, 1960 yılında 17 418 lira ve 1961 yı
lında 13 675 lira masraf yapılmıştır. Kifayet edeceği kanaatiyle ve diğer maddelere 
yapılan zamları kısmen olsun karşılamak maksadiyle geçen seneden 2 500 lira eksi
ği ile maddeye 15 000 lira ödenek konulmuştur. 
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302 10 İşletmeler kırtasiye : 20 işletme için biner lira ve merkez atelyesi için de 5 000 lira 
hesabiyle bu maddeye normal ihtiyaçlar için 25 000 lira ödenek konulmuştur. Bu 
maddeden 1959 yılında 18 328 lira ve 1960 yılında 23 790 lira masraf yapılmıştır. 

20 Döşeme : Geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. Bu maddeden 
1959 yılında 17 354 lira ve 1960 yılında 12 029 lira masraf yapılmıştır. 

30 Demirbaş : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 1959 
yılında 23 249 lira ve 1960 yılında 17 476 lira masraf yapılmıştır. 

40 öteberi giderleri : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konul
muştur. 

50 Aydınlatma : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 12 000 lira ödenek konulmuştur. 
1959 yılında 10 414 lira ve 1960 yılında 12 248 lira masraf yapılmıştır. 

60 Isıtma : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira Ödenek konulmuştur. 1959 
yılında 29 226 lira, 1960 yılında 25 609 lira masraf yapılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : Bu maddeden 1959 yılında 44 930 lira, 1960 yılında 42 957 
lira, 1961 yılında 38 586 lira masraf yapıldığı nazara alınarak 40 000 lira ödenek ta
lep edilmiş ise de Maliye Bakanlığınca geçen yıl ödeneğinden fazla olmamasının isten
mesi ve masrafların her yıl nisbeten azalmakta olması nazara alınarak geçen yıl ol
duğu gibi 35 000 lira ile yetinilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : Geçen yıl olduğu gibi 17 000 lira ödenek konul
muştur. İhtiyacı karşılamaktadır. 

12 İşletmeler posta ve telgraf ücretleri: Geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konul
muştur. Bu maddeden 1959 da 7 113 lira, 1960 yılında 6 949 lira masraf yapılmış
tır. 

21 Merkez telefon giderleri : Maddeye geçen sene olduğu gibi 19 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 1959 yılında 14 965 lira, 1960 yılında 17 367 lira ve 1961 yılında 15 668 
lira masraf yapılmıştır. 

22 İşletmeler telefon giderleri : Geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 1959 yılında 7 024 lira, 1960 yılında 8 749 lira, 1961 yılında 6 202 lira mas
raf yapılmıştır. 

306 Giyecekler : (D) cetvelinde mevcut hizmetlilerden odacı, bekçi gibi ceman 26 eleman 
için birer kat elbise, miadını doldurmuş 8 palto ve 26 çift ayakkabı bedeli olarak 
bilhesap geçen yıldan 500 lira eksiği ile 11 000 lira ödenek konulmuştur. 

307 10 Daimî vazife yolluğu: Hariçten tâyin, nakli memuriyet ve emeklilik sebepleriyle me
murlara ve hizmetlilere verilecek harcırahları karşılamak üzere geçen yıl olduğu gi
bi bu maddeye 70 000 lira ödenek konulmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu : Zirai faaliyetlerin mahallinde müşahedesi ve teknik icaplara 
uygun istikametlere tevcihi için geçici olarak merkezden işletmelere gönderilecek ve 
işletmelerden merkeze getirtilecek elemanların muvakkat vazife harcırahlarını karşı
lamak üzere bu maddeye gzqer\ yıl olduğu gibi 75 000 lira ödenek konulmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu : İşletmenin normal teftişlerinin zamanında yapılması ve daha 
sıkı kontrola tabi tutulması zarureti muvacehesinde teftiş kadrosunun teftiş görevlisi 
bir elemanla takviyesi düşünülmüş ve bütün yıl teftişlerin devam edeceği nazara alı
narak bilhesap 100 000 lira ödenek ihtiyacı tesbit edilmiş ise de Maliye Bakanlığı
nın isteğine uyularak geçen yıl olduğu gibi maddeye 82 475 lira ödenek konulmuş
tur. Bu maddeden 1961 yılında yapılan masraf 66 504 liradır. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : Geçen yıllar bütçelerine konulan 10 000 lira ödenek ihti
yaca cevap verecek miktarda değildir. Dış memleketlerdeki kongre ve toplantılarda bu-
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lunmak veya görgü ve bilgilerini artırmak ve gerekirse mubayaa yapmak üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek elemanlar için asgari ihtiyaç olarak bu maddeye 20 000 lira 
ödenek konulmuştur. Geçen yıldan 10 000 lira fazladır. 

308 11 Merkez memurları tedavi giderleri : Hastalanacak merkez memurlarının 4598 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak tedavi masrafları için geçen yıl olduğu gibi bu maddeye 
8 000 lira ödenek konulmuştur. 1960 yılında 5 530 lira ve 1961 yılında 9 212 lira 
masraf yapılmıştır. 

12 İşletmeler memurları tedavi giderleri : İşletmeler memurlarından hastalanacakların 
tedavi ve yol masrafları için geçen yıl olduğu gibi maddeye 16 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 1959 yılında 8 341 lira ve 1960 yılında 8 563 lira masraf yapılmıştır. 

309 21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 1950 yılında mülga idarelerden müdevver ve müs
tamel hizmet otosu miadını doldurmuş olduğundan hizmetten çıkarılarak Devlet Mal
zeme Ofisine teslim edilecektir. Bunun yerine Devlet Plânlama Dairesinin de muvafa
katiyle 1 adcd Station Wagon otosu alınacaktır. Bu vasıta ile merkezden uzakta bulu
nan işletmelerin ve ekiliş sahalarının kontrolü sağlanacağı gibi şehir içi daire hizmetle
ri de it'a olunacaktır. Bu durumu ile diğer daire hizmet otolarının birkaç misli akar yakı
ta ihtiyaç olduğundan geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri : Hizmet otosunun her hangi bir onarım ihtiyacını kar 
şılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira, ödenek konulmuştur. 

Dördüncü Kısım - Daire hizmetleri 589 500 lira 

Temsil giderleri : Dairelerin (R) formüllerinde gösterilen giderleri karşılığı olarak 
bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. Derneklere yapılacak 
yardımlar için Sağlık Bakanlığı emrinde açılmış olan özel hesaba da bu bölümden bir 
miktar para yatırılmaktadır. 

30 Geri verilecek paralar : Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesi gereğince fuzuli 
tahsil edilmiş gelirlerden geri verilmesi icabeden mebaliğ için açılmış olan bu tertibe 
usulen bir miktar ödenek konulmaktadır. Nitekim şimdiye kadar her hangi bir tediye 
yapılmamıştır. Tertibin muhafazası için 450 lira ödenek konulmuştur. 

40 Mahkeme harçları : Yürütülmekte ol m dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek h;-ırc, 
resim, vergi ve sair masrafları karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira öde
nek konulmuştur. 
Okul giderleri : 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince 11 işletmemizde açılmış 
olan ilkokulların muhtelif masraflarını karşılamak üzere bu bölüme geçen yıl olduğu 
gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
Mahkeme giderleri : Eski yıllardan devren gelen ve bu yıl neticesi beklenen dâvalar
la 1963 yılında açılması muhtemel dâ nlar dolayısivle vapılacak delil tesbîti. bilirkişi üc
reti, hakem ücreti ve diğer masraflarla 5433 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 
sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan avukatların ücretleri için bu bölüme geçen 
yıl olduğu gibi 75 000 lira ödenek konulmuştur. Bu bölümden 1961 yılında 71 499 
lira masraf yapılmıştır. 
Sigorta fonu karşılığı : Yeniden alınacak bir hizmet otosu için 6085 sayılı Kanunun 
56 nci maddesi gereğince fon hesabına yatırılmak üzere geçen sene olduğu gibi 100 li
ra ödenek konulmuştur. 
Sivil Savunma yardım fonu : 7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi gereğince 
gelir bütçesinin binde biri nisbetinde hesabedilmiş ve geçen yıldan 1 890 lira fazlasiyle 
10 936 lira ödenek konulmuştur. 
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448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrakın imha masrafı : 6696 sayılı Kanunun icabı ola
rak bu bölüm açılmış ise de mezkûr kanun hükümlerinin tatbiki tecil edilmiş, oldu
ğundan bu bölüm tasarıdan çıkanlm ştır. 

450 öğrenci bursları : Ankara ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat fakültelerinde bursu olarak 
okutulan 27 öğrencinin ayda 250 lira burs ücreti ve 100 er lira diğer masrafları ola
rak bilhesap 83 700 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıldan 4 200 lira noksandır. 

451 10 Satmalma ve abone : Bilhassa bilgili çalışmaya muhtaç olduğumuz bu devrede ih
tiyaç hissedilen neşriyata abone oh nması ve lüzumlu teknik eserlerin temini için 
geçen yıl olduğu gibi maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur, 1960 yılında 5 990 
lira ve 1961 yılında 4 530 lira ödeme yapılmıştır. 

20 Başka her çeşit giderler : Genel müdürlüğün muhtelif masraflarını karşılamak 
üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

30 Çiftçiye ziraat usullerini tanıtma ve tarla günü masrafları : İşletmelerde her böl
genin hususiyetine göre muayyen tarla günleri ihdas ederek civar çiftçilere toprak 
hazırlanması, zirai mücadele, ekim ve hasad faaliyetlerini diğer ziraat usul ve 
çeşitlerini göstermek maksadiyle geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konul
muştur. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staja gönderileceklerin yolluk ve başka her çeşit giderle
ri : Haleti Amerika'da bulunan 2 elemanın geliş masrafı için 13 460 lira ve bunla
rın yerine yeniden gönderilecek 2 elemanın gidiş masrafları ilıe bir yıllık döviz 
prim farkı, pasaport, muayene ve sadr masrafları için 53 612 lira ki ceman ve 
bilhesap 67 072 lira ödeneğe ihtiyaç görülmüş ise de Maliye Bakanlığının temen
nisine uyularak geçen yıl olduğu gibi 39 324 lira ödenek konulmuştur. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle staja gönderileceklerin yolluk ve gider
leri : Halen Amerika'da bulunan 1 elemanın dönüş masrafı 6 730 lira ve yeni
den gönderilecek 4 elemanın gidiş ve bunlardan 2 sinin dönüş masrafı olarak 41 760 
lira ki, ceman 48 490 lira ödenek bilhesap konulmuştur. 

457 Teknik ve idari iç toplantılar ve seminerler giderleri : Yeniden açılan ve diğer 
teşkilâtta mevcut bulunan bu ter t ibe; 
a) Alparslan ve Türkgeldi çiftliklerinde hayvancılıkla ilgili olarak açılacak 15 gün
lük tekâmül seminerine iştirak ettirilecek diğer çiftliklerin hayvancılıkla ilgili ele
manları için 40 000 lira, 

b) İşletmelerin tarla işleri ile ilgili elemanlarının Ankara'da 15 künlük seminerle
ri için 15 000 lira, 
c) İşletmelerin makina işleri elemanları için Ankara Merkez Atelyesinde ve Al-
tınova Çiftliğinde 15 şer gün devanı edecek seminer için 30 000 lira, 
d) Dalaman, Ceylânpmar ve Yalova'da açılacak meyvacılık, fidancılık ve bağ
cılık seminerleri için 15 000 lira, 
e) İdari personelin ambar ve muhasebe, istihsalin kıymetlendirilmesi mevzula
rında bilgilerinin artırılamsı için yapılacak seminerlere 50 000 lira, 
hesabiyle ceman 150 000 lira ödenek konulmuştur. 

458 Fuar ve sergi giderleri : İzmir Fuar ı ile açılacak diğer sergilere iştirak etmek 
üzere bu tertibe geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

476 Kurs giderleri : 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrası idaremizi, hal
ka öğretici mahiyette kurslar açmakla görevli tutmuştur. Bu maksatla; 
a) Ceylânpmar, İğdır, Türkgeldi çiftliklerinde açılacak hayvancılık kursları için 
30 000 lira, 
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b) Alparslan, Malya, Altmova çiftliklerinde açılacak hayvancılık kursları için 
50-000 lira, 
e) Yalova, Geleıneaı, İğdır, Alparslan, Acıpayam çiftliklerinde açılacak bahçe 
kültürleri kursları için 25 000 lira, 
d) Orta - Anadolu çiftliklerinde açılacak tarla ziraati kursları için 25 000 lira ol
mak üzere, 
Ceman 130 000 lira ödenek konulmuştur. Bu kurslarla doğunun kalkınması için 
gösterilmekte olan faaliyete idaremiz de imkân nisbetinde iştirak etmiş olacaktır. 

Beşinci hısım - Borçlar 210 000 lira 

501 Geçen yıl borçları : Geçen yıla ait çıkması muhtemel borçlar için geçen yıl olduğu 
gibi 10 000 lira ödenek konulmuştu ı\ Borç zuhur ettliği takdirde ödenecek, aksi halde 
ödenek tasarruf olunacaktır. 

502 Eski yıllar borçları : Eıski yıllara ait zulhur edecek borçlar için geçen yıldan 14 660 
lira noksanı ile ibu bölüme 20 000 lira ödeneik konulmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar : Mülga idarelerden ve döner .sermaye faaliyetlerinden ihtilâf 
konusu olarak mahkemelere intikal etmiş dâvalardan 1963 yılında kesinleşmesi muh
temel 30 000 lira duvarında Şükrü Can dâvasiyle 150 000 lira civarında Efes Bank 
dâvalarının infazını tehire uğratmamak üzere ve geçen yıldan 100 000 lira noksanı 
ile bu tertibe 180 000 lira ödenek konulmuştur. Mahkeme kararları idare aleyhine 
neticelenmediği veya 1963 yılı içinde kesinleşmedliği takdirde ödenek tabiatiyle sarı 
ed i im iverek tasarruf edilmiş olacaktır. 

Altıncı Kısım - Yardımlar 27 5ü0 

053 Meıımi' ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardım : Merkez ve Merkez Atelyesi me
mur ve hizmetlilerinin öğle yemekleri İçin Yardımlaşma Sandığına yapılacak yard1-
ıııı karşılamak üzer 27 500 lira ödenek konulmuştur. 

YATIRIMLAR 

1962 yılında yatırımlar içki kabul edilmiş bulunan, 340 000 lira ödeneğe mukabil 
1963 yılı yardımları için (A/2) işaretli cetvelde görüleceği üzere % 50 fazlasiyle 
840 000 lira ödnek konulmuştur. Fazlalık 500 000 liradır. Sebepleri aşağıda izah IOIUU-
muştur. 

701 Bina onarımı : İşletmelerde mevcut 23 idare binası ve 153 aded memur lojmanı için 
geçen seneden 25 000 lira fazlasiyle bu bölüme 125 000 lira ödenek konulmuştur. 

705 Döner sermayeden satmalınacak idare binası : Hatay Çiftliğinde döner sermayeye 
aıit bir binanın idare binası olarak kullanılması sebebiyle katma bütçeye maledilme 
sini teminen bu maddeye 130 000 lira ödeneik konulmuştur. 

741 idare Ibinaları tamir ve tevsii : Tıirkgeldi Devlet Üretme Çiftliği idare binasının 
tevsii için 75 000 Kiraya, 
Turunçgiller idare binası terasının ıslahı için 25 000 liraya, ihtiyaç olduğu teslbit edil
miş ve Devlet Plânlama Dairesinin de tasıdikmden geçirilen projelerine istinaden 
gecen yıldan 50 000 lira noksaniyle 100 000 lira ödenek konulmuştur. 
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Dağıtma tesisleri inşaatı : 5438 sayılı Kanunun »katma bütçe malı olarak '.mütalâa 
ettiği dağıtma tesislerinden; 
Polatlı Çiftliğinde linşa dilecek selektör binası iyin 150 000 liraya, 
Ceylânpmar Çiftliğinde inşa edilecek selektör binaları için 200 000 liraya, 
Altmova selektör binası sundurması için 30 000 liraya, 
Malya selektör binası sundurması için 30 000 liraya, 
Dalaman Çiftliği dağıtma tesisleri betanajlaırı için 20 000 liraya ihtiyaç olduğu tan
zim ve Devlet Plânlama Dairesince uygun görülen projeleriyle tesbit edilmiş oldu
ğundan bu bölüme geçen yıldan 340 000 lira fazlasiyle 430 000 lira ödenek konulmuş
tur. 
Satmalmacak taşıtlar : 1950 yılında mülga idarelerden ımüdevver 1 aded müstamel 
hizmet otosu miadını doldurmuş ve eskimiş olması sebebiyle Taşıt Kanunu gereğin
ce Malzeme Ofisine devredileceğinden yerine alınaeaik 1 aded Station Wagon otonun 
genel bütçeye bağlı (T) cetvelinde tesbit edilen fiyatı 55 000 lira bu bölüme ödenek 
olarak (konulmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesi : 
Pirinci maddede ve ilişik (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde yazılı hizmetlerin 
ieabettirdiği masrafları karşılıyaeak miktarda tahmin edilen gelirler lâyihanın 
ikinci maddesinde tesbit edilmekte ve bu gelirlerin kaynakları (B) işaretli cetvel
de gösterilmektedir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna, dair olan 5433 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesi, katma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin 
yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunmaktadır. 
Ancak katma bütçe tatbikatından eldi' edilecek meselâ teminatların irat kaydı, 
memur lojmanlarından alınacak kiralar gibi çeşitli gelirler de olabileceğinden bu 
membalardan teinin edileceği tahmin edilen 35 633 lira (B) işaretli cetvelde 
açılan 3 ncü bölüme gelir kaydedilmiş mütebaki 10 900 000 lira da sözü geçen kanun âmir 
hükmüne uyularak (B cetvelinde, döner sermayenin yıllık 'safi gelirinden ayrıla
cak katına bütçe giderleri karşılığı adiyle açıları 1 noi bölüme konulmuştur. 
Döner sermayeden yapılacak tahsilat : (Katma bütçe giderleri - çeşitli gelirler 
miktarında olacağından her yıl olduğu gibi 1963 yılında da. fiili gelirlerle giderler birbi
rine denk olacaktır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi : 
Bu madde ile 5433 sayılı Kanunun 16 ncı mtddesinin 1968 yılında, da tatbikine mezu
niyet verilmektedir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi : 
8656 sayılı Kanunun 19 ncu ve 7244 sayılı Kanunun 5 nei maddeleri mevzuuna 
giren ve derecelendirilen merkez ve işletmelere ait hizmetlilerin (D) işaretli cetvelde 
tesbit edildiğini göstermektedir. Bu cetvelde yeır alan eleman kadrolarının sene
lik tutarı (yapılacak •% 15 zamlar dfıhil) 4 240 850 liralık tahsisat (A/ l ) işaretli 
cetvelin 202 nei bölümüne 'konulmuştur. Zirai mücadele, toprak, su, kültür teknik 
faaliyetlerinin lâyikiyle tedviri maksndiyle istihdam edilecek teknik elemanlar için 
geçen yıl mevcut 350 aded kadro 390 adede çıkarılmıştır. 

Lâyihanın beşinci maddesi : 
5433 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan hangilerinin 
.1963 yılında tatbik edilmiyeceğini göstermektedir. Bu maddeye bağlı (L) cetveline 
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geçen yıldan 43 memur fazlasiyle 163 memur kadrosu alınmak suretiyle mevkuf 
tutulmuş, bu suretle (D) cetvellerine yapılan ilâveler, aded bakımından fazla
siyle karşılanmış bulunmaktadır. 
Lâyihanın altıncı maddesi : 
Gecen yıl ve eski yıllar borçlarının sureti tediyesini hükme bağlamaktadır. 
Hulâsa ve netice : 
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün yıldan yıla artan iş haemına ve 
263 sayılı Kanunun zaruri kıldığı % 15 zamma rağmen âzami tasarrufla ha
zırlanan 1963 yılı bütçesi geçen yıla nazaran % 21 fazlasiyle 10 935 633 lira olarak 
tanzim ve takdim kılınmıştır. 
Artışın % 5,5 u geçen yıla nazaran (A/2) yatırım bütçesinde görülen 500 000 
lira fazlalıktan ileri gelmektedir. B ı fazlalık ise, yurt çiftçisinin muhtaç bulun
duğu 80 - 100 bin ton civarındaki t )humluğu en müsait şekilde ve süratle hazırla
mak ve ekim mevsiminden önce çift ;inin eline geçmesini sağlamak maksadiyle müs-
tacelen kurulmasına zaruret duyulan tohumluk temizleme tesislerinin lüzumlu kıl
dığı masraflardan ileri gelmiştir. 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tarafımdan incelenmiş olan Tarım Bakanlığına bağlı katma bütçeli «Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü» nün 1963 malî yılı bütçe teklifi üzerindeki tetkik ve mütalâalarımız 
ilo temennilerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

A) Toplu bakış : 

5433 sayılı Kuruluş Kanunu ile 1 . 3 . 1950 tarihinde faaliyete geçen Genel Müdürlük Tarım 
Bakanlığına bağlı hükmi şahsiyeti haiz, katma bütçeli ve döner sermayeli bir teşekküldür. 

Bu kanuna göre; memur ve hizmetli aylıkları, istihsal ile doğrudan doğruya ilgili olmıyan 
yönetim giderleri gibi sarfiyat ile idare binaları, memur meskenleri, dağıtma tesisleri gibi 
gayrimüstahsıl yatırımların katma bütçeden karşılanması iktiza etmektedir. 

Kuruluş maksadı : 

Zirai verimi artırmak, istihsali çeşitlendirmek ve mahsulün kalitesini yükseltmek amaciylo 
iyi vasıflı tohum, damızlık hayvan, fidan, arıcılık ve kümes hayvancılığı ihtiyacını sağlamak 
için çeşitli kaynaklardan istifade ederek bunları kendi müesseselerinde üretmek ve bu işlerin 
gerektirdiği bütün faaliyetlerde bulunarak çiftçiye ve köylüye örneklik ve öğreticilik yap
maktır. 

Bu gayenin tahakkuku için Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde 120 000 000 lira döner serma
ye ve 3 358 822 dekar arazi bulunmaktadır. 

Bu teşekkül katma bütçe masraflarını karşılamak için bugüne kadar Hazmeden her hangi 
bir yardım almamış ve tamamen iktisadi bir tejekkül gibi kendi öz kaynakları ile faaliyetine 
devam etmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü katma bütçe giderlerinin tamamı takvim yılı 
esasına göre hazırlanan döner sermayenin safi gelirlerinden, bu kâfi gelmediği takdirde yedek ser
mayeden karşılanmaktadır. 

1963 yılında 125 000 000 lira olarak hazırlanan döner sermaye bütçesinden ayrılacak kar
şılıklarla katma bütçe giderleri karşılanacaktır. 

Beş yıllık Kalkınma Plânında Tarım Bakanağına 300 000 ton özellikle sertifikalı tohumluk 
vazifesi verilmiştir. Hazırlanmış olan çalışma programlarına göre bu yıl 91 000 ton çeşitli to
hum selektörlenmiş, çuvallanmış vaziyette çiftçinin emrine tahsis edilecektir. 

Bundan başka 620 000 aded aşılı, 1 800 000 a led aşısız fidan, 1 200 000 aded sebze fidesi 
ve 550 000 aded asma çubuğu dağıtılacaktır. 

Ayrıca 10 baş sığır, 1 600 baş koyun, 80 000 piliç, 200 000 damızlık yumurtanın da tev
zii programlaştırılmıştır. 

işletmelerde bu yıl1 600 000 dekar saha suni gübre ile gübrelenmiş ve bu kadar saha üzerim
de de zirai mücadele yapılması kararlaştırılmıştır. 

Arazi ıslâhı ve sulama şebekelerinin geliştirilmesine de ön plânda yer verilmiştir. 
Arazi ıslâhı, sulama, gübreleme ve zirai tesislerle yeniden mubayaa edilecek zirai makina 

ve alâtleri için 27 000 000 liralık döner sermaye yatırım bütçesi tanzim edilmiştir. 
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Kuruluşundan beri bilançosunu devamlı «urette kârla kapayan Devlet Üretme Çiftlikleri tle-

uel Müdürlüğünün, 1962 yılı bilançosunu da 30 000 000 lira kârla kapayacağı tahmin edilmek
tedir. 

1961 yılı sonuna kadar sağlanan kârlar seneler itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Sağlanan 
Semtesi kâr 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

3 430 437 
4 726 142 
9 080 287 
12 923 348 
3 057 868 
5 256 372 
3 970 316 
19 662 870 
11 490 366 
8 317 317 
3 312 642 
23 878 415 

Toplanı 109 106 380 

fi) Bütçenin haztrlantnastnda göz önünde h'idım durulan hususlar : 

l>ütçenin. hazırlanışı «ırasında memleketin umumi malî durumu ve şartları göz önüne alın
dığı gibi Hükümetçe ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca, verilen direktiflere de uyularak; 

1. Cari bütçe masraflarının, âzami tasarruf esasına göre teshili, 
2. Toprak muhafaza-., zirai mücadele ve kültür teknik faaliyetlerinin Jâyıkıyle basanla bil

mesi ve istihsalle ilgili yatınınların zamanında ve teknik icaplara, uygun şekilde sağlanmasını 
teminen istihdamına zaruret, hâsıl olan teknik elemanlar için (D) cetveline ilâve edilen bâzı 
kadrolar dışında ücretferde her hangi bir artırma yapılmamıştır. 

3. Yatırını bütçelerinde' münhasıran Devlet Plânlama Teşkilâtınca projeleri tasdik edi
lecek istihsalle ilgili tesislere yer verilmesi ve bir de noksan kalmış ve bu haliyle devamında 
mahzur görülen tesislerin ikmali için tahsisat konulması icabetmiştir. 

ıRütçenin. (A/ l ) işaretli cetvelinde yer lalan cari »masraflar teshil edilirken, âzami t>a<sa,rruf 
gayesiyle; 

ıa) 201/11 nci merkez 'memurları maaışı faslından! 6 memur kadrosunun ( L) cetveline alınması 
sebebiylie 43 740 lira tasarruf .edilmiştir. 

Ih) 201/12 nei işletmeler raeınnırlıan maıaşı faslından 37 memur kadrosunun (L) cetvelime aJ:wı-
mıası iselbebiiyle 285 930 lira tasarruf edilmiştir. 

e) 201/21 ve 22 nei aıç.ıik maıaşı bölümünden 9 998 .lira ve 203/il nci bölümünden 1 lira, ta
sarruf edilmiştir. 

306 ncı giyecekler bölümünden 
407/30 ncu geri verilecek pa.ralıar bölümünden 
448 nei bölümden 
150 nei1 Bursla,!' bölümümden 
502 nci eski yıllar borçları bölümlünden 
505 nei hükme bağlı borçlar bölümümden 

ceman 459 076 lira tasarruf olunmuştur. 

500 
İh 
.!. 

4 200 
14 660 
00 000 

Lira 
» 
:> 
» 
» 
» 
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Buna mukabil : 
a) 201/11 Merkez memurları maaşı bölümüne 263 «ayılı Kanunla yapılan % 15 zamları karşı

lamak üzere 103 140 lira ilâvesi icabetmiş ise de yukarda açıklandığı üzere (L) cetveline alman 
6 memur kadrosu sebelbiyle 43 740 lira tasarruf sağlanmış olduğundan Ibu maddeye 59 400 lira 
fazla tahsisat konulmuştur. 

b) 201/12 nci işletmeler memurları maaşı bölümüne 263 sayılı Kanunla yapılan % 15 zam
ları karşılamak üzere 337 770 lira ilâvesi icabetmiş ise de (L) cetvelime alman 37 memur kadro
su sebelbiyle 285 930 liralık tasarruf sağlanmış olduğundan bu maddeye 51 840 lira fazla tahsisat 
konulmuştur. 

c) 202/11 Merkez hizmetlileri ücreti bölümüme 263 sayılı Kanunla yapılan % 15 zamları ve 
(D) cetvelime ilâvesine zaruret hâsıl olan teknik demıaııı kadrolarını karşılamak üzere 279 900 lira, 
fazla tahsisat konulmuştur. 

d) '202/12 İşletmeler hizmetlileri ücreti bölümüne 263 sayılı Kanunla yapılan % 15 zamları ve 
(D) cetvelime ilâvesine zaruret hâsıl olan teknik ıdemam kadrolarımı karşılamak üzere 785 970 lira 
fazla tahsisat konulmuştur. 

e) Maaş ve ücretlere yapılan bu ilâveler sebebiyle 206/31 nci merkez memurları ölüm yar
dımı bölümüne 2 000 lira, 209 ncu Emekli Sandığına (yapılacak ödemeler bölümüne 103 105 lira 
ve 218 nci veznedarlara verilecek kasa tazminatı (bölümüne de 3 000 lira ki, ceman 108 105 lira 
fazla tahsisat konulmuştur. 

i) Gecen sene konulan tahsisatların kifayet .etmemesi ve bir miktar yazı ve hesap maOriması 
mubayaıası maksadiyle 301 nci merkez büro giderleri bölümüne 16 500 lira, 302 nci işletmeler bü
ro giderlerine de 5 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

g) Geçen yıllar bütçelerine konulan tahsisatın ihtiyaca cevap verecek miktarda olmadığı anla
şıldığından 307/40 nci ecnebi memleketler yolluğu maddesine zaruri olarak 10 000 liralık bir ilâ
ve yapılmıştır. 

h) Muhtelif çiftliklerde ve Doğu illerimizin kaJlunıııasiyle ilgili pilot bölge olarak kabul edi
len Muş, Alparslan, Devlet Üretme Çiftliğinde öğretici mahiyette açılacak kurslar için 476 m-ı 
kurs masraflarına 65 000 lira ilâve edilmiştir. 

i) Teknik ve idari personelin yetiştirilmesi için merkez ve işletmelerde1 açılacak seminerler 
için. yeniden açılan 457 nci bölüme 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

j) 7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesine göre 447 nci Sivil Savunma Fonu bölümüne 
gelir bütçesinin binde 'biri nisbetinde ödenek konulması icabeylediğinden bu bölüme 1 890 lira 
fazla ödenek konulmuştur. 

k) 452/20 nci bölüme bil hesap 610 lira ve 653 neü bölüme de 24 lira fazla tahsisat konul
muştur. 

Hulâsa ve netice : 

Arz edilen kanuni ve zaruri ilâvelere rağmen : 
Geçen sene 8 690 800 liraya baliğ olan cari masraflara ait (A/ l ) işaretli cetvel yekunu 1963 

yılı için 10 095 633 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Mazi alık 1 404 833 liradır. 

Yatınm bütçesi : 

Geçen sene 340 000 lira olan yatırım bütçesi 1963 yılı için (A/2) işaretli cetvelde 840 000 lira. 
olarak tesbit edilmiştir. Bu ödenek idarece hazırlanan ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca tasdik 
edilen projelere müsteniden konulmuştur. 

Umumi bütçe yekûnu geçen sene 9 030 800 lira iken 1963 senesi için 1 904 833 lira t'azlasiyle 
10 935 633 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Gelir Bütçesi : 

Bu masrafların karşılığı varidat 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince döner sermaye
nin işletilmesinden elde edilecek kârlardan karşılanmaktadır. 

Hazineden her hangi bir tediye veya nakdî yardım mevzuubahis değildir. 
Bütçeye ekli (E) cetvelinde 10 900 000 lira gelir döner sermayeden, 35 633 lira gelir de çe

şitli membala.rdan olmak üzere 10 935 633 lira ol arak tahmin edilmiştir. 

Temenniler : 

Üçyüz bin hektarın üstünde araziye sahip ve tamamı Devlete ait, varlıklarının hakiki değeri 
500 000 000 liranın üstünde bulunan Devlet Üretme Çiftlikleri zirai bir Devlet işletmesidir. İş
letmelerin verimli ve rasyonel çalışabilmesi ancak işletme iktisadi icaplarına uygun bir mesai ile 
mümkün olabilir. 

Bu itibarla; elinde bulunan büyük araziden âzami derecede fayda sağlaması, ödevlerini layı-
kiyle başarabilmesi, iktisadi çalışmaları ile de çiftçiye örneklik ederek Türkiye ziraatinin kalkınma
sında kendisinden beklenen faydayı sağlıyabilmesi ve bugünkü statünün türlü mahzurlarını orta
dan kaldırabilmesi için bu müessesenin «İktisadi Devlet Teşekkülleri» statüsüne dâhil edilmesi ve 
bu maksadı sağlıyacak olan kanun tasarısının bir an evvel sevk edilmesi. 

Netice : 

Raporda belirtilen teklif ve temennilerle birlikte Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine 
saygı ile arz olunur. 

Raportör 
Kadri Öztaş 
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T. B. 31. M. 
Karma Büiçe Komisyonv 

Esas No: 1/328 
Karar No: 1.8 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK IBAŞKANLIĞINA 

Devlet Üretme Çiftlikleri 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakan
lar Kurulunca 24 .1.1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 71-1898/ 
3790 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Tarım Ba
kanı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Dairesi temsil
cileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okun
duktan sonra Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün faaliyeti ile ilgili olan işler üzerinde 
durulmuş, tenkid ve temennilerde bulunulmuş, sorular sorulmuştur. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat ve sorulan sorulara da gerekli cevaplar veril
dikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün yatırımlar dışında kalan giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu ge
çen yıla nazaran 1 404 833 lira fazlasiyle 10 095 633 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle 840 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Artış ve eksilişlerin sebepleri gerekçede belirtilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 1 904 833 
lira fazlasiyle 10 935 633 lira olarak tahmin edil niş olup cari ve yatırım harcamalarını kendi ge
lirleriyle karşılamaktadır. 

Bölüm ve maddelerin tetkiki neticesinde; konulmuş olan ödeneklerin yeterli ve hizmetin ifasına 
elverişli olduğu anlaşılmış bulunmakla (A/l), (A/2) ve (B) işaretli cetveller Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu Genel Müdürlük 1 . 3 . 1950 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna göre : Tarım Bakanlığına bağlı, 
hükmi şahsiyeti haiz, katma bütçeli, döner sermayeli bir teşekküldür. 

Bu itibarla Genel Müdürlüğün esas hizmetleri döner sermaye ile yürütüldüğünden bütçeye inti
kal etmemektedir. Döner sermayeye ait bilanço, kâr ve zarar hesapları bütçeye ayrıca eklenmiştir. 

Katma bütçesine ait muameleler, memurlara ait işlemler ve idari masraflar umumi muvazene 
mevzuatına göre 1050 ve 2490 sayılı kanunlar hükümleri dâhilinde yürütülmekte; döner sermayesi 
ise bu kanunlara tâbi tutulmamakta; katma bütçeden yapılan sarfiyat Sayıştayca döner sermaye 
sarfiyatı ise Yüksek Murakabe Heyetince incelenmektedir. 

Bu durum karşısında müessesenin çalışmalarını aksatan hususlara aşağıda kısaca işaret olunmuş
tur : 

Teşekkül, esas itibariyle katma bütçeli bir dare olduğundan biri Umumi Muhasebe Kanunu hü
kümlerine göre, diğeri işletmecilik esaslarına göre iki ayrı hesap tutularak maliyet ve bilanço mev
zularında bu iki hesap birleştirilmektedir. Aynı elemanlar tarafından ayrı ayrı usullere göre tutu
lan bu hesaplar, idareye ve personele birçok külfetler yüklemekte ve işlerin aksamasına ve sürün
cemede kalmasına yol açmaktadır. 

Katma bütçenin hesap dönemi bütçe yılı, döner sermayesinin hesap dönemi ise takvim yılı 
olduğundan maliyetlerin tesbiti için bunların birleştirilmesinde güçlüklere mâruz kalınmakta ve 
gereken tedbirlerin alınmasına rağmen bilançonun sıhhati zedelenmektedir. 

Katma bütçeden karşılanması gereken gayrimüstahsıl ihtiyaçlar, tahsisat yokluğu veya yeter
sizliği halinde; hizmetin aksamaması için, daha süpl bir rejime tabi oln döner sermayeden te
min edilmekte ve bu da bîrçok tedahüllere yol açmakta, hattâ kanunsuz işlemlere meydan ver
mektedir. 

Kuruluş Kanununa ekli (1 ve 2) numaralı cetvellerdeki memur ve bütçe kanunları ile alınan 

Devlet. Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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hizmetli kadroları, zirai işletmenin ihtiyacını karplıyamadığı gerekçesiyle döner sermayenin işçi 
kadroları arasına büyük sayıda memur kadrosu ilâve edilmek suretiyle mevzuata aykırı tasarruf
ların yapılması sorumluğunda kalınmaktadır. 

Müessesenin malî ve idari muhtariyete tam olacak sahibolamaması ve özellikle idare elemanları 
dışında kurulmuş bir idare komitesinin bulunmaması, hem karar, hem de icra yetkilerinin aynı 
elde toplanması gibi bir durum yaratmaktadır. 

Üçyüz t'in hektar araziye sahip ve tamamı Devlet tarafından temin edilmiş mamelekinin hakiki 
değeri 500 milyon lira civarında olup Devlet Üretme Çiftlikleri; her şeyden evvel verimli, ras
yonel şekilde ve işletme iktisadı icaplarına uygun çalışması gereken bir teşekküldür. 

Plânlı kalkınma devresine girdiğimiz şu sırada müessesenin uhdesinde bulunan ödevleri ta
hakkuk ettirerek çiftçinin iyi vasıflı tohum, damızlık hayvan ve fidan ihtiyacını karşılamak ve 
bu hizmetleri beklenen yeterlikle yapabilmek ve çiftçiye örnek olmak ve öğreticilik yapmak gö
revlerini yerine getirebilmek için kuruluşun (İktisadi Devlet Teşekkülleri) statüsüne göre yeni
den tertiplenmesi zaruri görülmektedir. 

T.C. Yüksek Murakabe Heyetinin öteden beri üzerinde ısrarla durmakta olduğu bu görüşün, 
komisyonumuzca da benimsenerek bir temenni halinde Umumi Heyete sunulması kararlaştırılmış
tır. 

Komisyonumuzca aynen kabul edilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. SÖğcü Kâtip 
Hatay Ankara Ordu Kastamonu 

§. İnal Söz hakkım mahfuzdur. A. H. Onat 8. Keskin 

Artvin 
Söz hakkım mahfuzdu t 

S. O. Avcı 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Kars 
K. Akyay 

Trabzon 
A. Şener 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
Ş. Koksal 

Maraş 
E. Kaplan 

tnızada bulunamadı 
Siirt 

L. Aykut 

N. Ağırnash 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Sezgin 
Balıkesir 

S'öz ! hakkım mahfuzdur 
K. Öztaş 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Savacı 
Konya 
t. Baran 

tnızada bulunamadı 
Konya 
R. Özal 

Maraş 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Karaküçük 
Sinop 

M. Alicanoğlu 
Taıbiî Üye 

H. Tunekanat 
İmzada bulun.amad ı 

Aydın 
O. Apaydın 

Bilecik 
$. Binay 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

tnızada bulunamadı 
Hatay 

A. S. Hocaoğlu 

Konya 
M. Dinekli 

Konya 
C Yılmaz 

tnızada bulunamadı 
Mardin 

S. A ysan 

Sivas 
M. Vural 

Van 
F. Işık 

Balıkesir 
A. A. Bulak 

İmzada bulunamadı 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Çanakkale 
Ş. İnan 

izmir 
.V. Mirkelâmoğlu 

Konya 
M. Kılıe 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

JV. Yetkin 

'Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Bay ar 
T. Üye 

S. Gürsoytrak 
Yozgarf 
V. Uyar 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri (rtnel müdürlüğü 
1963 Yılı Bütçe Kent unu Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderler için bağlı (A / l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 10 095 633 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 840 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı giderlerine karşı
lık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 10 935 633 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1963 Bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1963 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 .1939 tarih ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 .6 .1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu 
hasebei Umumiye Ka-ıunun^a C3 üncü maddesi-

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
ÜEĞÎŞTİRÎŞI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayenen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir, 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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Hü. 

ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili Hizmet Tertipleri veya 3 ve 
4 üncü Kısım bölümleriyle Yatınrm bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçlan bölümüne Mali
ye Bakanlığınca akfcanlacak ödenekten ödenir: 

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

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Tanm 
Bakanlan yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
//. O. Bekata 
Maliye Balkanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

tmar ve İskân Bakam V. 
R. Aybar 

Karma Bütoe Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 
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B. 

201 

M. 

11 
12 

21 

22 

A / l -

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları maaşı 
Merkez memurları açık ma
aşı 
İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları açık maaşı 

CETVELÎ 
1962 

yıll 
ödeneği 
Lira 

825 120 

2 702 160 

4 000 

6 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

isteneıı 
Lira 

884 520 

2 754 000 

1 

1 

Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

884 520 

2 754 000 

1 

1 

Bölüm toplamı 3 537 280 3 638 522 3 638 522 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 338 480 1 618 380 1 618 380 
12 İşletmeler ve Merkez Atel-

yesi hizmetlileri ücreti 1 836 000 2 621 970 2 621 970 

Bölüm toplamı 3 174 480 4 240 350 4 240 350 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler 

ücreti 1 0 0 
13 İşletmeler ve Merkez Atel-

yesi geçici hizmetliler ücreti 2 400 2 400 2 400 

Bölüm toplamı 2 401 2 400 2 400 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 17 500 17 500 17 500 

12 işletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları çocuk zammı 55 000 55 000 55 000 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yAi 

ödemeği1 

Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteıuesn. fcalbuü. edilen 
Lira Lira 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

22 İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları doğum yar-

2 000 2 000 2 000 

31 

32 

40 

dimi 

Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletmeler YQ Merkez A tel
vesi memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

6 000 

2 000 

5 000 
1 080 

88 580 

6 000 

4 000 

5 000 : 
1 080 

90 580 

6 000 

4 000 

5 000 
1 080 

90 580 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-

210 
218 

12 
13 
14 
15 

serıekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 

436 000 
67 000 
67 500 
45 000 

1 000 

616 500 

4 200 

512 127 
78 789 
77 500 
50 189 

1 000 

719 605 

4 200 

512 127 
78 789 
77 500 
50 189 

1 000 

719 605 

4 200 

maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 17 500 20 500 20 500 

İkinci kısım toplamı 7 440 942 8 716 158 8 716 158 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

303 
304 

11 

12 

21 

22 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi büro giderleri! 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
İşletmeler ve Merkez Atelye-
si posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gi
derleri 
işletmeler ve Merkez Atelye-
si telefon giderleri 

10 000 
1 000 
5 000 
8 000 

15 000 
17 500 

56 500 

20 000 
10 000 
10 000 
10 000 
12 000 
30 000 

92 000 

35 000 

17 000 

8 000 

19 000 

10 000 

15 000 
5 000 

15 000 
8 000 

15 000 
15 000 

73 000 

25 000 
10 000 
10 000 
10 000 
12 000 
30 000 

97 000 

35 000 

17 000 

8 000 

19 000 

10 000 

15 000 
5 000 

15 000 
8 000 

15 000 
15 000 

73 000 

25 000 
10 000 
10 000 
10 000 
12 000 
30 000 

97 000 

35 000 

17 000 

8 000 

19 000 

10 000 

Bölüm toplamı 54 000 

306 Giyecekler 11 500 

54 000 

11 000 

54 000 

11 000 
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B. M. 

307 
10 
20 
30 
40 

ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeoeği 
Lira 

70 000 
75 000 
82 475 
10 000 

237 475 

1963 yüı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

70 000 
75 000 
82 475 
20 000 

247 475 

ı için 
Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

70 000 
75 000 

• 82 475 
20 000 

247 475 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 

403 
407 

11 
12 

21 

22 

30 
40 

Merkez 
İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

8 000 
16 000 

24 000 

8 000 

3 000 

11 000 

521 475 

5 000 

496 
15 000 

15 496 

8 000 
16 000 

24 000 

8 000 

3 000 

11 000 

552 475 

5 000 

450 
15 000 

15 450 

8 000 
16 000 

24 000 

8 000 

3 000 

11 000 

552 475 

5 000 

450 
15 000 

15 450 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gi
derleri 10 000 10 000 10 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kahvâ edilen 
Lira Lira 

Mahkeme giderleri 75 000 75 000 75 000 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 100 100 100 
7126 sayılı Kanunun değişik 
37 nci maddesi gereğince si
vil savunma yardım fonu 9 046 10 936 10 936 
Muhafazasına lüzum kalmı-
yan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşek
kül edecek komisyon azaları
na verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak 
hizmetler karşılığı 1 0 0 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere 
verilecek burslar 87 900 83 700 83 700 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Çiftçiye yeni ziraat usulleri
ni ve çeşitlerini tanıtma ve 
tarla günü giderleri 

Bölüm toplamı 

5 000 
1 500 

10 000 

16 500 

5 000 
1 500 

10 000 

16 500 

5 000 
1 500 

10 000 

16 500 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gi
deceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 39 324 39 324 39 324 
Teknik yardımdan faydala
nılmak suretiyle ecnebi 
memleketlere staj için gön
derileceklerin yolluk ve gi
derleri 47 880 48 490 48 490 

Bölüm toplamı 87 204 87 814 87 814 
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457 

458 
476 

ödeneğin çeşidi 

Teknik ve idari iç toplantılar 
ve seminerler giderleri 
Fuar ve sergi giderleri 
Kurs giderleri 

26 
1962 

yıü 
ödeneği 
Lira 

0 
5 000 

65 000 

Dördüncü kısım toplamı 376 247 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kaibni edilen 
Lira Lira 

150 000 
5 000 

130 000 

589 500 

150 000 
5 000 

130 000 

589 500 

501 
502 
505 

653 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım, - Yardımlar 

Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemekleri için Devlet Üret
me Çiftliikleri Mensupları 
Yardımlaşma Sandığına yar
dım 

10 000 
34 660 

280 000 

324 660 

27 476 

10 000 
20 000 

180 000 

210 000 

27 500 

10 000 
20 000 

180 000 

210 000 

> -* 

27 500 

Altıncı kısım toplamı 27 476 27 500 27 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı . t 
Dördüncü kısım toplamı \. §i' 
Beşinci kısım toplamı f f 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

7 440 942 
521 475 
376 247 
324 660 
27 476 

8 690 800 

8 716 158 
552 475 
589 500 
210 000 
27 500 

10 095 633 

8 716 158 
552 475 
589 500 
210 000 
27 500 

10 095 633 
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A/2 - CETVEL* 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

İsıt en/en kıalbul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Küçük onarmalar 
701 Bina onarımı 100 000 

II - İstimlâk ve satınalmalar 
705 Döner sermayeden satınalı-

nacak idare binası O 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man, garaj v.s. 

741 îdare binaları tamir ve tevsii 150 000 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 
depolar ve saire satınalmması, 

yapımı ve onarımları 
761 Dağıtma tesisleri inşaatı, 

noksanların ikmali ve ona
rımları 90 000 

IX - Makina ve teçhizat alını
lan ve esaslı onarımlar 

782 Satmalınacak taşıtlar 0 

Yatırımlar toplamı 340 000 

125 000 

130 000 

100 000 

430 000 

55 000 

125 000 

130 000 

100 000 

430 000 

55 000 

840 000 840 000 
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B CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

Döner sermayenin yıllık sa
fi gelirinden ayrılacak katma 
bütçe giderleri karşılığı 

Çeşitli gelirler 

GENEL TOPLAM 

9 000 000 
30 800 

9 030 800 

10 900 000 
35 633 

10 935 633 

10 900 000 
35 633 

10 935 633 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 27) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

7 . 6 . M49 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluş Kanunu 

D CETVELt 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Y"üksek Mühendis veya Mü
hendis 

•J> 

3 
4 
l 
1. 
9 

3 
4 
6 
7 
1 
9 
o <> 
5 

11 
6 
5 
o 

1 
5 
4 
5 
7 
8 
9 

.10 

»' » » 
» » » 
» » »' 

Teknisyen (Veteriner) 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 

Tencüman 
Ressam 

» 
» 

Doktor 
Kaloriferci 
Kartograf 
Sondör 
Topoğraf 

» 
Daktilo 

» • 

»' 
» 
» 
» 

Memıu 

d 

3 
1 
fi 
5 
5 
1 
•> 
• > 
fi 
•) 
<j 

o 

1 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
9 

1 
1 
5 
4 
5 
-> 
• > 
-> 
5 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

! 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

i 250 
1 100 

950 
600 
300 
600 
700 
950 

1 250 
700 
800 
700 
500 
450 
100 
350 

1 250 
1 100 

D. 

o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
6 

11 
8 
8 
9 

10 
11 

1 
5 

:ı 
ı> 

• ) 
4 
.) 
fi 
7 

•11 

Memuriyetin 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
Tİ 

» 
Dağıtıcı 

» 
» 

Takipçi 
Bekçi 
Odacı'bası 
Odacı 

» 
» 
» 

Avukat 
» 

nev'i 

İşletmeler 
Yü'ksefk Mühendis 
hendis 
Teknisyen 

» 
»' 
» 
» 
» 
» 

Doktor 

veya Mü-

Aded 

1 
7 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
•) 
\ 
1 
1 
1 
5 
(i 
6 
1 
1 

134 

2 
fi 
8 
fi 

28 
27 
4 
1 

10 

Ücret. 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
600 
300 
450 
450 
400 
350 
300 

l 250 
800 

i 750 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
300 
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D. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisyen (Veteriner) 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
0 
1 
7 
:8 
9 
8 
9 

»' 
» 
» 
» 
»' 
» 
-» 
» 
»' 

Hastabakıcı 
» 
» 

Daktilo 
4 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— 30 
Aded Ücret D. 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
350 
300 
500 
450 
400 
450 
400 

Memuriyetin nev'i 

*ı2 Memur 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 »' 
9 » 

10 » 
11 » 
7 Yollanıaeı 

Sürveyan 

6 'Topoğraf 

Aded 

2 
8 

22 
20 
27 
20 
14 
15 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

1 100 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
700 
450 
600 

256 

B. M. 
E - CETVELİ 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez A'telyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

L CETVELİ 

D. 

10 
11 
12 
13 
11 

9 
9 

10 
9 

Memuriyetin, tıev \i 

MERKEZ 
Şef 
Memur 

» 
Saymanlık Memuru 

İŞLETMELER 

Müdür Muavini 
Şube Şefi 

» » 
Fidanlık Uzmanı 

Aded 

4 
5 
5 
7 
1 

99 
LiLi 

2 
6 

14 
5 

Aylık 

500 
450 
400 
350 
450 

600 
600 
500 
600 

D. 

9 
10 
11 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 

Mefmui'iyetiın nev'i 

Makina Ekipleri Şefi 
» »' » 
» » 

Ayniyat Memuru 
» » 
» » 

Ambar Memuru 
»' » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Aded 

4 
6 
8 
1 
7 

10 
10 
11 
14 
10 
10 
10 
13 

]41 

Aylık 

600 
500 
450 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
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T - CETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel Müdürlüğü 237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt 
cetveli 

.Satmalına 
Adedi Cinsi Markası tarihi Bedeli İzahat 

Kaptıkaçtı Dodge 1948 model 1948 7 500 1950 yılında Zirai Koımbinalardan devr
alınmıştır. ('Miadını doldurduğundan 
hizmetten çıkarılmıştır.) ii 

R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenaan olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

419 Mahkeme giderleri : 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek ücret ile hakem ve ilâm üc
retleri delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri, sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
1950 senesinden önceki döner sermaye muamelâtından mütevellit ilâma bağlı borçlar. 

782 237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar. 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1 Station Wagon tenezzüh şase (4X2) (Daimî hizmetlerde) 

Devlet Ü. Ç. Gk M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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E - CETVELİ 
1962 yılında, tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro 

M. Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Aded 

Ziraat alet, Makina, Traktör 
Bakını ve Kullanılması Kursu 
öğretmeni 3 
Çayır, Mera Kursu Öğretmeni ! 
Meyvacıbk, Bağcılık, Sebzecilik 
Kursu öğretmeni '5 
Hayvancılık, Ziraat Sanatları 
Kursu öğretmeni 4 
Teknik Sulama Kursu Öğretmeni 1 

Ücret 
Lira 

300 
300 

300 

300 
300 

Hizmet 
süresi 
Gün 

15 
10 

10 

30 
15 

Tutarı 
Lira. 

450 
100 

500 

1 200 
150 

Toplanı 14 

Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacaktır. 

2 400 

t>&<( 

Devlet Ü. Ç. O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 27) 
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Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1/334) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1899/3791 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte sunulmutşur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. İnönü 

GiERE'KÇE 

1968 yılı bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmiştir. 

1902 yılı 1963 yılı 
B. M. bütçesi teklifi 

201 Ilı 'Merkez memurları maaşı 1 983 600 2 231 550 
Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı 198 aded muhtelif unvan 
ve dereceli merkez memurları kadroları tutarı olup geçen 
yıla nazaran 247 950 liradan ibaret fazlalık 1963 yılında 
yapılması mu'ktazi % 15 zamlardan ileri gelmiştir. 

12 •Vilâyetler memurları maaşı 25 213 680 28 365 390 
Mevcut teşkilât kanülarma bğlı 5 062 aded muhtelif unvan 
ve dereceli memur kadrolarının bir yıllık tutarı olup geçen 
yıla nazaran 3 151 710 liradan ibaret fazlalık 1963 yılında 
yapılması mu'ktazi % 15 zamdan ileri gelmektedir. Vilâyet
ler teşkilatındaki kadrolardan (L) cetveline dâhil 1 800 
aded kadro tutarı yakardaki yekûna dâhil değildir. 

21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 30 000 15 000 

Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yı
la nazaran 15 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez memurları ücreti 13'680 13 390 
Kullanılmakta bulunan 2 aded kadronun yıllık tutarı olup 
geçen yıla nazaran 1 710 liradan ibaret fazlalık 1963 yılın
da yapılması muktazi % 15 zamdan ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler memurları ücreti 296 940 334 044 
Teşkilât, kanunlarına bağlı Barem içi 51 aded ücretli me
mur kadrosu karşılığı olup gecen yıla nazaran 37 104 lira-

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayım : 28) 
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1962 yılı 
bütçesi 

1963 yılı 
teklifi 

dan ibaret fazlalık 1963 yılında yapılması muktazi % 15 
zamdan ileri gelmiştir. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil vilâyetler hiz
metlileri kadrollarma, ormancılık çalışmalarının icabettirdi-
ği zaruret dolayısiyle yeniden eklenen muhafaza memuru, 
başfidancı, fidancı, ş'oför, makinist, bekçi ve odacı gibi hiz
metli kadroları karşılığı ile 1963 yılında yapılması mukta^ 
zti % 15 zam tutarı nazara alınarak yapılan hesap neticesine 
göre bu madde tahsisatı geçen yıldan 3 780 386 lira faz-
lasiyle teklif edilmiştir. 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

Görevin! adı Aded Aylık Ay 

Hukukçu üye 
înşaat yüksek mü
hendis ve mühen
disi 
Yüksek mühendis 
veya mühendis 
Sürveyan 
Mütercim (Barem 
içi) 
Daktilo (Yabancı 
dil bilir) 
Daktilo 

20 1 250 

2 1 750 

12 

12 

Tutarı 

300 000 

42 000 

4 
4 

\ 500 
800 

12 
12 

72 000 
38 400 

2 1 <250 

1 
20 

800 
400 

12 

12 
6 

30 000 

9 600 
48 000 

53 540 000 
% 35 zam karşılığı 148 500 

688 500 

Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçileri 
ücreti : 

Aded Ücret Ay Tutarı 

Yangın bekçisi 
» 
» 

• » 

Haber alma nöbetçih 

23 
475 

1 500 
3 051 

5 049 
% 35 

îri ücreti 

300 
250 
200 
150 

zammı 

5 
5 
5 
5 

34 500 
593 750 

1 500 000 
2 288 250 

4 416 500 
1 302 775 

243 000 

11 588 000 15 368 386 

417 600 688 500 

Yekûn 5 962 275 5 044 800 5 962 275 

Orman G. M. Bütçesi rS. Sayısı .- 28) 



1962 yılı 1 »63 yıiı 
B. M. bütçesi teklifi 

14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti : 

Aded Ücret Ay Tutan 

Ağaçlama sahaları 
bekçisi 250 200 

% 35 zammı 
12 600 000 

210 000 

810 000 720 000 810 000 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan istihsal olu
narak kullanılmakta bulunan (E) cetveli kadrolarına dâhil 
olan ve müfredatı yukarda detaylı olarak arz edilen kadro
lar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar 703 000 703 000 
Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yarıdımı ve yakacak 
zammı gibi giderleri ihtiva eden ve 7 maddeden ibaret bulu
nan bu bölüm tahsisatı, bütçe tatbikatına nazaran ihtiyaca 
kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 4 500 4 500 
İhtiyacı karşılamakta bulunduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri y] e artış farkları 2 528 773 3 053 959 
12 % 1 ek karşılıklar 394 427 469 839 
13 Emekli ikramiyesi 500 000 500 000 
14 Sandık yönetim giderleri 110 000 130 000 
15 Diğer giderler 750 000 750 000 

Bölüm toplamı 4 283 200 4 903 798 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tevfikan tahak
kuk ve tediye edilen bu bölüm tahsisatmdaki artış % 15 
zamlardan ileri gelmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 4 200 
Genel Müdürlük makam tahsisatı olarak ödenilen ayda 350 
liranın bir yıllık tutarı olarak konulmuştur. 

217 Askerlik dersi öğretmenlerinin ücreti 2 080 2 080 
Orman Tekniker Okulunda okutulan askerlik dersi öğretmen 
ücreti karşılığı olarak konulmakta ol m bu tahsisat ihtiyaca 
kâfi geldiğinden geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 900 000 900 000 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde ^ ameldi, dul ve yetim 
aylığı alan 500 kişinin ihtiyacına kâ-i gelmekte bulundu
ğundan geçen yılın aynı teklif edil ;nistir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 



196'2 yılı 1963 yılı 
bütçesi teklifi 

Merkez daireleri büro giderleri 172 500 177 000 
Merkez teşkilâtına dâhil dairelerin kırtasiye, döşeme, de
mirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları karşılığı 
olarak konulan bu tahsisatın tahakkuk eden hizmetlere yet-
miyeceği, bütçe tatbikatı neticelerinden anlaşıldığı cihetle ge
çen yıla nazaran 9 500 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
Vilâyetler büro giderleri 591 000 567 500 
Genel Müdürlük vilâyetler teşkilâtına dâhil 17 aded or
man başmüdürlüğü ile mezkûr başmüdürlüklere bağlı ve 
katma bütçe ile ilgili teşekküllerin kırtasiye, demirbaş, dö
şeme, öteberi, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları karşılığı ola
rak konulmuş bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran husule 
gelen 23 500 lira noksanlık amenajman hizmetlerinin büt
çenin yatırımlar tertibinde yer almasından ileri gelmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 123 000 109 000 
Yukarnki bölümde bahsedildiği veçhile amenajman hizmeti
nin yatırımlarda yer alması dolayısiyle bu bölüm tahsisatı 
da geçen yıla nazaran 14 000 lira noksaniyle teklif edil
miştir. 

Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri 370 000 337 000 
Merkez daireleri ile vilâyetlerdeki teşekküllerin ve ayrıca 
ağaçlandırma ve fidanlık gruplarının, Teknik Araştırma 
Enstitüsü ve istasyonları Müdürlüğünün PTT ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere konulan bu tahsisatın geçen yıla nazaran 
arz ettiği 33 000 liradan ibaret noksanlık, Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğünün santral ihtiyacını 1962 bütçe yılı içinde 
karşılanmış olmasından ileri gelmiştir. 

Kira bedeli 198 003 177 003 
Bu tertibe konulan tahsisat sadece vilâyetler teşkilâtına, 
dâhil dairelerin sözleşme ile tâyin edilmiş kiraları karşılığı 
olarak konulmuştur. 
Giyecekler 
Merkez giyecekleri 50 000 25 000 
Vilâyetler giyecekleri 879 120 585 000 

929 120 610 000 

Merkez giyecekler izah] 
Hizmetih un Eiyat Aded Tutarı 

Başhademe, hademe, bekçi, şoför, makinist, makinist şoför, sine
ma uzmanı, sinema teknisyeni, teksir teknisyeni, kaloriferci ve 
yardımcısı, marangoz ve yardımcısı, evrak dağıtıcısı, takip me
muru ve elektrikçiye bir sene miatb elbiselik kumaş ve dikiş 
bedeli 225 X 44 = 9 900 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 



Merkez giyecekleri izahı 
Hizmetin unvanı Fiyat Aded Tutarı 

Yukarda sayılanlara bir sene miatlı ayakkabı 
Aynı hizmetlilere yine 2 sene miatlı paltoluk kumaş ve dikiş be
delleri 
Şoför, makinist, makinist şoför, sinema uzmanı, sinema teknisye
ni, teksir teknisyeni, kaloriferci ve yardımcısı, marangoz ve yar
dımcısı, elektrikçi, ambar memuru ve yardımcısına verilecek bir 
sene miatlı iş tulumu 
Başhademe ve hademelere bir sene miatlı setenden iş gömlekli
ği ve dikiş ücreti 
Müteferrik masrafları 

Yekûn 

56X 44 = 2 464 

244 X 44 =10 736 

30 X 13 == 390 

30X 31 930 
580 

25 000 

M. 

1. Tatbikat memurlarına 
verilecek bir sene miatlı el
biselik kumaş bedeli 
2. Aynı hizmetlilerin bir 
sene miatlı ayakkabı be
deli 
3. Muhafaza memurlarına 
verilecek bir sene miatlı el
biselik, tozluk, şapka (ku
maş bedeli 
4. Aynı hizmetlilerin bir 
sene miatlı ayakkabısı 
5. Tatbikat ve muhafaza 
memurlarına verilecek iki 
sene miatlı paltoluk kumaş 
6. Muhafaza memurlarına 
verilecek sırt çantası 
7. ölçme ve kesim memur
larına verilecek bir sene 
miatlı elbiselik, tozluk ve 
şapka kumaş bedeli 
8. Aynı hizmetlilerin bir 
sene miatlı ayakkabısı 
9. ölçme ve kesim memur
larına verilecek iki sene 
miatlı paltoluk kumaş be
deli 

Vilâyetler giyecekleri izahı 

fflyatı Adedi Tutarı 

150 X 100 = 15 000 

56 X 100 = 5 600 

150 

56 

169 

60 

X 

X 

X 

X 

1 592 = 238 800 

1 592 = 89 150 

975 = 164 500 

600 = 36 000 

150 X 5 = 750 

56 X 5 = 280 

169 X 5 =« 845 

1962 yılı 
bütçesi 

1963 yılı 
teklifi 
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Fiyatı Adedi Tutarı 

10. Aynı hizmetlilerin sırt 
çantası 60 X 5 = 300 
11. Başmakinıist, makinist 
şoför, makinist; şoför, trak
tör ve buldozer operatörü
ne bir rniatlı iş tulumu 30 X 300 = 9 000 
12. Aynı hizmetlilerin iki 
sene rniatlı lâstik çizmesi 50 X 150 = 7 500 
13. Başmakinıist, makinist 
şoför makinist, şoför; trak
tör ve buldozer operatörüne 
4 sene rniatlı meşin ceket 150 X 100 = 15 000 
14. Müteferrik sarfiyat 2 275 

585 000 

Eski yıllar bütçe kanunlarının (R) cetvelinde yazılı hük
me dayanılarak merkez ve vilâyetlerde çalışan teknik ele
manlara verilmekte bulunan elbiselik kumaş ile ayakkabı 
bu defa teklif harici bırakılmış ve sadece yukarda müfre
datı gösterilen hizmetliler için giyecek verilmesi cihetine 
gidilmiş olduğundan bu bölüm tahsisatı geçen yıla naza
ran 319 120 lira noksiiniyle teklif edilmiştir. 

1962 yılı 1963 yılı 
B. M, bütçesi teklifi 

307 Yolluklar 2 275 500 3 127 001 
Daimî ve muvakkat vazifeler ile teftiş yolluklarını ve 
gündeliklerini ve diğer bâzı hizmetleri ihtiva eden 13 mad
deden ibaret bu ıbölüm tahsisatı 92 nci maddeye dâhil mu
hafaza memurları tazminatına ilâve edilen 300 000 lira ve 
50 nci maddeye eklenen 542 000 lira ile birlikte geçen 
yıla ve hesabı katı neticelerine nazaran 907 000 lira faz-
lasiyle 3 127 001 lira olarak teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 130 000 130 000 
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geleceği tahmin edil
diğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 1 401 000 1 578 500 
Merkezde genel müdürlük emrinde telknik memurların 
ıtaltbikaıt işleri için taşra teşkilâtına gidip gelmelerinde kul
lanılan otobüs,, pikap ve kamyonet ile taşra teşkilâtın
da kullanılan kamyon, pikap, t raktarı otobüs, buldo
zer, jeep ve emsali gibi motorlu vasıtaların 'i'fa ettikleri 
hikmet bakımından ekseriyetle çok sarp arazide çalışmaları 
ve fbu suretle normalin üzerinde akar yakıt istihlâk et- ' 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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1962 yılı 1963 yılı 

B. M. 'bütçesi teklifi 

mek ve 'keza sık sı'k onarılmalarını temin eylemek keyfi
yeti nazara alınarak, bununla beraber malî imkânlar da 
göz önünde tutularak bu bölüm tahsisatı geçen yıla naza
ran 1232 500 lira fazlasiyle 1 578 500 Vıva olarak teklif 
edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 5 000 
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaea kâfi geldiğinden geçen yı
lın aynı teklif edilmiştir. 

407 Muhaısebei Umumiye Kanununun 48 ne.i maddesini ilgilen
diren giderler. 20 000 20 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 1, 6 ve 17 nei maddeleri gereğince ya
pılacak giderler 1 1 
Bölümün muhafazası için geçen yılın aynı olarak bir lira tek
lif yapılmakla iktifa edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 605 000 .765 00») 
Ormanlarımızı ciddî şekilde taihribeden (Çamkese) iböeekle-
riyle düğer emsali haşerelerin biran önce yok edilmesi yo
lunda yapılmakta bulunan mücadeleye 1963 bütçe yılı için
de de daha büyük bir hızla devam edilmesini sağlamak 
üzere bu böllüm tahsisatı geçen yıl a nazaran 160 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 
11 Orman ımuÜıafaza okulu giderleri 
12 Orman tekniker okulları gMerleri 
13 Onman fakültesi talebeleri staj giderleri 

213 800 
900 000 
70 000 

1 183 800 

15 000 

213 000 
900 000 
70 000 

1 183 000 

15 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

418 Para taşıma ıgiderleri 
T. C. Merkez Bankası şubeleri bulunnuyan mahallere Ziraat 
Banlkası şubeleri aracılığı ile gönderilen paralar için öden
mekte bulunan ücret karşılığı olup geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

420 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları denemeleri mas
rafları 381 500 381 500 
Kesinhesap neticelerine ve 9 aylık bütçe tatbikatına göre 
ihtiyaea yeteceği (tahmin olunduğundan geçen yılın aynı te!k-
lif edilmiştir. 

421 Harita ve Kadastro işleri 
10 Sınırlama harita giderleri 1 000 1 000 
20 Amenajman Harita giderleri 18 000 

19 000 1 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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1962 yılı 1963 yılı 

B. M. bütçesi teklifi 

Bu bölümün 20 nci maddesinde yanlı amenajmaıı hizımetieri 
1963 bütçe yıllında yatırımlar tertibine götürülmüş ve 10 
ncu maddeye mevzu tahsisat ta ihtiyaca kâfi gelmekte (bu
lunmuş olduğundan bölüm tahsisatı 1 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

422 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 200 000 200 000 
İhtiyaca yetmekte bulunduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

423 Sınırlama 200 000 87 500 
Evvelki yıllarda ifa edilmiş sınırlama çalışmalarıma ilâve
ten yapılacak faaliyetin gerektirdiği masraflara 1963 Ibütçe 
yılında yatırımlar kısmında yer verilmiş olduğundan bu bö
lüm tahsisatı geçen yıla nazaran 112 500 lira nolksaniyle 
87 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

424 Amenajmaıı 1 280 000 — 
Amenajmaıı çalışmalarına, ve bu hizmetin icabettirdiği mas
raflarla 1963 bütçe yılında yatırımlar kısmında yer veril
miş olduğundan mezkûr bölüme cari bütçede tahsisat teklif 
edilmemiştir. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 5 '200 000 5 605 000 
'Evvelki yıllarda kurulmuş bulunan fidanlıklarda faaliyet 
halindeki 160 teknik eleman ile 112 başfid'ancı ve fidancıların 
tahakkuk edecek tazminat yevmiyeleri ile motorlu vasıtala
rın giremiyeceği sahalardaki hizmetlerin ifası için kiralana
cak taşıt masrafları ve 1963 bütçe yılı. içinde kurul ve şa
hıslara tevzi edilecek ceman 109 100 000 iyi vasıflı fidan 
ve 4 000 000 kavak çeliği elde edilebilmesi için yapılacak 
harcamalarla kamp levazım atma ödenmek üzere bu bölüm 
tahsisatı geçen yıla nazaran 405 000 lira fazlasiyle 5 605 000 
Oira olarak teklif edilmiştir. 

428 Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının 
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü gi
derleri 2 2 
îki maddeden ibaret bulunan bu bolümün icabettirdiği ça
lışmalara 1962 bütçe yılından itibaren yatırımlar kısmında 
yer verilmiş olduğundan sadece tertibin muhafazası mülâ-
Ihazasiyle 2 lira tahsisat konulmuştur. 

429 Millî parklar ve muhafaza ormanları ile ilgili her türlü gi
derler 

10 Millî parklarla ilgili her türlü giderler 1 1 
20 Muhafaza ormanları ile ilgili her tür lü giderler 150 000 150 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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1902 yılı. 19'©3 yılı 
bütçesi teklifi 

Bu bölümün 10 neu millî parklarla ilgili çalışmaların icab-
'ettirdiği giderler 1962 bütçe yılından itibaren yatırımlarda 
yer almış olduğundan maddenin muhafazası mülâhazasiyJe 
bir lira tahsisat konulmakla iktifa edilmiş, 20 nci muhafa
za ormanları çalışmaları maddesine konulan 150 000 lira da 
ihtiyaca 'kâfi gelmekte bulunmuş olduğundan geçen yılın ay
nı teklif edilmiştir. 
Orman Kanunu gereğince köy kalkınma hizmetlerinin ge
rektirdiği her türlü giderler 148 900 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince ifa edilmekte bulu
nan köy kalkınma hizmetlerinin icaettirdiği masraflar 1968 
bütçe yılında yatırımlar kısmında yer almış olduğun
dan 'bu tertibe tahsisat konulmamıştır. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince ödenecek si
gorta fonu karşılığı 50 000 <50 000 
Orman Genel Müdürlüğü emrindeki motorlu nakil vasıta
larının ika edecekleri muhtemel kazalar karşılığı olara'k ko
nulmakta bulunan bu tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nrii maddesi gereğince ödenecek si
vil savunma fonu karşılığı 107 600 132 706 
içişleri Bakanlığı emrinde açılmış bulunan sivil savunma 
fonuna yatırılması gerekli parayı karşılamak üzere konul
muştur. 
Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderlerle tatbikat yollukları 2 438 250 2 454 780 

Lira 

1963 malî yılında Orman Fakültesinde okutula
cak 753 öğrencinin 250 liradan bursu tutarı 2 259 00ü 
Fakülte Iharc ve tatbikat yollukları tutarı 
753 X 200 = 150 000 150 600 
Burslu öğrencilerin 60 lira hesabiyle ilâç ve 
tedavi giderleri 45 180 

2 454 780 

Yukarda müfredatı gösterildiği üzere İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesine devam eden 753 iöreneinin burs ve diğer 
giderleri karşılığı olarak konulmuştur. 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 50 000 85 000 
Başka her çeşit yaym ve propaganda giderleri 100 000 '200 000 

150 000 285 000 

Orman G-. M. Bütçesi "(S. Sayısı : 28) 



— 12 — 
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Merkez teşkilâtı ile 17 aded Orman Başmüdürlüğüne tevzi 
olunmak üzere abone olunulan Resmî Gazete ve bâzı günlük 
gazeteler, teşkilâtın bütün müdürlük şeflikleri için abone olu
nan Türkçe ve yabancı dillerle yazılmış meslekî mecmualar, 
ayrıca basılmak üzere bekliyen eserlerin kâğıt giderleri, levha 
ve pano hazırlatma işleri, gözle eğitim materyali alma ve 
hazırlatma hizmetleri gibi ihtiyaçların, ormancılık çalışmala
rına muvazi bir şekilde ifa edilebilmesi için bu bölüm tahsi
satı geçen yıla nazaran 135 000 lira faz'iasiyle teklif edil
miştir. 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön

derileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri 50 000 50 000 
.20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketle

re gönderileceklerin harcırah ve giderleri 100 000 100 000 

Ormancılık çalışmalarının her gün gösterdiği inkişaf dolayı -
siyle yapılmakta bulunan beynelmilel kongre ve konferans
lara bütçe imkânı nisbetinde katılabilmek amacı ile bu bö
lüm tahsisatının 20 nci maddesine 10 000 lira ilâvesi zaruri 
görülmüş ve teklif geçen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle ya
pılmıştır. 

458 Fuar ve sergilere katılma giderleri 
İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

150 000 150 000 
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 4 830 4 830 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gider

leri 10 000 20 000 

14 830 24 308 

5 000 

1 000 

50 000 
18 000 

5 000 

1 000 

50 000 
33 000 

68 000 83 000 
Geçen ve eski yıllardan tahakkuk etmesi muhtemel borç
lar için, evvelki yıllar bütçe tatbikatı neticeleri de göze alı
narak bu bölümlere 83 000 lira tahsisat konulmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 50 000 
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi gelmediği ve aktarma 
yolu ile tahsisat istihsaline zaruret hâsıl olduğu cihetle bu 
bölüm tahsisatı geçen yıla nazaran 35 000 lira fazlasiyle 
50 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Ortnan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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653 Orman Genel Müdürlüğü memur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle ye
mekleri için yapılacak yardım) 41 672 11 672 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

701 Bina onarımı ve küçük yapılar 250 000 360 000 
İktisap yılları maliyetine göre on milyon küsur lira, değe
rindeki 260 aded muhtelif cins ve ebat binanın onarımı 
ile muhtelif ağaçlama sahalarında yapılacak 20 aded bekçi 
kulübeleri inşaatı karşılığı olarak konulmuştur. 

703 Makina ve teçhizat oranım 108 000 137 500 
Mücadele, yangın söndürme, sınırlama, amenâjman, ağaç
landırma ve fidanlıklar, tanıtım ve eğitim hizmetlerinde 
kullanılmakta bulunan alet ve makinalardan tamire muh-
tacolanlarının onarılması karşılığı olarak teklif edilmiş
tir. 

705 Arazi ve bina istimlâki ve satmalmması 2 120 000 5 075 000 
3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince istimlâk olun
muş arazilerden bâzılarının henüz tamamlannııyan taksitleri 
karşılığı ile fidanlık ve ağaçlandırma hizmetleri için satmalı-
nacak arazi, ayrıca F.A.O. yardımı ile kurulmakta olan Ka
vakçılık Enstitüsü için alınacak arazi ve bina yapımı için 
mubayaa olunacak arsa bedellerine ödenmek üzere bu tertibe 
1963 bütçe yılı için geçen yıla nazaran 2 955 000 lira faz-
lasiyle 5 075 000 lira tahsisat konmuştur. 

711 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ik
razlar karşılığı 1 1 
Tuğla, kiremit ve kireç ocağı kurma müteşebbislerine ikraz 
suretiyle yapılacak yardım için açılmış bulunan bu bölümün 
ieabettirdiği sarfiyat evvelki yıllar fonundan karşılanmakta 
bulunduğu cihetle, sadece maddenin muhafazasını temin için 
1 lira konulmakla iktifa edilmiştir. 

714 Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesine yapılacak yar
dım 1 1 
Bölümün muhafazası için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

731 Etüt ve proje giderleri 5 000 000 
Sınırlama amenâjman köy kalkınma ve millî parklarla ilgili 
hizmetlerin, beş yıllık kalkınma plânı gereğince ifasını sağ
lamak üzere 1963 yılında açılmış bulun-m bu bölüme 5 000 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

741 Yeni yapılar ve esaslı onarmalar 5 467 132 7 000 000 
2 780 000 lirası geçen yıllardan devreden inşaatın tamamlan
masını sağlamak 1 500 000 lirası Orman Tekniker Okulu 
inşasına harcanılmak, 1 375 000 lirası yedi aded işletme mü-

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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dürlüğü ve bölge şefliği idare binası inşaatına sarf edilmek 
mütebaki kısmı da garaj ve hizmet evleri gibi binalara öden
mek üzere bu bölüme geqen yıla nazaran 1 532 868 lira fazla-
siyle 7 000 000 lira tahsisat konmuştur. 

771 Orman ağaçlandırma ve toprak işleriyle ilgili yatırımlar 20 624 373 24 405 000 
Deneme çalışmaları için açılacak ve onarılacak orman yol
ları, ağuçlandırma, imar lâboratuvarı ve bakım evleri, ye
ni kurulacak fidanlık giderleri, kurulacak şehir koruluk-
lan ile 6831 sayılı Orman Kanununun 1. nci maddesi ge
reğince yapılacak ağaçlandırmalar, toprak muhafazası, yer 
kayması, yandere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele, 
orman içi otlakların tanzim, tevzi ve ıslahı çalışmaları, 
Ankara'yı sele karşı korumak üzere yapılacak çalışmaları 
ile diğer emsali hizmetlerin beş yıllık kalkınma plânı esas-
l an dairesinde ifasını sağlamak amaciyle bu bölüme 
24 405 000 lira tahsisat konulmuştur. 

781 Makina ve teçhizat 5 435 392 8 399 498 
Mücadele, yangm söndürme, sınırlama, ameııajmaıı, ağaç
landırma ve fidanlıklar, teknik araştırma enstitüsü ve istas
yonları, tanıtma ve eğitim işleri, toprak muhafazası ve mera, 
ıslahı ve Eximbank Kredi Anlaşması ile ilgili hizmetler için 
satmalmacak makina ve teçhizatın mubayaasını sağlamak 
üzere bu bölüme, malî imkânlar nazara alınarak 8 399 498 
lira tahsisat konmuştur. 

782 Taşıt satmalına, giderleri 3 624 868 2 815 000 
Müfredatı bütçenin ÇR) cetveli sonunda gösterilen ve 237 sa
yılı Taşıt Kanunu ile ilgili bulunan motorlu vasıtaların sa-
tmalınması için geçen yıl bütçesine nazaran 809 868 lira, nolc-
saniyle 2 815 000 lira tahsisat konmuştur. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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(B) CETVELİ GEREKÇESİ 

1962 yılı 
için tahmin 

olunan 
Lira 

196:] yılı 
için tahmin 

olunan 
Lira 

1962 
yılma göre 

fazlası 

Orman işletmelerinden alınacak varidat 
4914 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak Bakan
lar Kurulunun tasdikinden sonra yürürlüğe giren 
talimatname hükümlerine tevfikan çalışan döner 
sermaye muamelâtının takvim yılı ve katma büt
çe hesaplarının bütçe yılı itibariyle yürümesi ha
sebiyle işletmelerden alınacak varidat tahminle
rinde katı bir rakam elde edilmemekle beraber 
1963 bütçe yılı varidatı için, I . 3 . 1963 tarihine 
devretmesi muhtemel 5 737 889 lira, tarife bedeli 
olarak 32 000 000 lira, maaşlar karşılığı olarak 
30 000 000 lira, müsadereli mallar bedeli adiyle 
5 000 000 lira ve işletmelerin kârından alınacak 
para namiyle de 57 646 111 lira olmak üzere ce
man 130 384 000 lira (işletmelerden alınacak va
ridat) adiyle tahmin edilmiştir. 

Genel Müdürlükçe tahsil edilecek çeşitli varidat 
Evvelki yıl hesabı katî neticelerindeki çeşitli ge
lir tahsilatı nazara alınarak 1963 bütçe yılı için 
1 999 998 lira tahmin edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi ge
reğince Hazinece verilmesi lâzımgeleıı. 
Bu bölüm ile ilgili ikraz yardımları, evvelki yıl
larda toplanmış fondan karşılandığı cihetle yeni
den yardım almaya mahal görülmemiştir. 

106 961 406 130 384 000 23 422 594 

1 000 000 999 998 999 998 

•Vukuu muhtemel teberrular 

Gelirin umumi toplamı 107 961 407 132 384 000 24 422 593 

Ottnan G. M. Bütçesi (S. Saym : 28) 
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Rapor 
10 . 1 . 1963 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tarım Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı mülhak bütçesi tarafımdan 
tetkik olundu. 

I - Bütçenin takdimi ve umumi bir kritiği : 

Bütçe teklifinin, giderler kısmının (A/l) işaretli cetvelinde yatırımlar dışı giderleri için 79 192 000 
lira ve (A/2) işaretli cetvelinde yatırımlar giderleri için de 53 192 000 lira olmak üzere ceman 
132 384 000 liralık tahsisat konulduğu; gelirleri gösterir B cetvelinde 132 384 lira gelir gösterildiği 
anlaşılarak, gider ve gelir bütçeleri muhaımmenatmm denk durumda olduğu görülmüştür. 

Bu bütçe 1962 bütçesine nazaran yatırımlar dışında 9 027 360 lira, yatırımların da 15 395 234 lira 
olmak üzere, ceman 24 422 594 liralık bir artış göstermektedir. Ağaçlandırma, fidanlık, yol, makina 
teçhizat gibi yatırımlardaki artışın çokluğu memnuniyet vericidir. 

Geçen yılki mülhak bütçeden 31.12.1962 tarihi itibariyle harcanamamış 9 544 071 lira mevcudol-
duğu ve bunun da Ocak ve Şubat ayları içerisinde harcanacağı anlaşılmıştır. 

Geçen yıllar bütçe tetkikatmda harcamaların yapılmadığı ve yakın birer misal olarak 1958 yılın
da 14 milyon, 1959 yılında 18 milyon, 1960 yılında 29 milyon ve 1961 yılında ise 18 milyon liranın 
harcanmadığı ve bittabi bu harcamalara ait işlerinde görülmediği veya noksan görüldüğü saibit olmuş
tur. 

1962 de ise mülhak bütçenin umumiyetle iyi çalıştırıldığı görülmektedir. 

1963 harcamalarının da zamanında ve tam olarak yapılması temenniye şayandır. 

Orman Genel Müdürlüğünün bu bütçesi, Devletin malî imkânsızlıkları eölbalbı mucibesiyle Hazine
den yardım görmemekte, döner sermaye bütçesinden (tarife bedeli, müsadereli mal satışları, maaş 
ve ücret karşılığı v. s.) elde edilen gelirlerle beslenmdktedir. Normal ahvalde masrafların tam olarak 
döner sermaye bütçesinden karşılanması mümkün ise de bilhassa âmme hizmetlerini ilgilendiren 
ağaçlandırma, erozyon ve yangın işleri için 25 senedir Hazine yardımı alamıyan bu bütçenin Hazi
neden yardım görmesi rauhük ve makbul bir keyfiyettir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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1963 'bütçesiyle görülecek mühim işler ve para, tutarlan şöyledir 

mukayese için verilmiştir.) 
1961 ve 1962 rakamlları 

1960 
' Milyon) 

Ks. I. - Personel giderleri 
Maa<ş:kw lüoretle r 
Ks. H - Yönetim giderleri 
Buris, kırtasiye. PTT 
Kira, giyecelk, yolluk 
Taşıt, işletme, ionarma. 
Ks. ril - Daire hizmetleri 
Hastalıklarla savaş, okul, staj, sınırlama, ame-
najman, ağaçlandırma ve fidanlık; taşıt, işçi 
giderleri, köy kalkındırma, yayın, kurs 
Ks. IV - Yatırımlar 
Onarım, istimlâk, etüt, proje, ağaçlama, yol, 
makina taşıt, teçhizat, satmalıma 

•S-i.'l 

4.5 

10.0 

6.2 

1961 
('Milyon) 

41.9 

19Ö2 
(Milyon) 

51.5 

20.3 

10.3 

6.2 

12.3 

37.8 

1968 
(Milyon) 

60,7 

6.8 

11.5 

53.2 

II - Bütçe ile görülecek işler : 

Bu bütçe ile görülecek işleri şu şekilde hulâsa etmek mümkündür. 

1. Ormanların muhafazası : 

2. Orman haritalarının alınması ve orman amenajman plânlarının yapılması : 

3. Ormanların taihdit ve sınırlandırılması işleri : 

4. Teknik personelin yetiştirilmesi : 

5. Ormansız mmtakaların ağaçlandırılması; fidanlıkların kurulması : 

6. Fennî araştırmaların yapılması : 

7. Ormanların balkım ve korunması için her türlü inşaat işleri : 

8. Toprak muhafaza ve mer'ıı ıslahı çalışına lan. Şimdi aşağıda sırasiyle bu konuları ve büt
çelerini ana hatlariyle ineeliyelim, tenkit ve temennilerimizi yapalım : 

1. Ormanların muhafazası : 

Çeşitli sebeplerle geniş <;apta. tahribedilegelen ormanlarımızın ciddiyet ve hassasiyetle muhafa
zası kaçınılmaz bir 'vecibedir. 

A) Ormanlarımızın baş düşmanı yangındır : Her yıl yüz binlerce dönüm orman servetimiz 
maalesef kül olup gitmektedir. 

Not: Kısım V. borçlar (1963) 33 000 ve kısım VI. Yardımlar (1963) 42 000 küçük ve umumi
yetle sabit rakamlar olduğundan cetvele konmasına lüzum görülmemiştir. 

Burada iki artış dikkatimizi çekiyor: Personel ve yatırım personel giderlerindeki artış % 15 
zamlardan ileri gelmiştir. Yatırım artısı ise önce dr hclirttiğimiz gibi bilhassa ağaçlama ve yol iş
leri bakımından müsbettir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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Şu cetvel faciayı bütün çıplaklığıyla gösteriyor 

1987 -1959 23 yıl 
vasatisi 
1960 
1961 
1962 

Senelik 
yangın 
adedi 

774 
504 
620 
717 

Senelik 
yanan 
hektar 

43 686 
8 558 
8 989 
10 059 

Yanan 
ağaç 
M3 

381 206 
162 000 
'56 000 
184 000 

Yanan 
odun 
ton 

152 17.1 
38 000 
!29 000 
34 000 

Piyasa rayiçle
rine göre zarar 

T. L. 

ö5 000 000 
18 300 000 
23 000 000 
20 000 000 

1937 - 1959 vasatileri olan 43 000 hektar, 1960, 1961, 1962 de « - 10 000 hektara düşürülmüşse de 
1963 de daha da azaltılmasını temenni ederiz. 

Yangınların söndürülmesinde ve azaltılmasında son senelerde ihdas edilmiş bulunan motorize 
birlikler, söndürme araçları ve yangınların en çok zuhur ettiği Antalya, Muğla Başmüdürlüklerinde 
tesis edilen telsiz şebekesi çok önemli roller oynamıştır. 

Yangın söndürmede kullanılmak üzere bu yıl bütçesine mevcuda ilâveten 13 jeep pikap kon
muş, 1962 yılında 4 799 olan yangın bekçisi adedi 250 artırılarak 5 049 a çıkarılmıştır. Ayrıca bu 
yıl 781 aded mevcuda ilâveten 85 aded yangın gözetleme kulesi ve umumi olarak 2 628 Kın. telefon 
hattı ilâvesi memnuniyet vericidir. (Mevcut genel telef on yekûnu : 26 687 Km. dir.) 

Ancak, mevcut telsiz şebekesini takviye ve yangın bakımından önemli olan. İzmir mıntakasında 
yeni bir telsiz şebekesi tesisi için birkaç senedenberi yapılan çalışmaların maalesef kuvveden fiile 
çıkarılmadığı görülmüştür. Geçen sen eki bütçe raporunda da temas ettiğimiz gibi, Amerikan Ex-
port - İmport Bank (Eximbank) tan, işletme, ağaçlama, koruma, yol ve araştırma işlerinde kullanıl
mak üzere alınacak 4 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 29 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe girme
sine rağmen iki senedir temin edilememesi tenkidi muciptir. Bu kredi alınsa idi telsiz mevzuu da 
halledilecekti. Kredinin 1963 te intacını tavsiye ederiz. 

B) Ormanlarımızı tahribedeıı ikinci unsur izinsiz (kaçak) kesimler ve tarla açmalarıdır. İsta
tistiklere nazaran her sene en az 100 000 M3 tomruk ve onbinleree ton yakacak odun kaçak olarak 
kesilmekte, yüzbin dönüme yakın orman yakılarak, yıkılarak tarla haline getirilmektedir. 

Bu nasıl önlenir : a) Orman içlerindeki ve civarındaki köylerin kalkındırılması ile, b) Hasep 
israfının önlenmesiyle, e) İhtiyaçların vaktinde kaldırılmasiyle, d) Köylü iş gücünün kıymetlen-
dirilmesiyle. 

Orman Kanununun 13 ncü maddesi gereğince, halen orman içi ve kenarında 13 732 aded köy 
vardır. Bu köylerin kalkındırılması yönünden, Orman Genel Müdürlüğünce 6 169 köy üzerinde yapı
lan etütlerde 3 868 ııin bulunduğu yerde kalkınacak köylerden olduğu; geri kalan köylerden 2 032 
nin ise, bulundukları yerde kalkınmasına imkân görülmediği ve 269 adedinin de orta durumda 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, 6831 sayılı Orman Kanununun yürürlüğe girdiğinden bu yana 6 senedir, sadece bu ka-
darlık tesbitle yetinilmiş, köy kalkınması mevzuunda başkaca esaslı hiçbir şey yapılmamıştır. 

Mevzuubahis kanunun 13 ncü maddesi her yıl asgari 50 000 000 liralık tahsisatın köylerin kal
kınmaları için verilecek kalkınma kredisinde kullanılmak üzere Maliyece Tarım Bakanlığı Bütçe
sine konulmasını âmirdir. Buna rağmen şimdiye kadar sadece 1957 yılında 5,5, 1958 yılında 1 ve 
1959 yılında da 1 000 000 lira olmak üzere ceman 7,5 milyonluk bir tahsisat konmuş, 1960, 1961, 
1962 ve 1963 bütçelerine (hareanuıama sebebiyle) sadece birer lira konmuştur. Geçen yıl 430 ncu 
bölüme yukarda zikredilen etütlerin yapılması için 148 900 lira konmuş, 1963 bütçesinde 731/30 da 
275 000 lira konduğu görülmüştür. Geçen yi İki raporumuzda da belirttiğimiz veçhile birikmiş 7,5 
milyonluk kalkınma kredisinden hiçbir kimseye kredi açılmamış sebebi araştırıldıkta yeteri kadar 
tahsisat konmaması sebebinin malî imkânsızlık ve kredi açılmaması sebebinin ise Ziraat Bankası
nın kredi mevzuundaki ağır hükümler olduğu ilgililerce beyan (idiliniştir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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Ayrıca mevzu Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili olduğu halde buna ait tahsisatın vekâlet büt

çesine konması gerekli çalışmaları engellemiştir. 
Bu 13 ncü maddeyi işliyecek hale sokabilecek bir kanun tasarısının hazırlandığı ve 1962 yılında 

bakanlıklara gönderildiği öğrenilmişse de köy kalkınmasından ve ormanları korumaktan bahsedilen 
ve Anayasasına bu mevzuda hükümler konmuş olan ormanca fakir bir memlekette, 6 senelik bir ih
malin veya işi bu kadar ağıra almanın vehametine işaret etmek isteriz. 

Keza kanunun ruhuna uyarak, etüt tahsisatının da Maliyece verilen paradan harcanması lâzım-
gelmektedir. 

Gene 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi tuğla, kiremit, kireç ocakları açan köy ve köy birlik
lerine ikraz yapılmasını ve bu iş için her yıl Maliyece ormana 2 milyon lira verilmesini âmirdir. 
Gene aradan 6 sene geçtiği ve 6 X 2 — 12 milyon lira verilmiş ve dağıtılmış olması icabettiği 
halde, (4 senelik) sadece 8 050 000 liralık bir tahsisat verilmiş harcanamaması sebebiyle) 1962 ve 
1963 'bütçelerine (B) cetveli bolüm 3 e birer lira konmuştur. Köy birliklerine yapılan ikraz ise ce
man yalnız 43 700 liradan ibaret kalmıştır. 

Kredilerin köy birliklerine inhisar ettirilmesinin işi güçleştirildiği düşünülerek 35 nci madde 
!) . 12 . 1959 tarih ve 7395 sayılı Kanunla tadil edilmiş ve hususi şahıslara da teşmil edilmiş ise de, 
bu maddenin tatbikatına ait talimatnamenin gecikmiş ve hâlâ mtacedilemoımiş durumda bulunması 
yüzünden yapılan işler hiç mesabesinde kalmıştır. 

Diğer taraftan köy ve kay birliklerinden bu hususta geniş bir talep vukuibulmadığı anlaşılmakta 
ise de, ormanlarımızın korunmasında ve en iptidai en fakir bir hayat yaşıyan orman köylerinin kal
kındırılması nda bu şekilde naısıl muvaffak olunabileceğini taikdirlere arz ederim. 

ib) Hasep israfının önlenmesi : Bu mevzuda şimdiye kadar linyit sobaları için 135 000, linyit 
ocakları için 50 000 liralık kredi açılmış ve döner sermayeden verildiği görülmüştür. Tabiatiıyle çok 
azdır. Hasep israfında en önemli rolü oynıyan ve yakıt kongresinde alman kararlara muvazi bir ça
lışma ile meselenin üzerine önemle eğilmek icabediyor. Ayrıca işlemiyen eski bir mahrukat kanunu 
da vardır ki, Sanayi Bakanlığı ile temasa geçerek onu işletmek veya işler hale getirmek lâzımdır. 

Ormanların muhafazası ile ve kaçakçılıkla mücadelede görevlendirilen ve maaşlarını mülhak büt
çeden alan (1). cetveli derece 5) 1 580 orman muhafaza memurunun 1963 te 250 aded arttırılarak 
1 830 a çıkarılması memnuniyeti muciptir. (Bütün muhafaza memuru sayısı 4 094) 3 844 aded muha
faza memuru kadrosunun görülen işin âmme hizmeti olması itibariyle mülhak bütçeye alınması lâ
zımdır. (Geçen yi İki bütçe raporunda da bu temenni yapılmıştır.) 

c) Düzensiz otlatma ve keçi tathrilbatı da ormanlarımızın yok olmasında önemli rol oynamıştır. 
6831 sayılı Orman Kanununun 22 nci maddesine müsteniden yapılan çalışmalar için, 771/60 a 

1962 de olduğu gibi bu sene de 600 000 lira konmuştur. Tahsisatın arttırılması gerekmekte ise de ça
lışacak teknik eleman teinini güç olduğundan artması teklif edilmemiştir. 

id) Haşeratla mücadele : Geçen yılki bütçe raporumuzdaki bir temennimizin tahakkuk ettiğini 
memnuniyetle gördük. Trabzon Orman Başmüdürlüğünde «hastalık ve böceklerle savaş Grup Müdür
lüğü» 1962 de kurulmuş ve kabuk ve kese böceklerine karşı Borçka, Artvin, Rize işletmelerinde ba
şarılı çalışmalar yapılmıştır. Balıkesir, Silifke, Gülnar mıritakalarmda 1 618 hektarlık ormanlık saha 
çam kese böceğinden tem izlenim işitir. 

Hastalıklarla savaş giderleri 412/10 - 20 - 30 - 40, 160 000 lira arttırılarak 1963 için 765 000 lira ve 
781/10 mücadele alet ve malzemeleri için 20 000 lira faızlasiyle 70 000 lira konmuştur ki, kabulü uy
gundur. 

e) Avcılık: Yeni bir av kanunu çıkarılması lâzımdır. Zira av neslinin korunması ve turizmin teşviki 
icabediyor. İstanbul Bahçeköy ormanlarındaki mevcut av üretme yerine ilâveten Uludağ ormanların
da 300 hektarlık bir üretme yeri 'meydana getirilmiş olması ve 1963 yılında Abant ormanlarında 
yeni bir üretme yeri temininin programa alınması yerinde görülmüştür. 771/80 maddeye 155 000 lira 
ödenek konmuştur. 

Ortnan G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 28) 
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,9. Orman haritalarının alınması w e orman mnanejman (kesim, işletme) plânlarının yapılması : 

1962 yılı sonuna kadar 4 721 000 hektarlık orman saikasının amanej.man ve revizyon plânı ta
mamlanmıştır. Türkiye ormanları 10 583 000 hektar okluğuna gıöre ceride yarıdan «dk 5 -862 000 hek
tar kalmış demektir ki, bu mühim bir rakamdır. Bugünkü usullerle 'bu iş ancak 50 sene sonra tamam
lanabilir. Ancak Aerofotograımetri (Hava fotoğrafları) ve matematik istatistik yollarından faydalana
rak en az 10 yılda tamamlanalbilir. Buna. dair bir plân hazırlanmıştır ve tatbikatına 1963 te başlana
cağı ifade edilmiştir. 

Gerekli tahsisat ilgili muhtelif madde ve bölümlere konmuştur. 

3. Ormanların tahdit ve sınırlandırılması iş!im : 

Ormanlarımızın mülkiyet ve sınırlandırılması! im tes'biti bakımından çok mühim olan bu işe şim
diye kadar türlü sebeplerle yeter önem verilmemiş ve 10 583 000 hektarın sadece 3 840 000 hektarı 
tahdidedilmiştir. 1962 yılında yalnız 2083 hektaıiık iş yapılmıştır. Bu yüzden İmik - 'onman mü
nasebetleri bozulmuş, birçok 'meseleler ımahkeni:' mevzuu olmuştur. 6831 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesi tahdit komisyonlarında çalışacak hukukçu üyenin en az (beş sene hâkimlik veya avu
katlık yapmadım şart koştuğundan; 7244/5 Kanım sebebiyle de yüksek bir ücret verilemediğin
den, hukukçu üye Ibulunamadığı, bu işin gecikme sebebi olarak zikredil e bilirse de bu maddelerin 
ihtiyaca göre tadili yapılmak suretiyle hizmetler yürütülebilirdi. 

203/12 de, 1962 de 10 olan hukukçu üyenin 20 ye eıfkarılması 1963 de 20 komisyonun faaliyete 
geçirileceğini göstermektedir. Keza bu yıl tatbika başlanacağı söylenen Aerofotogrametri usulüne 
geçilirse onman]anımızın tahditle sınırlandırılmalının .10 yılda bitirilebileceği beyan edilmektedir. 

1962 bütçesinde de aynı şekilde beyanda bulunulduğu 1962 raporunda zikredilmiş olduğu halde 
yalnız Devrek mmta'kasında eski usulle 2083 hektarlık iş yapıldığı da bir vakıadır. Hukukçu üye
lere fazla ücretle tazminat verilmeısini sağlıyaeak 'bir 'kanun toklifi Yüksek Meclise verilmiştir. 

Lüzumlu ödene'kîer ilgili madde ve bölümlere konıılluııştur. 

i. Teknik personelin yetiştirilmesi : 

Bugün Orman Genel Müdürlüğü, meslekin hemen tıer kolunda teknilk eleman sıkıntısı içerisin
dedir. Bilhassa istihsal, koruma işleriyle bilfiil ilgili 214 bölge şefliği (Geçen yıl bu miktar 200 
idi) münhaldir. Ceman 928 bölge şefliği bulunduğunu düşünürsek dörtte biri boş demektir. Ele
man yokluğundan tâyinler yapılamamaktadır. Böige vüsatleri esasen normalin üstündedir. Vekâlet
le idare ise işleri aksatmaktadır. Eileınau yokluğuna rağmen 1963 te iki işletme 6 yeni fidanlık, 
1 kereste fabrikası açılması düşünülmektedir. 'Lüzumlu ve isabetli olabilir ama .münhaller biraz da
ha artacaktır. 

Halen : 
17 aded orman başmüdürlüğü 

146 » » işletme müdürlüğü 
928 » » bölge şefliği 
24 » » fidanlık müdürlüğü 
14 » » kereste fabrikası müdürlüğü mevcuttur. 

Ayrıca 2 orman başmüdürlüğü, 2 işletme müdürlüğü, i kavakçılık araştırma istasyonu mü
dürlüğü ve fidanlık müdürlüğü de münhaldir. Sevk ve idare makamları olan bu yerlere sürat
le tâyin yapılması isabetli olacaktır. 

Böylece 221 münhal e mukabil 292 aded yüksek orman mühendisi ve 349 aded orman mü
hendis muavini ki, ceman 641 ormancı kendi teşkilâtı dışında (DSİ - Karayolları, D. D. Yol
ları - M. T. A. - İmar İskân Bakanlığı v. s.) çalışmaktadır. Dışarıda çalışan miktar mevcut tek
nik personel adedinin üçte biridir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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Elemanların dışarıya gitmelerinin başlıca sebepleri arasında, dışarıda ve bilhassa yevmiye 

ile çalıştıtklarmda iki misline yakın bir ücret almaları, orman teşkilâtında mevsimsiz ve sık 
sık yapılan tâyinler (Meselâ, sadece 1962 yılında 1 118 memur ve ücretlinin naklen tâyini 
yapılmış ve ceman 500 000 lira harcırah öden /niştir.) Yani istikrarın olmayışı ve mevcut teş
kilât »kanunundan istifade edilerek maaşı ve rü ;besi ne olursa olsun istediği elemanı istediği 
yerde istihdam edebilme durunmduı. Meselâ tatbikatta, bir umum müdür muavinimin bilâha-
ra ambar memurluğu görevine tâyin olunduğu vakıadır. Neticede bir yandan dışarıda daha çok 
ücret alma imkânı bir yandan öz meslekteki istikrarsızlık bu durumu intaeediyor demektir. 
Bu hal bir eleman erozyonudur ve malesef bu erozyon devam etmektedir. Çare olarak orman 
teknik personeline öz meslekinde emsali misillû yevmiye verilmeli (İstenen 875 kadroya muka
bil maliyece 400 aded yevmiye kadrosunun bugünlerde verildiği nıem>uıniyetle öğrenilmiştir 
ama kâfi değildir) ve meslekte ist."iki ar sağlanmalıdır. Böylece dışarıdaki ormancıların çoğu 
ana mesleklerine avdet edeceklerdir. 

Teknik personel istanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden ve Düzce Tekniker Okulundan ye
tişmektedir. 5 yıllık teknik öğretim plânlamasına göre yi'lda 180 yüksek orman mühendisi ile 150 
orman teknikerine ihtiyaç vardır. Orman Fakü'tesi yılda vasati 80, Tekniker Okulu 50 mezun 
vermektedir, ihtiyacı karşılamak için yeniden bir Orman Fakültesi ve 4 Tekniker Okulu açılması 
için çalışmalar yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Bu kısma lüzumlu ödenekler ilgili madde ve bölümlere yeteri kadar konmuştur. 

5. Ormansız mıntakalarm ağaçlandırılmam ve fidanlıklar kurulması : 

Bu kısım kanaatimizce en önemli bölümlerden ıbiridir. (bittikçe orman'sızlaşan Türkiyemiz için 
Orman G-enel Müdürlüğünün en büyük faaliyeti ağaçlama, yetiştirme olması iktiza ederse de, aşa
ğıya aldığımız rakamlar maalesef eok az iş yapıJmış olduğunu ve geçmiş senelerde ağaçlamaya 
lâylk olduğu önemin hemen hiç. verilmemiş bulunduğunu göstermektedir. 

Orman içi ağaçlamalar ve bu maksatla kurulan muvakkat fidanlık işleri döner sermaye bütçesi 
ile orman dışı ağaçlanmalar i«e mülhak bütçe i1 o yapılmaktadır. 

Bu ağaçlamalara lüzumlu fidanlar mevcut 24 
Orman Fidanlık Müdürlüğü 16 Orman Fidanlık 
Ş e İlişi ve 17 aded muvakkat orman ve kavak 
fidanlığından temin olunmaktadır, İzmit'teki 
Kavakçılık Enstitüsü numune kavaklıkları te
sisi araştırma, deneme, ıslah, 'hastalıkla mücade
le fidan tevzii işleriyle meşguldür. 

1946 - 1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
•3965 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1902 
1963 

Orman içi 
Hektar 

12 736 
3 300 

13 105 
1 303 

86 
1 -336 
2 639 
4 423 
'5 785 
8 503 

15 018 
10 Ö2I1 
16 »99 

!25 874 
29 000 

Orman 
.'Ilı 

1 

1 
5 
<6 
1 

dışı 
ar 

261 
311 
296 
295 
392 
383 
567 
234 
750 
647 
893 
298 
78b 
062 
000 

•4 © ; 

1963 yılında 29 000 hektar orman içi 1 000 hektar orman dışı ağaçlaması, 5 800 hektar ka
vak, okaliptüs, nraden direği ormanı tesisi 5 000 hektar- bozuk koru ormanı 3 000 hektar 'bozuk 
baltalık ormanı imarı ki, ceman 43 800 hektar ağaçlama ve imar çalışmaları yapılacağı anlaşıl-
jıiştır. 
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Bu ağaçlama işlerinin tahakkuku için plâna göre 36 600 000 liraya ihtiyaç varken bütçe; 'mü

lâhazası ile 26 793 692 liraya indirildiği görülmüş ve Ibu çalışmalar için «lüzumlu makina ve teç
hizat .1 500 000 liraya ve ilâve 41 aded makinist, şoför, fidancı kadrosuna ihtiyaç bulunduğu an
laşılmıştır. Bu eksiklikleri gidermek ve 1963 projesinin tanı olarak tahakkukunu sağlamak üzere 
bu kısımda aşağıda madde ve bölümleri gösterilen ödeneklere ilâve teklifinde bulunuyoruz. Bu 
ödenekler verilmez ise hakim işleri (çapa, ot mücadelesi, sulama, tamamlama) noksan kalacak ve 
birtakım projeler tahakkuk ettirilemiyeeektir. 

İlâve teklifimiz : 
Bölüm Madde İlâve teklif edilen 

771 20 9 656 308 
771 40 150 000 

9 806 308 
1 500 000 

364 401 

11 670 769 

Karşılığı (B) cetveli 1 nei bölümüne dâhil (Orman işletmelerine alınacak varidat) adı ile açı
lan tahsisata ilâve edilmek suretiyle temin olunabilir. Çok önemli olan ağaçlandırma işlerini sevk 
ve tanzim için Orman Genel Müdürlüğünde 1962 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Dai
resi Reisliği kurulmuş ise de bu kanuni 'bir kuruluş olmayıp vekil oluru ile kurulmuş idari bir ka
demedir. Tabiatiyle vazife ve salâhiyetleri de tâyin edilmiş değildir. Talimatnamesi yoktur. 

Okaliptüs ve kavak yetiştirecek hususi şahıs ve kooperatiflere kredi verilmesini temin eden 
6831 sayılı Orman Kanununun 64 neü maddesinin maalesef iyi çalıştırılamadığı ve yeteri miktar 
kredi dağıtı'lanıadığı; 'bunun sebebini Ziraat Bankası kredi mevzuundaki ağır şartlardan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. Bu durumun 1963 yılında tadil ve ıslahı elzemdir. Bir yandan ağaçlama seferber
liğini teşvik ederken diğer taraftan lüzumlu krediyi verememek acı (bir tezattır. Hazinece Tarım 
Bakanlığı bütçesine hu kredi için 1957 de 2 500 000; 1958 de 1000 000, 1959 da 1000 000 
olmak üzere ceman 4 500 000 lira konmuşsa da şimdiye kadar geniş taleplere karşılık sadece 283 
bin lira tevzi edilmiştir. (% 5 i) Tarım Bakanlığı (paranın harcanmaması sebebiyle) 1960, 
1%'1, 1962, 1963 bütçelerine Maliye Bakanlığınca sadece hir lira konmuştur. Hizmet mahiyeti iti
bariyle ormana ait iken, tahsisatın Tarım Bakanlığına 'konması da çalışmaları, aksatmaktadır. 

Not: 782 taşıtlar ek 1 ve 202/22 kadrolar ek 2 cetvelleri eklidir. 

6. Fennî araştırmaların yapılması : 

Orman yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı, korunması, işletilmesi, meraların düzene sokulmaları, top 
fak muhafazası konulariyle ilgili faydalı araştırmalar, merkezi Ankara'da bulunan Ormancılık 
Araştırma Enstitüsünce yapılmaktadır. 

1963 yılında 91 aded deneme ile yeniden ele alınacak denemeler üzerinde çalışılacaktır. Bina, 
yol, teknik alet, lâboratuvar malzemeleri için yatırımlara 1962 ye nazaran bir milyon fazlasiyle 
I 540 000 lira konmuştur ki yerindedir. Kabulü uygundur. Ormancılık Araştırma Enstitüsü ku
ruluş ve görevleri hakkında hazırlanan kanun tasarısının bir an önce Meclise sevkı lâzımdır. 

782 
202 22 
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7. Ormanların bakım re korunması ile ilgili her türlü inşaat işleri : 

Âmme hizmetlerinin görülmesine mütaallik, orman fidanlıkları, işletme, enstitü, istasyon bi
naları ile park tesisi sarfiyatı bu kısımdan yapılmaktadır. 

Birbuçuk milyon lirası Orman Tekniker Okulu, bir milyon üçyüz yetmişbeş bin lirası 7 aded 
işletme müdürlüğü ve bölge şefliği idare binası inşası ve mütebakisi garaj ve hizmet evleri gibi 
binalara ödenmek üzere gecen yıla nazaran 1 532 868 lira. fazlasiyle 741 nei bölümüne 7 000 000 
lira konmuştur. Kabulü uygundur. 

8. Toprak muhafazası ve mera, ıslahı çalışmaları : 

Sel felaketi ve toprak kaymaları sebebiyle her yıl Kıbrıs Adası cesametinde 400 000 ton vatan 
toprağı denizlere akıp gitmektedir. (Erozyon) Bunun önlenmesi için sel dereleri ve deli çayla
rın akışının kontrol altına alınması ve havzadaki meraların ıslahı lâzımgelmektedir. 1963 te yapı
lacak işler : 3 aded yeni tatbikat grupu açılacak 50 000 dekarlık muhtelif dere havzaları ıslahında 
10 000 dekarlık orman içi otlakların ıslahında ve 8 000 dekarlık Ankara sel projesinde çalışıla
caktır. 

Bölümlerde istenen tahsisat 771/50-60-70 ceman 6 400 000 olup kabulü uygundur. (1962 ye 
nazaran 500 000 fazlası ile) mülhak bütçenin bütün gelir kaynakları, orman işletmelerinin orman
cılık tekniğine uygun faaliyetlerinden tahassul eden tarife bedelleri, müsadereli emval satışları 
ve memur ve ücretlilerin tahakkuk eden maaş ve ücretlerinden (Orman işletmelerinde fiilen çalı
şanlara, kadrolarına müsteniden katma bütçe tavafından ödenmiş olan aylıkların döner sermaye 
hesabına intikali) yani tamamı bir Hazine yardımı görm eksiz in döner sermayeden finanse edil
mesi sebebiyle Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarının faaliyetleri ile ilgili bâzı cet
vellerin bilgilerinize sunulmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 

Devlet Orman İşletmesi ve kereste faıbrikaları 

İSTİHSAL DURUMU 

a) Orman işletmeleri 

(Asli üiıa/hsuller istihsal durumu) 

Yıl lav 

1988 - 1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tomruk direk 
ısanayi odunu 

M3 

U 601 263 
708 132 
855 052 

1 053 178 
1 022 391 
l 321 732 
1 309 644 
1 649 920 
1 886 311 
1 817 106 
1 846 304 
i 898 881 
1 751 529 
1 982 610 
2 351 182 

Yavı mamul 
.kereste 

M 3 

869 532 
80 432 
101 
115 
100 
117 
125 
124 
140 
105 
109 
105 
78 
115 
84 

098 
222 
080 
783 
601 
272 
792 
398 
118 
058 
858 
000 
518 

Yia>ka.ca.k odun 
Ton 

22 193 
8 679 
8 251 
8 757 
3 922 
4 091 
4 644 
4 185 
5 055 
5 324 
5 447 
6 121 
5 558 
4 920 
5 182 

815 
741 
870 
316 
098 
279 
67 (i 
588 
221 
308 
987 
269 
709 
108 
428 

İşletme 
adedi 

2 - 121 
120 
100 
92 
99 
102 
103 
101 
101 
120 
130 
139 
143 
143 
146 
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b) Tâli mahsuller istihsal durumu 

(Kil. mühimleri) 
Reçine Hığla yağı Defne yaprağı 

Yıllar Ton Ton Ton 

1938 - 1939 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

2 
<> 
o 
>> 
• > 

o 
f) 

2 

1 
340 
971 
139 
590 
778 
4618 
357 
186 

108 
102 
75 
79 
86 
72 
39 
40 
47 
133 
93 
90 
30 

4 
79 
JI 

.160 
222 
188 
329 
19 
31 
298 
402 
178 
100 
160 

c) Kereste fabrikaları (Mamul kereste) 

(imalât tmiikları) 
İ'm al âl. imik! arı Fatbriıka 

Vıllar M! adedi 

1960 
195.1 
1952 
1S53 
1954 
1955 
1956 
1957 
19İ58 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

79 
84 
57 
80 
72 
94 
95 
102 
98 
102 
129 
104 
115 
163 

370 
585 
261 
577 
665 
946 
360 
304 
088 
348 
953 
800 
000 
000 

8 
8 
9 
10 
11 
11 
11 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
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D) Yapılan ithalât ve ihracat 

(1 nci 'ithalât) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1'967 
1958 
1959 
1960 
1961 

Kereste 
M s 

72 250 
55 128 

173 340 
29!5 383 
329 848 
160 584 
49 82i8 
68 901 
13 550 
27 229 

752 

Tomruk 
M3 

12 
8 

8 018 
18 068 
14 938 
30 084 
32 541 

1 709 
24 406 
20 024 

6 855 
*•> 

Maden D. 
Ms 

163 788 
162 996 
166 916 
162 699 
142 051 
131 219 
134 820 
139 240 

33 879 
79 7(M) 

3 38! 
106 968 

Traves 
M3 

_____ 

19 522 
— 
- -

11 204 
6 

471 
1 628 

— 
7 064 
4 732 

1\. 'haııILLIMI 

için odun 
ton 

2 728 
:](, 943 
32 046 
40 704 

8 219 
10 980 
35 514 
30 176 
15 374 
12 58i: 
•8 080 

K. 
selü 

I o 

('*) 
r) 
(*) 
(*) 
(*) 

için 
.ioz 
n 

! 592 
790 

6 8J0 
730 

4 2'52 
2 670 
4 155 
8 235 

968 
8 !M2 
7 888 

187 

(*) Kâğıt hamuru 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
19513 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

(2 nci 
Keres te 

.VI' 

29 064 
37 816 
19 532 
14 150 

736 
H 296 
8 340 

773 
158 
955 

6 396 
1 220 

ihracat) 
T o m r u k 

Mri 

7 504 
7 442 
7 180 
5 '248 
_ 9'89 
9 080 
'8 514 
7 258 
•8 580 
i 816 
5 459 
5 026 

Traves 
M s 

565 
8 458 

13 425 
495 

2 558 
244 
212 

723 
2 163 

Netice : Bu bütçe 229 000 000 liralık sabit sermaye yatırımı bulunan ve tatbikalı umumi
yetle :bütün şehir, kasaba ve köyleri alâkadar eden ve yurt ormanlarının korunması, bakımı, is
letilmesi, çoğaltılması ile direkt olarak ilgili bir Genel Müdürlüğün bütçesidir. 

Yukarda bütçe ile alâkalı her bölüm ve maddenin izah ve tenkidini 1 nci Beş Yıllık Plânı da 
nazara alarak yaptı'k, tavsiye ve temennilerde bulunduk. Yüksek Meclisten ve Yüce »Senatodan 
geçerek kanunlaşan 1962 Bütçe Kanunu ve raporundaki tavsiyeler üzerinde tatbikatta, umumiyet
le kâfi çalışmalar yapılmamış olduğunu tesbit ettik. 1963 tatbikatında bu halin tekerrür ettirilin i-
yeceği inancını haklı 'olara'k taşımak istiyoruz. 

Umumi bir tablo çizmek istenirse; bilhassa orman haritaları amenajman, lahdi t ve simi la
ma isteri, ağaçlama, yol yapma işleri ve teknik personel temini mevzuları büyük gayret ve <;.ı-
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lışnıalar istemektedir. 'Bu itibarla bu bütçe âdeta yarını yürütülmekte olan işlere ait bir bütçe 
manzarası ara etmektedir. 

Bu iğlerin tahakkuku için teşkilât olarak bir genel müdürlük kifayet etmîyece'ktir. Nitekim 
gayet yerinde olarak 1. Orman Koruma ve İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2. Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, 3. Orman Mahsulleri 'Sanayi Genel Müdürlüğü adları al
tında 3 yeni Genel Müdürlük tesisi 'düşünülmüş ve kanun tasarıları hazırlanarak ilgili mercilerin mü
talâalarının sorulmasına başlanmış olduğu beyan edilmiştir. Bu mevzuların siki surette takip 've in
tacı isabetli olur. 

Mevcut mevzuat muvacehesinde bâzı kısımlarda (ağaçlama gibi) görüldüğü üzere döner ser
maye bütçesi ile mülhak bütçe bir birine tedahül eylemektedir. Bir döner sermaye kanun tasa
rısı hazırlanmış olup mütalâalar alınmaktadır. 

Güç şartlar türlü mahrumiyet ve tehlikeler içerisinde çalışmakta olan ve 'fakat döner ser
mayeden maaş alan muhafaza memurlarının (ceman 3 844 aded) mülhak bütçeye alınarak me
mur statüsüne sokulmaları elzemdir. Bu mevzuda hazırlanan kanun tasarısının bir an evvel ilgili 
mercilere şevkinin temini (gereklidir. 

İkinci ödenek ilâve teklifimiz : Şimdiye kadar 306/10 merkez giyeceklerinden ve 306/20 vilâyet
ler giyeceklerinden teknik memurlara verilmekte olan eUbiselik kumaş ve ayakkabı bedellerinin 1963 
'bütçesinden teklif edilmediği görülmektedir. Merkezden 25 000, vilâyetlerden 294 120 lira ki, ceman 
319 120 lira tutan ilâvenin bu yıl bütçesine eklenmesi isabetli olacaktır. Zira evvelce verilmekte olan 
ve iş giyeceği mahiyetindaki bıı üzlük halklarının verilmemasi, şevkleri kırabilir ve iş randımanını azal
tabilir. Esasen 132 384 000 liralık bir bütçede bu bir büyük rakam da değildir. 

Cetvel aşağıdaki şekilde tasvibe sunulur. 

306 Giyecekle!' 1963 yılı teklifi 
10 Merkez 50 000 
20 Vilâyeti er 879 120 

929 120 

Karşılığı olan 319 120 liranın (B) cetveline bağlı 1 numaralı bölüme1 dâhil tahsisata eklenerek 
temini mümkündür. Tahsisat kabul bu vurulduğu takdirde bu hizmetle ilgili (R) formülünün de aşağı
daki şekilde tadili lâzımdır : 

1963 (bütçesinin 306 ncı giyecekler bölümüne ait (R) formülü (örneği. 

Muhafaza, tatbikat ve ölçme - kesim memurlarının elbise, ayakkabı, palto, tozluk ve sırt çantaları. 

Şoför, makinist şoför, makinist, sinema uzmanı, sinema teknisyenlerinin iş tulumu, lâstik çizme 
ve meşin ceketleri. 

'Kaloriferci teksir teknisyeni, marangoz, elektrikçi, ambar memuru ve yardımcılarının iş tulum
ları. 

Merkez ve taşra, teşkilatındaki teknik memurların elbiselik kumaş ve ayakkabıları. 

Üçündü teklifimiz : Kanuna yeni bir madde ilavesidir-. Esbabı muciibesi : Yabancı devletler tara
fından ormancılık eğitim kamp ve kursları açılması için Verilen parayla yapılacak hizmetler, her de
fasında 1050 sayılı Muihasdbei Umumiye Kanuni ile, 2490 sayılı Arttırma - Eksiltme ve İhale kanun
ları ile tâyin olunan miktarın (600 - 1 500 lira) çok fevkinde bulunması itilbariyle ihale süresinin çok 
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uzun tutulması (3 ay) ieabetmektcdir. Bu hal ise .hizmeti aksatmaktadır. Bu hizmetlerin daiha sü
ratli ve randımanlı neticelere bağlanabilımesi için, İkan un a aşağıdaki şekilde bir madde eklenmesi 
uygun ve zaruri görülmüştür. 

İ963 bütçe yılı ıkanunu tasarısına eklenmesi lüzumlu görülen madde; ; 

Madde - ormancılık eğitim kampları ile ormancılık eğitim kursları açılması için Amerika Birle
şik Devletleri tarafından verilen paradan, Genel Muhasdbe Kanununun 55 ne i maddesi gereğince Or
man Genel Müdürlüğü bütçesine, bir taraftan teberru olarak irat ve diğer taraftan mezkûr bütçenin 
(A/ l ) cetvelinin sonunda açılacak bölümlere tahsisat kaydolunan meibaliğ 1050 ve 2490 sayılı ka
nunlar hükümlerin o taıbi olmadan harcanılır. 

Dördüncü teklifimiz; 

781/91 maddeden 782 nei maddeyi1 900 000 lira nakildir. Erbabı mucibesi : Devlet Malzeme Ofi
since teısjbit edilen standartlara uygun olarak piyasada arazi pikap bulmak 1962 yılında mümkün ola
mamış ve Devlet Malzeme Ofisince de temin edilemediğinden, 18 aded arazi pikap (ödeneği mevcud-
olmasma rağmen) satmalmamamıştır. Hizmetlerin aksamaması için 18 aded arazi pikalbm bu sene te
mini zaruridir. Ödeneğin tutar bedeli 900 000 liradır. Bu tahsisatın 781/91 deki Eximjbank ödeneğin
den tasarrufu mümkündür. Bu münakalenin bütçe yekununa tesiri yoktur. Satmalınacak taşıtlar için 
(R) cetveli (iki (Ek : 3) ilişiktedir. 

Sıon söz olarak söylemek isteriz ki : 

Orman Genel Müdürlüğünün bilhassa direksyon faaliyetleri, günlük işlerin tedvirinden ziyade, bö
lümlerde noksanlığı arz edilen işlere ve ana gayelere yönelmelidir. 

144 009 428 lira olarak 5 yıllık Kalkınma Plânına muvazi olup hazırlanan ilk bütçe 194 000 000, 
malî imkânlara göre plânlamaca kaibul edilen 141 000 000, Maliye Bakanlığı birinci kaibulü 136 000 000, 
ikinci kabulü 134 000 000, üçüncü ve son kabulü ise Ibu bütçede kayıtlı olan 132 384 000 liradır. Maliye 
Hazineden talelbedilen 135 000 000 hık yardımı vermemiştir. 

Gider ve gelir listeleri 11 989 889 lira fazlasiyle 144 373 889 lira olarak mezkûr Genel Müdürlüğe 
ait bütçe yüksek tasviplerinize saygıyla arz olunur. 

Raportör 
Bilecik Milletvekili 

Sadi Binay 
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Ek : İ 

Taşıt satınalınması için ilâve teklif 

Bolüm : 782 Taişıt satına'Ima, gi'derferi 

Alınacak vasıtanın, cinsi Adedi Kullanılacak hizmetin, nev'i 

4X4 arazi pikap L3 fidanlık ve amaçlandırma hizmetleri için 
Kamyon 12 » » » 

Ek : 2 

Ağaçlandırma hizmetleri için ilâve olarak teklif edilen kadrolar 

202/22 (D) cetveli vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Hizmetin adı Adedi Ücreti Bir yıllığı 

Basmakinl:.! 

Ahükini's'l 

Şo'för 
lîasi'idaneı 

» 
4'idaııcı 

':'( 35 ,̂ıiti karşılığı 

l'îmekli keseneği karşılığı 

't 1 ek karşılığı 

364 461 

6 
i'> 
5 
• ) 

5 
!) 
• > 
5 

41 

i 0 0 
(İ00 
500 
150 
400 
500 
450 
400 

50 400 
36 000 
30 000 
Ki 200 
24 000 
54 000 
16 200 
24 000 

250 800 
87 780 

388 580 
22 008 

360 588 
3 606 

Ek : 3 

782 (Orman yangınları ve haşere mücadelesi, orman koruma hizmetlerinde kullanılacak) taşıt 
teklifi 

Alınacak vasıtanın 
cinsi Aded Kullanılacaık hizmetlin nev'i 

Arazi piikap 4 X 4 '18 Orman yangınları ve haşere mücadelesi, 
Orman koruma hizmetleri için. 
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Ek : 4 

Satınalınacak taşıtların yekûnunu gösterir cetvel (Bütçede teklif edilene ilâveten ek 1 ve ek 3 
toplamı) 

Bölüm : 782 
Alınacak vasıtanın 

cinsi Aded Kullaml.ae.aik hizmetin nev'i 

Arazi pikap 4 X 4 ]3 Ağaçlandırma ve fidanlık hizımJetJeri için, 
Arazi pika.p 4 X 4 J8 Orman yangınları ve habere mücadelesi, 

Orman koruma hizmetleri için. 
Kamyon 12 Ağaçlandırma ve fidanlık hizmetleri için, 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 

http://Kullaml.ae.aik
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 19 . 1 . 1963 

Esas No. : 1/334 
Karar No. : 19 

OUMHURİYEİT KTCNA'TKMSU YÜKSEK İİAŞKANLKİ1NA 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Ba
kanlar Kurulunca 24 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli 
ve 71-1899/3791 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Tarım Bakanı, Orman Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama dairesi tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün yatırım giderleri dışında kalan harcamalarını gösteren (A/l) işaretli cet
vel yekûnu geçen yıla nazaran 9 027 860 lira fazlasiyle 79 192 00ü lira, yatırım giderlerini gös
teren (A/2) işaretli cetvel • yekûnu da 53 192 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Kendi giderlerini kendi kaynaklariyle karşılıyan mezkûr Genel Müdürlüğün gelirlerini 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 24 422 593 lira fazlasiyle 132 384 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Komisyonumuz namına Genel Müdürlüğün bütçesini tetkik eden raportörümüzün raporu 
okunduktan sonra Orman Genel Müdürlüğünün faaliyeti ile ilgili olarak, ağaçlandırma, orman
ların korunması, orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve orman içi köylülerin kalkındırıl
ması üzerinde bilhassa durulmuş tenkid ve temennilerde bulunulmuştur. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakere-
resine geçilmiştir. 

Cari giderleri gösteren (A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerine konulmuş bulunan öde
neklerin tetkiki neticesinde yeterli ve hizmetin ifasına elverişli oldukları görülmüş Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir, 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetveldeki ödeneklerin de Beş yıllık Kalkınma plâ
nında derpiş edilen yatırımların tahakkukunu sağlıyacak şekilde olduğu müşahede edilmiştir. 

Cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki neticesinde; 781 nci bölümün 91 nci (286 sayılı Kanımla 
kabul edilen (Exsimbank) kredi anlaşması giderleri) maddesine konulmuş olan ödeneğin hesabın
da fazlalık olduğu raportör ve dairesince de tesbit. edilmiş olduğundan bu bölümden 900 000 lira 
düşülerek, Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan. taşıtların satmalınması maksadiyle 782 nci bölüme 
eklenmesi uygun görülmüş, 

Bu suretle (A/2) işaretli cetvel de bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Gelirleri gösterilen (B) işaretli cetvelin bölümlerinde tahmin edilen miktarların tahakuk edeceği 

anlaşılmış Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca aynen kabul edilen Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı 

ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan. 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
Sıö'z hakkım malht'uz 

S. 0. Avcı 
S'öz 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağtrnash 

Aydın 
•hakkını m an t' 

/. 8ezgin 
uzdur 

Sözcü. 
Ordu 

.1, İT. Chıaf 

Aydın 
0. Apaydın 

Kâtip 
Kastamonu 
A1 .̂ Keskin 

Balıkesir 
A. A. Bulak 

İmzada bulunamadı 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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Balıkesir 

F. îslimyeli 

Kare 
K. Okyay 

Traibzon 
A. Şener 

Kırşdhir 
A. Bilgin 

Ordu 
Ş. Koksal 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada "bulunamadı 

Siirt 
L. Aykut 

Balıkesir 
Söz hakkım mallıfuzdur 

K. Öz tas 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gümüşane 
Söz hakkım majhfuz 

S. Savacı 

Konya 
İ. Baran 

İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Özal 

Maraş 
Söz .hakkım mahfuz 

A. Karakiiçük 

iSinoj) 
M. Alicanoğlu 

Talbiî Üye 
H. Tunçkanat 

imzada bulunamadı 

Bilecik 
8. Binay 

Diyarbakır 
R. İskenderoğlıı 

İmzada Ibulunamadı 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

ıKonya 
M. Dinekli 

!"Konya 
C. Yılmaz 

imzada bulunamadı 

'Mardin 
8. Aysan 

•Sivas 
M. Vural 

Van 
F. hık 

Bitlis 
V. Geboloğlu 

Çanakkale 
8. tnan 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Konya 
•M. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
N. Yetkin 

Sakarya 
Söz hakkım maihfuzdur 

N. Bayar 

Tabiî Üye 
8. Giirsoytrak 

Yozgat 
V. Uyar 

Ortoıan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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Orman Oenel Müdürlüğü 1963 malî yılı bütçe 
kanunu, tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 
bütge yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 79 192 OOO lira ve yatırımlar giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 53 192 000 lira Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
132 334 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3, — Orman Genel Müdürlüğün
ce 1963 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncıı maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir, 

3358 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarisiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
lu rm eldeki kadrolara ek olmaması şartır. 

MADDE 5. — Orman Geneel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten. 

1937 - 1961 bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı-

KABMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEJİŞTÎRÎŞÎ 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 malî yılı bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ay enen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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hklan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatınm bölüm
leri bakiyelerinden eski yıllar borçlan bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
letmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 1963 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 
liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçe
lerine konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle 
en çok beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar is
tikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda 
hesap açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okullan öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1963 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1963 yılında Orman Mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tanm 
Bakanlan yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başfo. Yardımcısı 

II. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. 8, Ağanoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Bask Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bekanı 
A. K. Yörük 

Karma Bütçe Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı :,28) 



— 34 — 
Hü. 

Millî Savunma Bakam 
/. S.ancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

(füm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı 
E. Çelikba* 

İçişleri Bakanı 
// . O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îznıen 
Çalışma Balkanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turi'zm Bakanı 

C. T. Karasapan 
İmar ve İskân Bakanı V. 

R. Ayhar 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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A/l - CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

202 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 
12 
21 

22 

11 
12 
21 
22 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık ma
aşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

1 983 600 
25 213 680 

1 

30 000 

27 227 281 

13 680 
296 940 
337 680 

11 588 000 

12 236 300 

2 231 550 
28 365 390 

1 

15 000 

30 611 941 

15 390 
334 044 
379 890 

15 368 386 

16 097 710 

2 231 550 
28 365 390 

1 

15 000 

30 611 941 

15 390 
334 044 
379 890 

15 368 386 

16 097 710 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti " 417 600 688 500 688 500 
13 Yangın bekçi ve koruyucula

rı ile haber alma bekçileri 
ücreti 5 044 800 5 962 275 5 962 275 

14 Köy ağaçlama sahaları bek
çilerinin ücreti 720 000 810 000 810 000 

Bölüm toplamı 6 182 400 7 460 775 7 460 775 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 45 000 45 000 45 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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B. 

207 

M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

4 500 

1963 yılı 
Hükümetçe 

isteîiıeuı 
Lira 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

4 500 

için 
Komisyonca 
kafbııl edilen 

Lira 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

4 500 
209 5434 sayılı Kanun gereğince 

T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-

210 
217 

221 

12 
13 
14 
15 

s enekleri ylc artış farkı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 

2 528 773 
394 427 
500 000 
110 000 
750 000 

4 283 200 

4 200 

2 080 

900 000 

3 053 959 
469 839 
500 000 
130 000 
750 000 

4 903 798 

4 200 

2 080 

900 000 

3 053 959 
469 839 
500 000 
130 000 
750 000 

4 903 798 

4 200 

2 080 

900 000 

îkinci kısım toplamı 51 542 961 60 688 004 60 688 004 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 28) 
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1962 1963 yılı için 
yılt Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istemen k'a'bul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

10 
20 
30 
40 
50 

beüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
.Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

50 000 
60 000 
20 000 
17 500 
25 000 

172 500 

50 000 
55 000 
25 000 

.22 000 
25 000 

177 000 

50 000 
55 000 
25 000 
22 000 
25 000 

177 000 

Vilâyet büro giderleri 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 50 000 50 000 
13 Sınırlama kırtasiyesi 2 000 2 000 
14 Anıenajman kırtasiyesi 8 000 0 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi 7 000 9 000 
16 Teknik Araştırma enstitü ve 

istasyonları kırtasiyesi 4 000 4 000 
22 Vilâyetler döşeme giderleri 34 000 34 000 
23 Sınırlama döşeme giderleri 1 000 1 000 
24 Anıenajman döşeme giderleri 2 500 2 500 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme giderleri 50 000 50 000 
26 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları döşeme giderleri 25 000 25 000 
32 Vilâyetler demirbaş giderleri 34 000 34 000 
33 Sınırlama demirbaş giderleri 1 000 1 000 
34 Anıenajman demirbaş gider

leri " 25 000 0 O 
35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar ; C P ; ••'"'•.-

demirbaş giderleri 200 000 200 000 200 000 
36 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları demirbaş gideri 10 000 10 000 10 000 
42 Vilâyetler öteberi giderleri 17 000 22 000 22 000 
43 Sınırlama öteberi giderleri 2 000 2 000 2 000 
44 Anıenajman öteberi giderleri 2 500 0 0 
45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

öteberi giderleri 2 000 3 000 3 000 

50 000 
2 000 

0 

9 000 

4 000 
34 000 

1 000 
2 500 

50 000 

25 000 
34 000 
1 000 

Orman G, M. Bütçesi (S, Sayısı • 28) 
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1962 1963 yılı için 

M. 

46 

52 

58 

54 

55 

56 

62 
63 
64 
65 

66 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları öteberi giderleri 
Vilâyetler aydınlatma gi
derleri 
Sınırlama aydınlatma gider
leri 
Ameııajman aydınlatma gi
derleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma giderleri 
Teknik araştırma enstitü, ve 
istasyonları aydınlatma gi
derleri 
Vilâyetler ısıtma giderleri 
Sınırlama ısıtma giderleri 
Amenajman ısıtma giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
ısıtma giderleri 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları ısıtma gideri 

Bölüm toplamı 

yılı 
ödeneği 
Lira 

5 000 

20 000 

2 000 

4 000 

15 000 

8 000 
30 000 

1 OOO 
2 000 

17 000 

10 000 

591 000 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

5 000 

20 000 

2 000 

0 

18 000 

10 000 
30 000 

1 000 
0 

17 000 

15 000 

567 500 

Komisyonca 
kıaibul edilen 

Lira 

5 000 

20 000 

2 000 

0 

18 000 

10 000 
30 000 

1 000 
0 

17 000 

15 000 

567 500 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı 

kâğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

100 000 

15 000 

4 000 

4 000 

100 000 

0 

5 000 

4 000 

100 000 

0 

5 000 

4 000 
Bölüm toplamı 123 000 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 

21 Merkez telefon giderleri 
Orman G. M. Biileosi 

109 000 109 000 

75 000 75 000 75 000 

75 000 
50 000 
(S. Sayısı : 28) 

75 000 
50 000 

75 000 
50 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kabul edilen 
Lira Lira 

305 

306 

307 

22 Vilâyetler telefon giderleri 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

telefon kurma ve konuşma 
giderleri 

36 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları telefon kurma 
ve konuşma giderleri 

75 000 

25 000 

70 000 

75 000 

27 000 

35 000 

Bölüm toplamı 929 120 610 000 

Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
21 Muvakkat vazife yolluğu 

Hastalıklarla ve böceklerle 
savaş muvakkat vazife yol
luğu 
Sınırlama muvakkat vazife 
yolluğu 
Amenajman muvakkat vazi
fe yolluğu 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
muvakkat vazife yolluğu 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları muvakkat vazi
fe yolluğu 

22 

23 

24 

25 

26 

100 000 
500 000 

20 000 

50 000 

37 500 

200 000 

70 000 

100 000 
500 000 

30 000 

50 000 

1 

250 000 

75 000 

75 000 

27 000 

35 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik araştırma ve istas
yonları 
Hastalıklarla mücadele işleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

370 000 

1 
150 000 

1 
30 000 
3 000 

1 
15 000 

198 003 

50 000 
879 120 

337 000 

1 
150 000 

1 
0 

3 000 

1 
24 000 

177 003 

25 000 
585 000 

337 000 

1 
150 000 

1 
0 

3 000 

1 
24 000 

177 003 

25 000 
585 000 

610 000 

100 000 
500 000 

30 000 

50 000 
I 

1 

250 000 

75 000 

Orman Ot. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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M. 

27 

30 
40 
50 

70 

92 

ödeneğin çeşidi 

Propaganda hizmetlerinde 
çalışacakların muvakkat va
zife yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka her çeşit 
giderleri 
3573 sayılı Kanun gereğince 
deliceliklerin parselâjlı hari
talarının tanzimi işlerinde 
çalışacakların yollukları ve 
nakil vasıtaları giderleri 
6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince muhafaza memurlarına 
verilecek tazminat 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 
650 000 
100 000 

100 000 

10 000 

400 000 

2 257 500 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kalbini edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

20 000 20 000 
650 000 650 000 
100 000 100 000 

642 000 642 000 

10 000 10 000 

700 000 700 000 

3 127 001 3 127 001 

11 
12 

21 

22 

51 

52 

53 

54 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gi
derleri 
Ağaçlandırma ve fidanlık
lar taşıtları işletme giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları onarma giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorsuz taşıtları giderleri 
Propaganda işleri motorlu 
taşıt işletme giderleri 

30 000 
100 000 

130 000 

10 000 

6 000 

700 000 

300 000 

12 500 

10 000 

30 000 
100 000 

130 000 

10 000 

6 000 

750 000 

350 000 

15 000 

15 000 

30 000 
100 000 

130 000 

10 000 

6 000 

750 000 

350 000 

15 000 

15 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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M. 

55 

56 

57 

58 

59 

Ödeneğin çeşidi 

Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıt iş
letme giderleri 
Yangınlarla mücadele ve ko
ruma taşıtları onarma gider
leri 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıt iş
letme giderleri 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıt gi
derleri 
Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme gider
leri 

1962 
yıli 

ödemeği 
Lira 

150 000 

90 000 

55 000 

2 500 

15 000 

1963 yi 
Hükümetçe 

islenen 
Lira 

200 000 

160 000 

40 000 

2 500 

15 000 

lı için 
Komisyonca 
kaibnl edilen 

Lira 

200 000 

160 000 

40 000 

2 500 

15 000 
60 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları motorlu taşıt 
onarma giderleri 10 000 15 000 15 000 

61 Amena.jman grupları ve ha
rita ekipleri motorlu taşıtlar 
işletme giderleri 30 000 O 0 

62 Amenajman grupları ve ha
rita ekipleri motorlu taşıtla
rı onarma giderleri 10 000 O 0 

Bölüm toplamı 1 401 000 1 578 500 1 578 500 

Üçüncü kısım toplamı 6 172 123 6 813 004 6 813 004 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderleri 

30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

5 000 

5 000 
15 000 

20 000 

5 000 5 000 

5 000 5 000 
15 000 15 000 

20 000 20 000 

Oraıan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yûi 

ödenyeğî 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten/en kalbull edilen 
Lira Lira 

408 3167 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
giderler 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle 

savaş için lüzumlu ilâç karşı-

20 
30 
40 

416 

11 

12 

13 

lığı 
Taşıt giderleri 
İşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Okul giderleri 
Orman Muhafaza Okulu gi
derleri 
Orman Teknik okulları gi
derleri 
Orman Fakültesi talebeleri 
staj giderleri 

25 000 
30 000 

500 000 
50 000 

605 000 

213 800 

900 000 

70 000 

35 000 
30 000 

600 000 
100 000 

765 000 

213 000 

900 000 

70 000 

35 000 
30 000 

600 000 
100 000 

765 000 

213 000 

900 000 

70 000 

Bölüm toplamı 1 183 800 1 183 000 1 183 000 

418 Para taşıma giderleri 15 000 15 000 15 000 
420 Orman teknik araştırma ens

titü ve istasyonları deneme 
giderleri 

20 Taşıt giderleri 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka giderler 
50 Toprak kayması, muhafaza- "1 

sı ve kuraklıklarla mücadele 
için yapılacak denemelerin 
her türlü giderleri 200 000 200 000 200 000 

1 500 
150 000 
30 000 

1 500 
150 000 
30 000 

1 500 
150 000 
30 000 

Bölüm toplamı 381 500 381 500 381 500 

Omıan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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B. 

421 

M. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Harita ve kadastro işleri 
Sınırlama harita giderleri 
Amenajman harita giderleri 

Bölüm toplamı 

1962 
yıl! 

ödeneği 
Lira 

1 000 
18 000 

19 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

1 000 
0 

1 000 

i için 
Komisyonca 
ka'buıl edilen 

Lira 

1 000 
0 

1 000 

422 6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 

423 Sınırlama 
10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 

nci maddeleri gereğince ya-

200 000 200 000 

0 

425 
10 

20 
30 
40 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

130 000 
5 000 

3 665 000 
1 400 000 

200 000 
5 000 

4 000 000 
1 400 000 

200 000 

20 
30 
40 

10 

20 
30 
40 

pılacak ödemeler 
Taşıt giderleri 
tşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm 

Amenajman 

toplamı 

6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince s-
tazminat 
Taşıt giderleri 
İşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm 

iri lecek 

toplamı 

25 000 
50 000 

100 000 
25 000 

200 000 

250 000 
300 000 
350 000 
380 000 

1 280 000 

15 000 
25 000 
32 500 
15 000 

87 500 

0 
0 
0 
0 

0 

15 000 
25 000 
32 500 
15 000 

87 500 

0 
0 
0 
0 

0 

200 000 
5 000 

4 000 000 
1 400 000 

Bölüm toplamı 5 200 000 5 605 000 5605000 

Orman G. M. Büt< (S. Sayısı : 28) 
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Ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1963 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaibnJ edilen 
Lira Lira 

Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlakları
nın tanzim, tevsi ve ıslahı iş
lerinin gerektirdiği her türlü 
giderler 
Toprak muhafazası, yer kay
ması yandere ıslâhı, kurak
lık ve çığlarla mücadele için 
yapılacak çalışmaların her 
türlü giderleri 
Orman içi otlaklarını tanzim, 
tevsi ve ıslâhı işlerinin ge
rektirdiği her- türlü giderler 

Bölüm toplamı 

Millî parklar ve muhafaza 
ormanları ile ilgili her türlü 
giderler 
Millî parklarla ilgili her tür
lü giderler 1 1 1 
Muhafaza ormanları ile ilgi
li her türlü giderler 150 000 150 000 150 000 

Bölüm toplamı 150 001 150 001 150 001 

Orman Kanunu gereğince 
yapılacak köy kalkındırma 
hizmetlerinin gerektirdiği 
her çeşit giderler 148 900 0 0 
€085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta 
fonu karşılığı 50 000 50 000 50 000 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil sa
vunma fonu karşılığı 107 600 132 706 132 706 
Orman Fakültesinde okutu
lan öğrencilere verilecek 
burslar ve diğer giderlerle 
tatbikat yollukları 2 438 250 2 454 780 2 454 780 

Ornıan G. M. Bütçesi (S. Sayısı ; 28) 
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1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istemen kaibuıl edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yayın giderleri/ 
Satmalma ve abone giderleri 50 000 85 000 85 000 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda giderleri 100 000 200 000 200 000 

Bölüm toplamı 150 000 285 000 285 000 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanıma göre staj 
için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit gider
leri * 50 000 50 000 50 000 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
lukları ve giderleri ' 100 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katıl
ma payı 
Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Fuar ve sergilere katılma gi
derleri 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

150 000 

4 830 

10 000 

14 830 

5 000 
1 000 

12 324 884 

150 000 

4 830 

20 000 

24 830 

5 000 
1 000 

11 516 320 

150 000 

4 830 

20 000 

24 830 

5 000 
1 000 

11 516 320 

Ortnan G-. M, Bütçesi (S. Sayısı • 28̂  



ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

- 46 
1962 

yılı 
İMİene.ui 

Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ist,eneri kaıbııl edilen 
Lira Lira 

Geçen yıl borçları 50 000 50 000 50 000 
Eski yıllar borçları 
1957 - 1961 yılları borçları 15 000 30 000 30 000 
1937 - 1956 villan borçları 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 

borçlar 

18 000 

15 000 

33 000 

50 000 

33 000 

50 000 

Beşinci kısım toplamı. 83 000 133 000 133 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Orman Genel Müdürlüğü 
Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Sandığına (me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda bu
lunmak üzere) 41 672 41 672 41 672 

Altıncı kısım toplamı 41 072 41 072 41 672 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 51 542 961 60 688 004 60 688 004 
Üçüncü kısım toplamı 0 172 123 6 813 004 0 813 004 
Dördüncü kısım toplamı 12 3,24 884 11 516 320 1.1 516 320 
Beşinci kısım toplamı 83 000 133 000 133 000 
Altıncı kısım toplamı 41 672 41 672 41 672 

GENEL TOPLAM 70 164 640 79 192 000 79 192 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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A/2 - i 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
Hastalık ve böceklerle müca
dele alet ve malzemeleri 
Yangın söndürme ve haber
leşme alet ve malzemeleri 
Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri 
Amenajman teknik alet ve 
malzemeleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu motorsuz makina, 
alet ve teçhizat teknik alet 
ve malzemeleri ile tesisat 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu ve mo
torsuz teknik alet ve malze
meleri 
Tanıtım ve eğitim işlerinde 
her nevi teknik alet ve mal
zemeler 
Silâh ve malzemeleri 

CETVELİ 

1962 
yih 

ödemeği 
Lira 

250 000 

2 500 

2 500 

500 

1 000 

50 000 

500 

1 000 
50 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

isten/en 
Lira 

360 000 

5 000 

5 000 

15 000 

20 000 

60 000 

5 000 

7 500 
20 000 

için 
Komisyonca 
balbuâ edilen 

Lira 

360 000 

5 000 

5 000 

15 000 

20 000 

60 000 

5 000 

7 500 
20 000 

Bölüm toplamı 108 000 137 500 137 500 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 
Arazi ve bina istimlâk ve sa
tmalımı 
3116, 4785, 6831 sayılı kanun
lar gereğince yapılmış ve ya
pılacak kamulaştırma gider
leri 
Fidanlık ve ağaçlandırmalar 
için 

Ortnan G. M, Bütçesi 

350 000 1 350 000 

170 000 2 000 000 
(S. Sayısı : 28) 

1 350 000 

2 000 000 



\ 

48 

B. 

711 

714 

731 

M. 

30 

40 

I 

10 
20 
30 
40 

Ödeneğin çeşidi 

F.A.O. yardımı ile kurulan 
Kavakçılık Enstitüsü için 
Bina yapımı için arsa veya 
ihtiyaç için bina istimlâki ve 
satmalım] 

Bölüm toplamı 

I I - Transfer edilen yatırım 
fonları 

6831 sayılı Orman Kanunu
nun 35 nci maddesi gereğin
ce yapılacak ikrazlar karşı
lığı 
Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesine 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 
Sınırlama 
Amenajman 
Köy kalkınma 
Millî parklar 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 

100 000 

2 120 000 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

1963 yıl] 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

1 200 000 

525 000 

5 075 000 

1 

1 

3 400 000 
1 275 000 

275 000 
50 000 

5 000 000 

ı için 
Komisyonca 
kalbini edilen 

Lira 

1 200 000 

525 000 

5 075 000 

1 

1 

3 400 000 
1 275 000 

275 000 
50 000 

5 000 000 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man, garaj inşaatı ve esaslı 

onarımı 
741 

0 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 5 467 132 

167 000 
7 000 000 

0 
7 000 000 

0 

VIII - Sosyal sermaye yatı
rımları ve esaslı onarımlar 

771 Orman ağaçlandırma ve top
rak işleriyle ilgili yatırımlar 

10 Açılacak ve onarılacak yollar 
20 Ağaçlandırma imar lâbora-

tuvar ve tohum evleri 

0 

9 911 000 
Orman (x. M. Bütçesi (S. Sayısı 

500 000 

14 000 000 
28> 

500 000 

14 000 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

30 Yeni kurulacak fidanlık gi
derleri 

40 Kurulacak şehir korulukları 
ile 6831 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
ağaçlandırmalar 

50 Toprak muuhafazası, yer 
kayması yandere ıslâhı ku
raklık ve çığlarla mücadele 
çalışmaları. 

60 Orman içi otlaklarının tan
zim. tevsi ve ıslâhı işleri 

70 Ankara'yı sele karşı koru
mak üzere yapılacak orman
cılık çalışmaları 

80 3167 sayılı Av Kanununun 
18 nci maddesi gereğince te
sis edilecek üretme yerleri 

90 Millî parklar, tabiatı koruma 
sahaları ve mesire yerleri 

91 Kavakçılık Enstitüsü ve is
tasyonları kuruluş ve mahalli 
operasyon giderleri 

1962 
yılı 

lYmı 

3 366 000 

989 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

hiteiK-v; 

l/i m 

850 000 

600 000 

600 000 

td;ı« 

ı J ıra 

850 000 

600 000 

3 500 000 

600 000 

1 800 000 

158 373 

300 000 

5 000 000 

600 000 

«00 000 

155 000 
300 000 

5 000 000 
600 000 

800 000 

155 000 

300 000 

600 000 

Bölüm toplamı 20 624 373 24 405 000 24 405 000 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Makina ve teçhizat 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 50 000 
Yangın söndürme ve haber
leşme alet malzeme w ci
hazları 
Sınırlama teknik alet ve 
malzemeleri 
Amenajman teknik alet ve 
malzemeleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz makina 
alet ve malzemeleri 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu ve mo
torsuz teknik alet ve mahîe 
meleri . 128 910 

70 000 70 000 

214 940 

1 

171 180 

1 449 440 

250 000 

200 000 

15 000 

1 736 497 

250 000 

200 000 

15 000 

1 736 497 

385 000 385 000 

Ortnan G. M. Bütçesi (S, Sayışa : 28) 
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1962 1963 yılı için 
yıh Hükiimetçp Komisyonca 

'•deıte^i isteıııeü ka'lmll et!ilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

70 Tanıtma ve eğitim işleri, si
nema ve emsali makina tek
nik alet ve malzemeleri 5 000 75 000 75 000 

80 Toprak muhafaza ve mera 
ıslâhı motorlu ve motorsuz 
makina teçhizat ve malzeme-
! ı-i 350 000 560 000 560 000 

90 6831 sayıh Kanunun 11 rıcı 
maddesi gereğince satmalı-
nacak silâh ve malzemeleri 1 1 1 

91 286 sayılı Kanunla kabul 
edilen Eximbank Kredi An
laşması giderleri 3 065 920 5 028 000 4 128 000 

92 Köy kalkındırma rnakina w 
teçhizatı 0 80 000 80 000 

IX Taşıt, makina ve teçhizat 
satınalma ve esaslı onarımları 

237 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

0 Yatırım dışında kullanılacak 
taşıtlar 

0 Yatırımda kullanılacak ta
şıtlar 

Bölüm toplamı 5 435 392 8 399 498 7 499 498 

0 

2 254 500 

1 370 368 

3 624 868 

2 815 000 

0 
0 

2 815 000 

3 715 000 

0 
0 

3 7*15 000 

Yatırımlar toplamı 37 796 767 53 192 000 53 192 000 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 28) 
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B CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yih Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

Orman işletmelerinden alı
nacak varidat 106961406 130 384 000 130 384 000 
Genel Müdürlükçe tahsil edi
lecek çeşitli varidat 1 000 000 1 999 998 1 999 998 
6831 sayılı Orman Kanunu
nun 35 nci maddesi gereğin
ce Hazinece verilmesi lâzım-
gelen 1 1 1 
Vukuu muhtemel teberrular 0 1 1 

GENEL TOPLAM 107961407 132 384 000 132 384 000 

Orman G M. Bütçesi i S. Sayısı : 28) 



52 -

C CETVELİ 

Verdilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanatkları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 31 . 8 1956 6831 Orman Kanunu 

O * e t i 

D CETVELİ 

D. Memuriyetin nev 'i Aded Ücret 

MERKEZ 

1 Wrıferınasyon Uzmanı 
SİMienua' özmamı 

» Teknisyeni 
M ücadekı Başteknjisyerri 

» Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 

3 Şoför 
» 

\ Daktilo 
T) 

» 
Memur (Evrak Sevkıyatçısı; 

6 Dağıltreı 
Başhademc 
Hademe 

» 
(feee Bekçisi 

l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
I 

LO 
1 
1 
t 
1 

27 
I 
2 

950 
600 
600 

1 250 
1 100 

600 
300 
450 
400 
400 
350 
300 
300 
500 
250 
250 
250 
250 

VİLÂYETLER 

61 

M MÜ ariyetin nev'i Aded ÜVrH 

1 Tefek Teknisyeni 
» » 

Tamir Atelyesi Şefi 
» » » 

Telsiz Santralcisi 
» » 

3 Şoför (Amenajmaıı 
için) 

» » 

»rupi arı 

T> 

Orman 

I 
3 
I 
1 
8 

17 

•S 

7 

O. 

1 
1 
1 
1 

M. 

250 
100 | 
250 
100 
600 ! 
500 

ı 
500 i 
400 j 

Bütçe* « 

Şoför (Tahdit komisyonları 
iiçjin) 
Şoför i Yancın koruma işleri 
i çini) 

1 Dağ Telsiz Santralcisi 
4 Daktilo 
5 Orman Muhafaza Memuru 

D) » » 

Haıderrmi 
» 

Bekçi 

20 

44 
73 
47 
33 
15 
70 
605 
1155 
30 
20 

215» 

400 

450 
400 
350 
500 
300 
400 
350 
300 
200 
200 
200 

Teknik Arattırma Enstitüsü ve istasyonları 

Ressam 
1 Fotoğrametri Mütehassısı 

istatistik Teknisyeni 
Muhafaza ve Rasat Teknis
yeni 
Muhafaza Memuru 
Kesim ve ölçme Memuru 

»' » » 
Başfidancı 
Ridanet 

» (Tarım hizmeti iısi) 
6 Başmakinist 

Maildin ist (Laborant) 
» » 

(S. Sayısı • 28) 

6 
12 
5 
3 
2 
<•> 

2 
13 

1 100 
800 
S00 

500 
300 
500 
400 
450 
350 
300 
600 
600 
500 
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Memuriyetin 

Lâiborat Livar Şefi 
Şoför 

» 
» 

Tercüman 
Daktilo (Yabancı 

11 e 

diJ 
Kütüpano Meninm 
loğrafçı ı 
Hademe 
Bekçi 
Santrali*] 
Kaloriferci 
Arabacı 

» 
Daktilo 

v'i 

bilir i 
Fo-

Aded 

1 

5 
2 
1 
1 

•; 
,) 

10 
1 
•) 
1 
I 
') 

Ücret 

800 
500 
400 
350 
950 
800 

600 
200 
200 
400 
400 
300 
250 
350 

D. Memuriyet] 

Trabzon Oran 

5 Doktor 
Sağlık memuru 

2 Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Şoför 
Elektrikçi ustası 
Anbar memuru 
İdare Memuru 
Hademe 
(rece bekçisi 
Bahçivan 
C! aması re ı 

90 

ı/rrrum ınurıuıu&u I/H 

Elektr ikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Bekçi 
tişçi (Ahçt yamağı * 
Hademe 

Düzce Orman Tekniker 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

tşçi (Aşçı yanmağıı 
Doktor 
Sağlılk memuru 
Laborant 
Kütüphane memuru 
Tanım hizmetlisi 
Bekçi 
Hademe 
Şoför 
Çamaşırcı ve üıtücü 

uvv 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 

17 

Okulu 

9 

2 

2 
8 
1 
1 

— 
25 

350 
400 
300 
300 
300 
200 
200 
200 

300 
350 
600 
450 
300 
200 
300 
300 
400 
400 
300 
200 
200 
300 
300 

Antalya Orman Tekniker 

."> Doktor 
Sağlık memu ru 
Aşçıbaşı 
Aşçıyamağı 
Şoför 
Elektr ikçi ustası 
Ambar memuru 
İdare mumu<ru 

tt Ha/deme 
Gece bekçisi 
Badı civan 
Çamatpro 

fi'idanUklar 

1 Başmakinisî 
» 

Makinist 
» 
* ('S. 1 
» (S. 2 

3 Şoför 
» 

.'* Arabacı 

Tarım hiametLisi 
»' » 
» » (S. 

(Başfidaneı 
» 

! ) » 

Okulv 

1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
i 
ti 
1 
1 
2 

— 
19 

4 
6 
5 

10 
14 
44 
55 
45 
2J 

) 3 
12 
3 

Aded 

19 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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D. 

Memuriyetin nev M Adcd Ücret 

Tarım Hizmetlisi (S. 1) » 12 400 
»• » (S. 2) » 26 350 
» » (S. 3) » 88 300 

Bekçİ'başı 34 250 
» 78 200 

Hademe 24 200 

484 

Toprak Muhafaza vt Mera I's taht Şubeyi 

Memuriyetin nev'i 

ölçme Tekn i «yen i 
Sürveyarı 

ir 

Trakför ve BuMözer Opera
törü 
ölçme Teknisyeni 

B. M 

800 
600 

Tarım hizmetlisi 
Bekçibaşı 

» 
Bekçi 

»' 
Hademe 

E CETVELİ 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
13 Yangın bekçi ve koruyucular ile ha'beı 

alma nöbetçileri ücreti 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üe 

reti 
307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 

yardımcı personelin yolluk ve gider
leri 

L CETVELİ 
Memuriyetin nev 'i 

VİLÂYETLER 

Aded Aylık 

4 ıjrmarı Teknikeri 
5 » » 
6 » » 

25 1 250 
35 , 100 
45 950 
75 800 

120 700 

Memuriyetin nev 'i 

i) Orman. Tekniker 

II 

\ded 

.;> 
8 
o 
6 
13 
10 
1. 
5 
5 
30 

t. 

2 

Üetv.t 

500 
500 
450 
400 
350 
400 
300 
250 
250 
200 
250 
200 

90 

Adecl 

250 
250 
400 
600 

Ayılık. 

600 
;iüo 
450 
400 

1800 

M CETVELİ 
Lira 

Orman Muhafaza Okulu öğrencilerinden 
alınacak ücret 

Orman Tekniker' Okulu öğrencilerinden 
347 alınacak ücret 

Lavı 

600 

Orman (4 M. Bütçesi (S Sayısı 28 i 
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T CETVELİ 
237 No. lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşında kayıtlı taşıtlara 

ait listedir. 

Arazi Arazi Arazi 
Pikap pikap kaptıkaçtı panel Kamyon Otobüs ^fekûn rieno 

1.949 
1950 
1951 
1952 
195B 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Arazi 
binek 

1 

1 
4 
4 

• > 
• • > 

1 
1 
1 

.. _ 

2 3 1 6 
6 .1. 3 11 

2 9 2 3 20 
1 36 .1. 1 3 46 

27 1 3 31 
2 4 S 

2 3 1 9 
1 1 3 9 1 13 
2 .1.0 1 1 15 

6 4 I 12 
2 10 2 1 16 
1 6 2 9 

İS 13 119 7 1 36 3 197 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 



56 -

R CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı hizmetler için açılan bölüm ve maddelerdeki ödeneklerin sarf şekil
lerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

B. M. 

302 tiler büro giderleri : 
13 Sınırlama kırtasiyesi : 

Boya ve sair malzeme bedelleri. 
32 iller demirbaş giderleri : 

Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek 
pişirilmesini temin maksadiyle satmalı nacak yatak fakımı ve mutfak edevatı. 

306 Giyecekler : 
Muhafaza, tatbikat ve ölçme kesim memurlarının elbise, ayakkabı, palto, tozluk ve 
sırt çantaları. 
Şoför, makinist şoför, makinist, sinema uzmanı, sinema teknisiyenlerinin iş tulumu 
lâstik çizme ve meşin ceketleri. 
Kaloriferci, teksir teknisiyeni, marangoz, elektrikçi, ambar memuru ve yardımcıları 
mu iş tulumları. 

307 Yolluklar : 
21 Geçici görev yolluğu ; 

Genel Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mü
hendis ve sürveyanlarm muvakkat vazife' yollukları da buradan verilir. 

23 Sınırlama geçici görev yolluğu : 
Komisyon reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüş, merkeze avdetlerinde yolluk 
ve zaruri giderleri. 
Komisyon mutemetlerinin bu göreve ait giderleri, 
Makilik sahaların tefriki, deliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalış 
tırılacakların yolluk ve giderleri 

309 Taşıt giderleri : 
54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme giderleri : 

-Teeplerin üzerine sinema m akrn alarmı muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser 
ve bunların tamirleri. 

56 Yangınlarla mücadele ve koruma taşıtları onarma giderleri : 
•Teeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mahsus yerler ile söndürme aletleri 
nin muhafazası için yaptırılacak tente ve diğer lüzumlu giderler 

412 Hastalıklarla savaş giderleri : 
20 Taşıt giderleri : 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli, kamp 
değiştirme ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanıla
cak alet, ilâç, su ve malzemenin nakil giderleri, motorlu pulverizatörler giderleri. 

40 Başka giderler ; 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak ede
vatı. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayışa : 28) 
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Mücadele tecrübesinde kullanılacak malzeme ve alet, 
ilâç hazırlama istasyonlarındaki su, ilâçlı su yükleme iskeleleri, 
Aletlerin korunması için branda bezleri, 
Motorlu pulverizatör benzin, yağ giderleri, 
Mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve diğer personele veri
lecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek lâs
tik çizme, su geçirmez elbise ve diğer teçhizat. 
Hastalığın önlenmesi için tayyare ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mü
cadelenin giderleri. 

Okullar giderleri: 
Orman Muhafaza Okulu giderleri : 
Orman Tekniker Okulu giderleri : 
Okullara tahsis edilecek nakil vasıtası tamir ve işletmesi, tohum istihsal, intaç, tecrü
be alet ve malzemesi, dikme, budama aletleriyle kazma, kürek, bel gibi malzeme be
delleri, (Diğer hususlarda genel 416 ncı bölüm formülü uygulanır.) 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları deneme giderleri : 
Başka giderler : 
Kesme, taşıma, temizleme toplama giderleri. 
Doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç bedelleri. 
Teknik Araştırma Enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje gider
leri, 
Resim ve kabartma harita giderleri. 
Çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalye, hurç, harita çantası gibi kamp 
levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi. 
Fotoğraf filmi ve banyo giderleri. 
Fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, motopomp ve su borusu satmalma ve 
döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalma, montajı. 
Araştırma fidanlığı etrafının çevirme malzemesi. 
Mücadelede lüzumlu gözlük, eldiven, lâstik çizme ve benzerlerinin satmalımı. 
Sulamaya nezaret edeceklerin lâstik çizme, şoförlerin lâstik çizme, deri ceket ve tu
lum bedelleri, lâboratuvar iş gömleği, tohum toplama, toprak hazırlama, bitki teş
hisi ve tahlili giderleri, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter giderleri, tecrübe
lerde kullanılacak çinko, sac ve ahşap malzeme, kireç, gübre ve kimyevi madde be
delleri, motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve ben
zeri giderler. 

Harita ve kadastro işleri : 
Harita satmalımı ile sınırlama haritası giderleri. 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler : 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icab-
ettirdiği giderlerle savaşta vazifelendirilenlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları, 
yangınlarda fiilen çalışan yangın ekipleri müstahdemlerine ve şoförlere hazır kuv
vet teşkili için tulum, ayakkabı ve miğfer gibi giyecek eşyalarının icabettirdiği gi
derler. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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423 Sınırlama : 
20 Taşıt giderleri: 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiş
tirmede eşyalariyle birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerin
den kamp yerlerine gidiş ve gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet yerlerinden iş yer
lerine ve iş yerlerinden ikamet yerlerine gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların 
kiraları. 

40 Başka giderler : 
Çadır; portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak ede
vatı satmalma ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kay
bolan sınır işaretlerinin yenilenmesi giderleri ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı 
surette yapılacak sınır işaretlerinin her türlü giderleri. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar : 
40 Başka giderler : 

Evvelce tesis edilmiş fidanlıklarla ağaçlandırılmış sahaların sürme ve tel örgülerinin 
yenilenmesi ve onarılması, sulamada kullanılan motorlu tulumba satmalma ve işle
tilmesi, mevcut elektrik tesisatının onarma, bakma ve bu tesisin işletme giderleri, 
tohum ve gübre satmalmması. 
Sulama işlerinde çalışacakların lâstik çizme, meşin ceket, iş tulumu satmalma, 
îlâç parası ile doktor ve veteriner vizitesi, kazaya uğrıyan işçilerin tedavi ücretleri, 
Çadır, portatif karyola, sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalmması, 
Fidanların ambalaj ve nakil bedelleri, vergi, resim, pul, hare ve her nevi teklif ve 
tebligat ücretleri. 

451 10 Satmalma ve abone : 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri: 

Açılacak müsabakaların giderleri ile bunların tetkiki için teşkil olunacak jüri aza
ları ücretleri, 
Fotoğraf çekme ve banyo, fotoğraf atelyesi levazım bedelleri. 
Sergi yerleri, kira bedelleri, sergi malzemesi, dekorasyon, montaj ve nakliye giderleri. 
Rozet, kart bastırılması, satmalmması, ağaç bayramları için satmalınacak fidan be
delleri ile bunların nakil ve tevzi giderleri. 

452 10 Staj giderleri: 
Giderleri Marshall yardım fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 
hesabından ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş yollukları. 

502 Eski yıllar borçlan : 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının eski yıllar borçları. 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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YATIRIMLAR 

(Satmalınaeak taşıtlar) 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınaeak taşıtlar. 

Alınacak vasıtanın cinsi Aded Kullanılacak hizmetin nev'i 

4X4 Arazi pikap 31 Orman yangmlariyle mücadele, orman koruma ve 
haşere mücadele hizmetleri 

4X4 Arazi pikap 2 Ormancılık fennî araştırma hizmetleri için 
4X4 Arazi pikap 7 Orman amenajman hizmetleri için 
4X4 Arazi pikap 6 Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizmetleri için 
4X4 Arazi pikap 3 Köy kalkındırma hizmetleri için 
4X4 Arazi binek 20 Orman tahdit ve kadastro hizmetleri için 
4X4 Arazi 5 Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizmetleri için 
4X4 Arazi panel 3 Ormancılık eğitim ve tanıtım hizmetleri için 
Kamyon 1 Ormancılık fennî araştırma hizmetleri için 

» 2 Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizmetleri için 
Deniz motoru 1 Orman koruma hizmetleri için 

Orman G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 28) 
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E - CETVELİ 

1962 malî yılı (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gösterir cetvel 

B. M. ödeneğin çeşidi 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

Görevin çeşidi 

Hukukçu Üye 
inşaat Yüksek Mühendisi 
Müh. 
İnşaat Yüksek Mühendisi 
Müh. 
Sürveyan 
Daktilo 

% 20 zam 

Aded 

10 
veya 

2 
veya 

4 
4 

19 

Ücret 
Lira 

1 250 

1 750 

1 500 
800 
400 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 

12 

12 
12 

6 

Tutarı 
Lira 

150 000 

42 000 

72 000 
38 400 
45 600 

348 000 
69 600 

417 600 

203 13 

203 14 

Yangın bekçi ve ko
ruyucuları ile haber 
alma nöbetçileri üc
reti 

Köy ağaçlama saha
ları bekçileri ücreti 

Yangın Bekçisi 
» » 
:» » 
» » 

% 20 zam 

Ağaçlama Sahaları Bekçileri 
% 20 zam 

23 
475 

1400 
2901 

4799 

250 

300 
250 
200 
150 

200 

5 
5 
5 
5 

12 

34 500 
593 750 

1 400 000 
2 175 750 

4 204 000 
840 800 

5 044 800 

600 000 
120 000 

720 000 

»&<( 
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Topianü: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı-ı : 

1963 YILI 

Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi G. M. Bütçesi 

/ 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /326) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunla?' ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1897/3789 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» 
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. tnönü 

G E R E K Ç E 

1956 yılanda Devlet Hava Yollarının ilgası ile yeniden teşekkül eden Devlet Hava Meydan
ları işletmesi Genel Müdürlüğünün uhdesine tevdi edilen görevler çoğalmış ve bu nisbette gelir 
ve gider bütçesi mütevazin olarak artmıştır. Katma bütçede vâki olan bu artışlar aşağıda muka-
yeıseUi bir şekilde gösterilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

(A/l) 

6 511 371 
9 346 322 
10 830 581 
13 789 056 
19 444 741 
21 585 000 
23 054 638 
30 496 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Genel 
(A/2) toplam 

2 100 001 = 8 611 372 
3 088 750 = 12 435 972 
4 907 500 = 15 738 081 
17 360 000 = 31 149 056 
28 381 685 = 47 826 426 
22 703 000 = 44 288 000 
39 651 425 = 62 706 063 
38 707 000 = 69 665 000 

Gelir bütçesi : Gelir ve gideri denk olarak tanzim edillen bütçenin gelir kısmını teşkil eden 
üç bölüm hakkında gerekli izahat aşağıda arz edilmiştir. Her bölüm ve maddenin bütçede tah
min edilen ve senesi içinde tahsis edilen miktarlar ayrı ayrı gösterilmektedir. 
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İşletme gelirleri : 
1 Konma ve konaklama gelirleri 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tahmin edilen 

760 000 
1 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 
4 700 000 
6 000 ObO 
6 000 000 

Tahsil edilen 

768 436 
2 206 040 
2 353 757 
3 670 170 
4 023 504 
5 575 608 
1 427 312 (Beş aylı] 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1 nci 
bölümü teşkil eden beş madde içinde toplanan gelir katma bütçesinin çeşitli kay
naklardan sağl'adığı gelirlerdir. Bu bölümün birinci maddesi yerli ve yabancı hava 
şirketlerinden alınan konma ve konaklama ücreti olup en mühim gelir kaynağıdır. 
Muhtelif yıllar itibariyle bütçede yapılan tahminlerle tahsilat miktarı da yukarda 
gösterilmiş olup 1963 yılı için geçen yıl tatbikatına göre 6 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 
Kira gelirleri : 

itçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tahmin edilen 

300 000 
600 000 
640 000 
700 000 
700 000 
700 000 
760 000 
810 000 

Tahsil edilen 

146 600 
496 500 
583 400 
588 160 
617 236 
820 812 
276 250 (Beş aylık) 

İşletme gelirleri bölümünün 2 nci maddesi terminal binaları odaları ile hangar iş
letme yerleri, uçak şirketlerine kiralanan odalarla araziden alman kira bedelleri 
olup her yıl tahsilat nisbetinin artmış olduğu yukardaki rakamların tetkikinden de 
anlaşılmaktadır. 1963 yılı bütçesi için geden yıla nazaran 50 000 lira fazlası ile 
810 000 lira tahmin 'edilmiştir. 
Handling gelinleri : 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tahmin edilen 

1 
10 000 
20 000 
22 000 
10 000 
10 000 
30 000 
65 000 

Tahsil edilen 

10 755 
14 660 
15 800 
9 235 
17 038 
41 529 
13 558 (Beş aylık) 
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işletme gelirlerinin üçüncü maddesini teşkil eden handling hizmetlerinden 'elde edi
len gelir geçmiş seneler tahsisatına nazaran 30 000 lira fazlası ile 65 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

(B) telsiz mesajı gelirleri : 

Bütçe yıllı Tahmin edilen Tahsil edilen 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

170 000 
558 000 

1 715 000 
2 350 000 
2 350 000 
2 850 000 

200 000 
100 000 

328 217 
1 870 553 
1 098 700 
1 717 700 
207 775 
143 780 
31 157 (Beş aylık) 

İdare gelirlerinin 4 ncü maddesi yabancı şirketlerden alknan (B) telsiz mesajı ge
lirleri olup şirketlerin birleşerek bu hizmet için teşkil ettikleri (SITA) şirketine 
gördürdükleri bu hizmetlerin meydanlardan alınarak PTT ile vâki anlaşması ne
ticesi bir azalma kaydetmektedir. Bu sebeple 1963 yılı için 100 000 lira noksanı 
ile 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Çeşitli gelirler : 
Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tahmin edilen 

5 000 
50 000 
142 000 
300 000 
600 000 
400 000 

1 600 000 
2 000 000 

Tahsil edilen 

576 300 
251 270 
249 841 
416 560 
579 534 

1 466 596 
530 416 (Beş aylık) 

Aynı bölümün 5 nci çeşitli gelir maddesi beyanında emanet -eşya otobüs ücreti 
teşhir reklâmları meydan otlarının satışı, yoicu hizmet ücreti ve şirketlerden alı
nan cereyan bedelleri olup seneden seneye artmaktadır. 1963 yılı için bu miktarın 
400 000 lira fazlası ile 2 000 000 liraya çıkacağı tahmin edilerek teklif edilmiş
tir. 
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Hazine yardımı : 

1956 
Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yardım miktarı 

859 000 
6 900 000 
6 900 000 
18 164 928 
32 836 997 
34 028 000 
52 516 063 
55 228 000 

Gelir bütçesinin 2 nci bölümü doğrudan doğruya Gendi Müdürlük giderlerini 
denkleştirmek maksadiyle Hazineden alman yardım teşkil eder. Hava meydanları
nın modern âletlerle teçhiz ve bakımı itibariyle kamu hizmetlerine yarar bir teşek
kül olması bakımından Devletçe bu uğurda istenilen yardım sağlanmaktadır. Bu 
itibarla gördüğü çeşitli hizmetlerin karşılığı Hazinece de yapılan yardımı artır
maktadır. 

Geçen yıldan devreden nakit : 

1956 
Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yardım miktarı 

6 517 371 
3 160 072 
3 820 501 
4 680 128 
3 679 429 
1 600 000 
2 236 301 
5 000 000 

Gelir bütçesinin 3 ncü bölümünü geçen yıldan müdevver nakit t e şk i eder. 1961 
malî yılında Hazine yardımı sene sonu bakiyesinin fazla olacağı ve ödenmiyeceği 
nazarı itibara alınarak 5 000 000 lira tahmin edilmiştir. 
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GIDER BÜTÇESI 

İlişik cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı gibi (A/ l ) cetvelinde 00 496 000 lira ve (A/2) 
yatırım cetvelinde 38 707 lira ödenek konmuştur. Artan çeşitli meydan hizmetlerinin karşılanması, 
bilhassa 163 sayılı Kanun gereğince % 15 memur ve hizmetliler zammı haricinde ve beş yıllık plâ
nın ilk yılı tatbikatının önemine göre âzami tasarrufa riayet edilerek 5 860 636 T.L. fazlusiyle 
69 203 000 T.L. olarak teklif edilmiştir. 

B. M. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Maaşlar : 
11 Merkez memurları maaşı : 263 sayılı Kanun gereğince verilecek % 15 leri karşılamak 

üzere 76 680 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12 İller memurları maaşı : % 15 leri karşılamak üzere, 45 585 lira fazlasiyle teklif 

edilmiştir. 
21 Merkez memurlun açık maaşı : Faslm muhafazası için 
22 İller memurları açık maaşı : Faslın muhafazası için 

Ücretler : 
21 Merkez hizmetliler ücreti : 263 sayılı Kanunla yapılacak % 15 zamları karşılamak 

üzere 4 157 956 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
22 İller 'hizmetliler ücreti : Yapılacak % 15 zamları karşılamak üzere 1 137 449 lira 

fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti : 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : % 15 zamları karşılamak üzere 117 690 lira fazla
siyle teklif edilmiştir. 

12 İller geçici hizmetliler ücreti : Faslm muhafazası için 
Yabancı uzmUn ve hizmetliler ile bunlara yardımcı personelin ücretleri : Faslın 
muhafazası için 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 'gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

11 Merkez memurları çocuk zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 
edilmiştir. 

12 İller memurları çocuk zammı 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
edilmiştir. 

22 iller memurları doğum yardımı 
edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
edilmiştir. 

32 iller memurları ölüm yardımı 
edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere ve 3656 suyılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : Faslın muhafazası için 
5434 No.lu Kanuna göre T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

11 % 6 emekli, % 25 giriş kesenekleri ile artık farkları : 263 sayılı Kanuna göre ya
pılacak zamlara karşılık 298 967 lirU fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 



— 8 — 
M. 

12 % 1 ek karşılıklar : Yeni alman kadrolar dolayısiyle 46 134 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : Emekli olarak 7-8 personelin ikramiyeleri için 50 000 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim giderleri : Artan yönetim masraflarına karşılık olarak 16 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Temsil ödeneği : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif 
edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Merkez daireleri büro giderleri : 

10 Kırtasiye : ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
80 Demirbaş : ödenek kâfi gelmediğinden 20 000 lira fazlusiyle teklif edilmiştir. 
40 öteberi : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
50 Aydınlatma : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 7 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
60 Isıtma : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 2 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

iller büro giderleri : 
10 Kırtasiye : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın »aynı teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 10 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
30 Demirbaş : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
40 öteberi : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
50 Aydınlatma : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 150 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
60 Isıtma : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 40 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 
PfFf-i, tolf-vva'\ trlefîin üc'T't ve Cide'leri : 

11 Merkez posta ve telgraf : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılm aynı teklif edil
miştir. 

12 iller posta ve telgraf : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
21 Merkez telefon : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 5 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
22 îller telefon : ödenek kâfi geleceğinlen geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

Kiru : 
11 Merkez : Yeni binalar kiralanacağından 65 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12 iller : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

ödenek kâfi gelmiyeceğinden 208 195 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 

10 Sürekli görev yolluğu : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın îıynı teklif edilmiştir. 
20 Geçici görev yolluğu : ödenek kâfi gelmiyeceğinden 17 000 lira fazlasiyle teklif 

edilmiştir. 
40 Yabancı memleket yolluğu : ödenek kâfi g e l e c i n d e n geçen yılm aynı teklif edil

miştir. 
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50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka gider
leri : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanuna göre ödenecek tedavi gider ve yolluğu : 
11 Merkez : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12 iller : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri : 
11 Merkez taşıtları işletme : Artan vasıta ihtiyacı sebebiyle 33 288 lira fazlasiyle tek

lif edilmiştir. 
12 Merkez taşıtları onarma : Yeni alınacak araçların onarımı için 35 000 lira fazla

siyle teklif edilmiştir. 
21 İller taşıtları işletme : Yeni alınacak araçların vergileri için 70 000 lira fazlasiyle 

teklif edilmiştir. 
22 İller taşıtları onarma : Yeni alınacak araçların onarımı için 200 000 lira fazlasiyle 

teklif edilmiştir. 
403 Temsil giderleri: Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
407 Geri verilecek paralar : Reddedilecek vergi olmadığından geçen yılın 9 000 lira 

noksaniyle teklif edilmiştir. 
408 Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur hakkı : Geçen 

yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynı teklif edilmiştir. 
.412 Sıhhi malzemeleri : Yeniden alınacak ilâç bedelleri için 15 000 lira fazlasiyle 

teklif edilmiştir. 
414 Taşıma igderıeri : Taşınacak malzemenin artışı sebebiyle 5 000 lira fazlasiyle teklif 

edilmiştir. 
417 Vergi ve resimler : Vergilerin artığı sebebiyle geçen yıldan 15 000 lira fazlasiyle 

teklif edilmiştir. 
418 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı tek

lif edilmiştir. 
419 Mahkeme giderleri : Açılacak dâvaların çokluğu sebebiyle 25 000 ilra fazlasiyle 

teklif edilmiştir. 
420 Meydan hizmetleri : 

10 Meydan tesis ve araçlarının işletme, bakım ve onarımı ile -meydan işletmeciliği 
giderleri : Yeni kurulacak VOR is'asyonları ile elektrik tesisleri ve kontrol uçağı 
akar yakıt giderleri artmış olacağından 93 699 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Handling, lokanta, satış yeri ve benzeri hizmet giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi 
geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

30 Hava seyrüsefer yardımcılarını havada kontrol uçağının işletme, bakım ve onarını 
giderleri : Kontrol uçağı 1963 yılında hizmete gireceğinden gerekli bakım, iş
letme ve onarma masraflarında kısıntı yapıldığından 114 000 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

426 Pasif korunma Faslın muhafazası için. 
451 Yayın giderleri : 

10 Satmalma ve abone : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
20 Başka her çeşit giderler : Satmalı nacak yayınlar için 5 000 lira fazlasiyle teklif 

edilmiştir. 
452 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin 

giderleri : 1963 yılında (ICA) ve CENTO yardımlarından dış memleketlere gön-
rilecek personel az olduğundan geçen yıldan 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
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158 Kongre ve konferanslara. katılacakların yolluk ve giderleri : ödenek kâfi gelece
ğinden geçen yi in i aynı teklif edilmiştir. 

47fi Kurs giderleri : Yeniden açılacak kurslarla gerekli masraflar artacağından 15 000 
lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : Ödeneûc kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
502 1939 - 1961 yılları borçları : Ödenecek borçlar azaldığından geçen yıldan 5 082 lira 

noksaniyle teklif edilmiştir. 
505 Hükme bağlı borçlar : 1963 te kesinleşmiş ve 'kesinleşecek dâvalar artacağından 

60 000 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 
658 Sosyal Yardım : 

10 DHMl memur ve 'müstahdemleri Yardım ve Biriktirme Sandığına : Geçen yılın öde
neği! kâfi (geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

YATIRIMLAR 

Beş yıllık plâna göre : 
701 Bina ve pist onarımı : Adana, Ağı ı. Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzu

rum, Erzincan, Esenboğa, Gaziantep, İzmir, Kars. Malatya, Sivas, Samsun, Trabzon, 
Yeşilköy, Van meydanlarında yapılacak işlerde tasarruf sağlandığından 30 000 lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

708 Makimi ve teçhizat onarımı : 
10 Ma'kina ve elektronik cihaz onarımı: Genel Müdürlük teşkilâtı için dış ve iç piyasa

dan alınacak elektronik malzemelerinde tasarruf sağlandığından geçen yıldan 2 000 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Motorlu nakil araçları'onarımı : (A/ l ) cetvelinde gösterildiğinden iptal edilmiştir. 

20 Kuvvet kaynakları onanımı : Teşkilâtımızda mevcut 175 aded elektrojen gruplarının 
motor, alternatör ve bakımları yapılacağından geçen yıldan 18 000 lira faziasiyle teklif 
edilmiştir. 

30 İş maikinaları onanını : Meydanlarda meveut traktör, silindir, pist 'süpürgesi ve vinç
lerin onarımı ve bakımlarında âzami tasarruf sağlandığın dan geçen yıldan 108 500 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

40 Diğer müteferrik nakina ve teçJhizat onarımı : Mevcut 'torna tezgâhlarının, freze tez
gâhlarının ionarımlarındii tasarruf .•'.ağlandığından geçen yıldan 7 500 lira noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

705 İstimlâk ve satmalınalar : Adana, Afyon, Elâzığ, Esenboğa, Erzurum, İzmir, Sam
sun, Sivas, Trabzon meydanlarında kurulacak tesislerin yer ihtiyaçlarını kaırşılatmak 
üzere geçen yıldan 2 799 300 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

731 (Etüd ve proje giderleri : '32 meydanın plânkote ve plânlarının çıkarılmam icabetti-
ğinden 50 000 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

'741 Yeni yapı ve esaslı onarımlar : 
10 Bina, hastane, okul, lojman ve garaj inşaatı : Meydanlarımızda ınıevcuit bina, hasta

ne, okul, lojman ve garajların yeniden onarılması ve yapılması için geçen yıldan 
145 000 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

20 Sivil havacılık okulu ikmâl inşaatı : Geçen yıl inşasına başlanan okulun inşaat işleri 
bitmek üzere olduğundan geçen yıldan 998 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
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Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları tamirhane ve depolar : Yeşilköy Hava Limanı ihti
yacı için alınacak malzeme mubayaası ile bir malzeme deposu inşa edileceğinden geçen 
yıla nazaran 413 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Pist. hangar, meydan yolları, spor sahaları, kuyular, ağaçlandırma, oto park yerler;, 
telefon, telgraf tesisatları, elektrik hatları, havagazı, haricî su lâğımı, fosseptik ve ka
nalizasyon tesisatları yapımı, bakımı ve idame giderleri : Adana, Antalya, Afyon, 
Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Elâzığ, Kars, İzmir, Samsun. Sivas, Trabzon, Van 
ve Yalova meydanlarında yapılacak her türlü inşaat ve onarım ile ışıklandırma tesisle
rinin yapılması i ca bertiğinden gecen yıldan 3 750 000 lira faz la si yi e teklif edilmiştir. 
Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 

10 Muhabere ve elektronik teçhizat ve yedek parça satmalımı ve onarımı : Meydanların 
ihtiyacı olan muhtelif cins elektronik yedek parça ve ölçü aletleri ve OENTO, AİD yar
dımlarına ait projelerin masrafları için geçen yıldan 8 10B 768 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

20 Kuvvet kaynaklan ve yedek parçaları satmalımı ve onarımı : Beş yıllık plâna göre 
tesis edilecek verici ve alıcı istisyonları için gerekli elektrojen gruplarının alınması 
ve yedek parçalarının temin; iein geçen yıldan 732 '109 lira noksaniyle teklif edilmiş
in iştir. 

30 İş malnnaları ve yedek parç.a satmalımı ve onarımı : Esenboğa ve Yeşilköy meydanlarına 
alınacak birer aded uçak çekici ile gerekli iş makinalan satınalmacağmdan geçen yıl
dan 250 000 lira, faziasiyle teklif edilmiştir. 

40 Meydan yer hizmet kurtarma makinalan, itfaiye vasıtaları ve yedek parçaları satm
alımı ve onarımı : Meydanlar için alınacak 6 aded yangın söndürme vasıtası ile iki 
aded büyük ara/üz alınacağından »ecen yıldan 1 000 000 lira faziasiyle teklif edilmiş
tir. 

50 Diğer müteferrik makina, teçhizat ve yedek parça satmalımı ve onarımı : Yeşilköy, 
Esenboğa. İzmir ve diğer meydanlar ihtiyacı olan makina ve teçhizatın satınalmma-
sı için geçen yıldan 200 000 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

(>0 Makina ve teçhizat onarımı : Cîeçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden ^ecen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
237 sayılı Kanuna »-öre satınalmacak taşıtlar : Genel Müdürlükte, Esen boğa, Erzurum, 
Trabzon, Elâzığ meydanlarında kullanılmak üzere alınacak nakil aracı ile 4 ambu
lansın satınahnması için geçen yıldan 311 152 lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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Rapor 
15 . 1 . 1963 

Karına Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edil

miş olup, 'konulan tahsisatın mahalline mahsus olduğu görülmüştür. Fasıllar arasındaki aktarmalar da 
raporun X ncu bölümündeki temenni ve teklifler kısmında zikredilmiştir. 

Arz ederiz. 

BAPOBTÖRLER 

Sivas Milletvekili Siirt Senatörü Bilecik Milletvekili 
Mahmut Vural Lâtif Aykut Şadı Binay 

1963 MALÎ YILI BÜTÇE RAPORU 

:l. GENEL BAKIŞ 

1. Kuruş : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memleketimizde meydan işletmeciliği ve 
Türk Hava Ülkesinde hava. trafik kontrol, relekoıninikasyon hizmetlerinin beynelmilel ve millî istek
lere göre zamanım izdaki ilerlemelere uygun olarak iyi bir soküde ifası gayesi ile 28/Şubat/1956 tari
hinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuş olup vazife eri aşağıdadır. 

a) Devlete aidolup kendisine verilen sivil ha/a. meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her türlü 
tesisleri işletmek; 

b) Hava seyrüsefer ve telekominikasyon ve hava, trafik kontrol cihaz ve .sistemlerini işletmek ve 
hizmetlerini ifa etmek; 

e) Bayındırlık Bakanlığından teslim alman hava meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile 
devamlı bakımlarını yapmak. 

Genel Mıkiihlük haikiki ve hükmi şahıslara ait hava meydan ve limanları ile askerî meydanları da 
anlaşmaları gereğince işletebileceği gibi, işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da 
Bayındırlık Bakanlığı ile mnlaibık kalarak yapmaya da salahiyetlidir. 

2. .Mevcut Teşkilât Kanununda yapılması gereken reorganizasyon sebepleri : 

Yukarıda vazifeleri açıklanan teşkilâtta, kurulduğu günden bu ıgüne kadar vazifenin ifası bakı
mından görülen aksaklıklar dolayısiyle, mevcut kanuni mevzuatın reorganize edilmesi elzemdir. Şöy-
leki : 

a) Altı sene evve! alınan kuruluş kadrolarının arian iş hacmi 'karşısında noksanlığı, 
b) Vazifemin hususiyeti itibariyle memleketi ı izde bülunmıyan ve teşkilâtın ihtiyaç duyduğu 

hususi teknik ve kalifiye elemanları yetiştirenle le ve temin edememe durumu (Hususi teknik 
okul açıma yetkisi olmaması), 

c) Teşkilât bir işletme ve katma bütçeli bir teşekkül olmasına rağmen gelirlerini artırmak 
için atelye, lokanta tesisleri ile handling, otobüs servisleri ve sair gibi benzeri hizmetleri işletme 
imkânı elde edememesi; (Döner sermaye işletme yetkisi -olmaması). 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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•d) Deflet Hava Meydanları İşletmesi Geme1! Müdürlüğünün vazifelerinden en mühimi olan 

Türk hava ülkesindeki hava seyrüsefer emniyetini, trafik kontrol ve telekominikasyon hizmetle
rini ifa etmek ve dolayısiyle insan hayatını koruma babında; dağ başlarında ve mahrumiyet böl
gelerinde işin ağırlığı ve mesuliyeti neticesi olarak kurmakta olduğu ve 24 saat faal bir şekilde 
idame ettirmek zorunda bulunduğu (VOR, NDB, VIIF, Radar, ILS v. s. gibi) seyrüsefer yardımcı 
istasyonları ve telekominikasyon tesisatını monte etmek, işletmek ve bakımını yapmak, hava tra
fik .kontrol, 'muhabere hizmetlerini ifa etmek için hususi eğitim görmüş kalifiye elemanları temin 
edememesi (Bu gibi yerlerde çalışacak personeli bugünkü maaş, ücret ve yevmiye statüsüne gö
re temin edememesi), ve sair; 

Gibi aksaklıkları giderici tedbirleri havi teşkilâtta, bir kanuni mevzuat reorganizasyonunun 
yapılması elzemdir. 

II - MALI DURUM 

DHMl Genel Müdürlüğünün kurulduğu gündün bu yana bütçe inkişaf cetveli aşağıda görül
mektedir. 

Sene 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

A/l 

6 5.11 371 
9 346 322 
10 580 581 
13 780 056 
19 444 74J 
21 585 000 
23 610 939 
30 496 000 

A/2 

2 000 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 631 425 
38 707 000 

Toplam 

8 611 372 
12 435 972 
15 738 081 
31 149 056 
47 826 426 
44 288 000 
63 342 364 
•69 203 000 

CENTO Projesinden gelecek malzeme Gümrükten muaf tutulduğundan 1962 malî yılı bütçesine 
mezkûr malzemenin Gümrük tutarı olarak konan 8 486 000 T. L. tasarruf edilmiştir. Ayrıca yatı
rımlardan 2 000 000 T. L. sı daha tasarruf edilerek bu meblâğ ceman 10 486 000 liraya çıkmış
tır. Bütçenin geri kalan kısmı tamamen harcanmış bulunmaktadır. 

1963 yılında cari olarak 41 952 572 T. L. ve yatırım bütçesi olarak da 49 128 957 T. L. ki, 
ceman 91 085 529 T. L. teklif edilmişse de yapıları kısıntılar neticesinde bütçe 69 203 000 lira
ya indirilmiştir. 

Hükümetçe kabul edilen Ibirinci beş yıllık kalkınma plânı çerçevesi dâhilinde Hava Meydanları
nın bilhassa teçhizatlandırılmasma rağmen, yalnız 1963 yılı yatırım miktarı Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca 5 yıl için konan miktarın hemen hemen yarısını teşkil etmekte ve bu su
retle mütaakıp 4 yılda hava trafik kontrol ve telekominikasyon hizmet ve emniyeti
ni artırıcı mahiyette yapılması gerekli teçhizat yatırımlarına çok az bir yer bırakıldığı 
müşahede edilmektedir. Haddi zatında DHMÎ Genel Müdürlüğüne kanunen verilmiş olan ana gö
revi ifa edebilmesi için 1967 sonuna kadar 216 324 267 T. L. lık 'bir yatırım yapılması zaruridir. 

III - GELİRLER 

DHMl Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir teşekkül olduğu için kuruluş Kanununun 10 ucu mad
desine göre birçok membalardan; konma, konaklama, kira, handling, (B) sınıfı mesajları ve çe
şitli gelirler olarak aşağıdaki cetvelde görüldüğü veçhile bir gelir sağlamaktadır. Bu cetvelin de 
tetkikinden kolayca görüleceği veçhile 1958 de SİTA (Societe International Telecominication 
Aerien) Şirketi kurulduktan sonra bilhassa (B) mesajları mevzuunda gelirin birden bire % 6C0 
nisbetinde düştüğü müşahede edilmektedir. Bu itibarla gerek teşkilâtın inkişafı ve gerekse geli
rini artırmak için «Uçaklar, memleket içi ve harici meydanlarla, uçak seferleri ile ilgili telli ve 
telsiz her ütrlü muhabere inhisarının» DHMl Genel Müdürlüğüne verilmesi daha uygun mütalâa 
edilmektedir. 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sacyısı : 29) 



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (1958 - 1962) g 

Y I L L A R 
Gelirin nev'i 1956 1957 1958 L959 1960 

Konma, konaklama 1 410 675,75 1 995 068,00 2 254 547,58 4 353 125,34 4 820 983,36 
Kiralar 395 791,92 410 532,00 479 450,88 «>05 295,42 725 554,56 
Handiiiiü 1.1 295,00 16 053,00 ' 14 671,00 9 725,00 22 393,50 
B Mesajları 613 145,27 1 451 666,00 1 062 835,46 1 061 149,38 204 775,60 
Çeşitli gelir — 86 985,27 66 801,00 318 o07,89 377 226,95 589 924,79 

Topiaın 2 517 893,21 3 940 120.00 4 130 022.81 6 406 522,09 6 363 731,81 

Not : 1962 yılı tahakkuku Ekim ayı sonuna kadardır 

IV PERSONEL DURUMU 

(•feııel Müdürlüğün son iki yılda kapsıyan personel kadro ve mevcudu mütaak 
terilnıişrİ!'. Bilhassa •müsdahdem hanesinde gösterilen sayila.ii, işletmenin en ç 
îekiifisyeıııe'irı temini bakımından önem taşımaktadır. 1 nci maddede zikredild 
dağ bayi arında ve mahr-umiyet bölgelerinde hususi eğitim görmüş personelin hem 
de M iş yerleri inle ilgili personeli tutmaları bugünkü mevcut ödeme statüsü i 
. iüe.m em ektedir. Ayrıca mevcut personel kalifiye olmadığı gribi tahsil seviyesi 
şüktü i-. Mevcudun % 71 inin okur - yazar ve ilkokul mezunu olduğunu düşünür 
vt- dakik bir işle meşgul olan işletmenin bilhassa tahsilli v<- kalifiye personelle 
dar takvive «'dilmesi gerektiği ortaya çıkar. 

http://sayila.ii


1961 - 1962 - 1963 kadro mukayesesi 

1961 vılı 1962 .yılı 

Memur 
Müstahdem 
(E) cetveli 
10195 S. Talimat 
Daimî yevmiyeliler 
MUT a Vka i yevmiyeliler 

Kadri Dolu 
istihdam 

% si Kadro Dolu 
istihdam 

•% s i 

68 
1 444 

18 
28 

42 
1 424 

15 
20 
110 
80 

61,76 
98,61 
83,33 
71,42 

68 
1 501 

18 
80 

43 
1 447 

16 
26 
350 
150 

63,23 
96,34 
88,88 
32,5 

/ . Ek f*ö !'<•)' ahr.ı '.-.••;•'• hıdru'hi ],ir yüksek mühendis, barem içi (E) cetvelinde ti doktor olup, 
dır. 

2. 4598 saydı KSununun 4 ncu maddesine göre, birinci üst dereci alacal; olan 7 personel var 
İkinci üst derece alacak olmı 4 personel vardır. Derece farla tutan /.v 770 lira olup. aman .W 7RO 
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V - 1963 PROGRAMINDA YAPILACAK ANA İŞLER 

DHMİ Genel Müdürlüğü vazife itibariyle ger -ekleştireceği hava trafik kontrol ve telekomini-
kasyon hizmeti ve meydan işletmeciliği ile ilgili olarak : 

a) Hava seyrüsefer ve telekominikasyon hizmetlerinden uçuş yollarında kontrol ve emniyeti 
sağlamak gayesiyle VOR ve NDB gibi seyrüsefer yardımcıları tesis, meydanlar arası muhabere 
sistemlerinin tevsii için IIF (RTT) cihazları temin edilecek ve muhtelif meydanların kulelerinde 
hava trafiğini kontrol ve emniyetini artırmak için VHF alıcı - verici cihazları ile kule muhabera
tının t^ssbiti için (Reeorder) 1er satmalınacaktır. 

b) 5 yıllık plân gereğince hava liman ve meydanları ile müstakil seyrüsefer yardımcı istas
yonlarının imkân nislbetinde ve ekonomi esaslarına dayanarak şehir şebekesine bağlanma programı 
çerçevesinde olmak üzere 1963 yılı içinde İzmir, Kars ve Elâzığ meydanlarının şehir şebekesine 
bağlanması tamamlanacaktır. 

•c) Meydan işletmeciliği mevzuunda işletmenin gerektirdiği kar kürüme vasıtaları, uçak çek
me traktörleri, yangın ve kurtarma vasıtaları ile malzeme ve personel hizmeti için gerekli vasıta
lar satmalınacaktır. Genel Müdürlüğün Varı şehrinden Tekirdağ'a kadar bütün memleket sathına 
yayılmış dağ başlarında, ve m alınım iy et bölgelerinde bulunan ve insan 'hayatı ile ilgili hizmetini 
24 saat aralıksız ve emin (bir şekilde yürütebilmesi için istemiş olduğu personel ve malzeme nakline 
ait vasıtalar kısıntı yapıldığından hepsi karşılanamamış olduğu için bu raporum temenniler kısmın
da bilhassa Esenboğa hava limanına ve diğer meydanlara personel nakli için otobüs temin etmek 
üzere 500 000 liranın 1963 yılı bütçesinin diğer fasıllarından nakli teklif edilmiştir. Halen An
kara - Esenboğa hava alanındaki personel 35 kişilik bir otobüse 50 - 55 kişi bindirilmek suretiyle 
taşınmakta ve otobüsün bir tanesi arızalandığı takdirde mesai aksamaktadır. Sivil piyasadan 
otobüs kiralanması için yapılan etüdlere göre Kavaeık subay evleri ile Esenboğa arasındaki iki 
gidiş geliş için asgari 1 800 T. L. istenmesi ve kiralanacak bir otobüse ayda 54 000 T. L. civa
rında bir para ödenmesi karşısında personel nakli W;in. istenen bu aktarma teklifinin ne kadar 
yerinde olduğu takdirini mehk'Fvm komisyona l-ırakırız. 

d) Tesis ve bakım mevzuunda CENTO Anlaşmasına göre 1963 yılında Ankara'da, bir radar is
tasyonu binası ve cihazı ile bir ATCC (Air Traffic Coutrol Oenter) ve 5 aded VHP 'kaplama istas
yonu bina, yol ve cihazı ile beraber ve hava ülkemizdeki diğer hava, yollarını kontrol altında 'bu
lunduracak VHF kaplama istasyonları tesis edilecektir. Ayrıca faaliyette bulunan hava, liman 
ve meydanlaıı ile müstakil seyrüsefer yardımcı istasyonlarının '5 yıllık plân gereğince 1963 yılma 
isabet eden pist, taksirat, -apren, bina, yol ve dikenli tel çiti bakım ve idame işleri yapılacak ve 
bunlarla ilgili istimlâk işleri de yürütülecektir. 

V.E - BEŞ YUJLTK PLÂN 

Genel Müdürlük, Hükümetimizin 5 Yıllık Kal kınma Plânı çerçevesi dâhilinde ve bu plânın he
deflerine uygun olarak 5 yıllık bir yatırım plânı hazırlanmış olup bu plân mütaakıp .cetvelde gö-
gölmektedir. 3 Aralık 1962 ^gün ve 11272 sayılı Resmî Gazetede ilân edilen ve 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisince onaylanan 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânının 106 ncı sayfasında hava alanları ile 
ilgili 3 ncü yatırımlar maddesinde 1964 den itibaren ve her yıl için ayrılmış bulunan 22 280 000 
liralık yatırım tutarının DHMİ Genel Müdürlüğü ile (Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve 
Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliğine müştereken verilmiş bir yatırım hedefi olduğu görülmekte
dir. Yeni kurulmuş 'bir teşekkül olan DHMİ Genel Müdürlüğü Sivil Havacılık anlaşmaları gere
ğince memleketimizde kurulması muktazi hava seyrüsefer ve telelkominikasyon hizmetlerinin çok 
fakir ve noksan olan durumunu günün teknik icap ve anlaşma hükümlerine göre yükseltebilmesi 
için bilhassa cihazlanma babında istenen ve mütaakıp cetvelde görülen rakamlara yakm bir yatı
rım politikasını tahakkuk ettirmek zorunda olduğu bir kere daha kendisini göstermektedir. 

Dev. Ha, Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 



Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün senelere düşen yat 

S E N E L E R 
Yatırımın nev'i 1963 1964 1965 1966 

Muhabere, elektronik ve teçhizat 33 743 528 32 362 381 13 588 784 6 531 992 
İşletme yatırımları 18 814 750 13 320 000 14 261 000 9 869 000 
İnşaat yatırımları 12 030 329 10 665 547 1.0 704 000 10 935 000 

Toplanı 64 588 607 56 347 928 * 38 498 748 27 335 992 

VII - KONGRE VE KONFERANİSLAR 

DHMİ Genel Müdürlüğü hava trafik kontrol ve telekominikaSyon hizmetini ifa 
genel esasları, Avrupa - Akdeniz bölgesi ve Orta - Şark bölgesi havacılıkla ilgili 
kesini tekniğin inkişafına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi ve bugün büyük 
şaf eden hava trafik konusunu takibetmek ve icaplarını yerine getirmelk OENTO 
mum konferans ve müzakerelere iştirak etmek suretiyle Hükümetimizin CENTO 
jesini gerçekleştirme babında taahhütlerini yerine getirmede icracı organ olarak üz 
zifeleri tam ve zamanında yapabilmesi için gerekli beynelmilel temasları yapması «el 
le geçen Kasım ayında Paris'e akdedilen Avrupa - Akdeniz bölgesi Havacılık mu 
nin inkişaf Konferansında temsil edilmemiz suretiyle Avrupa havacılık mesaj t r 
ketimiz üzerinden Yakın ve Uzak Doğu'ya gitmesinin temin edilmesiyle istikbale m 
mesajlarının büyük bir yüzde ile artırılmış olması muvacehesinde bu ıgibi beynel 
gerekli önem verilmesinin memleketimizde sivil havacılı'k konularında inkişaf ve t 
dası olacağı bir hakikattir. 

VIII - YÜKSEK HAVACILIK OKULU 

6686 sayılı Kanun Grene! Müdürlüğe bir okul açma yet kilsi vermediğinden AID 
len 5 420 000 lira ile 1901 yılından beri inşaatına devam edilmekte olan DHMİ Yü 
Okulu 1963 Ekim ayında tedrisata açılacak şekilde inşa ve tesis 'hususlarına gerek 
tedir. Artcak okulun öğretim kadrosu ve diğer giderleri için 'kanuni mevzuatta d 
ması lâzımdır. Memleketimizde emsali branş bulunmayan hava trafik, Ihava elektro 
işletmeciliği mevzuunda eleman yetiştirecek olan bu okulun memleketimizin telkni 
sunda ihtiyacını karşılama babından mühim !bir unsur olacağı 'kanısındayız. 
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İZ - YEŞİLKÖY HAVA LİMANI 

Yeşilköy Hava Limanının DHMI Genel Müdürlüğüne temin etmiş olduğu geliş- mukayesesi 
aşağıdaki cetvelde (gösterilmiştir. 

Yeşilköy Hava Limanı getlir durumu 
(Tahmini) 

1962 
Varidat çeşidi Lira K. l i r a K. Lira K. 

1960 
Lira 

3 041 205 
437 889 
16 445 
147 676 
204 241 

3 847 459 

K. 

96 
50 

62 
94 

02 

Konma - 'konaklama 3 041 205 96 3 441 707 43 3 965 998 43 
Kiralar 437 889 50 468 557 20 429 180 06 
Handling 16 445 34 308 41 34 999 56 
B - mesajı 147 676 62 91 183 68 113 005 23 
Çeşitli gel. 204 241 94 1 032 646 09 1 307 161 61 

1961 
Lira 

3 441 707 
468 557 
34 308 
91 183 

1 032 646 

5 068 402 

K. 

43 
20 
41 
68 
09 

81 Toplam 3 847 459 02 5 068 402 81 5 850 344 89 

Bu gelir artışı bilhassa Avrupa'dan Uzak - Doğuya giden hava trafiğinim Beyrut üzerin
den memleketimize kayması file gecen seneye nazaran % 50 bir artış göstermesinden ileri gel
mektedir. GENTO anlaşması ile Ankara'dan itibaren Tahran ve Karaçhi'ye kadar pozitif kont
rolü (Hava yolunda uçan uçakların emniyetinin VHF, VOR ve radarla temim edilmesi) Hava 
yolu 1964 senesi ortalarına kadar tahakkuk ettirilmiş olacağından Avrupa'dan Yakm ve Uzak -
Doğuya giden sivil hava yolu uçaklarının Beyrut yerime memO ek etimizi tercih edeceklerine mu
hakkak gözü ile bakılmaktadır. Ancak komşu rakip hava meydanları olan Atina ve Beyrut'un. 
supersonik tayyarelerin bile iniş kalkışını temin edecek pist, apron ve bununla ilgili hava trafik 
ve seyrüsefler yardımcı teçhizatı ile tevsi ve teçhiz edilmiş oilmaları muvacehesinde Yeşilköy 
Hava Limanı bugünkü durumu ile müstakbel hava yolları uçaklarının iniş - kalkışma gayrimüsait 
durumu ile arizu edil]em trafiği memleketlimiz üz'eriııe çekemiyecektir. Bu itibarla; Yeşilköy Hava 
Limanını her tip tayyarelerin iniş kalkışma emin bir şekilde müsait duruma sokmak için Bayın
dırlık Bakanlığınca başlanmış bulunan tevsi, etüt ve projesinin devamının çok lüzumlu ve mem
leketimizin sivil havacılık ve turizm noktai nazarından, yerinde bir teşebbüs olduğu tebarüz etti
ririz. 

X TEMENNt VE TEKLİFLER 

a) Fasıl - Madde 305 - 11 
Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat 200 000 

ilâvesi istenen miktar 300 000 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı halen birbirinden sayrı iki binada çaiışmıaiktia ve yerleşme 

itibariyle çok sıkışık durumda olup personelin bir kısmına oturacak yer bulmak imkânsız hale 
gelmektedir. Halen İşgal edilen blokun bitişiğimde Iralunıan ve Tapu Kadostm Genel Mü
dürlüğü Fotogrametri Dairesi tarafından işgal edilmekte olan kısma, 1 Mart 1963 tarihinden 
itibaren geçilebileceği ümidiyle 200 000 liranın kâfi geleceği düşünülmüştür. Fakat mezkûr daire 
adı geçen yeri tahliyeden vazgeçmiş bulunma siyle Genel Müdürlüğün topluca yeni bir bina
ya geçmesi zarureti doğmuştur. Yapılan araştırma ve alman fiyatlara göre Genel Müdürlüğün 
çalışabileceği bir binanın yıllık kira tutarının takriben 450 000 - 500 000 lira civarında ol
duğu tesbit edilmiştir. Bu sebeple bu fasıl - maddeye 300 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

•b) Fasıl - Madde 420 - 30 
Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat 62 400 
İlâvesi istenen miktar 224 000 
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AİD yardımından temim «dilen kontrol uçağının işlertıme giderleri olarak istenmiş olan 

286 400 TL. Maliye Baaknlığınca kesinti yapılmak suretiyle 62 400 TL. ye indirilmiş idi. Ye
şilköy ve Esenboğa Hava limanlarının ILS (înstraimıet lamldliaıg syıısıtem) sisteminin ve VOR, 
NDB, VHF gibi seyrüsefer yardımcı istasyonlarının kontrolunda çalışacak uçak Aralık sonun
dan itibaren ııçurulmaya başlamış ve bu suretle CENTO konferanslarında tenkide uğranılan 
bu husus halledilmiştir. Uçağın devamlı uçurulabiimesi için gerekli işletme masraflarının 
da evvelce istenen rakama iblâğı için bu fasla 224 000 lira daha ilâve edilmesi lâzımdır. 

e) Fasıl - Madde 453. 
T. L. 

Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat 15 000 
ilâvesi istenen miktar 260 000 

Raporun VII nci maddesinde de tebarüz ettirildiği veçhile beyııelmdlel temaslara iştirakte 
memleketimizin her bakımdan büyük bir menfaati olduğu aşikârdır. Bu itibarla konferanslar prog
ramına göre hesaıbedilen 260 000 liranın bu fasıla ilâvesi' icabeder. 

d) Fasıl - Madde 781 - 30. 

T. L. 

Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat 1 250 000 
ilâvesi istenen miktar 100 000 

iki aded kar mücadele vasıtası için bu fasıl ve .madde içindıe istemen 240 000 lira kâfi gelmi-
yıeeeğinden 100 000 T. L; daiha ilâvesi gerekmektedir. 

e) Fasıl - Madde 782. 

T. L. 

Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat l 430 000 * 
ilâvesi istenen miktar 500 000 

Raporun V. c. maddesinde de tebarüz ettirildiği şekilde artan iş haemma muvazi olarak per
sonel naklinde çekilen müşkül'ât ve vasıta kiralanlmasındaM anormal pahalılık dikkat nazara alı
narak 4 aded otobüs daha almabilmıeSi için bu fasla 500 000 lira daha ilâvesi gerekmektedir. 

f) Fasıl - Madde 731. 

T. L. 

Maliye Bakanlığınca verilen tahsisat 300 000 
ilâvesi istenen miktar 472 '630 

Bütçenin hazırlanmasında plânlı kalkunma devresine geçişin birinci yılında gerek 1963 de ya
pılacak iyatırıımların ve gerekse 1964 yılı bütçe hazırlığı içlin icabeden etüt ve proje giderleri he-
sabedilerek 772 630 lira konmuş olmasına rağmen yapılan kısıntılarla bu miktar 300 000 liraya 
indirilmiştir. 

1963 yılı yatıt'imlaranıaı ramdınıanlı bir şekilde ve gecikme olmadan tahakkuku için Genel Mü
dürlükçe teklif edilen ilk meblâğa yükseltmek maksadiyle 472 630 liranın ilâvesi zaruridir. 

Yukarda a, b, c, d, e, f paragraflarında istenen artışların yekûnu 1 856 630 lira olup bu mik-
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tar para aşağıda gösterilen fasıl ve maddelerden hizalarında.- gösterilen miktarlar kadar tenzil edi
lip ilâvesi istenilen fasıl ve maddelere aktarılması teklif olıınuı-. 

1 edilen fasıl 
maddeler 

705 
741/10 
771 
781/10 
781/20 

Tenzil edilen miktar 
Lira 

600 000 
472 630 
800 000 
800 000 
184 000 

Toplamı. 85(i (580 

•g) DHMİ Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçe teklifinde1 l'-aısıllar arasında yapılmadı gere
ken nakil tek lif ine ait cetvel topluca aşağıya çıkarılmıştır. Ayuıen kabulünü teklif e'deriz. 

Tenzil edilecek fasıl 

705 
741/10 
771 
781/10 
781/20 

Tenzil 
ııiktarı 

600 
172 
800 
300 
184 

000 
680 
000 
000 
000 

•dilecek fasıl 

805/11 
420/80 
458 
731 
781/30 
782 

i lâve edile
cek miktar 

800 000 
224 000 
260 000 
472 630 
100 000 
500 000 

Toplam 1 856 680 856 680 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/321İ Ankara 21 . 1 .1963 
Karar No. 21 

CU.VJHUKJÎYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı 24 . 11 . 1962 tarihinde karalaştırılıp Başbakan
lığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 71-1897/3739 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü, Ma
liye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okun
duktan sonra söz alan hatipler tenkid ve temennilerde bulunmuşlar sorular sormuşlardır. 

Hükümet tarafından gerekli açıklama yapılmış ve sorular cevaplandırılmış olduğundan madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 30 496 000 lira, 
yatınm giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 38 707 000 lira olarak teklif edilmiş 
olup artan meydan hizmetlerinin ve kanuni zamların karşılanmasını temin için bütçede geçen yı
la nazaran 5 860 636 lira fazlalık görülmektedir. 

Gider bütçesine paralel olarak gelir bütçesi de 5 860 636 lira fazlasiyle 69 203 000 lira olarak 
Hükümetçe tahmin edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerin tetkiki neticesinde : 
Diğer katma bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcudolan (kasa tazminatı) bölümünün bu büt

çede yer almadığı müşahede edildiğinden kanuni bir hak olan bu ödeneğin bütçeye konulması uy
gun görülerek yeniden açılan 218 nci bölüme 6 300 liralık Ödenek konulmuştur. 

Raportör yaptığı incelemeler neticesinde, hizmetin icabı olarak bütçedeki bâzı tertipler arasın
da 1 856 630 liralık bir aktarma yapılmasına lüzum görmüş olduğundan gerekçelerini de rapor
da zikretmek suretiyle teklifte bulunmuştur. 

Bu teklif üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, zam ve tenzillerin hizmetin ifası 
için zaruri olduğu, bütçeye bir külfet yüklemediği kanaatma varılmış, idarenin ve Maliyenin 
de iştirak etmesi dikkate alınarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu sebeple 305 nci bölümün 11 nci maddesine 300 000 
420 nci bölümün 30 ncu maddesine 224 000 
453 ncü bölüme 260 000 
731 nci bölüme 472 000 
781 nci bölümün 30 ncu maddesine 100 000 
782 nci bölüme 500 000 

lira ilâve edilmiş, bunlann karşılığı olarak da; % 

705 nci bölümden 600 000 
741 nci bölümün 10 ncu maddesinden 472 630 
771 nci bölümden 300 000 
781 nci bölümün 10 ncu maddesinden 300 000 
781 nci bölümün 20 nci maddesinden 184 000 

lira düşülerek muvazene temin edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklikler neticesi olarak (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 31 286 300 lira, (A/2) işa

retli cetvel yekûnu ise 37 923 000 lira olarak komisyonumuzca kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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Gelir cetvelinde tahmin edilmiş olan gelirlerin tahakkuk edeceği anlaşılmış olmakla beraber 

(A/l) işaretli cetvelde Komisyonumuzca yapılmış olan 6 300 liralık ilâvenin Genel Müdürlüğün 
kendi gelirleriyle karşılaması uygun görüldüğünden geçen yulardan devreden nakit bölümüne bu 
miktar eklenmiş ve bölümler arasındaki değişiklikler de 2 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerine akset
tirilerek (B) cetveli de 69 209 300 lira olarak komisyonumuzca tahmin edilmiştir. 

Cetvellerde yapılan değişiklik dolayısiyle tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen, diğer mad
deleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cet-
velleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
Söz hakkını mahfuzdur 

t. Sezgin * 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Çanakkale 
Ş. İnan 

(Mmüşane 
S. Savacı 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

/. Baran 

Siirt; 
L. Aykut 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağırnaslt 

Aydın 
O. Apaydın 

Kars 
K. Okyay 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

Ö. F. S anaç 

İçel 
S. Kutlay 

Konya 
M. Binekti 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Trabzon 
A. Şener 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
S. Aysan 

Sivas 
M. Vural 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Öztaş 

Diyarbakır 
R. İskenderoğlu 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. K'ûıçoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya, 
Söz hakkım mahfuz 

N. Boyar 

T. Üyo 
S. (iürsoytrak 

İm z ad a 1 >u 1 u n amad ı 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 3iüdür-
lüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 30 498 000 
lira yatırım giderleri içinde, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 38 707 000 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılında 
elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 69 203 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinin her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Karan ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten : 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 286 300 
lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 37 923 000 
lira ödenek verilmiştir. 

MADD E2. — Devlet Hava Meydanları îş-
eltmesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılın
da elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 69 209 300 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
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1939 - 1961 Devlet Hava Yolları ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1963 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım bö
lümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

H. Dinçe?' 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet 'Bakanı V. 
A. S. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
8. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Balkanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
Adalet Balkanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
77. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
î. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Baklanı 
M. tzmen 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
d. T. Karasapcm 

Karma Bütçe Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanı V. 
R. Aybar 
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A / l CETVELİ 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbul edilen 
Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 İller memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 İller memurları açık maaşı 

Bölüm toplamı 

202 Ücretler 
21 Merkez hizmetliler ücreti 
22 İller hizmetli 1 er ücreti 

628 560 
270 720 

1 
1 

899 282 

9 480 560 
8 444 480 

705 240 
316 305 

1 
1 

1 021 547 

18 588 516 
4 581 929 

705 240 
816 305 

1 
1 

1 021 547 

13 588 516 
4 581 929 

Bölüm toplamı 12 875 040 18 170 445 18 170 445 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
12 tiler geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yandımcı perso
nelin ücretleri 

248 160 

Bölüm toplamı 248 161 

865 850 
1 

365 851 

865 850 
1 

365 851 

11 - Başka haklar 
206, 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 tiler memurları çocuk zammı 
7 000 
7 000 

7 000 
7 000 

7 000 
7 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 196S yılı için 
yılı Hükü'uıetçf Komisyonca 

ödemeği istemem kıafbul edilen 
Lira Lira Lira 

21 

22 

M 

32 

40 

M erk ez ı n (NI rııı rları doğu TI I 
yardımı 
İller memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İller memurları ölüm yar
dımı 
Yakaeak zammı 

Bölüm toplamı 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
150 

20 150 
._. _. 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
150 

20 150 
--—:-.:: — --.——-: :" _" 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
150 

20 150 
- - — • 

207 

209 

Yabancı dü bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanuna göre 
T.O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri yi e artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim giderleri 
15 Diğer ödemeler 

767 163 
118 017 
50 000 
25 000 
30 000 

066 130 
164 151 
100 000 
41 000 
30 000 

210 
218 

221 

1 066 130 
164 151 
100 000 
41 000 
30 000 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 

tkiııci kısım toplamı 

990 180 

3 600 

0 

7 500 

15 043 915 

1 401 281 

3 600 

0 

7 500 

20 990 376 

1 401 281 

3 600 

6 300 

7 500 

20 996 676 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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B. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
5ü 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

Uçunca kısmı - Yönetim 
(liderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

22 000 
7 000 
5 000 

20 000 
10 000 
3 000 

67 000 

35 000 
45 000 
30 000 
60 000 

100/ 000 
521 000 

791 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

22 000 
7 000 

25 000 
20 000 
17 500 
5 000 

96 500 

35 000 
55 000 
30 000 
60 000 

250 000 
561 000 

991 000 

Komisyonca 
k'aıbııl edilen 

Lira 

22 000 
7 000 

25 000 
20 000 
17 500 
5 000 

96 500 

35 000 
55 000 
30 000 
60 000 

250 000 
561 000 

991 000 

303 
304 

305 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf, telefon ücret 
ve giderleöri 
Merkez posta ve telgraf 
iller posta ve telgraf 
Merkez telefon 
iller telefon 

Bölüm toplamı 

Kira 
Merkez 
tiler 

Bölüm toplamı 

60 000 

7 500 
4 000 

20 000 
150 000 

181 500 

135 000 
27 240 

162 240 

60 000 

7 500 
4 O00 

25 000 
150 000 

186 500 

200 000 
27 240 

227 240 

60 000 

7 500 
4 000 

25 000 
150 000 

186 500 

500 000 
27 240 

527 240 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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B. M. 

306 
307 

308 

Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
di Lira 

1963 5 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

rıh için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 
20 
40 
50 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yollumu 
Geçici, görev yolluğu 
Yabancı rnemleketleT' yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve başka gider
leri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanuna göre öde
necek tedavi gider ve yolluğu 

11 Merkez 
12 İller 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
11 Merkez taşıttan işletme 
12 Merkez taşıtları onarma 
21 İller taşıtları işletme 
22 İ11 er taşıt I arı onarma 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

500 000 

500 000 

745 000 

8 000 
8 000 

6 000 

85 000 
0 

400 000 
O 

435 000 

2 947 740 

708 195 

500 000 

762 000 

8 000 
8 000 

6 000 

68 288 
85 000 
470 000 
200 000 

773 288 

8 810 728 

708 195 

40 000 
90 O00 
15 000 

40 000 
207 000 

15 000 

40 000 
207 000 

15 000 

500 000 

762 000 

8 000 
8 000 

6 000 

68 288 
85 000 
470 000 
200 000 

773 288 

4 110 728 

Dördüncü kısmı - Daire 
lıizmetleri 

403 Temsil giderleri 
407 Geriverilecek paralar 
408 Artırma, eksiltme ve ihale 

komisyonlarına iştirak ede
cek üyelerin huzur hakkı 

412 Sıhhi malzemeler 

Dev. Ha. Mev. Bülçosi 

7 500 

10 000 

1 000 

25 000 

(S. Saıvısîi : ! 

7 500 

1 000 

1 000 

40 000 

29) 

7 500 

1 000 

1 000 

40 000 
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1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödemrep istemen kıaibuli edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Taşıma giderleri 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
Mahkeme giderleri 
Meydan hizmetleri 
Meydan tesis ve araçlarının 
işletme, bakım ve onarımı ile 
meydan işletmeciliği gider
leri 
Handling, lokanta, satış yeri 
ve benzeri hizmet giderleri 
Hava seyrüsefer yardımcıla
rını havadan kontrol uçağı
nın işletme, bakını ve onarım 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin 
giderleri 
Kongre ve konferanslara 
katılacakların yolluk ve gi
derleri 
Kurs giderleri 

65 000 
140 000 

18 000 
25 000 

4 196 30.1 

40 000 

176 400 

4 412 701 

1 

15 000 
20 000 

35 000 

290 000 

15 000 
200 000 

70 000 
155 000 

18 000 
50 000 

4 290 000 

40 000 

62 400 

4 392 400 

1 

15 000 
25 000 

40 000 

260 000 

15 000 
215 000 

70 000 
155 000 

18 000 
50 000 

4 290 000 

40 000 

286 400 

4 616 400 

1 

15 000 
25 000 

40 000 

260 000 

15 000 
475 000 

Dördüncü kısım toplamı 5 244 202 5 264 901 5 748 901 

Dev. Ha. Mey. Biit<;esi (8. Sayısı : 29) 
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1962 1963 yılı için 

yılı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istemen lc!aibul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Beşinci kısım' - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 1939 - 1961 yılları borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 

'Beşinci, kısım, toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 DHMÎ Memur ve Müstah
demleri Yardım ve Biriktir
me Sandığına 100 000 100 000 100 000 

50 000 
55 082 
170 000 

275 082 

50 000 
50 000 
230 000 

330 000 

50 000 
50 000 
230 000 

330 000 

Altıncı kısım toplamı 100 000 100 000 100 000 

KTSTMLAR TOPLAMI 

İkinci kışını toplamı 15 043 915 20 990 376 20 996 676 
Üçüncü kısım toplamı 2 947 740 3 810 723 4 110 723 
Dördüncü kısım toplamı 5 244 202 5 264 901 5 748 901 
Beşinci kısım toplamı 275 082 330 000 330 000 
Altıncı kısım toplamı 100 000 100 000 100 000 

GENEL TOPLAM 23 610 939 30 496 000 31 286 300 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Li ra 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

701 Bina ve pist onarımı 
703 Makina ve teçhizat onarımı 

10 Muhabere ve elektronik ci
haz onarımı 

Motorlu nakil araçları ona
rımı 

20 Kuvvet kaynakları onaranı 
30 İş makinaları onarım] 
40 Diğer müteferrik makina ve 

teçhizat onarımı 

180 000 

52 000 

Bölüm toplamı 542 000 

150 000 

50 000 

287 000 

150 000 

50 000 

155 000 
142 000 
166 000 

27 000 

0 
160 000 
57 500 

19 500 

0 
160 000 
57 500 

19 500 

287 000 

I I - İstimlâk ve satmalmalar 
705 İstimlâk ve satmalmalar 200 700 

Y - Etüt ve proje 
731 4 Etüt ve proje giderleri 250 000 

y i - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı 

741 Yeni yapı ve esaslı onarım
lar 

10 Bina, lıastane, okul, lojman 
ve garaj inşaatı 3 050 000 

20 Sivil Havacılık Okulu ikmal 
inşaatı 1 798 000 

300 000 

4 500 000 

800 000 

2 400 000 

772 630 

4 027 370 

800 000 

Bölüm toplamı 4 848 000 5 300 000 4 827 370 

Dev. Ha, Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

<Hİım/e£'L 

.Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Koımis 

istenıeıı kaibul 
Lira 

iyonca 
edilen 

Lira 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar v.s. 

Fabrika, imalâthane, çiftlik 
binaları, tamirhane ve depo
lar 483 000 70 000 70 000 

VIII - Sosyal sermaye yatırım
ları ve esaslı onarımlar 

Pist, hangar, meydan yolları, 
spor sahaları, kuyular, ağaç
landırma, otopark yerleri, te
lefon, telgraf tesisatları, 
elektrik hatları, havagazı, 
harici su lâğımı, fosseptik ve 
kanalizasyon tesisatları ya
pımı, bakımı ve idame gider
leri 2 750 000 6 500 000 6 200 000 

XI - Makimi teçhizat alımları 
ve esaslı onarımlar 

Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 

10 Muhabere ve elektronik teç
hizat ve yedek parça satmalı
mı ve onarımı 21 10b 7b8 

20 Kuvvet 'kaynaklan ve yedek 
parçaları -satınalımı ve ona
rımı 3 732 109 

30 İş makinaiarı ve yedek parça 
satmalımı ve onarımı 1 000 000 

40 Meydan yer hizmet kurtar
ma makinaları, itfaiye* vası
taları ve yedek parçaları sa
tmalımı ve onarımı 3 000 000 

13 000 000 

3 000 O00 

1 250 000 

4 000 000 

12 700 000 

2 816 000 

1 350 000 

4 000 000 

Dev. Ha. Mey. Büt^osi (S. Sayısı : 2ÜJ 
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1962 

yılı 
öd eriteni 

Lh'a 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

için 
Komisyonca 
kaıbul edilen 

Lira M. ödeneğin çeşidi 

50 Diğer müteferrik makina, 
teçhizat ve yedek parça sa
tmalımı ve onarımı 120 000 320 000 320 000 
Kontrol uçağı için teçhizat 
ve yedek parça satmalımı ve 
onarımı 

60 Makina ve teçhizat onarımı 
300 000 
100 000 

0 
100 000 

0 
100 000 

Bölüm toplamı 29 358 877 21 670 000 21 286 000 

237 sayılı Kanuna göre sa-
tmalmacak taşıtlar 1 118 848 1 430 000 1 930 000 

Yatırımlar toplamı 39 731 425 38 707 000 37 923 000 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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B - CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen taJhmin edilen 
M. Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

İşletme gelirleri 
1 Konma konaklama gelirleri 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
2 Kira gelirleri 760 000 810 000 810 000 
3 Handling gelirleri 30 000 65 000 65 000 
4 B - Mesaj gelirleri 200 000 100 000 100 000 
5 Çeşitli gelirler 1 600 000 2 000 000 2 000 000 

Bölüm toplamı 8 590 000 8 975 000 8 975 000 

Hazine yardımı 
1 Yatırım dışı giderler için ve

rilen " " 12 784 638 16 521 000 17 305 000 
2 Yatırım için verilen 39 731 425 38 707 000 37 923 000 

Bölüm toplamı 52 516 063 55 228 000 55 228 000 

Geçen yıldan devreden nakit 2 236 301 5 000 OOO 5 006 300 

GELİRLER TOPLAMI 63 342 364 69 203 000 69 209 300 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sajyısı : 29) 



c 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

1 . 3 . 1956 

- 35 — 
CETVELÎ 

ö z e t i 

6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Grenel Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında Kanun 

T). Memuriyetin nev'i 

D - CETVELİ 

Aded Ücret ; I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

M E R K E Z 

E lek t ron ik Teknisyeni 
» » • 

» »' 
» » 
» »' 
» » 

Te le t ayp Teknisyeni 
» » 
» »' 
» » 
» »' 
» » 

'Tel efon Teknisye ni 
» »' 
» »! 

» » 
Anten Teknisyeni 

» »' 
Makina Teknisyeni 

» »' 
» » 
» »' 
» » 
» »' 

Elekt r ik Teknisyen i 
» »! 

» » 
İ L S Başteknisyeni 
I L S Teknisyeni 

» » 
VOR Başteknisyeni 

Dev. 

13 
14 
11 

7 
7 
8 
1 
1 
4 
2 
o • ) 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
7 
9 
5 
2 
o 

1 
*) 
8 
1 
1 
2 
1 

* 
X 

1 

1. 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

.1. 
1 

I 

Ha. Mey. 

250 
100 
950 
800 
700 
600 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
250 
100 
950 
600 
800 
600 
250 
J00 
950 
800 
700 
600 
100 
800 
600 
250 
100 
950 
250 

But e 

5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 

5 
4 
5 
6 
7 
4 

4 
4 
5 
4 
4 
5 

4 
6 
7 

esi 

VOR Teknisyeni 
» » 

T raf ilk Tek nisyen i 
» » 
» » 
» »! 

» »( 

» »( 

Telsiz Teknisyeni 
» »' 
» »' 
» »' 
» »' 
» »' 

J e t Ru t Kontrol Başteknis
yeni 

J e t Rut Kontrol Teknisyeni 
ATR Trafik Enspektötm 

»' » >> 
Teknik Kontnol 

»' » 
Kontrol^ Uçmağı Kaptan 
Pi lo tu 
Kontrol Uçağı Piliotu 
Uçak Elektr ik Teknisyeni 

» » »' 
Uçak Motor Teknisyeni 
Uçak Gövde Teknisyeni 
Uç ak E1 ek't t ik En'stelâsyon 
Teknisyeni 
-Jet Marşalling Başteknisyeni 

» » Teknisyeni 
»' » » 

(Ş. Sayısı : 29) 

1 
o 

8 
8 

21 
22 
41 

2 
2 
7 
7 

12 
28 
63 

•) 
5 
1 
1 
1 
4 

2 
1 
2 
o 
2 
1 

1 
1 
2 
4 

1 100 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
i 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 250 

1 100 
1 250 

950 
800 



I). 

6 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
7 
7 
8 
9 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
•r> 

6 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
4 Tercüman 

Memuriyetin nev'i 

fRaışmakinilsıt 
'Makinist 

Elektronik Makinisti 
» »' 
» »' 

Ustabaşı 
Usta 

Revizör 
Revizör 
Müdür 

» 

» 
» Muavini 
» » 

Başraporft'ör 
Şef 

» 
Memur 

» 
» 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 

8 
9 

10 
10 
10 
8 
9 
8 
9 

10 
9 

10 

Sağlık Memura 

Hemşire 
Apron Emniyet Memuru 
Danışma Memuru 

» » 
Permli Memuru 
Santral Memura 

» » 
Şoför 

\ded 

2 
12 
23 
34 
51 

2 
5 

12 
12 
4 
8 
7 

20 
2 
8 
8 
5 
5 
8 
1 
1 

1 
. 5 

10 
6 
4 

17 
31 
23 
32 
15 

1 
2 
2 
1 
2 
1 

11 
4 
2 

11 
3 
4 
1 
1 
6 

15 
39 

— 36 -
Ücret 

950 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
700 
600 
800 
800 
700 
600 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
950 

950 
1 100 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 
500 
500 
700 
600 
700 
600 
500 
600 
500 i 

1 D-
14 
.1:5 
16 
12 
13 
14 
15 
10 
12 
13 
14 
15 
9 

10 
6 
7 

10 
11 
12 

9 
10 
10 
10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
7 
5 
6 
7 
« 
9 
5 
7 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 

İş/çİ 
» 
»' 
» 
» 

İtfaiye Şoförü 
» 
» Şefi 
»' 

itfaiyeci 
» 
» 

Operatör 
» 

Grayder 
Bahçıvanı 

» 

Şoförü 

YEŞİLKÖY 

Elektronik Teknisyeni 
»' » 
» » 
» » 
» » 
»' » 

Teletayp Teknisyeni 
» » 
» » 
»' » 
» » 

Anten Teknisyeni 
Maikfrıa 

» 
» 
»ı 
» 

Ele'ktrö'k 
» 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

Te'knfeyeııi 
» 

Aded 

10 
25 
10 
5 
4 

43 
114 

4 
16 
18 
28 
18 

1 
20 

1 
2 

18 
54 
16 
2 
4 
3 
1 

1280 

3 
3 
8 
2 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
9 
1 
1 

Ücreı 

300 
250 
200 
400 
350 
300 
250 
500 
400 
350 
300 
250 
600 
500 
950 
800 
500 
450 
400 
600 
500 
500 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
60O 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
950 
800 

Dev. Ha. Mey. Bütçesi (S. Sayısı : 29) 
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8 
9 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 

5 
4 

5 
7 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
8 
9 
6 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Elektrik Teknisyeni 
» » 

ILS Başteknisyeni 
» Teknisyeni 

VOR Başteknisyeni 
Trafik Teknisyeni 

» » 
» » 
>9 » 
» » 

'Telisiz Teknisyeni 
» » 
» » 
» » 
»( » 
» » 

Jet Rut Kontrol Baştek
nisyeni 
Jet Rut Kontrol 
Jet Marşalling Başteknis
yeni 
Jet Marşalling Teknisyeni 
Teknik Kontrol 
Makinist 

» 
»' 

Elektronik Makinisti 
» » 
» » 

Usta 
3f 

Revizör 
» 

Müdür 
» 

Şef 
» 
» 

Memur 
» 

Aded 

1 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
9 

11 
21 

2 
3 
3 

13 
8 

18 

1 
3 

1 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
5 
1 
4 
4 

— 37 — 
ücret 

700 
600 

1 250 
.1 100 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

800 
950 
800 
700 
950 
800 
700 
700 
600 
950 
700 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
700 

I). 

9 
10 
11 

9 
10 
11 
9 
9 

10 
6 
8 
9 
8 
9 
9 

10 
9 

10 
14 
12 
13 
14 
15 
10 
12 
13 
14 
15 

5 
6 
9 

10 
10 
11 
12 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 
»' 

Daktilo 
» 
» 

Sağlık Memuru 
Hemşire 
Apron Emniyet Memuru 
Danışma Şefi 

» Memuru 
» » 

Permi Memuru 
» » 

Santrali Memuru 
» » 

Şoför 
» 

Hademe 
Bekçi 

» 
»' 
» 

tşçii 
» 
» 
» 
» 

itfaiye Âmiri 
itfaiye Şefi 
itfaiye Şoförü 

»' » 
itfaiyeci 

» 
» 

Operatör 
Bahçıvan 

» 

Aded 

1 
10 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
5 
4 

10 
20 

5 
1 
4 
4 

36 
1 
4 

12 
7 
2 
1 
1 
3 
3 

15 
11 
26 

6 
1 
2 

428 

Ücret 

600 
500 
450 
600 
500 
450 
600 
600 
500 
800 
700 
600 
700 
600 
600 
500 
600 
500 
300 
400 
350 
300 
250 
500 
400 
350 
300 
250 

1 100 
950 
600 
500 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
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E - CETVELİ 
B. M. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnelbi uzmanlar ve hizırnetlilerlc bun
lara yandımeı personelin yolluk ve 
ücretleri 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

4 Teknik Müşavir 
4 Yükse'k Mühendis 
6 Mühendis 
4 Mimar 
6 Müdür 
'7 » 
7 Kısım Âmliri 
8 » » 
9 Şef 
8 Ressam 

1 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 250 
1 250 
950 

1 250 
950 
800 
800 
700 
600 
700 

D. Mqmuriyetin nev'i 

10 Sekreter 
11 » 
10 Memur 
11 » 

VİLÂYETLER 

5 Meydan Müdürü 
6 » » 
7 »' » 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki for
mül bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

202 Ücretler : 
Merkeze bağlı meydanlarda çalıştırılan memurlarla hizmetlilerin ücretleri merkez
den ödenir. 3088 sayılı Kanun gereğince ödenecek prim, tazminat, ve fazla çalışma 
hakları. 

306 Giyecekler: 
Bürolar haricinde çalışan veya resmî üniforma giymek mecburiyetinde bulunan 
teknisiyen, AÎR trafik enspektörü, teknik kontrolör, uçak uçuş ve yer ekipleri, ma
kinist, ustabaşı, usta, revizör, müdür, şef, memur, hemşire, şoför, hademe, itfaiyeci, 
bekçi, işçi, operatör ve bahçıvanlara verilir. İş Kanununa göre meydanlarda çalıştı
rılacak işçilere verilecek iş tulumları, çizme, muşamba, meşin ceket ve başlık, eldi
ven ve kadın hademe, sağlık memuru ve hemşirelere verilecek iş gömlekleri ile bek
çilere verilecek gocuk bedelleri. 

412 Sıhhi malzemeler : 
Asitli işlerde çalışan akümülâtörcü, kaynakçı, boyacı, ozalitle teksir makina teknisi
yen ve yardımcılarına verilecek süt ve yoğurt bedelleri. 

419 Mahkeme giderleri: 
Lüzumunda alınacak mukaveleli avukat ücretleri ile bu işlerle ilgili giderler. 

420 Meydan hizmetleri : 
10 Meydan tesis ve araçlarının işletme, bakım ve onarımı ile meydan işletmeciliği gider

leri : 
Makina, motorlu araç, elektrojen grupları, buhar, mazot kazanları, yangın söndürme 
ve kurtarma cihazları, pist ve taksirat tenviratı, hararet stabilizasyonu ile benzeri 
malzemenin satın alımı, işletme ve onarım giderleri, oksijen, ve yangın tüpü doldu
rulması hava trafik kontrol ölçü ve alet malzemesi, Gümrük Kanunu gereğince güm
rük memurları, fevkalâde hallerde mesai dışı çalışacak makinist ve teknisiyenler 
fazla çalışma hakları. 
Hava seyrüsefer ve telekomünikasyon plânları, diyagram, uçuş seysüsefer haritası, 
alçalma plânı, frekans tablosu, teknik tesisatın bakım ve idamesine ait tablo, Şikago 
Anlaşmasına göre teknik personelde bulundurulacak vesika, işletme ile ilgili basılı 
kâğıt, defter ve kâğıt baskısı, vasıta tahsis edilemiyen ve kâfi gelmiyen meydanlarda 
memur ve müstahdemin, meydana gidiş ve dönüş taşıma giderleri, teleks ve direkt t e 
lefon giderleri, 

20 Handling, lokanta satış yerleri ve benzeri hizmet giderleri : 
işletme cereyan bedeli, telsiz aküsü ve şarjı, 
Kalifiye işçi, usta işçi ücretleriyle iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminat
ları. 
idareye gelir temin edecek hava meydanlarının işletilmesinde temin edilmesi iktiza 
eden umumi handling hizmetleri, lokanta, satış yeri, emanet odası, berber ve benzeri 
hizmetler işletmesi yapılacak büfe, büvet, sabit tesis döşeme ve demirbaşı. 
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Hava seyrüsefer yardımcılarını havadan kontrol uçağının işletme, bakım ve onarım 
giderleri : 
Hava seyrüsefer yardımcılarını havadan kontrol uyağının hizmet, işletme, bakım ve 
onarım giderleri, lüzumlu motor, cihaz ve yedek parça, bu işte kullanılacak yer ve 
uçucu personelin mevzuatına göre uçuş tazminatları. 

Sivil Havacılık Okulu ikmal inşaatı: 
Amerikan yardımları karşılıklarından önceki yıllarda finanse edilmeye başlanmış 
projelerin uygulanması ile ilgili anlaşma ve sözleşmelerdeki süre ve tesbit edilmiş 
bulunan esasları aynen devam etmek üzere yapılacak harcamalar bu tertipten ödenir. 

237 sayılı Kanuna göre satınalmacak taşıtlar : 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

H 4X4 Arazi pick - up Merkez (1), Esenboğa (1), Yeşilköy (2), Adana 
(1), teknik hizmetler için 

3 (Şehir dışı) Panel Esenboğa (1), Yeşilköy (1), Ana tamir (1), mal
zeme nakil ve tamir için, 

5 Kamyon (tam yüklü ağırlığı Merkez (2), Esenboğa (2), izmir (1), meydan-
7 500 - 9 000 Kg. lık şasika- larda ağır malzeme nakli ve hizmet için. 
bin (4X2) 

6 Otobüs (iSchool Buz) 4X2 Esenboğa ve Elâzığ meydan personel nakli için 
36 kişilik 

3 4X2 Kaptıkaçtı (şehir dışı) Erzurum, Antalya ve Samsun meydan personel 
servisi ve hizmet için. 

4 Ambulans (4X2) Samsun, Trabzon, Elâzığ ve Van meydanlarında 
kullanılmak için. 
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şidi 

E - CETVELİ 
(1962 yılı (E) cetveli) 

Görevin çeşidi 
Ücret 

Aded Lira 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutarı 
Lira 

Barem içi 

Başhekim 
Doktor 

» 

Toplam 

Barem dışı 

Seyrüsefer Yandıımteı Tesisleri 
Uzmana 
Meydan işletme Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı 
(Zayıf Ak.) 
Elektrik ve Elektronik Telefon 
Uzmanı 

Toplam 

Genel Toplam 

1 
2 

11 

14 

1 
1 

1 

1 

4 

18 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 250 

1 250 

1 250 

12 
12 
12 

10 
6 

6 

10 

15 000 
26 400 

125 400 

166 800 

12 500 
7 500 

7 500 

12 500 

40 000 

206 800 

»!»-<C53 
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