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GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
G. Senatosu 1/379) (S. Sayısı: 336) (1) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Tümü hakkında 
Adalet Partisi Grupu adına Yusuf Demirdağ, Y. 
T. P. Grupu adına Sabri Topçuoğlu, C. H. P. 
Grupu adına Âli Aksoy, C. K. M. P. topluluğu 
adına Celâl Tevfik Karasapan, M. P. topluluğu 
adına Mansur Ulusoy. Şahısları adına Sayın Du
rul, Sayın özdeş arkadaşlarımız söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Demirdağ. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA YU
SUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler ve Silâhlı Kuvvetleri
mizin muhterem temsilcileri; 

Bugün devirler değiştiren, Türk tarihini za
ferler, şan ve şerefle dolduran, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bütçe tasarısı hakkında Adalet Partisi 
Senato Grupunun görüş ve tenkidlerini belirtmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Temsil et
tiğim Grup adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Millî Savunmanın memleketler için bir zaruret 
olduğunu takdir ederek ordularını hazırlıyan ve 
zamanında kullanan milletler daima payidar ol
muşlar, buna riayet etmiyenler, tarih sahnesin
den silinmişlerdir. Bugün; teknik, mekanik, elek
tronik ve atomik silâh ve vasıtaların alabildiğine 
geliştiği ve çoğaldığı bir devirde, hür ve müs
takil yaşamak istiyen milletlerin düne nazaran 

(1) 336 S. Sayılı Basmayazı 1.2.1964 tarihli 
34 ncü Birledim tutanağı sonundadır. 

daha kaliteli ve kuvvetli ordulara ihtiyacı var
dır. Bugün artık kuvvetli ordulara ancak, malî 
ve iktisadi bakımdan kuvvetli milletlerin sahip 
oldukları herkesçe bilinen bir hakikattir. Bu pren
sibe göre, bizim de ordumuzu daha kuvvetli ve 
modern bir hale getirmek için bütün millî kay
naklarımızı harekete getirerek iktisadi gücümüzü 
geliştirmemiz gerekir. 

Birinci Dünya Harbinde, silâh ve vasıtaların 
süratle gelişmesi, motorun muharebe alanına gir
mesi, cephelerin ve orduların büyümesi, muhare
be metot ve tekniğininde de revolüsyon yapmış, 
harbler, topyekûn harb şekline girmiştir. Bunun 
mânası, harbi bütün millet yapacaktır. Bu nazari
yeyi ilk defa istiklâl Harbinde tatbik etmek şe
refi Türklere nasip olmuştur, ikinci Dünya Har
binde, harbe giren bütün milletler tarafından ve 
Kore Harbinde tatbik edilmiştir. Şimdiden son
ra da var veya yok olmak istiyen bütün milletler 
tarafından tatbik edilecektir. O halde, Silâhlı 
Kuvvetlerin en mühim vazifelerinden birisi de, 
Milleti, millî savunmaya hazırlamaktır. 

Arkadaşlar; çağımız, sürat, şiddet , küt
le tesiri ve topyekûn imhaya istinadeden yıldı
rım harbi, sema ve fezaya hâkim olma çağıdır. 
Akıllara hayret veren sürat, dünyayı çok küçült
müş, silâhların kuvveti korkunç denecek derece
de artmıştır. Gerek bu silâhların tesirleri ve ge
rekse diğer jeopolitik düşünceler dolayısiyle, ev
velce olduğu gibi, istikbal harbleri belirti verme
den ve ilân edilmeden başlıyacak ve bir anda dün
yanın her tarafı birden bir muharebe sahası ha
line gelebilecektir. Rejim düşüncelerinin de yap
tığı tesir dolayısiyle, bugünkü savunma prensip
leri cephelerle birlikte, yurt içinin teşkilâtlanma-
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sına ihtiyaç göstermekledir. Onun iyin Devle
tin emniyetini deruhte etmiş. Hükümetlerin iç ve 
dış istihbarata ehemmiyet vererek memleketi bir 
baskına uğratmamak vazifesidir. 

Külekti!! Iıarb i («indeki yerimiz NATO'dur. 
NATO içinde kara ve denizden geniş hudutları 
olan ve NATO enirine en çok kuvvet veren mem
leketimiz, maalesef en az yardım görmüştür. 

Umumi bütçeden Millî Savunmaya ayrı
lan paranın bütün ihtiyaçları karşılayamadığı 
aşikârdır. 1963 ve 1964 te kısılmış olan Ameri
kan Yardımı da umumi bütçeye yüklenmektedir. 

Muhterem senatörler, Millî Savunma poli
tikamıza gelince; Silâhlı Kuvvetlerimiz, millî gü
venliğimizin temel unsuru olarak her şeyden ön
ce Türk yurdunu, Türkiye Cumhuriyetini ve Mil
lî Egemenliği kollamak ve korumak vazifesini ta
şımaktadır. Ayrıca NATO içindeki vazifeleri 
yapmaktan da sorumludur. Bu vazifeleri yap
mak için, sayı, silâh, araç ve tesisleri bakımından 
yeterli ve her an harekete hazır bir silâhlı kuv
vete sahibolmak ve bunu idame ettirmek zorun
dayız. Yalnız bugün bütün kuvvetler NATO em
rindedir. Yurt içi savunması için millî kuvvet 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Şimdi, Millî Savunmanın bütçe ile ilgili bö

lümlerine geçiyorum. 
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i'olarm düzenlenmesi, rütbelere göre hizmet, va
zife, yetki ve surıunlul tıkların verilmesi ve yet
kililerin biraz daha fazla, ast kademelere da
ğıtılmasının, rasyonel çalışma için faydalı ula
ca ğ ı kanaatindey iz. 

c) İkinci Dünya Harbi ve onu takibeden 
Kore harbi ordularda, teşkilâtın ınıntakaların 
hal ve şartlarına göre yapılması icabettiğini 
göstermiştir. Bu realite karşısında bizde de se
nenin (5 - 7 ayı kar altında bulunan Doğuda 
ideal dağ ve kayakçı birlikleri teşkiline ihtiyaç 
vardır. 1948 den beri Amerikan yardımlarından 
çeşitli malzeme alınmaktadır. Bu meyanda dağ 
kıtalarının ihtiyacı olan motorlu kızaklar, trak
törler (Kar kürüyen) dağda iaşe ve barınak 
malzemesi ve helikopterlerin alınıp alınmadığı
nı bilmek isteriz. 

2. Dış yardım : 
a) Yardımların gayesi az gelişmiş memle

ketleri kalkındırmak suretiyle, demokratik hür 
nizamı korumaktır. Memleketimiz de bu katago-
riye dâhildir. Bu sebeple bize yapılan yardım
ların büyük bir kısmı Silâhlı Kuvvetlerimize 
y a p ilan y a rd ı m d ı r. 

b) Silâhlı Kuvvetlerimizin hemen, hemen 
ayrı bütçesi çeşitli adlar altında Amerikan yar
dımından sağlanmaktadır. Bu yardım kısılarak 
azaltıldığı takdirde, nitekim aynî akar yakıt 
yardımı kesilmiştir. Plânlı olarak kalkınmaya 
çalışan ve malî kaynakları gayet dar olan Dev
let gelirlerinden bugün yardımlarla Ibirlikte 
Millî Savunmaya tahsis edilen ödeneklerin ve
rilmesi imkânsız bir hal alacaktır. 

c) Böyle bir hali karşılamak üzere, Silâh
lı Kuvvetlerimizin ateş kudretlerinde belirli 
bir eksilme olmadan azaltılmasının lüzumlu 
olacağı aşikârdır. Bu husus esasen Millî Sa
vunma ve Dışişleri bakanları tarafından NATO 
toplantısında ifade edilmiştir. 

d) Vardım miktarı, taşıdığımız ağır yük
le mütenasip değildir. Hükümetin bu konuda 
daha faal olması lâzımdır. 

İİM>2 de Amerikan yardımından t 299 572 000 
lira tahsis edilmişken, 1963 de 673 412 000 e düş
müştür. 1964 te ne kadar tahsis edileceği ma
lûm değildir. Bugün, müttefikimiz olan Ame
rika, jeopolitik durumu dolay isiyle yalınız düş
manın Hava kuvvetlerinin , nükleer silâhlarının 

1. Teşkilât : 
a) Yeni Anayasamızın 1.10 ncu maddesine 

göre çıkarılması gereken ve geçen sene de üze
rinde İsrarla durulan, Millî Savunma Bakanı 
ile Genelkurmay Başkanının; vazife, yetki, ve 
sorumluluklarını kesin olarak ayırt ve teshil 
eden kanunun şimdiye kadar halen çıkarılma
mış olması büyük bir ihmalin ifadesidir. Bun
dan başka halen uygulanmakta olan, teşkilât 
kanunundaki Genelkurmay Başkanlığı ile kuv
vetler kumandanlarının da, vazife, yetki ve so
rumlulukları belirtilmiş değildir. Bakanlıkla 
Genelkurmay ve Kuvvet 'kumandanlıkları ara
sındaki tedahülü önlemek bakımından, kanu
nun süratle çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

b) İçinde bulunduğumuz NATO camiası
na mensup diğer bütün milletlerin silâhlı kuv
vetlerinin teşkilât kanunu olduğu halde, bizim 
ıböyle bir'kanunumuzun henüz çıkarılmamış ol
masını üzüntü ile karşılıyoruz. Bu kanunla; kad-
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ve deniz kuvvetlerinin tesirine mâruzdur. İni
kat Türkiye'nin bu silâh ve vasıtalarla birlik
te geniş hudutlar üzerinde Kara Kuvvetlerinin 
de tesirine mâruz kaldığını bir kere daha dos- . 
tumuza hatırlatmak ve mesul Hükümetin dik
katini çekmeyi bir vazife biliriz. Kısılmakta 
olan Amerikan yardımı muvacehesinde hâsıl 
olan durum ciddî olarak tetkik edilmeli, buna 
»•öre neticeleri şimdiden hesaplanmalı ve 'tedbir
ler alınmalıdır. 

3. Bu sene genel bütçeden Millî Savunma
ya ayrılan miktar : 

2 910 8.1.3 300 liradır. 1963 bütçesinden 
107 049 786 lira fazladır. Böylece 1964 malî 

yılı bütçe teklifi genel bütçenin % 21,64 üdür. 
Bütçenin; 1 552 566 006 personel giderleri

ne, 

407 551 000 yiyecek, yem ve yakacak gider
lerine, 

249 370 000 Giyim - kuşam giderlerine, 
292 076 000 yatırım giderlerine, 
509 250 000 Harb, silâh, araç,, gereçleriyle 

ulaştırma, sağlık, tedavi, eğitim, araştırma, ge
liştirme, NATO ve CENTO giderleri, silâhlı 
kuvvetlerin bütün ikmal ve idame ve idare 
masraflarına tahsis edilmiştir. 

Bütçenin çeşitli fasıllara ait harcamaları 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 1 nci kitapta 
gösterilmiştir. 

Bakanlığın bütçe teklifinden Bakanlar Ku
rulunca çeşitli fasıllardan 114,5 milyon liralık 
indirme yapılmıştır. İndirme yapılan fasılların 
en mühimleri 14 milyon yiyecekten ve 6 milyon 
giyecekten olan yekûn 20 milyon liradır. Bu
nun da genel bütçeden Millî Savunma bütçe- ı 
sine ilâve edilmesini, Karma Bütçe Komisyonun
da arz ettiğimiz halde bir neticeye bağlanma
dı, bakanlık bilâhara bu ihtiyacı nasıl karşı-
lıyaeak, dikkatinize arz ederim. Millî Savunma
nın gücünü tâyin eden başlıca üç ana unsur 
vardır. 

1. İnsan gücü 

2. Makina, tcchzat, tesisler ve malzeme, 

3. Sefer stokudur. 

4. Personel «insan gücü» 
Her devirde yeni silâh, araç ve gereçler ica- | 
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dedilmiştir. Fakat harbi yapan ve zaferi 'ka
zanan insandır. 

a) Halen Silâhlı Kuvvetlerimizin fiilî kad
rosu 450 000 civarındadır. Muhterem arkadaşla
rım silâhlı kuvvetlerin değeri subay heyetiyle 
ölçülür. Subaylar harb okullarından yetişir. 
Harb okullarının dört seneye çıkarılması, su
bayların taktik, teknik ve kültür bakımından 
daha iyi yetiştirilmelerini sağlar. 

Gençlerin disipline alışkın olarak harbokul-
larımıza gelmelerini temin bakımından, bu okul
lara kaynak olan askerî liselerin bilhassa geri 
kalmış bölgelerimizde artırılmalarını faydalı 
mülâhaza etmekteyiz; 

Lise mezunlarının yedek subay olamadığı 
bir devirde astsubay yetiştirme usulümüz de 
derhal değiştirilmeli ve astsubay yetiştirme 
okullarımıza lise mezunları alınmalıdır. 

Bugün tatbik edilmekte olan «Subaylar He
yetine Mahsus Terfi Kanunu» nun günün şart
larına ve ihtiyaca kâfi gelmediği kanaatindeyiz. 
Personelin tam hakkını vermek bakımından bir 
kıstasa ihtiyaç vardır. Bizim görüşümüze göre 
bu kıstasta; yaş, sağlık, kabiliyet «ilmi ve 
sicili» ve içtimai durumu esas olmalıdır. 

42 sayılı Kanundan evvel emekli olmuş su
baylarımızı da mağduriyet ve mahrumiyetten 
kurtarmak için gerekli tedbir ve kanun tasarısı
nı hazırlatarak Parlâmentoya sunmasını Sayın 
Bakandan istirham ediyoruz. 

— Orduda bâzı meslek mensupları sınıfları
nın hususiyetine göre maaşından başka tazminat 
almaktadır. Fakat bu sınıflara dâhil olmıyan 
subaylar da vazife yapmaktadır. Buna göre fi
ilen kıtada çalışan ve eğitime çıkan subay ve 
astsubaylarla tank, dağ ve ücra yerlerdeki ra
dar subay ve astsubaylarına da kıta tazminatı 
verilmesini ordudaki ikiliği kaldırmak bakımın
dan zaruri telâkki etmekteyiz. 

Kıyafet : Askerin bedenen ve dimağen oldu
ğu gibi kıyafet bakımından da mükemmel olması 
gerekmektedir. Bir askerin eğitim, harici ve 
merasim olmak üzere üç kat elbisesi olmalıdır. 
Teçhizat olarak kullanılan Amerikan, İngiliz, 
Alman ve Fransız çelik başlıkları mukavemet 
bakımından ihtiyacı karşılamağa yeterse de şe
kil bakımından millî değildir. Bu çelik başlık
la rdaki mukavemet verilmek suretiyle, millî 
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ruh ve bünyeye uygun Türk tipi (Tolga) bir çe
lik başlığın yapılmasını uygun mütalâa etmekte
yiz. Tetkiki ile tensip buyrulduğu takdirde ev
velâ muhafız ve merasim kıtalarından başlamak 
üzere tedrici surette bütün orduya teşmil etmek 
imkân dâhiline girer. 

5. Eğitim ve öğretim : Ordu teşkil etmenin, 
binlerce insanı iş hayatından ayırarak silâh al
tına almanın mânası, millet fertlerini sıra ile 
eğitime tabi tutarak memleket müdafaasına ha
zırlamaktır. O halde maksat eğitimdir. Bunda 
muvaffak olmak için, diğer faktörlerle birlikte 
arazi ve iklim şartlarının da elverişli olması lâ
zımdır. 

a) Bugün temel eğitimi yaptıran eğitim 
merkezlerinden Manisa'daki hariç, diğerleri bu 
arazi ve hava şartlarından mahrum oldukların
dan kış aylarında arazi ve eğitim alanlarına çı
kamamaktadırlar. Bu mahzurları önlemek ve 
senenin 365 gününde çalışacak şekilde eğitim 
merkezlerinin daha müsait bölge ve hava şart
ları olan yerlere nakilleri büyük faydalar sağlar. 
Karma Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakan yer
leşme ve tesislerin bulunması düşüncesinden bu
gün için eğitim merkezlerinin başka yerlere na
killeri maddeten imkânsızdır.» dediler. Tekrar 
soruyoruz. Maksatmı feda edilecek yoksa mev
cut derme çatma tesisler mi? Plânlı kalkınma 
devresinde bu hususun da dikkat nazarına alı
narak tetkika tabi tutulmasını ve tedrici bir in
tikali zaruri mülâhaza etmekteyiz. 

6. Eğitim için en çok lâzım olan hafif silâh
ların atış alanlarının bir an evvel yaptırılması 
hepimizi sevindirir. Fakat biz bildik bileli bu 
atış alanlarının yaptırılmaları ele alınmış olması
na rağmen bir neticeye ulaştırılamamıştır. 

c) Bugün tatbik edilen eğitim sistemi NA
TO (Amerikan) standardına göre yapılmak
tadır. Bu sistem personeli ihtısaslaştırmakta 
ise de aynı zamanda inisiyatiflerini de tahdide't-
mektedir. Bununla beraber millî ve tarihi ana
nemize uygun olarak personelimize dinamizm 
ve inisiyatif sağlıyan daha dinamik bir eğitim 
sisteminin tatbik edilmesini zaruri görmekteyiz. 
İnisiyatiflerini kaybeden orduların düşecekleri 
haller çok hazin olur. 

d) Eğitimde parola, karar verme, sürat ve 
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şiddet olmalıdır. Bunlarla birlikte mânevi eği
time de çok önem vermek lâzımdır. 

e) Eğitimin gayesi, attığını vurmaktır. O 
halde bütün personeli, attığını vuran birer mu-
hartbolarak yetiştirdiğimiz takdirde eğitimin 
neticesini almış oluruz. 

f) Eğitim ve öğretimle ilgili askerî neşri
yat, ordumuzun tarihi haşmeti ile mütenasip 
değildir. Ordu dergilerimiz en salahiyetli ve 
kuvvetli yazarların öğretici makaleleriyle dola
cak şekle sokulmalıdır. 

g) NATO ve CENTO camiasında müşterek 
vazife görecek modern orduların askerî neşriya
tını takibedecek ve bizim bloka dâhil olmıyan 
bilhassa komşu milletlerin silâhlı kuvvetlerinin 
durumlarını takip edecek, Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının yabancı dil bilmeleri de zaruri
dir. Bunu temin için okullar devresinden başlı-
yarak personeli yetişdirmelidir. Yalnız Ordu Dil 
Okulunun bu hususu temin edeceğine kaani de
ğiliz. Ayrıca bu maksatla NATO devletlerinde 
muayyen müddetle karşılıklı subay ve astsubay 
mübedelesinin de faydalı olacağına işaret etmek 
isteriz. 

h) Bizim bu millete yapacağımız en büyük 
hizmet, milletin bütün fertlerini okutmaktır. Iş-
te askerî okuma - yazma okulları da bu hizmet 
için kurulmuş müesseselerdir. Bu okullarda bü
tün kitapların parası Amerikan halk yardımı 
faslından sağlanmaktadır. 1959 dan beri bu 
okullardan 240 000 er geçmiştir. Alman randı
man % 65 tir ki, bizim anlayışımıza göre çok 
azdır. 

i) Ordu mensuplarını çevik ve canlı yetiş
tirmek için beden, eğitimi ve spora çok önem ver
mek gerekir. Kıtalarda çeşitli branşlarda müsa
bık sporcu yetiştirmekle beraber, beden eğitimi 
ve sporun bütün kıtalar ve müesseselere teşmili, 
eğitimin kolaylaştırılması ve ordunun hareket ka
biliyeti bakımından zaruridir. 

j) Kara, ve Deniz müşterek tatbikatları, 
atışlı tatbikatlar, uzun yürüyüşler ve alarm tat
bikatlarının Silâhlı Kuvvetleri harbe hazırlıya-
cağma kaaniiz. Hareketsiz kuvvetlerin mâruz 
kaldıkları feci halleri harb tarihinde görmek ko
laydır. İkinci Dünya Harbinin başında hareket
li ve ezici Alman harb makinasmm karşısında, 
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Polonya, Fransa, Belçika, Helanda ve Balkan 
devletleri bu halde idi. 

7. İaşe : 
Eğitimden tam randıman alabilmek için per

sonelin sıhhatli olması gerekmektedir. Bu da her 
çeşit bakımla olur. Bakımın başında yiyecek ge
lir. Yiyecek bir kanunla tesbit edilir. Bugün hâ
lâ ordunun tatbik ettiği Yem - taymat Kanunu 
Mahmut Şevket Paşa zamanından kalma kanun
dur. Bu kanuna göre bir ere günde verilen istih
kak 74 kuruştur. Fakat bu 74 kuruş o günün ra
yiç ve para değerine göredir. Bugün bu 74 ku
ruş 740 kuruş olmalıdır. 

Bu kanunun yetersizliğini telâfi bakmamdan 
bugün kıtalarda , ambar rayicine göre bir erin 
günlük istihkakı Kara Kuvvetlerinde 241, De
niz Kuvvetlerinde 307 kuruşa çıkarılmıştır. Bu
günün şartları ve modern iaşe metodlarına göre 
bunun da kâfi olmadığı aşikârdır. Buna göre her-
şeye takdimen, yeni ve ihtiyacı tam karşılaya
cak bir iaşe kanununun çıkarılmasını ehemmi
yetle arzu etmekteyiz. Karma Bütçe Komisyo
nunda bu kanunun Meclise sevk edildiği bildiril
di. Bunun da uyuyan kanunlar meyanında ol
mamasını, takibi ile bir an evvel çıkarılmasını 
istirham ediyoruz. İaşenin, sınıfların hususiyeti
ne göre tanzim edilmesi, standart bir hale geti
rilmesi, iaşe maddelerinin muhafazası ve bütün 
mutbakların en kısa zamanda mazotlu mutbak-
lar haline getirilmesi, seyyar mutbakların eğitim 
maksadiyle kullanılmaları üzerinde durulacak 
önemli bir keyfiyettir. 

8. Lojistik : 
Bu hizmet, Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket 

kabiliyeti ateş kudreti ve gereç ihtiyacını temin 
eden hizmettir. Bize lojistik de yardım eden ikili 
anlaşmamız olan Amerika ve az olarak da Kana
dadır. Biz Silâhlı Kuvvetlerimizi yalnız bu yar
dıma terk etmemeliyiz. Kalkınma Plânında Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin nazara alınmadığı geçen 
seneki bütçe tenkidinde ifade edilmiştir. Ordu
nun her şeyden evvel silâh, tank, mühimmat, va
sıta, yedek parça, akar yakıt, muhabere malze
mesi, uçak ve gemi gibi henüz memleketimizde 
yapılması imkânı olınıyan teknik ve ağır kritik 
malzemeye ihtiyacı vardır. 40 seneden beri ted
bir alınmadığı ve bunları yapacak millî endüstri 
kurulmadığı için, bu malzemeleri hep yardımdan 
beklemekteyiz. Halbuki bize verilen malzemeden 
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bir kısmı (Akümülâtör, vasıta lâstiği, mühimmat, 
akar yakıt, ciplerin ve reoların monte işi, Tür
kiye'de temini mümkün olan bütün yedek parça
lar) Türkiye'de yapılıyor, diye verilmemekte
dir. Akar yakıt her sene bütçeye 310 000 000 
liraya malolmaktadır. Yardım daha ziyade mem
lekette yapılması mümkün olmıyan elektronik, 
mekanik ve nükleer silâh ve malzeme ile Türki
ye'de yapılamıyan jet benzini ve bütün yağlara 
inhisar etmektedir. Bu takdirde yardım progra
mından kısılarak çıkarılan yedek parça ve mal
zemeler nasıl temin edilecektir, bunun için ayrıl
mış bir para var mıdır? 

Bizde eskiden beri sürüp giden çeşitli ikmal 
maddelerinden stok ihtiyaçlarımızın 14 milyar 
liranın üstünde bulunduğunu, bu stokların bir 
plân dâhilinde temini için gerekli çalışmaların 
yapıldığını ve imkânların araştırılmakta olduğu
nu Sayın Bakan geçen seneki bütçe konuşmala
rında söylediler. Peki şimdiye kadar ne yaptı
lar? Bir şey yapıldığına kaani değiliz. Bu kadar 
dar ve yetersiz bir bütçe ile bu muazzam stok
ların temini için yüzlerce seneye ihtiyaç vardır. 
Hükümet ve Genelkurmay olarak, en mühimle
rinden başlamak suretiyle bu stoklar temin edil
melidir. Bugün kimse bir şey sormazsa bile ya
rın tarihin mesul edeceğini unutmamak gerekir. 
Bizim gibi, jeopolitik bakımdan kritik bir mev
kide bulunan ve yardıma ihtiyacı olan milletle
rin takibedecekleri basiretli yollarla barış zama
nında stoklarını tamamlamak ve bu stokları nük
leer taarruzlardan koruyacak şekilde yeraltı ve 
yerüstü tesisleri meydana getirmektir. Tabiat 
yurdumuza bu imkânları vermiştir. Fakat biz 
istifade edememişiz. Nitekim senelerden beri An-
karada şehrin içinde bulunan ana ikmal depomu
zu Allah'a terk etmiş vaziyetteyiz. Nükleer si
lâhlardan evvel Hava Kuvvetleriyle bile tahribe 
müsaittir. Sonra, şehir içinde böyle mühim bir 

askerî depo olmaz, şehrin içinde bunun Kara Sa
vunması da çok güçtür. Sabotajlara müsait bir 
hedeftir. Bunun için Hükümet ve silsileten bü
tün mesullerin dikkatini çekeriz. Ankara civa
rında bu depoyu kaldıracak yer mi yok? Tehli
kenin haber vermeden en geniş ve rahat bir za
manda geleceğini evvelce de arz etmiştik. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket kabiliyeti bir
likler elinde bulunan bütün vasıtaların faal, ba-

— 311 — 



ö. Senatosu B : 37 
kimli, akar yakıt ve şoförlerinin tamam olmaları 
ile kabildir. Kanaatimize göre bu vasıtalar harb 
vasıtasıdır, hizmet vasıtası değildir. Bunun için 
ordu araçlarının hor kullanılmamaları lâzımdır. 
Bilhassa muharip birliklerin eğitimi aleyhine 
olan ve malzemenin yıpranmasını intaceden iş
lerde araçları kullanmamak lâzımdır. Her şey 
harbin kazanılması içindir. O halde vasıtaları 
da harb ilcin hazırlatmak ve saklamak mecburi
yetindeyiz. Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket 
kabiliyeti ile ilgili bir de şoför ihtiyacı vardır. 
Bilhassa 1948 den beni alınan birçok tedbirle-
>re rağmen ıSilâhlı Kuvvetlerimizin şoför, ma
kinist ve operatör ihtiyaçlarının karşılanama
dığı bilinen bir keyfiyettir. Bu mühim ihtiyaç
ları karşılamak bacımından bugünkü gayret
lere ilâveten kanuni1 tedbirler de almak fay
dalı olur. Hareket kabiliyeti ile ilgili olarak 
bir de aıkar yakıt meselesi vardır. Memleke
timizdeki petrol istihsalini arttırmak, rafineri
lerin kapasitelerini çoğaltmak ve hariçten te
min edilen akar yakıtı yalnız eğitimde sarf et
mek ve seferi payları tamamlamakta kullan
mak gerektiği kanaatındayız. Bu münasebetle 
şunu da arz edeyim ki, 1948 :e kadar hareket 
kabiliyetimiz çok zayıftı. Bu seneden itibaren 
hariçten alınan yardım malzemesi ile hareket 
kabiliyeti artmaya başladı. Bütün ordu birlik
leri motorlaştı ve 1959 da en yüksek dereceye 
('% 80 - 90) çıktı. Bugün ne haldedir, bilmiyo
ruz. 

Deniz Kuvvetlerimiz için gemi alacak du
rumda olmadığımıız da Karma Bütçe Komisyo
numda belirtildi. 

)9. (Sağlık hizmetlerimiz : 
bağlam dimağ sağlam vücutta bulunduğu I 

(gibi, silâh ve vasıtaları da sağlam insanla,r kul
lanırlar. tşte bu anlayışın ışığında Silâhlı Kuv
vetlerimizin sağlık üslerine de önem vermemiz 
gerekmektedir. Bu aynı zamanda memleket 
sağlığına da hizmettir. Sağlığın birinci derece
de her çeşit bakıım, ondan sonra da sağlık eği
timi ve sağlık tesisleriyle temin edileceği ger
çeğine inanmak lâzımdır. Silâhlı Kuvvetleri- I 
miızi bütün bulaşıcı hastalıklardan uzak tut- I 
inakla, dolayısiyle memleket sağlığına da hiz
met etmiş oluruz. 

Bu sene sağlık hizmetleri içi ti 22 812 000 
lira tahsis edilmiş olup geçen seneye nazaran | 
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10 428 000 lira fazladır. Bu paradan Eskişe
hir, Ağrı ve Isparta'daki hastanelere yapılacak 
yeni ilâvelerle, geçen yıllarda çeşitli yerlerde 
yapılan sağlık tesislerinin inşaatının ikmaline 
sarf edilecektir. 

Yalnız 2129 sayılı Kanunla üç senede inşaa
tının tamamlanması istenen Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi inşaatının mâruz kaldığı duru
mun büyük bir ihmal ve dikkatsizliğin neticesi 
okluğu kanaatındayız. Böyle pahalı ve mühim 
bir tesis yaptırmaya tâlibolan mütaahhitlerin 
durumlarının tesbiti gerekmez miydi? Peki, 
ihmali görülenler ne oldu ve bu akademimin 
kışladan muhavvel bir binada çalışmaya de
vam etmesi her halde .ihmali olan mesullerin 
vicdanımı sızlatmalıdır. 

(Silâhlı Kuvvetlerimıizin mevcut hastaneleri 
şöyledir; Kara Kuvvetlerinde % 50, Deniz Kuv
vetlerinde % 90 ve Hava Kuvvetlerinde % 80 
dir. Sıhhi ikmal kaynaklarına gelince : 
1. Yardımdan, 2. İç piyasadan, 3. Kendi 
imalâthanelerimizden, temin, edilmektedir. 

10. İskân durumumuz : 
'Silâhlı Kuvvetlerimizin; kışla, lojman, de

po, garaj, hastane, okul, askerlik şubesi, din
lenme evi, hudut karakoulu ve ordu evleri ih
tiyacıdır. Devlet büyük malî sıkıntı içinde 
bulunmasına rağmen her sene bu maksat için 
mühim tahsisat •ayrılmaktadır. Bu sene iskân 
ihtiyaçları için bütçeye 49 '298 000 lira kon
muş olup geçen seneye nazaran 702 000 lira 
noksandır. Bu ödemekle, bilhassa İstanbul'da 
Kalender, Keşan ve İzmir ordu. evleri inşaa
tının tamamlanması ve tevsileri yapılacak ve 
ıayrıea Bursa'da bir dinlenme binası yaptırıla
caktır. Lojman olarak 1903 yılına kadar 4 600 
lojmanın yapılmış .olması şayanı şükrandır. 
1 677 lojman inşa edilmekte olup sene sonuna 
kadar iskâna açılması takdire şayandır. Bu 
sene ve mütaakıp senelerde verilecek tahsisatla 
bu mühim ihtiyacın, da karşılanacağına inanı
yoruz. Bununla 1) er ab er ordunun: iskân duru
munun da bugünün, şartlarına uygun, olmadığı 
hepimizce malûmdur. Sayın Bakana, Karma 
Bütçe Komisyonunda sorduğumuz, «sığınak 
ve bu misillû barınaıklarda yatan kıta ve er 
var mı?» sualimizin cevapsız bırakılması şüp
hemizi mueibolmuştur. Memleketimizde, gerek 
yurdumuzun ve gerekse NATO camiasının sa
vunması için de tesisler yapılmaktadır. 
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Her sene yapıhıı NATO savunma tesislerine 

Türkiye'nin iştirak payı % 1,1 dir. Askerlik 
şubelerimizin durumuna gelince; 03'7 şubeden 
207 sinin halen kirada ve 18 nin de yeniden 
yapılmakta .olduğu bildirilmiştir. 

Hudut karakollarımız : 

Memleketin (hududunu tâyin ve tesbit ede
cek olan hudut karakollarımız, milletin tari
hî haşmeti ile mütenasibolmıyacak şekilde ba
sit, medeni ihtiyaçlardan mahranı ve bakım
sızdır. Evvelce bizim birer eyaletimk ve şim
di komşularımız olan milletler hudut karakol
ları ile mukayese edildiği takdirde, üzülmeme-
nin imkânı yoktur. Bu manzara karşısında 
hisli her insanın yüzü kızarır ve ımillî gururu 
rencide olur. Bu hali önlemek için, Türkiye 
Kalesinin burçlarını teşkil eden hudut kara
kollarımızı millî bünye! ve mimariye «göre sü
ratle ıslâh edilmeli veya yeniden yapılmalıdır. 
Bu aynı zamanda personelin (maneviyatını yük
seltecek ve 'gururunu okşıyacaktır. Sayın Ba
kan Karma Bütçe Komisyonunda hudut kara
kolları için 23 milyon 500 bin liraya ihtiya/çol-
duğunu, her sene nispet dâhilinde hu para ve
rildiği takdirde 1968 de bütün karakolların ik
mal edileceğini (bildirmişlerdir. 14 milyarlık 
bütçeden bu mübrem maksat için gerekli öde
neğin ayrılmayışı üzüntümüzü mucilbolmuştur. 

Garnizonlarda personelin ibadet yerleri, 
bilhassa garnizonların su ve elektrik ihtiyaçla
rı üzerinde durulacak en mühim hususlar ol
duğu kanaatindeyiz. 

2. Harb tarihi çalışma!anımız : 
Yeter derecede olduğuna kaani değiliz. Bir 

çalışma, verdiği eserle kendini ispat eder. Üzü- I 
lerek ifade etmek .mecburiyetindeyiz, ki, harb I 
tarihi çalışmaları şimdiye kadar çok verimsiz 
olmuştur. Bu yüzden bütün parlak mefahiri 
tarilhiyemîz, 'günden güne karanlıklara gömül
mektedir. 

Dünyada, askerlik, teşkilâtçılık ve. daimî 
'ordunun, babası, uzak ve yakın emsalsiz zafer
lerin sahibi olduğumuz halde, bunları millî 
kaynaklarımıza istinadederek realist bir gözle 
nesillerin istifadesine arz edemediğimiz bir ha
kikattir. Daha eskilere (gitmeden evvel, en ya
kın tarihimizden, Kore Harbi, dünya milletle
rine örnek olan emsalsiz İstiklâl Harbi ve Bi
rinci Dünya Harbini yaptığımız halde, henüz j 
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yazamadığımızı da üzüntü ile 'belirtmek iste
riz. Harp tarihi yalnız hikâye yazmak de
ğildir. Bu seferlerden alman her çeşit sevk 
ve idare prensipleri ve teknik dersler de doğru: 
olarak tesbit edilir. 

Netice : 
Osmanlı - Türk İmparatorluğunun ittilâ. 

devrini yaratan, Birinci Dünya Harbinde 
haçlı armadasını karanlık limana ıgömen, kar
lı dağları ve kız>gm gölleri aşan orduları, za
ferden zafere koşturtan kuvvet, teşkilât, cesa
ret, istihkar hayat, sadakat, talim ve terbiye, 
disiplin, iman, millî ruh ve bakmadı. Bulgünkü 
Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin de, memleket sa
vunması gerektirdiği vakit, ecdadına yakışır 
hamasetler yaratacağına inanıyoruz, T9Ö4 büt
çesinin Silâhlı Kuvvetlerimiz ve yüce mili eti
mize hayırlı ve başanlı olmasını diler, Ada
let Partisi Senato Grupu adına, eski silâh ar
kadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerimiz ımıensupla-
rmı, beni sabırla dinlemek zahmetinde bulu
nan Muhterem Reisimizi ve Senato arkadaşla
rımı hürmetle selâmlarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçu oğlu. 
Y E M TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI

NA SABRÎ TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Sayın 
Başkan: Cumhuriyet Senatosunun mıılhterem 
üyeleri; Millî Savunma Bakanlığının değerli 
mensupları, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimize Anayasamızın 
tevdi etmiş olduğu vazifelerle, dünya sulhu 
için akdeylediğimiiz ittifak muahedelerinden 
dolayı üstümüze aldığıımız ödevlerin, hepsi, siz
lerce malûm olduğundan bunları tekrarlıyarak 
kıymetli zamanlarınızı almıyacağım, 

Biz, Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu 
olarak, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin kendisine dü
şen bu görevleri en gayrimüsaüt şartlar için
de dahi olsa, eksiksiz olarak yapabilecek kuv
vet ve kudrette bulun duralm a sının şart oldu
ğuna inanmaktayız. 

Bu vazifelerin kemaliyle yapılması ilcin şu 
üç hususun «göz önünde bulundurulması lâzım
dır. 

!. Yeteri kadar yetişmiş personele sahiib-
olmak, 

'2. Bu personeli, bir ımuharebeyi kazanacak 
hale getirecek olan har1!) silâh ve vasi tabiriyle 
teçhiz etmek; 
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3. Bu Silâhlı Kuvvetlerin, (hazarda ve har

bin devamı müddetinee de seferde, kudretin
den düşürmemek için lüzumu kadar personel, 
malzeme, eslilha, mühimmat, yiyecek ve giye-< 
cek stoklara malik 'bulunmakla :m'üım.kün gör
mekteyiz. 

Millî Savunmamızın hu kudretini 
ancak, bu hizmetlere yetecek parayı 
ederek elde edilebilir. 

Ancak, halen yarım milyona yakın 
hesliyen Silahlı Kuvvetlerimizin 'bugünkü mo
dern silâh ve malzeme ile teçhiz edilmesi ci
hetteki millî bütçemizle 'mümkün olmamakta
dır. 

Hattâ, muhtelif akitlerle bağlı olduğumuz 
Hür Dünya Milletleri Camiasmdaki vazifeleri
mizin ifasında g'ösiteırdiğiimiz <çalbaya inanan 
müttefiklerimizin; senelerden Iberi Ibize yap
makta oldukları dış askerî yardımlara rağmen 
dahi, 'Silâhlı Kufv/vetlerimiz'i, edheri cÜhet arzu
ladığımız sejviyede tutma imkânını sağlamış 
s ayı lamayız. 

Neftice olarak, biz Türk Milleti, silâih ve 
teçhizat noksanlarımızın verdiği safiyeti, mil
lî karekterimiz olan kahramanlık, fedakârlık, 
yüksek eğitim kabiliyetimizle gidermek 5ı asi e 
tinde olduğumuza da, Yeni 'Türkiye 
olarak inanmaktayız. 

Partisi 

Muhterem. senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerimizi teşkil eden insan un

surunu, erat - astsuhay - 'generaller de dâhil ol
mak üzere subay olarak adlandırılıp; 'bu sıra
ya göre mütalâa etmekte kolaylık görmekte
yiz. Silâlhh Kuvvetlerimizin çeşitli ıh'iizımetleri 
dolayısiyle, yurdun kalkınmasına yararlı ye
tişmiş pers'onel olarak memleketine döndürül
mekte olan erlerimizi, 

Askere almadan dVvel haşlayıp, 4J5 yaşını 
ikmal edilp çağ dışına çıkacağı zamana kadar 
düşünmeye mecburuz. Askere almadan evvel 
düşüneceğiz, 'çünkü huigünkü Iharb usul »ve kai-
deleriyle 'harb silâh ve »vasıtaları muvacehe
sinde ; 

Askere alacağımız insanlar, asker olmadan 
evvel buna ait bâzı kabiliyetler iktisaibederek 
gelmişler ise, 

Harbe hazırlama kısa, 
Eğer 'her hangi Ibir görgü ve bilgiye sahiib-

olmadan gelmişler ise !bu hazırlık -zamanı hem 
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clalha uzun, hem de dalha verimsiz olur. Bunun 
içindir ki, milletimizi askerlik .çağına gelme
den evvel ;bıı yola tevcih edebilecek kısmî bir 
tedbir almamız lâzımdır. 

Bu, Millî Savunma ve Millî Eğitim sorum
lularının müşterek anlayışiyle yapacakları 
muameleye ibağlıdır. Bunun en basit başlan
gıcı : 

Bugün % 30 veya 40 olan okuma - yazma 
bilen 'vatandaş miktarını plân devreleri içinde 
en az % 90 seviyesine çıkarmaktır. Yalnız, 
ilk mekteplerimizin ister üçüncü, ister heşınci 
sınıfından mezun olmuş gocuklarımızın (hepsini 
okur - yazar ka'bııl etmemek lâzımdır. Zira, 
okuma - yazıma, devamlı meşjgul olunmazsa, ça
bucak unutulan ve elden giden hir (hassadır. 

10 - lı2 yaşında ilkokul bitiren 'bir çocuk, 
bugün olduğu ıgibi, köyde okuya'cak kitap, 
yazacak (bir mevzu (bulamadığı için, askere -gel
meden köyde .geçirdiği 8 - 1 0 sene içinde 'bil
diğini unutmuş .olarak askere 'geldiğini gör
mekte idik ve 'görmekteyiz. 

İlk mekteplere verdiğimiz ehemmiyet, emek 
ive paranın ç'oğu hu halamdan askerî maksada 
kâfi derecede yararlı olamamaktadır. 

Bunun için, okuma - yazma bilenlerin, (bil
diklerini unutmadan askere gelmelerini temin 
için ciddî çareler bulunması kalkınmamızın 
istekleri arasına alınmalıdır. 

Ortaokul,sanat enstitüsü ve lise mezunları
nın er olarak hizmete alınmalarında şüphesiz 
çok fayda vardır. 

Ancak, askerlikte, talim ve terbiyenin ga
yesi, 

Askere alındıkları zaman kıymet ve kabili
yetleri ne olursa .olsun, terhis edildikleri za
man hütüniyle, sınıfının ic ah ettirdiği Ibir sevi
yeye ulaştırılarak ordudan ayrılmaları olmalı
dır ki, icâbında ve ileride (verilecek «vazifelere 
Ihazırlanmıa zamanları kısa olsun huigünkü usu
le göre, silâh altına alman eratın terhislerin
de. çoğunun zayı'f ve azmin yeterli olarak ter
his edildikleri .mahiyetindedir. 

Çünkü her sene vasati olarak 200 000 civa
rında er silâih altına alınır. Bunların huigünkü 
duruma göre tahminen 50 000 kişi okuma - yaz
ma bilımeden askere alındıkları ve askerî eği
time haşlamadan evvel 4 ay okuma - yazma 
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öğrenip, ondan s'onra kıtalara 'verildikleri ma
lûmunuzdur. 

Askerlik hizmeti seyyanen '24 ay olduğu ve 
öteki arkadaşları ile birlikte terüıis edildikle
rine göre bunlar, hem talim terbiyeye dört ay 
sonra 'başlatıp, Inern talhsilli ark adaşlar iyi e ay
nı seviyeye yükseltilmiş olarak, terlhis edildik
lerini kalbul elbmeık mümkün değildir. 

Hal böyle olunca, okuma - yazıma bilenler
le, orta, lise tahsiline salhip, ıhem dört ay faz- . 
la eğitime tabi tutup, ıhem de, 4 ay lokuma -
yazma 'öğrendikten sonra kıtaya gelenleri ay
nı Ihiızada addedenleyiz. Bu bakımdan ; 

Millî Savunmada insan gücümüzü, aynı 
kudrete kavuşturarak, askerlik (hizmetini ta
mamlatmak gaye ise; okuma - yazma tabur
ların da geçen zamanı askerlik hizmetinden 
saymamak lâzımdır. Yok eğer, Türk .gençli
ğine, Iharb usul kaideleriyle, silâh ve aracı 
kullanma seviyesinde !bir eğitime talbi tutarak 
telhis edilmek ise, o zamanda; 

Askerlik müddetlerinden talhsillerine göre 
bir miktar indirmek hem okuma şevkini ço
ğaltan, hem de, bütçede önemli bir tasarruf 
sağlama bakımından çjok faydalı tbir hareket 
olur. ilk mektep mezunlarının Ih izm etlerinden 
1, orta mektep mezunlarından 2 ay, lise mezun-
larmınkiııden 4 ay indirilmek suretiyle mua
meleye talbi tutmak, Silâlhlı Kuvvetlerimizin 
mnttıareibe kaibiliyet ve gücünü sekteye uğrat
maz kanaatindeyiz. 

Bu tasarrufların Silâhlı Kuvvetlerim izin 
dış yardım kesintilerine taihsiısi /mümkündür. 

Millî Savunma masraflarının personel is
tihdamı bakımından masraflarını azaltacak 
tedbirlerden Ibirisi de, sakat insanların silâh 
altına alınmaması yoludur. 

Zira, bu sakat talbirine dâhil olan mükel
lefler, 6 ay Ihizmet etmek üzere sakatlıkla
rının icabına '-ve vücut yapısına göre, kısa bir 
temel eğitimine tabi tutulduktan sonra, mü
esseselere tevzi edilerek Ihafilf (hizmetlerde kul
lanılmaktadırlar. Silâlhlı (Kuvvetlere, masraf
tan başka Ibir işe, yaramryan ıbu erlerin şimdi 
değil, icabında ve seferberlikte silâlh altına alı
nıp lüzumlu ve kısa ıbir eğitime talbi tutularak, 
bütün yurdiçi müesseselerinde istiihdaım edilme
si mümkündür. 

Bu (bakımdan da Ibarıiş zamanı bunlar için 
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yapılan masraflar fuzulidir. Bu erlerden ta
sarruf edilecek paralarla sefer stok seviyemi
zin ikmaline 'başlanılmasını dana faydalı gör
mekteyiz. Harta Ihazırlı ki arımızı kolaylaştıra
cak <ve Millî Savunmaya masraf olmıyacak 
diğer bir (hususta Millî Eğitim, Çalışma, Sanayi 
Bakanlığı ile iş 'birliği yapılarak beden eğiti
mi, gençlik teşekkülleri, spor kulüpleri toplu 
hizmet gören müesseselerdeki askerlik çağına 
gelmemiş gençlerle, terfhis olmuşlardan <çağ dı
şına çıkmamış olanlara yurdiçi sa'vunmasını 
da içine alan amelî 've nazari Iharbe hazırlık 
eğitimine tabi tutulmak suretiyle Millî Savun
mamıza yardımcı olarak mütalâa ediyoruz. 

Bu «müesseselerin hemen ihepsinde mevcut, 
'boş zamanlara sahip 'bulunan sivil savunma uz-
manlannm Ibu vazifelerde istihdam edilerek 
başarılı neticeler alınacağına kaani «bulunmak
tayız. Bu yöne tevcifh edilmiş 'bir mesaiyi gör
mek Miyoruz. 

Bu arada; 
Kıtalarımızın sefer mevcuduna çıkarılması 

'hususunda mühim bir noktaya işaret etmek is
tiyoruz. Malûmunuzdur ki, (birlik! erimizin 
Ihazar mevcutları icabında setferi hadde çıkar
mak üzere muhtelif tipte kadrolara göre ter-
tib edilmiştir. 

Bâzı Ibirliklerin % 10 ile % '50 arasında in
sana ve 3 günden Ibir aya kadar zamana ihti
yaçları vardır. 

Bu ikmal işi de en ıgemç doğumdan Ibaşlıya-
rak insan, birliğe yakınlığı bakımından da en 
kısasından 'başlanarak ikmali yapılır. 

Ve daha hazardan ibaret iher askerin sefer
de gideceği 'birlik tâyin ve kendisine tebliğ 
edilir. Halbuki şimdi vatandaşlarımızın en 
gençlerinden 've bilhassa sanatkâr olanların
dan yüzjbinlere varack miktarlar ile yurt dışı
na çalışmaya gitmektedirler. 

Bunların hepsi sefer yerlerini bilseler bile, 
hazırlık ve ikmal devresinde bunların yurda 
cellbi <ve 'hele tertibedildikleri "birliklere ilti
haklarını temini muhaldir. 

Fillha!kkia elde ve Anavatanda daha pek 
çok mükellelf vardır. Bunlarla tamaıml anım ası 
akla gelir. Ama unutmamak lâzımdır ki, se
fer vazifeleri tevzi edilirken ancak bir cüz'i 
Ibir miktar ilâvesiyle ikmali yapılır. Böyle 

, muazzam yekûna varan genç doğum ve sanat-
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kârların hiz-met dışı 'kalmaları ikmali aksatır'. 
Bu 'bakımdan seferberlik hazırlıklarında İni 
noktanın 'mutlaka ıgöz ününde bulundurularak 
mahzurlarını «giderici tedbirler alınmasını lü
zumlu gÖrmekt eyi z. 

Astsubaylar : 
Bugünkü icaplara .göre 'mevcutları subay

lardan çok olan astsubaylarımızın 'vazifeleri 
eskiye nazaran daha fazla ehemmiyet kazan
ın ıştır. 

Bunların 'haiz olmaları ıgereken vasfa ula
şabilmeleri için tatbsîl derecelerinin en az lise 
seviyesine yükseltilmesi lâzımıdır. Maiyetin
de lise mezunu eleman bulunacak ıbır üstün ilk 
mektep bilgisi ile amirlik va'zif esini dirayetle 
(başaracağı umulamaz. 

'Bu hususu evvelki dileklerimizde arz etmiş 
ve henüz 'bir faaliyete geçildiğini /göremediği
miz için temennilerimizi tekrarda fayda ve 
uyarıcılık hizmetini gördüğümüzü sanmakta
yız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin 'her türlü fiilî saha
sında 'başarılı hizmet göreceklerini bildiğimiz 
astsubaylarımızın buıgüıı olduğu gibi, karar
gâhlarda, kıtaların müteferrik hizmetlerinde 
değil; bilfiil kıtalarda ve hattâ takımı komu
tanlıklarında istihdam edilmeleri daha fayda
lıdır. 

Kadrolarımıza ıgöre, hararda bile mevcut
ları noksan olan astsubaylarımızın, seferde ar
tacak mevcutlarını ikmale yarayacak olan jbir 
yedek astsubay sınıfının ihdas edilmesine za
ruret olduğunu .da belirtmek isteriz. 

Astsulbaylariımızın, subayların tabi. tutul
dukları esaslar İçinde nakil, tâyin, terfi ve ter
fihlerinin yürütüldüğünü ıgörmekle alâkalıla
rını takdir ederiz. 

Subaylarımız : 
Bütün; ımodern silâh vasıtaların yardımına 

rağmen, zafere götürülen muharebenin neti
cesini elinde tutabil ecele kuvvetin insan gücü 
ol dıığu şüph esizd ir. 

Bu gücün, en küçük kuruluşu da, fakım, ;1 yü
lük, komutanları da teğmen ve yüzbaşılardır. 
Şu halde, maiyetini vazife sahası içinde istih
kar hayata sevk edecek olan bu subay kütlesin
de lüzumlu olan maddi ve mânevi kudretin te
sisi için bu kademelere uzun zaman komutan
lık yapması lâzımdır. 
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Ne yazık ki : 
Orduda teğmen ve yüzbaşı rütbesindeki bu 

gayretli arkadaşlarımızın im<evcudu çok azdır. 
Buna ı.makabil binbaşı, yarbay, albay ve hattâ 
general rütbesindekiler »o kadar çoktur ki, bun
lara istiih elanı yeri bulmak için /her ay yeni bir 
karar ve kadro çıkarmak ve neticede bu ço
ğalmaya mâni olamadığımız için de, bu rüt'be-
dekileri yerli yersiz kararlarla emekliye selvk 
etmek mecburiyetinde kalmış bulunduk ve ba
dema da bulunacağız: 

Bu, 
ıMeşrutiyetten beri orduya subay yetiştiren 

mekteplerin daima indî mülâhazalarla azaltı
lıp çoğaltılması, subaylığının bazan cazip, ve 
hazan da ananasız hale getirilmesi ve hele ordu 
mensuplarının, tâyin, terfi emeklilik ıgilbi özlük 
haklarını nizama bağlıyan istikrarlı bir kanu
na tabi olmamalarından ileri gelmektedir. 

Çaresi : 3. Askerî personel yetiştiren 
mektepleri ordu ihtiyacını temin edecek mik
tarda hakikî bir statüye göre yeniden kur
mak, 

2. Subayların, terfii erini günlük idare ve 
keyfîlikten çıkıp değişmiyecek -esaslara bağ
lamak, 

3. Eskiden bir subay VG seneyi ikmal et
meden kıdemli yüzbaşı olamazdı. Yani 16" se
ne takım ve 'bölük kumandanlığında 'hizımet 
ederdi. Bu'güu bu müddet 12 seneye indirilmiş 
.olduğundan büyük rütbelerde birikmelere se-
beboimaktadır. 

Genç subayların, maaşları üıç senede bir ar
tırılmak şartiyle binbaşı, 'olabilmek için en az 
18 sene takım ve bölük kumandanlığında istih
dam. edilmedikçe, talanı 've bölük kumandanı 
ihtiyacının asgari hadde inelirilnnesi mümkün 
okumaz. 

4. Yaş 'hadlerini, yaya - at üzerinde /geçir
meye mecburiyet hissedilen devirlerdeki eski 
zihniyetten çıkarılıp bugünkü teknik 'anlayışa 
göre yeniden düzene konulmalıdır. 

5. Albaydan orgenerale kadar f50 lira 'as
lî maaşla idare edilen şimdiki çok garip bare
min; mutlaka yeni bir askerî barem yapılmak 
suretiyle bu aeaipliğrn ortadan kaldırılması ve 
türlü mânalarda ifade edilen hizmet eri zam
mı, tayın bedeli gibi ödeneklerin de bu barem 
içine alınarak yanlış düşüncelerin ortadan kal-
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dırılması. Ordu mensuplarını 'maddi ve mâ
nevi haklardan e.şit .haklara saihip kılacak per
sonel kanununun çıkarılması. 

(). Emeklilik işlerini ibir evvelkilerini pe
rişan edecek tarzdaki Ibıngünkü tatlbikattan çı
karıp denk selviyeye getirmelidir. 

7. Salâihiyetini idari kaızai (mercilerce [bo
zulacak derecede kötüye kullananların, 'bütçe
ye talhmil edeceği -ödemeleri Danıştay karar
larını önlemek tedbiri ile değil, (bilâkis salâihi-
yetlerini kötüye kullananların mesul edilmesi 
süratiyle (haksızlıkların önlenmesi yolu, claiha 
üst makamlarca tercih edilmelidir. 

Şimdi Eski Muhariplerin neşrettikleri si-
yalh kitap 'hakkında kısaca mâruzâtta huluna-
cağıuıı. 

Geçen senelerin (bütçelerinde de arz eyledi
ğimiz ıgiibi, muhtelif samanlarda çıkarımııış ve 
'her seferinde kendinden evvelki emeklileri 
mağdur eden emeklilik kanunlariyle bugün 
Türkiye'de en az 10 türlü kanunla emekliye 
sevk eldilmilş askerî rütbeli şa'hıslar meiveutltur. 

'Bunların en eskil eriyle, kalan dul yetimle
ri acınacak 'haldedirler. 

1.5 seneden beri bu gayriâdil tatbikatın eşit 
hale getirilmesi için yaptığımız çalışmalar, her 
devrin salahiyetlileri tarafından bu haksızlığın 
düzeltileceği vadedilmiş olmasına rağmen, vait-
ler kuru lâftan ibaret kalmış ve maalesef en son 
çıkarılan iki kanun ile de bu kötü tatbikata devam 
olunduğu görülmektedir. 

Halbuki, genç subayın âtisi olan eski muharip
leri, bu gayrilâyık halde görmeleri, kendileri için 
asla meslekte devamı tergip ve teşvik edici de
ğil, bilâkis hayal kırıklığına sebebolmaktadır. 
Ve yine malûmunuzdur ki : 

Halen yaşıyan bu eski muhariplerle, bunların 
dul ve yetimleri yurdun bütünlüğünün temininde 
Cumhuriyetin kuruluşunda, inkılâpların kökleş
mesinde, hiçbir maddi düşüncenin peşinde olma
dan şahıslarına ve mesleklerine has bir faaliyet 
içinde Ömürlerini harcıyarak rütbe iktisabedenle-
rin bugün böyle düşkün bir halde bırakılmalarını 
kadirşinas Türk Milleti asla tervicetmez ve et
memektedir. Ama ne yazık ki, salahiyetli idareci
lerimiz bu hakikatları bildikleri halde, bunların 
dertlerine çaresaz olmak yoluna bir türlü gitmi
yorlar, 

Biz eski muharip olarak Sayın Kahini Sanalan 
ile birlikte bir müddet evvel emekli inkılâp su
baylarını da içine alan bu eşitsizliği giderme mak
sadı ile Parlâmentoya bir kanun teklifi yapmış 
idik. Ama ne acıdır ki, bu teklifimiz Millet Mec
lisi Millî Savunma Komisyonunda bile lüzumlu 
çabuklukla ele alınmamıştır. Şanlı Ordumuzun 
şerefli mazisi olan bu kıymetli eski muhariplerin 
mağduriyetlerini gidermek bahtiyarlığım bize ve
receklere şükranlarımızı arz ederken bugüne ka
dar hiçten sebeplerle, eski muhariplere karşı bu 
haksız tatbikatın reva görülmesinden mütevellit 
teessürlerimizi de arz etmeyi vazife bilmekteyiz. 

2. Silâh ve teçhizata geliyorum. 
Harb silâh vasıtaları ile taşıtların temininde 

Amerikan Askerî Yardımından istifade ettiği
miz malûmunuzdur. Eldekileri en iyi tarzda kul
landığımız, Millî Bütçemiz ile de takatimizin 
âzamisini tahsisat olarak bu kısma koyduğumuz 
halde bir hakikattir ki, 

Uygulamak mecburiyetinde olduğumuz kad
rolara göre mevcutlarımız zikredilmiyecek dere
cede kifayetsizdir. Bu eksiklerimizi bilhassa De
niz Kuvvetlerinde daha bariz olarak görmekte
yiz. Hal böyle iken dış yardım da gittikçe azal
ma, bâzı maddelerin yardımdan çıkarılması, bâ
zı silâh ve vasıtalarının yurt içinde monte edil
mesi mecburiyeti bu ihtiyaçlarımızın millî büt
çeden temini zarureti ile karşı karşıya kalmış bu
lunuyoruz. 

Bu munzam hizmetlere karşılık bulmak lâ
zım olduğuna göre bâzı tasarruflara gidilmesi ön 
plâna alınmalıdır. Bunlardan birisi, demin arz 
ettiğimiz, eratın hizmetlerinden bir kısmının 
azaltılması gelebilir ve millî menfaate uygun da 
olur. 

İkinci; Millî Savunma ve Silâhlı Kuvvetler 
emrindeki ikmal ve tamir kademelerinin döner ser
mayeli ve yüksek kapasiteli bir harb sanayi fabrika
sı haline getirerek Millî Savunma Bütçesi harca
malarının daha tasarruflu kullardmasmı müm
kün görmekteyiz. Böylece Millî Savunma Vekâ
leti iç sanayi hareketlerinin mütehavvil fiyat te
sirinden kurtulacağı gibi ucuz, sağlam, kontrol
lü, hazar ve seferde devamlı ikmal ve tamir şebe
kesine malik olarak emniyet içinde bir ikmal 
servisine kavuşturulmuş olur. 

Kurulmakta olan orta sanat okulunu bu eşa-

317 — 



O. Senatosu B : 37 
sa yönelmenin ilk adımı olarak kabul ediyor ve 
bunun müteşebbislerini takdirle anıyoruz. 

3. Stok işlerimize gelince : Her senenin büt
çe takdiminde bu stoklar için 11 milyar paraya 
ihtiyacolduğu açıklanmaktadır. Fakat 1961 den 
bugüne kadar bu ihtiyaçların ne kadarının temin 
ve bu 11 milyarın ne kadar az olduğu zikredil
memektedir. Bundan henüz stok teminine başla
namadığı mânasını çıkarmaktayız. 

Halbuki her sene yenileriyle tebdil edilmek 
üzere her cins malzemeden bir miktar artırmak 
suretiyle kısmen de olsa bu yola gidildiğini gör
mek isterdik. Bu harcamalara tahsis edilmek üze
re sakat erlerin hazarda silâh altına alınmamaları 
suretiyle elde kalacak mebaliğin bu hizmete tah
sisinde küçümsenmiyecek fayda ummaktayız. 

Bu vesile ile tebarüz ettirmek isteriz ki, Millî 
Savunma hizmetlerimize tahsis edilen bilcümle 
paraların tamamen yurt savunmamızın en verim
li, en faydalı taraflarına ve tahsil edilen yerlere 
sarf edildiğine; Yeni Türkiye Partisi olarak kaa-
niiz. Bu meyanda tasarruf çarelerini göstermek 
suretiyle vazifelerimizi yapmış olduğumuza da 
inanıyoruz. 

Muuhterem arkadaşlar, şimdi bâzı temennile
rimizi belirterek maruzatımızı bitireceğiz. 

Anayasamız mucibince iki senede çıkarılması 
lâzımgelen kanunlardan üç tanesi Bakanlıkça ha
zırlanmış ve Yüksek Parlâmentonun kararların
dan geçerek kanunlaşmış bundan dolayı memnuni
yetimizi arz ederiz. 

Fakat daha birkaç kanun vardır ki, bunlar he
nüz Meclise gelmemiştir. Misal olarak Sıkı Yö
netim Kanunu ile Genelkurmay Vazife ve Salâ
hiyet Kanununu zikredebiliriz. Bu ihmali tasvib-
etmemekteyiz : 

Harb Okulunun yeni esaslara göre düzenlen
mesini gerektiren kanun henüz gelmedi. Harb 
Okul umun yeni ve ileri bir zihniyetle, daha yük
sek seviyeye ulaştıracak olan bu kanunun tezel-
den çıkarılması ve artık bu askerî tahsil ve terbi
ye müessesesinin zararlı tesirlerin elinden kurta
rılması şarttır. 

Orduda tasarrufu sağlamak maksadiyle subay 
ve astsubaylarımızın yazlık kamplarının, her sı
nıfın ayrı ayrı değil topluca kurularak hem hiz
mette hem masrafta azaltmalar yapılmasını tek
lif ederiz. Meselâ İstanbul'da Kara, Deniz ve Ha-
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va Kuvvetleriyle, birbirlerine yakın birlikler bile 
ayrı ayrı yerlerde tesisler kurmaktadırlar. 

Ordu pazarları subayların faydalı bir mües
sesesidir. Ama bunlar mahrumiyet bölgelerine in
tikal ettirilmemiştir. Büyük şehirlerde değil, ihti
yaç bölgelerinde daha faydalı olacağını sanıyo
ruz. Kısa zamanda onlara ulaştırılmalıdır. Gele
cek seneden itibaren akar yakıt da yardımdan çı
kacağına göre motorlu vasıta ile yapılan hizmet
lerin bugünkü hesapsız hareketlerden kurtarıla
rak sarfiyatın "hizmet icabına göre ayarlanması 
lâzımdır. 

Ordu spor işlerini gelişme halinde göremiyo
ruz. Atıcılık, güreş, eskirim, atletizim, cirit gibi 
meslekî sporlarla meşgul olunmadığını görüyoruz. 
Bu çalışmalara çok önem verilmelidir. Askerlik 
hizmetinin sağlam vücuda dayandığı malûmdur. 

Parlâmento üyelerinin memleket içinde yapı
lan tatbikat, manevra, teftiş gibi ordumuzun gök-
sümüzü kabartacak faaliyetlerinden bâzılarına 
müşahidolarak çağrılması ve bâzı garnizonlarda 
askerimizin hayat şartlarını garnizon teftişleri 
esnasında görmelerine müsaade edilmesi hususu
nun faydalı neticeler vereceği kanaatinde olduğu
muzu ifade ederiz. 

Emekli subayların, aile efradının da askerî 
hastanelrde meccanen tedavileri için geçen sene 
bir kanun kabul buyurmuştunuz. Bu kanunun 
tatbikatında bir aksaklık görülmektedir. 

Emeklinin veya dul yetimin evlenmemiş bir 
kızı vardır. Bu kızın meccani muayenesi sağlık 
fişine sahibolaması için askerlik şubesine müra
caatında velisinin doldurduğu beyannameye rağ'-
ınen ayrıca kendisinden çalışmaz olduğuna dair 
bir heyeti sıhhiye raporu istenmektedir. Sağlam 
ve fakat evlenmemiş bir kızdan çalışamaz diye ra
por istenmesi mânâsız bir istektir. Beyannameyi 
imzalıyan aile reisinin beyanına itimat etmek kâ
fidir. Ama bu arada dışarda çalışan evlenmemiş 
kız çıkarsa, bu gibilerin aile reisleri hakkında mu
amele yapmak en doğru yoldur. Bu lüzumsuz for
malitenin bir talimatname ile kaldırılması kanu
nun ruhuna uygun bir hareket olur. 

Kıymetli senatörler; 
Millî Savunma Teşkilâtımızla, Silâhlı Kuv

vetlerimizin iskân, iaşe, yedirme, giydirme, moral 
ve sosyal bakımdan her gün biraz daha ileri bir 
kudret ve kabiliyete ulaştırıldığına ve verilecek 
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her türlü vazifeyi ifa yolunda emniyet ve itimat
larınıza lâyık hale getirilmesi için her çareye baş
vurulduğuna inanarak ve daha ileri başarılar te
mennisiyle kahraman ve fedakâr Silâhlı Kuvvet
lerimizle ve Yüce Heyetinizi Yeni Türkye Par
tisi Senato Grupu adına hürmetle selâmlar. 1964 
bütçesinin Türk Milletine, Millî Savunma camia
sına, Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı neticeler 
vermesini Ulu Tanrıdan niyaz ederiz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÂLÎ AKSOY (Ça

nakkale) — Millî Savunma Bakanlığının 1964 
malî yılı bütçesi tenkid raporumuz: Halk Parti
si grupu adına; 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Cumhuriyet Senatosunun kıymetli 

üyeleri huzurunda 1964 malî yılı bütçesini müza
kere etmekteyiz. Bu bütçe üzerinde Grupumu-
zun görüş, mütalâa ve temennilerini arza başlar
ken Silâhlı Kuvvetlerimizin feragatli ve fedakâr 
mensupları Cumhuriyet Halk Partisinin Senato 
Grupu adına sevgilerle, saygılarla selâmlarım. 
Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığın 1964 malî 
yılı bütçesi takdim raporunda giderleri belirti
len listeler tam bir tetkik mahsulü, hakiki ihti
yaçlar sırasiyle göz Önünde tutularak tesbit ve 
tanzim kılınmış uzun çalışmalar sonucu elde mev
cut malî imkân ve fakatlara göre hazırlatıp vü
cuda getirilmiş olan bütçede geçen yıllarda ol
duğu gibi bu yıl da tam bir tasarruf zihniyeti 
içinde düzenlenlenmiş olduğu görülmüştür. 

Sayın arkadaşlarım; 
İkinci Dünya Harbi savaşından sonraki dev

rede bütün dünyanın bellibaşlı devletleri Batı ve 
Doğu bloku halinde ikiye ayrılmıştır. Bu bloklar 
bugün de aynı hedef ve ehemmiyetinin karakte
rini muhafaza etmektedir. Doğu ve Batı mem
leketlerin müesses ideolojilerine göre dünyaya 
hâkim olma gayretlerinde hür milletlerin her 
türlü savunma, dayanma kudreti ve kabiliyetleri 
ve bütün kaynaklarını hedef tutan yıkıcı ve teh
likeli davranışlarına karşı Batı dünyası milletle
rini daha sıkı iş birliğine sevka mecbur bırakmış
tır. Doğu Blokuna bağlı memleketlerle en geniş 
ve müşterek hudutlara sahip olan ve bu itibarla 
NATO ya CENTO ittifaklarının bir üyesi olarak 
birtakım taahhütler altına girmiş bulunan mem
leketimizin, coğrafi ve stratejik durumu itibariy-
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le Orta - Doğu ve Afrika'ya vâki olacak her han
gi bir kominist nüfuzunu mümkün kılacak en 
müsait ileri bir üyesi durumunda bulunuşumuz 
hasebiyle kominist dünyasının topraklarımız üze
rindeki ihtirasla dolu emellerini değişmez ve vaz
geçilmez hale getirmiş bulunmaktadır. Bunun için 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, millî varlığımızın, güveni
mizin temel unsuru olarak her şeyin üstünde yur
dumuzu, bekayi hayat ve istiklâlimizi, Cumhuri
yetimizi korumak ödevini üzerine almış; müşte
rek savunma mükellefiyetine katılmış bir varlık 
olarak uhdesine mevdu bu hizmet ve vazifeleri 
şerefle yapmak sorumluluğunu da yüklenmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla nereden gelirse gelsin 
vukuu muhtemel her türlü tecavüzlere karşı yur
dumuzu korumak için insan gücümüzü, silâh, 
teçhizat, malzeme ve tesislerimizi her an hizmete 
hazır bulundurmaya NATO - CENTO ittifakının 
bir üyesi bulunmamız hasebiyle uhdemize düşen 
milletlerarası vecibeleri yerine getirmeye ve bu
nu idameye mecbur bulunmaktayız. îşte bu mec
buriyet dolayısiyledir ki, ilmî ve teknik araştır
maların ışığı altında bu imkânların Silâhlı Kuv
vetler camiasmca vukufla kıymetlendirilmekte 
olduğunu görmenin derin hazzı ve huzuru içinde 
bulunduğumuzu bu kürsüden beyan etmek iste
riz. 

Saygı değer arkadaşlarım: Bakanlığın 1964 
malî yılı bütçe teklifi; plân hedefleri ve strateji
si esaslarına göre 3 090 000 000 lira olarak tek
lif edilmiş bundan Silâhlı Kuvvetlerimiz tara
fından yapılan tasarrufla bu miktar 3 064 000 000 
lira olarak tesbit edilmiş fakat Bakanlar Kurulu-
luna gönderilen tekliften 153 547 712 lira ten
zil edilmek suretiyle 2 910 813 786 liraya düşü
rülmüş olduğu görülmüştür. Bu itibarla bu yılın 
bütçe tasarısı 1963 Bütçesi ile karşılaştırıldığı 
takdirde net artışın 107 049 787 T. L. dan iba
ret olduğu ayrıca bu tasarruf cümlesinden ola
rak bu yılın fiilî kadrolarında da geçen yıla naza
ran nispî bir azalma görülmektedir. Hülâsa ola
rak 1964 yılı bütçesi Devlet Bütçesinin % 21/64 ü 
teşkil etmektedir ki, bu nisbet geçen yıl bütçele
rine nazaran en düşük olanıdır. Şu haliyle görü
lüyor ki, 1964 bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 
Devletin malî ve ekonomik şartları ve imkânları 
dikkat nazarda tutularak geçen malî yıl bütçesin
deki hizmetlerde önemli bir gelişme yapılamadı
ğı 1963 malî yılı Bütçe tekliflerine dâhil edilip 
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ödenek kifayetsizliğinden bütçe masraf plânların
da tamamen veya kısmen yapılamıyan hizmetlerin 
bu yıl yalnız yapılabilecek önemli kısımlarının 
dâhil edildiği görülmüştür. Binaenaleyh Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımın vâki olan tenkid ve 
temennilerinin işte bu malî takatsizlik çeşitli hiz
metlerin gelecek yıllara ait plânlara bağlanmış 
ve fakat bu yıl yapılması zaruri olan bundan baş
ka iş ve hizmetlere yer verildiği fiilî kadroların 
hesaplanmasında da büyük bir titizlik gösterildi
ği, yolluklar, kurslar ve okullara ait tertiplerde 
artırma yapılamamış ve aksine olarak önemli ta
sarruflara gidilmiş olduğu, bütçeye tesir eden 
personel, teşkilât, eğitim, lojistik ve yatırımlar 
bakımından âzami tasarruf sağlayıcı tedbirlerin 
alındığı görülmüştür. Binaenaleyh Silâhlı Kuv
vetlerimizin her gün biraz daha artan çeşitli ve 
masraflarında kısıntı yapmak zorunda kalmış ol
masına rağmen bir taraftan Beş Yıllık Kalkınma 
Plân ve hedefleri stratejiye uygun olarak Millî 
Savunma bütçe giderleri memleket savunma po
tansiyeli istikametinde teklif etmek gibi başarıl
ması cidden zor konuları bertaraf edici tedbirle
rin büyük bir dikkat ve ihtimamla alınmış oldu
ğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunmakta
yız. 

'Yalnız üst makamların gösterdiği bu tasar
ruf zihniyetinin yeter olamıyacağını binaenaleyh 
her ast kademede vazifeli bütün askerî personelin 
aynı zihniyeti benimsemesi ve tatbik etmesi ve 
bilûmum araç, gereç ve akar yakıtın daha ihti
mam ve itina ile kullanılması ve sarf edilmesi 
için ciddî murakabeyi gerektirim tedbirlerin alın
ması lüzum ve zaruretine1 işaret etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Yine bu tasarruf cümlesinden hatıra gelenler
den biri olarak meselâ O. M. S. motorlu araçların
daki çiftli lâstik tekerleklerden birerinin (ki her 
otoda 4 tekerlek eder) hafif hizmetler sırasında 
bu tekerleklerin hususi bir tertiple yerle teması 
kesilmek suretiyle vakitsiz yıpranmalarına mâni 
olunması gibi bir tasarrufun sağlanmasını tavsi
yeye şayan görmekteyiz. (Alman ordusunda bu 
usulün tatbik edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.) 

Silâhlı Kuvvetlerde Eğitim ve Öğretim : 

Değerli arkadaşlarım : 

Gittikçe gelişmeyi modern harb tekniği kar
şısında ikti'saden geri kalmış olan memleketimiz 

için savunma, gayretlerinin arasında, erlerimizi 
teknik bilgilere, diğer bilim fiziki ve moral eği
timine önem vererek insan gücünü en geniş mâ-
na'siyle bizatihi şuur hareket kabiliyetine muk
tedir hale getirmek zorundayız. Bu durumu göz 
önünde bulunduran Genelkurmayımızla Millî Sa
vunma Bakanlığımızın aldıkları tedbirler cüm
lesinden olarak lise mezunlarının er olarak is
tihdamları bu zorluğu kısmen de olsa önleyici 
imkânları sağladığı bu itibarla bütün erlerimizin 
okur - yazar hale gelmelerinin de zaruri bulun
duğu böylelikle savunma gücümüzün yükselece
ğini dikkat nazara alarak silâh altına alııımış 
vatandaşların her türlü silâh, araç, ve gereçleri 
kullanabilecek şekilde özel bir eğitime taîbi tu
tulmuş olmaları bu meyaııda 20 - 25 yaş arasın
da okuma - yazma bilnıiyenlerin hemen tama
mının okur - yazar hale getirilmeleri için geniş 
•bir okuma - yazma eğitimine girişildiği bu okul
larda eğitim vasıta imkânsızlığı ve sair imkân
sızlıklar sebebiyle vukuubulmakta olduğu haki
katini elbette müdriktirler. Bundan başka çe
şitli eğitim görenlerin yılık ortalamasının 55 bi
nin üstünde buluduğu ve bu okullara devam 
edenler ayrıca kültür dersleri ve kalkınmamıza 
tesir eden konularda (Tarım ekimi gibi bilgile
rin de verildiği teknik eğitimde de işgücü yetiş
tirme konusundaki çalışmalarda da kayda de
ğer sonuçlar sağlandığı her yıl çeşitli branşlarda 
9 binin üstünde teknik eleman yetiştirildiği Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında her yıl yetiştirilmesi 
öngörülen yetişkin işçi sayısının memleket ih
tiyacının % 18 ine tekabül ettiği, ayrıca silâh
lı Kuvvetlerimizde her yıl 24 ile oü 000 şoförün 
yetiştirilmekte olduğu, orta ve yüksek eğitime, 
sağlık işlerine millî eğitim hizmetlerine, ağaçlan
dırma, taraslama Faaliyetlerine katılmada zirai 
mücadeleye, yardım ve mahallî teşkilâtın yeti
şemediği büyük orman yangınlarının söndürül
mesin e, zelzele, sel baskınları gibi tabiî âfetler 
sırasında her türlü imkân vasıta ve ekiplerinin 
bu hizmetlere yardımcı olarak halkın hizmetine 
koştukları, hülâsa; Silâhlı Kuvvetlerimizin 

Türk. Milletinin bağrından kopan bir parçası ol
duğunu müdrik bir varlık halinde kendi bünye
sini günün değişen şartlarına uygun şekilde tak
viye hususundaki gayretlerine paralel olarak 
kalkınmamıza yararlı faaliyetleri de gurur ve 
iftiharla müşahede etmiş bulunmaktayız, 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitim ve öğretim I 

hizmetlerine ait bâzı mütalâa ve temennileri
miz : 

Sayın arkadaşlarım : I 
Harb silâh vasıtalarının gittikçe teknik bir 

durum arz etmesi sebebiyle eğitim ve öğreti- I 
min her gün biraz daha artmaktadır. Bunu dik- I 
katı nazara alan Genelkurmayımızın bütün eği- I 
tim çalışmalarında komutan ve öğrenim kadro- I 
sunu teşkil edecek olan personelin yetiştirilmesi I 
hususunda' her türlü tedbirleri almakta olduğu
nu yakinen müşa'hede etmekteyiz. Harbin mu
vaffakiyetle idame ettirilmesi için personelin 
teknik bilgiler yanında moralininde en yüksek 
seviyede tutulmasına ve müşterek hedefe ulaşma 
arzusunun kuvvetle ve mütecanis bir ekip halde 
çalışmasına bağlı bulunduğu, harbte sürat, dik
kat, itina ve ihtisas esası unsurları teşkil etti
ğine göve yüz binlerce insanın müessir bir şekil- I 
de hedefe ulaştırılabilmesi için ilmî esaslara da
yanan sağlam, standart, rakik ve elâstikî bir 
personel idaresinin ordumuzda da süratle fiilî 
safhaya intikaline katî lüzum ve hayati zaruret 
olduğuna kaani bulunmaktayız. İnsanlara ka
biliyetlerine göre hizmet ve sorumluluk veril- I 
meşini esasına paralel olarak ordumuzda da I 
üstün liyakatları seçmek başlıca vazife ve pren- I 
sibimiz olmalıdır. Tatbikatta hakikî değerleri I 
tâyinde hassas bir ölçünün bulunamaması gibi I 
bir endişe bugünkü ilmî metotlar çerçevesi için- I 
de artık bahis konusu değildir. I 

Subay terfi kanunu tasarısı : Vekâletçe I 
hazırlanmış olan bu kanun tasarısı halen Meclise I 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Vekâletin perso- I 
nel statüsünü düzenliydi ve ona emin ve âdil 
bir veçhe veren bu tasarının en mühim madde
lerinden biri olan subay sicillerinin tanzimiyle I 
alâkalı hususlar hakkındaki müspet görüşleri- I 
mizi özetlemekle yetinmek isteriz. I 

Subay terfi kanun tasarısında : Sicillerin su- I 
reti tanzim ve tatbikatına ait kısmlarmda ez- I 
cümle : Emsalleri arasında en liyakatli subay- j 
l an seçme, terfi ettirme ve daha salahiyetli ve I 
daha yüksek mesuliyetli işlerin başına getirmeyi I 
sağladığını ve yetişmemiş olanlarında tesbit edi- I 
lerek yetiştirme çarelerinin aranmasına ve lâyik I 
olmıyanlarm normal yükselme süreleri uyarınca I 
yükseltilmemeleriyle ancak bütün subayların ve- I 
rindi bir şekilde istihdamları imkân dâhiline 1 
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sokulmaktadır. Terfi Kanununun esaslarından 
kısaca bahis ediyorum. Saniyen hazer ve se
ferde iyi eğitim görmüş iyi yetişmiş, vazifesinin 
bilhakkm ehli subay kütlesini temin ve bunu 
idame ettirme amacını güden işbu kanun tasarı
mının bu gayeye ulaştırılabilmesi için subayların 
her sınıf ve her rütbede meslekî gelişiminden 
başka, ilmî teknik sahalarda da kültürünü artı
rıcı imkânları kapsıyan plânlı bir program dâ
hilinde yetişmelerini teşvik, hattâ mecbur eden 
hükümlerin bulunması % ruh asliyesine varmak 
istiyen gayenin kapsaması bakımından çok ve
rimli sonuçlar sağlıyacağı kani'sındayız. 

Sayın arkadaşlarım : Geçen yıl grupumuz 
adına aynı vekâlet bütçesi hakkındaki konuşma
larımızda önemine işaret ettiğimiz ve bunlardan 
mühim bir kısmının dikkat nazarına alındığını 
da müşahede etmiş bulunuyoruz. 

A) Yedek subay ve astsubay statüsünü se
fer ihtiyaçlarına göre tanzim eden Askerî perso
nel kanun tasarısı Bakanlıkça henüz Yüksek 
Meclise intikal ettirilmemiştir. Modern savaşın 
tahripkâr tesirleri karşısında husule gelecek de
lin boşlukları doldurmak maksadiyle yedek su
bay ve astsubaylarımızın maksada uygun şekil
de yedek emir ve kumanda ve teknik unsurla
rının savaş haline geçişinde veya harbin devamı 
müddetince kemiyet ve keyfiyet bakımların
dan yetiştirilmelerine imkân olmadığına göre bu 
elemanların hazerden itibaren yetiştirilmelerini 
sağlayıcı bir statüye bağlanmalarını yurt savun
ması bakımından bir zaruret olarak mütalâa et
mekte ve bu sebeplede diğer önemli konulanda 
kapsıyan bu kanun tasarısının biran evvel Yük
sek Meclisin tetkikine sunulmasını sabırsızlıkla 
beklemekteyiz. 

B) Ordu yem, tâyinat; Kanunununun yeni 
baştan ele alınarak üzerinde ciddiyetle durul
masını bilhassa eratın kumanya, günlük gıda 
maddeleri ihtiyaç ve istihkak konuları üzerine 
eğilerek bunu rasyonel bir sonuca bağlanmasını 
lüzumlu görmekteyiz. 

C) Modem harbin moral bozucu, yıpratıcı, 
yorucu, ve dağıtıcı tesirlerini gidermek ve erleri
mizin asker ocağına gelmeden evvel almış 
oldukları, yanlış eksik ve hurafetlerle dolu dinî 
ve kutsal inançlarını realize ederek mânevi duy
gularını takviye etmek amaciyle bu alanda en 
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geniş bilgiye sahip yetkili personelin eğitini bir
liklerinde istihdamları suretiyle erlerimizin muh
taç bulunduğu kutsal bilgileri eğitim program
larına katarak bu suretle moral eğitimlerini en 
yüksek seviyeye ulaştırmanın lüzumuna inan
maktayız'. 

Ç) 1.110 sayılı Yasak bölgeler Kanununun 
tadilinde yersiz bir taassup zihniyetinden uzak
laşarak bu kanunun rasyonel bir anlayış içinde 
mütalâa edilmesini ve gerçeklere uygun bir hale 
getirilmesi suretiyle tanzim edilmesini, yerli 
ve ya'baneı turistlerin bu bölgelerde arzu ettik
leri şekilde seyahatlerinin sağlanmasını göz 
önünde tutarak değişen ve gelişen şartlar mu
vacehesinde yeni baştan ele alınmasında zaruret 
olduğu mütalâasmdayız. 

D) Birçok garnizonların su ve ihtiyaç te
sisleriyle sair mübrem eksikliklerin giderilme
sine âzami gayret ve itina sarf edilmesi lüzum ve 
zaruretini belirtmek isteriz. 

E) Ordu personelinin giyim eşyalarının ik
lim şartlarına göre düzenlenmesi iskân durum
larının ıslâhı hakkındaki verimli çalışmalarını 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

F) Garnizonların bugünkü strateji esasla
rına göre daimi ve muvakkat olarak ikiye ayrıl
ması, plânları yapılacak olan bu garnizonlar 
için lüzumlu arazi satmalınarak eğitim alan
ları ile atış alanları, kışlalar, subay ve astsubay 
ve erat mahfelleri ve saire gibi hususları içine 
alan modern garnizonların şehir ve kasabalar 
dışında kurulması hakkında tahakkuku cidden 
zor ve malî takate dayanan işbu temennilerimi
zin kuvveden fiile çıkarılması'en samimi dilek
lerimiz arasındadır. 

K) Geçen yıl yaptığımız konuşmalarda te
mennilerimiz arasında bulunan Harb Okulunun 
modern hartmı ica'bı olan eğitim seviyesine ge
tirilmesi ayrıca astsulbay hazırlama okullarının 
lise ve muadili okullar haline getirilmesi lüzu
muna işaret etmiştik. 1964 malî bütçe tak
dim raporunda bu hususlardaki çalışmaların ya
pılmakta olduğundan memnuniyetle muttali ol
muş bulunuyoruz. Hülâsa olarak : 8 fıkra ha
linde özetlediğimiz hususlarla vekâletin 'bütçe 
takdim raporunda ikmâli derpiş edilen diğer hu-
susata mütaallik hizmetlerinde bu meyanda 
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kuvveten fiile çıkarılmasına çalışıldığına dair 
olan beyanlarını şükranla karşıladığımızı ve bu 
çalışmaların müspet sonuçla sonuçlandığını gör
mek ancak bahtiyarlığını duyacağımızı belirt
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, muhtemel bir harb t e 
ilk ikmal ihtiyaçlarımızı karşılamak için barıştan 
itibaren sefer stoklarımızı (yiyecek silâh, va
sıta, malzeme, mühimmat, akar yakıt) hazır bu
lundurmak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla yalnız 
3 aylık sefer sevkı için 11 milyar Türk lirasına, 
NATO standartlarına ulaşabilme çabası içinde 
ıbütün kara, hava, deniz kuvvet hedeflerimizi 
tahakkuk ettirebilmek için ayrıca 20 milyar 
Türk lirasına muhtaç bulundumuz bir gerçektir. 
Binaenaleyh, bütünlüğümüzün korunması ve is
tiklâlimizin bekası için memleketçe bütün kay
naklarımızı seferber etmeye İni meyanda sos
yal. adalet ilkelerine uygun olarak tahmil edilen 
her türlü millî mükellefiyet vecibelerine riayet 
etmeye bilhassa milletçe her türlü fedakârlığa 
katlanmaya mecbur olduğumuzu bu açık, veciz, 
ve samimi beyanlarımızla ifade ve teyidetmek 
isteriz. 

Sayın arkadaşlarım : Memleketin istiklâlini 
ve Türk milletinin haysiyet ve şerefini koruma 
ödevini ve sorumluluğunu şerefle omuzlarına 
yüklenmiş bulunan ve mahdut imkânlarını de
ğerlendirerek bu imkânları üstün seviyeye çı
karmaya azimli olduklarını her veçhile müşahede 
ettiğimiz Silâhlı Kuvvetlerimizin bu feragatli 
çalışmalarını başarıya ulaştırmak hususunda 
aziz milletimizin bağrından kopup gelen bu ev
lâtlarımızın daima en yakın ve en vefalı yar
dımcısı ve müzahiri olduğumuzu biran hatırdan 
çıkarmıyarak onun en çetin ahvâl ve şerait için
de dahi vatan müdafaasından; atalarının aziz 
ruhlarını şadedecek ve gelecek kuşaklara ör
nek olacak harikaların yaratıcıları olduklarına 
candan inanarak kendilerine sonsuz başarı di
leklerimizi bir kere daha teyideıı beyan ve ifade 
eder kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün 
mensuplarını grııpumuz adına en samimi dilek
lerimle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulusoy. 

MİLLET PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Hükümet Erkânı, aziz arkadaşlarım. 
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Kendisine verilen tahsisattı muntazam bir şe

kilde tertip ve tanzim eden ve bilhassa büyük 
bir vukufla Karma Bütçe Komisyonunda tak
dim eden Sayın Millî Savunma Bakanına ve de
ğerli arkadaşlarına teşekkür etmekle sözlerime 
başlıya'cağım. 

Bütçe tasarı*»] üzerindeki görüş ve temenni
lerimize başlamadan yurdumuzun koruyucusu 
millî varlığımızın temeli şeref, haysiyet ve iti
barımızın bekçisi rejimin ve Batı Dünyası istiik-
'balinin tek (teminatı olan 'kahraman Silâhlı Kuv-
vetlerimizi ve temsilcilerini M. P. adına saygiyle 
selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerimizi ıııuassır ordular sevi

yesine çıkarmak için mekanik, elektronik ve 
atomik silâhlarla teçhiz etmek mecburiyetinde
yiz. 

Bu silâhlar ordumuzda çoğaldıkça masraf
larının da o nifsbette artacağının ve bunları kul
lanacak personelin de uzun süreli ve çok mas
raflı bir eğitime tâbi tutulacağını, subay ve 
astsubay ihtiyacımızın o nisbette artacağını he
saba, katmak mecburiyetindeyiz. 

Bugünkü iktisadi sıkıntılarımıza rağmen 
Millî Savunma Bakanlığına umumi bütçenin 
(7c 21,64 ü tahsis edilmiştir. 

Bu bütçe ile Millî Savunma Bakanlığı hali 
hazır zaruri ihtiyaçlarını karşılıyabilecek bir 
durumda, değildir. 

Fakat: Şunu bilmelidir ki; 
Türk Milleti öz varlığının dayanağı bulunan i 

Silâhlı Kuvvetlerine icabında bütün varlığını 
vermekten çekinmiyecektir. 

Türk Milleti şerefli tarihi boyunca Türk Si
lâhlı Kuvvetleriyle millet daima biribirlerini 
tamamlıyan yenilmez bir 'kuvvet halinde Dün
ya tarihinin akışını değiştiren zaferler yarat
mış bu gün de o zaferleri yaratacağına eminiz. 

Türik Silâhlı Kuvvetleri yalnız Türkiycnin 
değil Batı Dünyası istikbalinin de tek temina
tıdır. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Bir ordunun kudreti subay astsubay heyeti

nin kıymctiyle ölçülür. 
İşte İstiklâl Harbi buna. büyük bir misaldir. 
Her şeyden mahrum olduğumuz halde azim 

ve imanımızın pekliği, kudretli subay ve asl.su-
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bay kadrosuna malik ulusumuz harbi kazanma
mıza âmil olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım ; 
Hürriyet ve istiklâlimizi ve millî bütünlüğü

müzü yıkmaya çalışanlara şunu duyurmak is
teriz ki, ıkader birliği yaptığımız müttefikleri
miz günün bilinde antlaşmalara atiıikları şeref 
imzalarını yalasalar bile kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetleri ve topyekûn Türk Milleti Atasının 
kendilerine emanet ettiği yurdunu savunmaya 
azim ve kararlıdır. 

Bize bu mesut günleri bahşeden adlı, adsız 
kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin önünde 
hürmetle eğilerek diyoruz ki; siz müsterih olu
nuz, emanetlerinizi ilelebet yaşatacağız. İcabın
da birlikte öleceğiz. 

Sayın arkadaşlarım ; 

Asrımızda meydana çıikaırılan mekanik, elek-
tironik ve atomik silâh ve vasıtaları öğrenip 
ve öğretebilmek için üç senelik Harh Okulu 
tahsilinin 'kifayetsiz olduğunu bunun dört sene
ye çıkarılmasını temenni etmiştik. Sayın Milli 
Savunma Bakanı da şu kutsi 'kürsüden istekle
rimizin is'af edileceğini söylediği halde maalesef 
bugüne kadar tatbikatına geçilmediğini gördük'. 
Bu husus üzüntümüze âmil olmuştur. 

Aynı zamanda : 
Sicil sisteminin değiştirilerek şahıslar, sicil 

âmirlerinin haklarındaki hükümleri önceden bil
melerinin yapıcı bir hareket tev.lidedcceğine ve 
terfi sisteminin ehliydi, ve liyakat esasına, daya
nan realist bir kanımla gerçekleştirilmesini iste
miştik. bu da bugüne kadar Yüce Meclise gelmiş 
değildir. 

Birde; 
Anayasanın 110 ucu maddesi gereğince Ge

nelkurmay Başkanlığını Başbakaıia karşı sorum
lu kıldığına göre gerek Millî Savunma Balkan -
lığının ve gerekse Genelkurmay Başkanlığının 
teşkilât kanunu tasarısı da gelmemiştir. Bir an 
evvel getirilmesini temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, NATO Savunmasının 
sağ kanadını teşkil eden Türkiye'mizin jeopo
litik durumunu ve NATO eamiasındaki mevkiini 
ve müttefikimiz Amerika'nın ön plânda tutarak 
yurdumuzun ve NATO camiasının tedat'ii için 
Jüpiter ve polaris füzelerini müştereken kul lan-
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ması gerekirken Jüpiter füzelerini yurdumuzdan 
söküp götürmesini asla tasvibetmiyoruz. 

Hükümetin müttefikimiz Amerikan Devleti 
nezdinde gerekli temaslara geçerek tekrar bu 
füzelerin yerlerine konulmasını istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarını; 
Biliyorsunuz ki NATO camiasın m lojistik fa

aliyeti millîdir, buna dair NATO'nun bize bir 
taahhüdü yoktur. Ancak ENFRANSTRÜK-
TÜR, kısmında bize yardım eder. Bu bakımdan 
durumumuzun önemini ve beslemek mecburiye
tinde olduğumuz kuvvetlerimizin lojistik des
teğini ikmal etmek için NATO nezdinde gerekli 
teşebbüse geçilmesini de istiyoruz. Çünkü ya
pılan yardım ihtiyacımızı karşüıya!bilecek bir 
durumda değildir. Bu bakımdan Silâhlı Kuv
vetlerimizi yalnız bu yardıma da terk edemeyiz 
Maalesef Kalkınma Plânımızda Silâhlı Kuvvet
lerimiz nazarı dikkate alınmamıştır. Üzerine 
titrediğimiz Silâhlı Kuvvetlerimizi arzu edilen 
hedefe ulaştırmak, ihtiyaçlarını dile getirerek 
elbirliği ile çarelerini bulmalk hepimize düşen 
bir vatan borcudur. 

Sayın arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerimizde 
personel tâyini kadro boşluklarını doldurmak 
için yapılmamalıdır. Tâyinler ilmî esaslara bağ
lanmalı ve her subay ve astsubay, .memuriyet 
hayatı boyunca nerelerde ne kadar müddet ka
lacaklarını (bilmelidirler. 

Moral meselesine de önem verilmelidir. 
Personelin ihtiyaç ve dertleri zamanında gi

derilmeye çalışılmalıdır. 
Subay ve astsubayların lojman ihtiyaçları 

ikmal edilmelidir. Çalışanlarla, üstün başarı gös
terenler talkdir ve taltif edilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Tahsisat balkımmdan kâfi görmediğimiz bu 

bütçe ile de Millî Savunma Bakanlığı, Silâhlı 
Kuvvetlerimizi maddeten ve manen yükseltmeye 
çalışacağına da inancımız vardır. 

Ümidimizin ışığı ve istikbalimizin bekçisi, fe
dakâr ve kanaatkar ordumuzun üstün başarıla
ra ulaşmasını diler, bütçenin bütün Silâhlı Kuv
vetlerimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — C.K.M.Partisi topluluğu adına 
Sayın Karasapan. 

C. K. M. PARTÎSÎ TOPLULUĞU ADINA | 
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CKLÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon) — 
Sayın Başkan, C. Senatosunun değerli üyeleri 
ve Sayın Bakan ve Millî Savunma Bakanlığımı
zın değerli erkânı; 

C.K.M. Partisi Seneto topluluğu adına Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki mâru
zâtımız uzun olmıyaçaktır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu coğrafi 
bölgenin dünya barışının korunmasındaki ha
yati durumu kadar kara ve deniz sınırlarımızın 
uzunluğu Millî Savunma davamıza vermek zo
runda bulunduğumuz önemi anlatmaya yeter. 
Millî Savunma Bakanlığının 1964 yılı bütçesi
nin rakamlarına ve hele Karma Bütçe Komis
yonu raporuna göz atar atmaz genel bütçemizin 
% 21,64 ünü tutmasına rağmen Millî Savunma 
masraflarının bölgemiz ve özellikle dünya ba
rışını korumak üzere Ordumuzun yüklendiği so
rumluluğu, maddi ölçüler içinde, hakkiyle taşı
ması bakımından ne kadar mütevazi olduğunu 
anlamak güç değildir. 

Malî ve iktisadi kudretimize ölçüldüğü tak
dirde ağır olan bu masraflar kendileriyle ka
der birliği yaptığımız hür dünyanın büyük dev
letleri için pek tabiîdir ki, yüklendiğimiz so
rumluluğa nisbetle azdır. 

Muhterem arkadaşlar, zamanımızda ancak 
büyük ve iktisadeıı çok kuvvetli olan devletle
rin imtiyazı diyebileceğimiz stratejik vurucu 
nükleer silâhların, en modern harb uçaklarını 
bile birer çocuk oyuncağı haline getiren füze
lerin yıldırıcı kuvvetleri yanında, küçük mem
leketlerin, hele bunlardan bizim gibi iktisadeıı 
az gelişmiş olanların silâh kudretlerinin büyük 
bir mâna ifade edemiyeeeği düşünülebilir. An
cak. muhalif iki kampa mensup büyük devlet
lerin bu imtiyazları, paradoksal bir tecelli ola
rak matamatikte birbirini ifna eden üniteler 
halinde tecelli etmekte ve kanımıza göre haiz 
oldukları yok edici kudretler karşısında nükle
er harb silâhlarının ve araçlarının kullanılması 
sorumluluğunun aklı başında hiçbir devlet ta
rafından göze alıııamıyacağı neticesine varıl
maktadır. Birinci Dünya Harinnin sonlarında ol
dukça iptidai şekilde siper muharebelerinde 
kullanılan boğucu zehirli gazların ikinci Dün-. 
ya Harbinde muhasım devletlerin hiçbir tara
fından kullanılmamış olması vakıasını burada 
lıatı r I atmak isteriz. 
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Şu halde milletlerin varlıklarını ve hakları

nı korumalarında en sağlam dayanak ille önce 
Milletlerarası Barış Teşkilâtının, yani Cihan
şümul olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtının an
laşmazlıkları barış yollariyle çözmek esasına 
dayanan kuvvet ve kudretidir. Fakat, bu yük
sek müessese de onu terkibeden milletlerin 
bünyeleri gibi, çeşitli devletlerden kurulmuştur. 
Bu devletlerin en kudretli ve yok edici silâhlara 
sahibolan büyükleri de esefle görüyoruz ki, iki 
bir biriyle uzlaşmaz ideolojik kampa ayrılmış
lardır. Bunlardan birisi ideolojisini Dünyaya 
hâkim kılmak azmindedir. (Barış içinde birlik
te yaşamak) çekici formülü tek taraflı bir oyu
na benzemektedir. Çünkü, bu formülü ileri sü
renler kendi rejimlerinde başka fikirlere, baş
ka cereyanlara asla müsamaha etmediklerini 
pekâlâ bilmekte, hür dünyanın ise, muttasıf 
bulunduğu fikir hürriyeti içinde kendi ideole-
jisinin yayılmasına engel olamıyaeağı hesab-
etmektedir. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlar, hür mil
letlerin varlıklarını haklarını ve medeniyet gö
rüşlerini savunmak üzere bölge anlaşmalarına 
gitmeleri, kendilerini silâhla savunacak kudret
te bulundurmaları bir zarurettir. Bu da dünya 
barışını korumak gayesini güden ittifak manzu-
md eriyle mümkündür. Bu manzumeler içerisin
de (Fvoııvansiyonel) denilen klâsik ordular sis
temi başlıca savunma dayanağı olmakta devam 
etmektedir. Ancak, bu konvansiyonel dediğimiz 
tipteki ordular da, uzay silâhları dışında ve hat
tâ mümkünse bunların yanında en ileri silâh 
vo araçlarla mücehhez olmak zorundadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, Karma bütçe komisyo
nunun raporu acık ve taşıdığı ifade acıdır. Bu 
raporun muhtevasını ve bütçenin rakkamlarmı 
burada ayrı ayrı teşrih etmekle değerli vakitle
rinizi israf etmek istemeyiz. Tevazuuna rağmen 
Millî Savunma bütçemizde Hükümetin yapmayı 
zaruri bulduğu indirimleri biz geçici telâkki 
ediyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz durum
dan başlıyarak ileride memleketimiz güvenliği
nin tehlikeye düştüğünü gösterecek ciddî ema
relerde olursa, Türk Milletinin ve onun tem
silcisi olan B. M. Meclisinin geleneklerine uy
gun olarak Millî Savunmamız için, katlanmıy 
cağı fedakârlık olmıyacağı aşikârdır. 
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Bu vesile ile NATO müttefiklerimizin Millî 

Savunma gayretlerimizi destekliyecek yardım
larda bulunacağına da inanmak isteriz ve bu 
hususta hükümetimizin NATO nezdinde yaptığı 
teşebbüsleri takdirle karcılarız. 

Muhterem arkadaşlar, tarihi boyunca büyük 
Türk milletine lâyık olduğunu ispat etmiş olan 
ordumuzu biz, benliğimizden ayrılmaz bir varlık 
olarak biliyoruz. Onun yüksek kumanda kade
meleri, subayları, teknisyenleri, astsubay ve er
leri bizlerden birer parçadır. Dış ve iç tehlike
lerde onun bizi koruyacağına, atalarına lâyık 
bir yurtseverlik ve kah ram anlıkla görevini ya
pacağına inanıyoruz. Geçen yılm olayları, hepi
mizi müteellim ve meşgul eden Kıbrıs durumu 
karşısında onun bu memleketin demokratik dü
zenine ,siyasi varlığına ve kutsal ilkelerine ne 
derece bağlı olduğunu gördük. 

Var olsun Türk Milletinin daima iftihar ede
ceği, daima güveneceği Büyük Türk Ordusu. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, alelıtlak, geçmiş usul
leri veçhile ,gelecek seneye muzaf bir temenni 
mahiyetinde olan bu görüşme şekline şahsan 
muarız bulunuşum dolayısiylc fazla birşey söy-
liyeeek değilim. İnşallah kıymetli politikacıları
mız tarafından ileriki seneler için bu usul di
ğer demokrasilerden alınacak örnekleriyle daha 
mütekâmil, daha verimli ve zaman israfını ön
leyici bir şekle herhalde getirilmiş olacaktır. 

Ancak benim de temenni mahiyetinde Sayın 
Millî Savunma Bakanımızla kıymetli Silâhlı 
Kuvvetler camiasından bir tek istirhamım ola
caktır. O da yurt savunmasında kullanılacak 
bâzı özel silâh, araç ve gereçlerimizin bizzat 
kendimiz tarafından yapılma imkânlarının tet-
kikıyle, bunun muayyen senelere münhasır bir 
askerî sanayi plânına bağlanması ricasıdır. Bu
nun lüzum ve faydalarını huzurunuzda söyle-
miyeeeğim. Çünkü ehli olan arkadaşlar yakın 
hâdiselerde benden daha iyi görmüş ve mutlak 
ki anlamışlardır. Atatürk devrinde canlandırı
lan Kırıkkale faaliyeti, eğer bugüne kadar 
plânlı olarak çalıştırılmış ve devam ettirilmiş ol
saydı, tabanca yerine kamyon imalâtı zihniyeti 
tercih edilmemiş olsa idi, bugün askerî silâh, 
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araç ve gereçlerimizle kendimiz için temin ede
ceğimiz f aidelerden"başka, iktisaden döviz te
mini mevzuunda da ayrıca kazanacağımız fay
dalar' mutlakta çok yüksek olacak idi. Bu b 
kundan bendeniz ileride bir üzüntü ve neda

met vesilesi olmaması için bu hususu değerli 
arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durul. 
Müddet on dakikadır Sayın Durul. 
MEHMET EMÎN DURUL (Denizli) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatörler, Sayın Millî Savun
ma erkânı. 

1964 malî yılı Millî Savunma bütçe tasarısı 
hakkında şahsi görüşümü kısaca üç kısım ha
linde arz edeceğim. 

T. Kısım, bütçenin bu seneki hazırlanış şek
li ve muhtevası itibariyle arz ettiği özellikler. 

İT. Millî Savunma bütçesinde büyük ölçüde 
tasarruf sağlıyacak çok mühim birkaç konunun 
belirtilmesi. 

III. Aynı zamanda hem bütçede tasarruf 
sağlamak ve hem de savunma gücümüz bakı
mından ele alınması millî bir zaruret halini 
ulan hususlar. 

I nci Kısım : Sayın Senatörler, 1964 bütçe 
tasarısında 1963 e nazaran daha modern bir veç
hesi görülmektedir. Şöyleki; Bu seneki tasarı, 
bütçe vuzuhu ve bütçe karakteristiği bakımın
dan iki yönden ele alınmıştır. 

1. Bütçe vuzuhu bakımından : 
a) Cari harcamalar, 
b) Yatırım harcamaları, 
c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

olarak üç başlık altında, toplanmıştır. 
2. Bütçe karakteristiği bakımından ise har

camalar, millî geliri ve plânı izliyecek tarzda 
yapılmıştır. Keza, gelişme cari giderleri, bu büt
çede yatırımlar içine girmiştir. Halbuki, geç
miş bütçelerde, cari giderler içinde idi. 

Ancak; bu gelişmeye rağmen ödenekler he
nüz modern karekterde değildir. Eğer bir de 
ödeneklere fonlu ödenekler şeklinde bir karak
ter verilebilmiş olsaydı o zaman Millî Savun
ma bütçesi yalnız kendisinin değil Türkiye Cum
huriyeti içerisinde modern bir bütçe olurdu, ör
nek. modern bir bütçe olurdu. 

Bu suretle, bütçede g-eçmiş ve hali hazır du-
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milîıı gayet <.eık olaruk kontrol etmek imkânı 
bulunabilirdi. 
. Muhterem arkadaşlarım, bu şimdi, dokun
duğumuz husus çok önemlidir. Bu sebeple, bi
raz açıklamak isterim. 

Bütçe karakteristiği bakımından, tasarının 
Büyük Meclislerden geçerken yalnız para ola
rak değil, aynı zamanda görev kompartıman
ları olarak (program ve projeler) geçmesi ve 
görüşülmesi lâzımdır. Yani, görev bölümlerinin 
bütçe metnine dâhil edilmek suretiyle, harca
maların en açık bir tarzda kanuni hüviyet ka
zanması temin edilmiş olmaktadır. Bu suretle 
muvazaalara ve ayrı ayrı tatbikatlara gitmeler 
önlenmiş olur. 

Millî Savunmada iki yıldan beri program 
bütçe sistemine girilmiş ise de gerek yukarda 
arz edildiği gibi bütçenin program, ve projeler 
üzerinden kanuni bir şekilde ittihaz 'edilmemesi 
ve gerekse buna dayanılarak, Maliye Bakanlığı 
muhasebe teşkilâtının klâsik bütçe de ısrar et
mesi sistemi, arzu edildiği şekilde işletmemek
tedir. 

Şimdi, bu arz ettiğim hususu, bütçe tasarı
sından bir misal ile açıklıyacağım. 

Meselâ; bütçenin cari harcamalar kısmında 
yönetim giderleri, hizmetlerle ilgili alımlarda, 
madde 13 330 (Savaş giderleri) ve savaş stok
ları alımları için 298 060 290 lira ödenek tek
lif edilmetkedir. Görüldüğü üzere, bu bütçede 
tek bir rakamdır. Halbuki bu bir rakam değil
dir. Bu rakamın içinde şunlar vardır. (Ana mal
zeme, mühimmat, yedek parça, akar yakıt ve. 
diğer 'malzeme teçhizat, işletme ve bakım, gi
derleri) bir tek rakam halinde ifade edilen 
ödenek bu saydığımız şekilde maddelendiril-
memiştir. Sair giderler demiyor, nelerdir? Belli 
değildir. Bu bir boşluktur. Bu boşluklar madde-
lendirilmelidir. Şu halde bu 298 milyonluk öde
nek maddelendirilmemiştir. Eğer bütçe bu su
retle, -görev kompartımanlarına ayrılmış olarak 
kanunlasın az ise, plân ve program tatbik edile
mez. Çünkü işler kanalize edilmemiştir. Gaye
den daima ayrılma, uzaklaşma ihtimali vardır. 

Bu sebeple, hizmetler kaybolur bunun netice
sinde de bütçe de büyük israflara gidilebilir. 

Yukardaki, izahtan anlaşılacağı gibi bütçe 
program ve projeler üzerinden kanunlaşmadığı 
için bir rakam altında toplanan parçaların, bi-
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rinin diğerine kayması ihtimalleri daima mev
cuttur. Bu hal ise, maliyet ve bizzat projeler yö
nünde hatalar meydana getirmektedir. Yine ay
nı zamanda, bu tarzda bir muhasebenin olmayı
şı temel faktör ve istatistiklerin doğru olarak 
tesbitine imkân vermiyor. Netice olarak modern 
anlamda, program bütçe tatbik safhasına tam 
olarak değil ancak % 70 nisbetinde intikal edi
yor ve doğru bir bütçe yapmak imkânı kalmı
yor. 

Bu noksanlığın giderilebilmesi için yalnız 
Millî Savunmada değil, bugünkü Devlet gelir 
ve giderlerinin herçeşit hareketlerini diizenliyen, 
kanun, mevzuat ve teşkilâtlarında değişiklik za
ruridir. Bu bakımdan, önce Maliye Bakanlığının 
ve Sayıştaym modern bütçe sistemine adaptas
yonları zaruridir. 

Halen M. S. B. lığı bu hususta, ön almış ve 
diğer bakanlıklara örnek durumundadır ve bu 
tneyanda Silâhlı Kuvvetler Mal Muhasebe Kanu
nu ile, bir ikmal kanunu tasarısı hazırlanmıştır. 
Bunların bir an evvel kanunlaşmasını temenni 
ederim. Buraya kadar olan mâruzâtımı şöyle 
özetliyeceğim. 

Bütçede gerçekleşmesini arzu ettiğim ana fi
kir, rakamların kanunlaşması değil; bu rakamla
rın finanse ettiği hizmetlerin kanunlaşmasıdır. 
Böyle olursa, birkaç sene evvel olduğu gibi, M. 
S. B. da hayalî sağlık daireleri kurulup, yıllar
ca, milyonlarca liranın çalışmasının önüne geçil
miş olunur ve neticede M. S. B. lığı ve Maliye
ce her an bütçeleri kontrol etmek imkânına sa-
hibolur. 

Sayın senatörler, bu suretle, bütçe karakteris
tiğine temas etmiş iken, M. S. B. lığı bütçesinin 
her sene biraz daha mütekâmil bir şekilde ha
zırlanmasını temin eden ve ordumuza yeni giren 
teşkilâttan da kısaca bahsetmek faideli olacaktır. 
Bu komptrollörlük teşkilâtıdır. 1955 te orduya 
girmiştir. Amerikan ordusundan alınmıştır. Va
zifesi, (Millî Savunma Bakanlığının program -
bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve değer
lendirilmesi safhalarının ilmî esaslara göre ya
pılmasıdır.) 

Bu teşkilât, Amerikan ordusunda 1948 de ku
rulmuş ve tekmil ast kademelere kadar teşmil 
edilmiştir. Bu sayede Amerikan savunma bütçe
si bugün en iyi bir şekilde yürütülmektedir. 
Bizde ise, bugün için yalnız merkezde vardır. Bu- J 
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na rağmen başarılı ve ilmî hizmetler yapmakta
dır. Bu teşkilâtın süratle ast kademelerde de ku
rulması lâzımdır. Bu teşkilâtın diğer bir hizmeti 
de, - insan gücünü maliyet esasına göre değerlen
dirmektir. Bu sayede, teşkilâttaki personel hac
mi, tam ihtiyaca göre ayarlanır ve maliyet esası 
temin edilmiş olur. 

Sayın senatörler, şimdi M. S. B. lığı bütçe
sinde büyük ölçüde tasarruf sağlıyacak bir kaç 
konuya temas edeceğim. Bütçedeki: 

1. Hizmetlerle ilgili alımlardan (sayfa 4, 
madde 13110) yiyecek ve yakacak işine dokuna
cağım. NATO ya gireli 12 sene olduğu halde hâ
lâ, ordumuzun iaşe tarzını modern orduların ia
şe sistemine intibak ettiremedik. Halihazır sis
tem ve düzen bize çok pahalıya malolmaktadır. 
Mutfak sistemimiz, hâlâ büyük ölçüde karaka-
zan usulüdür. Sizlere bir misal ile bu usulü kal
dırdığımız takdirde ne kadar tasarruf sağlaya
cağımızı arz edeceğim. 

Millî Savunmaca, yaptırılan ciddî ve ilmî 
etütlerle sabit olmuş ve bir raporla da bakanlı
ğa sunulmuştur ki, sadece, mütehassıs, tecrübeli, 
iyi alıcılar kullanmak suretiyle yemeklerin nefa
setini ıslah etmek, yenmiyen yemek artıklarının 
önüne geçildiği takdirde senede 80 - 100 milyon 
liralık tasarruf sağlanacaktır. Bu arz ettiğim gi
bi nazari değil ciddî bir etüt neticesidir. 

Odun, kömür en kısa zamanda ordudan kal
dırılmalıdır. Bunların yerine modern ordularda 
olduğu gibi mazot, benzin veya hattâ son zaman
larda halkın bile kullandığı rafinelerden elde edi
len, gazlardan istifade etmek zorundayız. Gerek 
taşıma ve gerek kullanma bakımından çok eko
nomik olacaktır. 

2. Çok kıymetli motorlu araçlarla, bâzı kıy
metli teknik malzemenin ve elektronik malzeme
nin çok kıymetli silâhların bakım ve kullanması 
için daimi olarak, kalifiye ve ilmî ehliyete sahip 
sivil veya asker teknik personel kullanılması 
lâzımdır. Tatmin edilmek şartiyle. Bu, üzülerek 
ifade edeyim ki, arzu edildiği derecede bugün 
mevcut değildir. 

Maalesef bugün, bu husus çok noksandır. 
Bu yüzden her sene orduda büyük maddi zarar
lar meydana gelmekte ve kıymetli araç ve silâh
lar elden çıkmakta, savaş gücümüz zarara uğra
maktadır. Bu personel tamamlandığı takdirde 
vereceğimiz âzami senede 8 - 1 0 milyon ile en az 
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senede 50 - 60 milyon belki daha fazla tasarruf 
sağlanacaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Durul vaktiniz dolmuş- ! 
tur. | 

MEHMET EMİN DURUL (Devamla) — | 
Bir cümle var efendim, müsaade buyurursanız 
onu tamamlıyacağım. 

3. Diğer bir husus, M. S. Bakanlığının em
rinde bulunan menkul malların değerlendirilme
si, bunun üzerinde ısrarla durulmasıdır. 

Vaktim bitmiş olduğu için sözlerime burada 
son veriyorum. Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimi
ze ve büyük Türk Milletine 1964 Millî Savunma 
bütçemizin hayırlı olmasını candan diler cüm
lenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Özdeş. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri ve aziz 
silâh arkadaşlarım. İçinden yetişip ömrümün 
yarısını kapsıyan bir süre ile ve zevkle hizmet et
tiğim Silâhlı Kuvvetlerimizin deniz kısmı hak
kında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Biz askerler mümkün olduğu kadar kısa ifa
delerle maksadımızı izah etmeyi prensibohı-
rak kabul ettiğimizden, esasa hemen giriyorum. 

Sayın senatörler, Osmanlı İmparatorluğunun I 
ihtişam ve zaferlerinde büyük hissesi bulunan 
Türk donanmasının kahramanlarının bugünkü 
vatansever duygulara sahip ve dünya bahriyele
ri ile eğitim bakımından boy ölçüşecek kadar ki- I 
fayette bulunan çocukları Silâhlı Kuvvetlerimi
zin şeref ve kudreti ile mütenasip Hava ve Ka
ra Kuvvetlerimizle mütenazır yeterlikte ne gemi
ye, ne malzemeye sahiptir. Bir yarım ada olan I 
ve 2 000 milden fazla sahile sahip bulunan Tür- I 
kiye Cumhuriyeti için Deniz Kuvvetlerinin ehem- I 
miyetini ve bilhassa siyasi gayelerinden mühim- I 
terinden biri olan, Balkan Antantının tahakku- I 
kunda Deniz Kuvvetinin rolünü ciddiyetle tak- | 
dir eden büyük Atatürk'ümüz evvelâ Yavuz'u fa
al hale getirmek hayatı müddetince muhtelif fa- I 
sılalarla 4 muhrip, 8 denizaltı gemisi yaptırtmak I 
suretiyle, Osmanlı İmparatorluğundan müntekil 
es'ki donanmayı yenileştirmisti. Hattâ hasta ya- | 
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tağmda yatarken bile lıarb tehlikesinin belirtile
rini gören büyük Atamız, İngiltere'den temin edi
len silâh kredisi ile yeniden 4 muhrip ve 4 deni
zaltı gemisinin siparişini emir buyurmuşlar, fa
kat bu gemilerin şerefli Türk bayrağını Türk su
larında dalgalandığını görmek kendilerine nasi-
bolmamıştır. 

Büyük Atamızın Deniz Kuvvetlerine göster
diği bu yakın alâka ve teveccühün azameti bu 
işlerin yapıldığı sırada dünya krizinin Türkiye'
deki tepkilerinin yarattığı malî zorluklara rağ
men icra edilmiş bulunması nazarı itibara alınır
sa; daha fazla tebarüz eder. Türk denizcileri; 
büyük Atalarının Deniz Kuvvetlerine gösterdiği 
bu teveccühü daima şükran ve minnettarlıkla 
anacaklardır. 

Türkiye işte harbe Atatürk'ün verdiği 
ehemmiyetle elde edilen bu gemilerle girdi. Ve 
harp sonrası bu gemiler ömürlerinin dörtte üçü
nü doldurmuş bir vaziyette Türkiye'nin sulh 
devresine girdi. 

1948 den başlayan Amerikan yardımına ge
lince, evvelâ Türkiye'nin geleceğinin batı blo-
kuna bağlı olduğuna ve Amerikanın dünyada 
demokratik bir düzenin yardımcısı bir millet 
olduğuna inanan Amerikan dostu bir fert oldu
ğumu evvelâ beyan etmek isterim. Ama, bu ya
kın dostumuzun, Türk Deniz Kuvvetlerine bir 
üvey evlât muamelesi yaptığını da tenkid et
mekten kendimi alamıyacağım. 

Samimi dostumuz Amerika Birleşik Devlet
leri, Ege Denizi stratejisi bakımından nedense 
Yunanistanı, Türkiye ile beraber mütalâa et
memektedir. 

Bizi denizaltı gemileriyle ikmal bakımından -
takviye etmekle beraber, su üstü kuvvetler ba
kımından daima ikinci derecede görmektedir. 
Ve 1949 da verdikleri 1943 modeli dört muh
ripten başka hiçbir vurucu kuvvetlc^Türkiyeyi 
teçhiz etmekten daima çekinmektedir. Buna 
mukabil üç sene zarfında Yunanistana bize ver
diklerine nazaran altı muhrip ve iki denizaltı 
gemisiyle ve tam teşkilâtlı bir alayı taşıyabile
cek sekiz çıkarma gemisi hibe etmekle Ege de
nizinde ki dengeyi bozmuş bulunmaktadır. Ve 
denge, Yunanistan lehine, bozulmuştur. Ege 
Denizi ile Türk ve Yunan ilgisi en ehveniniden 
müsavi olmasına rağmen aziz dostumuzun bu 
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tercihli hareketinin sebebini bir türlü anlıya-
mıyorum. Sebebini araştırıyor ve dikkatle izli
yoruz. Dostumuz Amerika Türk deniz problem
lerini yalnız Amerikalı gibi değil, artık Türk 
görüşüne uygun mütalâa etmelerinin zamanı 
geldiğine inanıyoruz. Muhterem Senatörler, 
Millî Savunma Bakanı değerli arkadaşımızın 
Karma Bütçe Komisyonunda belirttiği gibi 
1955 - 56 yıllarında, ilk Kıbrıs krizinde tezahür 
eden Deniz Kuvvetlerinin eksikliklerini takdir 
eden o zaman ki, Hükümetin alelacele satın al
dığı 4 muhrip de dâhil olmak üzere ki, bu dört 
muhrip o zaman Ege Denizi muvazenesini Tür
kiye'nin lehine çevirmişti. Bütün Deniz Kuvvet
lerimizin vurucu kuvvet üniteleri 1967 senesin
de ömürlerini doldurmuş olacaklardır. Bu acı 
hakikat karşısında ne Hükümetimiz tarafından 
bir teşebbüs emınaresi, ne de Amerikalı dostla
rımız tarafından bir alâka belirtisi yoktur. Ger
çi Deniz Kuvvetlerimizin enerjik ve vazife se
ver personeli, ağabeylerinin yaptığı gibi İstik
lâl Savaşında, taka, mavna gibi en iptidai de
niz vasıtalarıyla da vazifeye koşacaklarından 
ve bu hususta çan vereceklerinden kimsenin 
şüphesi yoktur. Ama içlerinden gelen bizlerin 
de onların bu ihtiyaçlarını görüp bu kürsüden 
dile getirmek de vazifemizdir. 

Muhterem senatörler, Silâhlı Kuvvetlerin mu
vaffakiyeti istikbalde üç buutta, hattâ belki de 
dört buutta cereyan edecek olan harblerde üç 
kuvvetin biribirine destek olacak kifayette bulun
malarına bağlıdır. Bu kuvvetlerden birisi aksa
dı mı diğerlerinin muvaffakiyeti de beraber aksar. 
Bundan dolayıdır ki, Hükümetin, Deniz Kuvvet
lerimizden beklenilen vazifeyi yapabilmesi için 
lüzumlu vasıtaları temin edecek, hiç olmazsa beş 
senelik bir programla Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelmesini bekliyoruz. Eminimki, Hükümet 
böyle bir programla geldiği takdirde Senato ve 
Millet Meclisinin bütün üyelerinin tam bir deste
ğine ve teveccühüne lâyık olacaktır. 

Son olarak mâruzâtım şudur; Gazetelerden 
öğrendiğimize göre Federal Almanya Cumhuriye
ti 50 milyon Marklık bir askerî yardımı Türkiye'
ye yapmak üzeredir. Gönül arzu eder ki, bir tay
yarenin 5 milyon marktan aşağı olmadığına göre, 
bugün modern silâhların pahalılığı karşısında çok 
cüzi olan bu Alınan yardımının muhtelif kuv
vetler arasında bölünmek suretivle, kimsenin isi-
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ne yaramaz bir hale getirmektense bu Kıbrıs kri
zi esnasında içimize acı veren realiteleri nazarı 
itibara alarak bu 50 milyon Markın Deniz Kuv
vetlerine hasredilmesi temin edilsin. 

Haricî siyasette tamamen birlik olduğumuz 
Hükümetten bu durumu mütalâa etmesini ve 
Türkiye Cumhuriyetinde Millî Müdafaa Teşkilâtı 
kurulduğundan beri ilk defa olarak mensuboldu-
ğu sınıfın tarafgirliğine kapılmadan üç. kuvve
tin üzerine çıkmak suretiyle ideal bir Başkuman
danlık yaptığına şahit olduğumuz Sayın Genel
kurmay Başkanı Cevdet Simav'dan bu ricamızı be-
nimsiyerek buna âmil olmasını bilhassa rica edi
yorum. Hepinizi hürmetle, saygiyle selâmlar, ri
calarımızın kabulüne müyesser olmasını diliyerek 
huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arttıs. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhteremi arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin memleketimizin kalkınma gayretle
rine iştirak ettirilmesi konusunda fikirlerimi 
ifade etmek için söz almış bulunuyorum. 

ıSilâhlı Kuvvetlerimizin her ne vesile ile 
olursa olsun savunma.' gücünü milyonda bir nis-
betinde azaltacak bir teşebbüse girişmesini, 
her Türk gibi ben de asla kabul etmem. An
cak öyle zannediyorum ki, askerî kuvvetleri
mizin savunma gücünü ve askerlik eğitimi gö
revlerini aksatmadan bir plân ve program dâ
hilinde kalkınma dâvamızda faal rol oynama
larını sağlamak mümkündür. 

Büyük sn baskınları, deprem ve orman 
yangınları gibi tabiî âfetler karşısında İller 
idaresi Kanununun hükümlerine dayanılarak 
mahallî mülkiye âmirlerinin isteği üzerine Si
lâhlı kuvvetlerimizin ellerindeki vasıtalarla si
vil halkın yardımına koştukları ve böyle fe
lâketli zamanlarda çok kıymetli hizmetler ifa 
ettikleri malûmunuzdur. Yine bu 'memlekette 
bâzı istihkâm birliklerinin zaman zaman bil
hassa yol yapımı ve yıkım işlerinde çalıştırıl
dıkları hatırlardadır. 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra 10 bin yedeksubay öğretmenin köylere 
gönderilmesi ordunun yedeksubaylariyle mem
leketin eğitim dâvasında gördüğü aktif ve 
ciddî görevin ilk numunesi sayılabilir. 

.Silâhlı Kuvvetlerimizden ağaçlama ve or
man yetiştirme işlerinde geniş ölçüde fayda
lanmak kabil olduğu gibi erozyona karşı teras
lama işlerinde, tarımı mahsullerimizi tahribedeu 
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böceklerle yapılan mücadelelerde, hattâ baraj 
inşaatı ve yol hafriyatı gibi işlerde kendileri 
için de askerî .eğitim mahiyetinde olmak üzere 
faydalanmak mümkündür. Misal olarak İsra
il'den ve Amerika'dan bahsetmek istiyorum. 
israil'de Nahal adı verilen birliklere mensup 
askerler askerî talimlerini bitirdikten sonra 
gruplar halinde dokuz ay şiire ile köylerde ça
lışıyorlar. Bu askerler terhis oldukları za
man tamamen köy hayatım benimsemiş hale 
gelirler ve çoğu çalıştığı köye katılıyor ya
hut bağlı olduğu grupla yeni bir köy kurul
masına önayak oluyor. 

Amerika gibi maddi imkânları1 çok gelişmiş 
bir memlekette bile istihkâm birliklerinin ba
yındırlık hizmetlerine katıldıklarını işitiyoruz. 
Hattâ Amerika'da bâzı barajların giriş kapıla
rında (Amerikan: Silâhlı Kuvvetlerinin Ameri
kan Milletine hediyesi) sözünün yazılı olduğu
nu bize naklettiler. 

Dış yardım konusuyla ilgili olarak Ameri
kan Senatosuna, mütehassıslar tarafından veri
len bir raporda az gelişmiş memleketlerde Si
lâhlı Kuvvetlerin geniş bir şekilde kalkınma 
hamlelerine katılmasının tavsiye edildiğini öğ
rendik. Demek oluyor ki ordunun kalkınma
ya iştirak etmesi fikri büyük müttefikimiz 
Anıerika'da. da desteklenmektedir. 

Bu düşüncelerin ışığı altında, Silâhlı Kuv
vetlerimizin savunma gücünü aksatmadan ken
di askerlik eğitimlerinin çerçevesi içinde veya, 
bu eğitimin yanı sıra memleketin kalkınma 
çabalarına iştirak .etmelerini öngören bir ka
nunun hazırlanmasını teklif etmek istiyorum. 
Böyle bir kanun çıkarılırsa kalkınma, gayret
lerimizde ordudan ne suretle faydalanabilece
ğimizin Silâhlı Kuvvetlerimizin, yetkileriyle il
gililerden kurulu bir heyet tarafından plâna 
ve programa bağlamması mümkündür. 

Silâhlı Kuvvetlerimize kalkınma hamleleri
mize iştiraki halinde kazanılacak iş gücünün 
ve sağlanacak faydanın hesabını ve rakamla 
ifadesini yetkililere bırakıyorum. Bu rakamla
rın her halde bizim gibi maddi kaynakları 
mahdut bir memlekette küçümseniemiyecek ka
dar önemli olduğuna inanıyorum. Mâruzâtı
mın esasını teşkil eden düşüncelerimin Karıma 
Bütçe Komisyonunun Millî Savunma Bütçesi
ni tetkik eden raportörü tarafından komisyo-
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na sunulan raporda da yer almış olduğunu 
memnuniyet ve şükranla gördüm. Konu üzer 
rinde ilgililerin önemle duracaklarından şüphe 
letmiyorum. 

İ9G4 bütçesinin Kahraman Silâhlı! Kuvvet
lerimizle hayırlı olmasını temenni eder, Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarını ve hepinizi saygıyla 
^selâmlarım. Hürmetlerimle, i (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı buyurun. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, muhterem Mil
lî Savunma erkânı. Gerek parti sözcüsü arkadaş
larım ve gerekse kendi şahısları adına konu
şan arkadaşlarımızın yaptıkları bütçe tenkid-
lerinde, hakikaten, bir takım ilmî esaslara ve 
bilgili tetkiklere istiııadettilcr. Ben yine bu 
hususlar haricinde kalan ve dokunıılmıyan ko
nular üzerinde birkaç dakika konuşmak istiyo
rum. 

Bütçenin tetkikinden, anlaşıldığına göre, 
Millî Savunma bütçesinin mütemadiyen artmak
ta olduğu görülmektedir. Bilhassa geçen sene
ye nazaran bu senenin bütçesinde 107 milyon 
gibi büyük bir artış vardır. Bu artış, hizmetler
de bir değişiklik olmadığına ve bir artış olma
dığına göre hakikaten bütçeye ve bizim millî 
gelirimize göre çok ağır bir yüktür. Binaen
aleyh, bütçenin tanziminde, bu artışı önliyecek 
iyi bir tetkikin yapılmasını temin için mütehas
sıs elemanlardan müteşekkil bir heyetin, bütçenin 
tanzimi için ve hizmetlerin aynı şekilde daha iyi 
ve bir formüle uygun olarak yapılıp yapılmayaca
ğının düşünülüp düşünülmediğini bakanlıktan 
sormak istiyorum. 

Yine bütçenin tetkikinde millî kaynaklardan 
başka, Amerikan kaynağından da büyük ınik-
yata istifade edildiği görülmektedir. Fakat, 
gerek Amerika'nın son durumu ve siyasi va
ziyetleri ve gerekse bâzı sebepler dolayısiyle bu 
yardımın azalacağı ve bir takım kısıntılar ya
pılacağı anlaşılmaktadır. Aynı petrol yardımı 
olarak kesilen para, da bunu göstermektedir. 
Acalba Millî Savunma Bakanlığı, böyle bir azal
ma olduğu takdirde, şimdiden aynı hizmetleri 
görebilmek için, veyahut t a bu hizmetlerin ye
rine kaim olmak üzere yeni tedbirler almakta 
mıdır? 

Sayın Âmil Artus arkadaşımızın bilhassa ve
ciz olarak bu memleketteki kalkınma hamlemize 
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yardım hususundaki konuşmasına ben de iştirak 
ediyorum. Millî Güvenlik Konseyinin, Millî Gü
venlik Kurulunun almış olduğu bir kararı misal 
getiriyorum. Millî Güvenlik Kurulunun bâzı mü
tehassıs elemanları, bilhassa yedek subayların 
millî kalkınma hareketlerimizde kullanılmasına 
cevaz veren bir karar almıştır. Böyle bir karar 
alınabildiğine göre, millî kalkınma hareketleri
mizde ordumuzun, Âmil Artus arkadaşımızın söy
lediği gibi, taraslama, yol ve buna benzer kısım
larda kendi eğitimine zarar vermemek şartiyle 
kullanılmasına imkân var mıdır? Bunun için bir 
tedbir düşünüyorlar mı? Bunu Bakanlıktan soru
yorum. 

Bu cümleden olarak 188 sayılı Kanunla barış 
garnizonlarının yerleri tesbit edilmiş olduğuna 
göre, acaba Millî Savunma Bakanlığı bu yerlerin 
haricinde kalan kışla, mektep, bina, arazi ve ben
zeri gibi gayrimenkul veya menkul malların yine 
kalkınmamızda kullanılması için başka Vekâlet
lere devri düşünülüyor mu? 

Muhterem arkadaşlarım, iç. yarasıdır; Çankı
rı'da belki bugün 70 - 100 milyona yapılamıya-
cak bir mektep binası vardır. Eskiden subayları
mızı yetiştirmek için yapılanabil güzel mektep, 
oradaki garnizonların yerlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kararın tatbiki neticesi, üç seneden be
ri boştur. Millî Savunma Bakanına, Genelkur
may Başkanına, Başbakana müteaddit defalar 
başvurduk. Kalkınma plânı için milyonlar sarf 
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ediyoruz, yeni binalar yapıyoruz. Böyle güzel 
yapılmış kaloriferi olan ve içinde her türlü kon
foru bulunan binaları senelerce ihmal ediyoruz. 
Verilen cevap; haklısınız, fakat düşünüyoruz, ya
pacağız . 

Muhterem arkadaşlar; bu Devlet düşüncesi de
ğildir. Biz on parayı düşünerek sarf edeceğiz. Biz 
memleketteki her şeyden istifade edeceğiz. Yal
nız Çankırı'da değil, memleketin mütaaddit yer
lerinde böyle namütenahi binalar boş duruyor. 
Biz bunlardan ziyadesiyle istifade edemiyoruz. 
Milletin sırtından vergi almak için elimizden ge
len her şeyi yapıyoruz. Bu binalar boş duruyor, 
biz ayrı ayrı yerde binalar yapıyoruz. Bu bü
yük bir dâvadır. Bu büyük dâvayı Yüksek He
yetinize arz ediyorum, şikâyet ediyorum. Devlet 
demek Millî Savunma Bakanlığı demek değildir. 
Devlet bir kül halindedir. Bu memleketin kal
kınması, bu memleketin müdafaası Türkiye'nin 
bütün iktisadiyatiyle tevemdir. Binaenaenaleyh, 
bu binalardan istifade etmeyi veya başka bir ba
kanlığa devredilmesi düşünülüyor mu? Düşünül-
müyorsa sebebi nedir, bunları öğrenmek istiyo
rum. 

Yeni bütçenin Türk Ordusuna ve Türk Mille
tine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

Saat 14,-30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 



I K I N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : MacitZeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
oturumu açıyorum. 

1. —• 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

A — Millî Savunma Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçe
si üzerinde, görüşmelere devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Silâhlı 
Kuvvetlerin seçkin temsilcileri, değerli silâh ar
kadaşlarım. Ben, en çok meşgul olduğum ve ay
rıntılarını da daha ziyade bildiğimi zannettiğim 
ve içinde geçirdiğim uzun yılların anısını daima 
canlı yaşattığım Silâhlı Kuvvetlerin bütçesi üze
rinde konuşmak yerine, zamanın başka arkadaş
larım tarafından kullanılmasını tercih ettiğim için 
ekseriya söz almam. Fakat, evvelce Sayın Bakanın 
yaptığı bir serzenişle; «her bütçede konuşuyor
sun, bunda konuşmıyacak mısın?» deyişiyle bir; 
ikincisi; hem partileri adına konuşanlar, hem ki
şisel görüşlerini belirtenlerin ileri sürdükleri gü
zel fikirler, övmeler özlemini içimizde yaşadığımız 
amacı gerçekleştirme yönünde beliren güzel söz
ler beni de etkiledi ve çok önemli saydığım bir ko
nu üzerindeki görüşlerimi sunmak üzere huzuru
nuza getirdi. 

- Sayın arkadaşlarım, politikacının çözmekte en 
güçlük çektiği husus; imkânlarla istekleri karşı
laştırmak ve bir denge kurmak. Millî Savunma 
bütçesinde bu konu çok daha açıkça ortaya çık
maktadır. Bir taraftan da bir gerçeği tesbit et
mek gerekir ki; cağımızın gereklerine uygun çap
ta beslemek zorunda olduğumuz bir orduyu, değil 
3 milyar, bunun daha birkaç katı bütçe ile besle
meyi de gönül ister. Şu standartla bu beslemenin 
mümkün olmadığı acıktır. 

Arkadaşlarım bu görüşü türlü şekilde dile ge
tirdiler. Bu kürsüden kolayca vadetmek mümkün 
olacağı için, vaid de edilebilir belki, bâzı iyim
ser arkadaşlarımız; şurasından, burasından kırpa
lım dediler. Ama o kırpmadaki ince görüşü ilıti-
yaçlan karşılamak konusuna çevirirsek Millî Sa
vunma bütçesi büyük bir balon gibi şişer. Onun 
için cidden ihtiyaçları büyük ama öbür taraftan 
da imkân meselesi. Türkiye bir ekonomik ve sos
yal seferberlik içinde. Hattâ bunun meydan sa
vaşını vermekte bulunuyor. Tüm olarak millî ge
lir ve yıllık devlet gelirleri içinde daha fazla bir 
payı ayırmak imkânı olmadığım da hepimiz kabul 
ederiz. O halde bir tarafta bir gerçek, bir tarafta 
bir imkânsızlık ve öbür tarafta Türk Silâhlı Kuv
vetlerimizden çağımızın gelişme yönüne uygun 
şekilde bir etkenlik ve standart yüksekliği de bek
lediğimizi içimizin özlemleri ile ifade edebiliriz. O 
halde bu üç etkeni birleştirerek bir denge kurmak 
durumunda bulunuyoruz demektir. İşte bu nok
tada durumu böyle tesbit ettikten sonra, bir Hü
kümet politikası konusu olabilecek bir hususu hu
zurunuzda arz etmek isterim. 

(ierçekten özlediğimiz standartla, bir orduyu 
bıı imkânlarla ve bu şartların içinde beslemeye 
imkân yok. Bir örnek vererek çok daha kolay bir 
şekilde fikirlerimi anlatmış olurum. 1949 - 1950 
villan arasında Amerika'da kurs gördüğüm, göz
lemci olarak bulunduğum bir sırada, bir tümenin 
harcamalarını hesabettim : Maaş, yiyecek, ev ki
rası, giyecek, yalnız bir tümen için, benim o za
manki hesabıma göre, 40 milyon dolar yapıyordu. 
Bunlara cephane, akar yakıt gibi türlü harcama
ları da eklerseniz bir katından fazla eder. O hal
de, bu standartla bir tümenle, ancak Türkiye' 
de iki, üç tümenle bir kolordu beslenebilir. Tabiî 
bu standardı bekliyemeyiz, ama hiçolmazsa yarısı 
kadar dahi olsa. Bunun dahi bizim için çok güç 
olduğu meydanda. Diğer taraftan da imkânları
mız da bunlar. O halde, bir teklifte bulunarak, 
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Hükümetin bu hususta cesaretli bir karar alıp 
çalışmalarını bu yöne çevirip çevirmiyeceğini sor
mak istiyorum. 

Strateji ve taktiğin gereklerine uygun bir teş
kilâtlanma yanında konuş dâhil, türlü yönetim 
düzenlerini yeniden ele almak suretiyle çağımızın 
gerçeklerine uygun standartla veya ona yakın 
standarla tüm olarak iyi bir araştırma ve teşki
lâtlanma yapmak suretiyle özlemimizi hiç olmaz
sa niteliği yönünden karşılayabilecek bir düzene 
girmek üzere hazırlıkları bulunduğunu Sayın Ba
kanların NATO konuşmalarında duyduk. Bunun 
kolay bir şey olmadığını takdir ederim. Evvelâ 
bu bir Hükümet politikasıdır. Silâhlı Kuvvetlerin 
çapını aşan bir karar meselesidir. Yönetimi, yasa
manın da çok desteklemesi gereken bir konudur. 
Bu konu her defa öne atıldığı zaman gerçeklere 
uyan kaygılar karşımıza çıkar. 

Dünya politikasının gelişmeleri, Türk toplu
munun karşılaştığı güçlük, sorumluluk ve tehli
keler... Ben sanının ki, bugün böyle bir konuyu 
ele almak için en elverişli durum mevcuttur. Baht
sız Kıbrıs olayı dışında dünya genel politikasının 
yönü karşılaştığı meseleler, Türkiye için bu ko
nuyu cesaretli bir kararla, hem .standardını, 
hem etkenliğini artıracak ve hem içindeki per
sonelin moralini yükseltebilecek bir düzene geç
mek için en müsait zaman olduğu kanısında
yım. Gerçekten, dış tehlikelerin en belirlisinin 
dahi çok daha güç. sorumluluklarla karşı kar
şıya bulunduğu ve bundan dolayı bir eylem de
ğişikliğini aşan bir politika gelişmesi içinde 
dünya bulunurken, bu zamanın, Türk yönetimi, 
sorumluluğunu müdrik Türk yönetimi, cesaretli 
bir kararla Silâhlı Kuvvetler konusunda, mik
tar bakımından, kilit personelin statüsü bakı
mından, kilit personel olmıyan kısmın süresi 
bakımından , teşkilâtı, konusu bakımından iyi 
bir araştırma yaptıktan sonra cesaretle ele ala
bileceği ve buna iyi bir çözüm bulabileceği ka
nısındayım. 

Gerçekten tekrar etmek isterim ki, ister Ya
sama organında bulunalım, ister Yürütme, bu 
bir devlet politikasıdır ve cesaretle ele almak 
zamanı sanırım ki bugün elverişlidir. Elbette 
bunun ayrıntılarını Genel Kurul kürsülerinden 
konuşmaya imkân yok. Ama, bunun bir kısmı
nı Silâhlı Kuvvetler kendi içinde yapabilir, 
bir kısmı da yasama desteğine, yönetimin muh-
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tacolduğu konularda sanırım ki, bütün yasama 
organları bu desteği sağlamak suretiyle gereken 
mevzuat değişikliği yapılabilir. Bu temennimin 
gerçekleşebileceği, veya hiç olmazsa gerçekleş
me ümidi yaratacak şekilde ele alınabileceği 
ümidiyle 1964 bütçesinin Türk Silâhlı Kuvvet
leri için hayırlı, uğurlu ve başarılı bir uygula
ma sağlamasını temenni eder, hepinizi saygıy
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesi hakkında yeteri ka

dar arkadaş konuşmuş ve mevzu aydınlanmış
tır. Programın gecikmesi de nazara alınarak, 
müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü) — 
Aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz sizin
dir Sayın Koçaş. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Yeter
lik önergesinin aleyhinde konuşturmadınız. 

BAŞKAN — Efendim, söz istemediniz. Sa
yın Koçaş aleyhinde söz istemişti. Fakat, Ba
kandan sonra söz sırası kendisinde olduğundan 
vazgeçtiler. Bakandan sonra kendilerine söz ve
receğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — öner
genin aleyhinde ben konuşacağını. (Oylandı, 
oylandı sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, daha oylama-
dık. Buyurun hakkınızı kullanın, iki kelime ile 
konuşun. Buyurun öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, bir milletin gücünü temsil 
eden orduya ait konuşmalarda, geriye kalan ar
kadaşlara da hiç olmazsa iki, üç dakikalık bir 
konuşma imkânı verecek olursanız, öyle zanne
diyorum ki, durum daha fazla aydınlanmış ola
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI 

SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın Senato üyeleri; 

Hepinizi Silâhlı Kuvvetlerimiz adına hür
metle selâmlarım. 

1964 malî yılı Millî Savunma bütçe tasarısı
nın tetkik ve müzakeresi sırasında yapılan ko
nuşmalar münasebetiyle, bana da bu konular
da, konuşma imkânı -verilmiş olduğundan sözle
rime yüksek heyetinize şükranlarımı arz etmek 
suretiyle başlamak istiyorum. 

Sayın üyelerin dilek ve isteklerine ayrı ayrı 
cevaplarımı sunmadan önce Savunma hizmetle
rimiz hakkında aydınlatıcı bâzı bilgiler verme
yi de faydalı görmekteyim. Bu suretle sorular 
içinde yer alnnyan ve fakat açıklanmasını zo
runlu gördüğüm bâzı noktalan da ıttılâalarına 
sunacağım. 

1, Dünya Siyasal durumu : 
Halen dünya siyasetinde değişen bir şey yok

tur. 
İkinci Dünya Harbinden sonraki devrinde 

iki bloka ayrılmış olan dünya devletlerinin du
rumu aynen devanı etmektedir. Zaman zaman 
egemenliklerine kavuşan Asya ve Afrika dev
letleri ise tarafsızlıklarını korumak temayülü
nü göstermekledirler. Ancak Ekonomik varlık
larını muhafaza edemiyen ve Doğu Blok un a 
nıeusubolnuyan ülkelerin iç buhranlara gittiği 
ve bunun sonucu olarak ikiye bölündükleri gö
rülmektedir. 

Doğu Bloku memleketleri, zaman zaman Ba
tıya, yaklaşma, temayülünü gösteri nelerine rağ
men, Batı ile ciddî bir uzlaşmaya yanaşmanıak-
t adıllar. 

Tamamiyle Dünya Kamu Oyunu lehlerine 
çevirmeye matuf olan bu hareketler NATO il 
ti fakını gevşe tmemiştir. 

Bununla beraber NATO içindeki her tür
lü ihtilâftan faydalanmak komünist blokuııun 
temeli olmuştur. 

TT. Türkiye'nin Dünya Siyaseti içindeki 
yeri : 

Batı bloku içinde Varşova paktı memleket
leriyle en geniş ve müşterek hududa sahih ol an i 
ülke Türkiye'dir. J 

|NATO'nun Doğu Güney kanadını korumak :
; 

suretiyle Ortadoğu ve Afrika'ya vâki olacak 
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komünist nüfuzunu engelliyen bir mevkide olu
şumuz bakımından Doğu Blokuııun NATO'dan 
koparmak istiyeceği en önemli üyelerden birisi 
durumdayız. | 

— Türkiye Birleşmiş Milletler NATO, OKN-
TO üyesi ve 

— Kıbrıs üçlü anlaşmasının garantörüdür. 
I I I - Türkiye'nin Milletlerarası askerî veci

beleri : 
Türkiye'nin millî vecibeleri dışında bâzı Mil

letlerarası vecibeleri de bulunmaktadır. Bu veci
belerimizden 'bir kısmının malî ve askerî külfeti 
vardır. 

a) Birleşmiş Milletler Anayasası gereğince 
'Kore'de bir 'bölük kuvvetinde askerî birliğimiz 
vardır. Bu birliğin yıllık malî külfeti bir milyon 
1 İraya yaklaşmaktadır. 

b) Kıbrıs üçlü anlaşması gereğince garan
tör Devletlerden biri olarak 650 kişilik bir as
kerî birliğimiz Kıbrıs'da bulunmaktadır. Bu 
birliğin yıllık malî külfeti yaklaşık alarak 10 
milyon liradır. 

c) .Silâhlı kuvvetlerimizin % 60 oranı NA
TO'ya tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

IV - .Silâhlı kuvvetlerin millî Vecibeleri : 
Millî siyasetimiz bugünkü Milletlerarası ger

gin şartların daha uzun yıllar devam edeceği fa
raziyesine dayanmaktadır. 

Silâhlı kuvvetlerimiz nereden gelirse gelsin 
yurdumuza vâki olacak bir taarruzu def etmeye 
azimlidir. 

Bu ise içte ve dışta barışı devam ettirebile
cek saldırıları karşılamıya her an hazır, kuv
vetli ve modern bir orduya malik olmakla müm
kündür. 

Müşterek ve millî menfaatlerimizi korumak; 
Milletlerarası vecibelerimizi yerine getirmek mev
kiinde olan silâhlı kuvvetlerimizin modern har
bin ıicap ettirdiği insan gücü, teşkilât, malzeme 
ve tesis bakımından belirli bir standarda ulaş
tırılması ve bu seviyenin devamlı ve müterakki 
bir hız temposunda idamesi ve modernizasyonu 
lâzım ve zaruri bulunmaktadır. 

Bu standardın muhafazası için önümüzdeki 
yıllarda Türkiye'nin kendi millî kaynaklarına 
göre; millî askerî gücünü -plânlaması zorunlu 
görülmektedir. Böyle bir plânlamanın yapılması 
için veni bir çalışma devresine girilecektir. 
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Bugünkü çeşitli yardımlarla bütçenin yarısı

na yakın yardımın gelecek yıllarda kesilmesi ha
linde 'hizmetlerimize finansman karşılığı bulu-
namıyacak olursa savunma gücümüzün de za
yi ılıyacağı izahtan varestedir. 

Her ne olursa olsun bugün için Silâhlı Kuv
vetlerimiz muharebe gücünde bir indirme yapıl
ması bahis konusu değildir. Silâhlı Kuvvetleri
mizin; insan gücü seviyesi bakımından standarda 
ulaşması için daha 40 bin kişiye ihtiyaç vardır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri; Türk Milletinin 
kendisine tevdi etmiş olduğu kutsal görevlerini 
tamamen siyasetten uzak ve tam bir disiplin ru
hu içinde yapmaktadır ve yapacaktır. 

V - İhtiyaçlarımız ve imkânlarımız : 
a) İnsan gücü : 
1. Küçük rütbeli subaya ihtiyacımız vardır. 

Bu noksanlığı karargâhlarda sivil personel is
tihdamı suretiyle azaltmaya çalışmaktayız. 

2. Astsubay noksanımızı lise mezunu eratı 
erbaş olarak yetiştirmek suretiyle en az seviye
ye indirmeye çalışmaktayız. 

S. Modern savaş tekniği erlerin teknik bilgi 
almasını zorlamaktadır. Erin eğitimi yoluyla 
buna çalışmaktayız. 

b) Teşkilâtımız : 
Modern harbin icaplarına uygun olarak de

vamlı reorganizasyona tâbi tutulmaktadır. 
e) Malzeme ve teçhizat durumumuz : 
1. Gelişen harb tekniğine uyarak değişen 

silâhların temini ve mevcutların bakımına önem 
verilmektedir. 

2. Orduda kullanılma yeri kalmamış olan 
malzeme elden çıkarılmaktadır. 

3. Deniz kuvvetlerimiz standartların altın
da bulunmaktadır. Böylece : 

a) Yardımlardan sağlanan imkânlar, 
b) Hurda gemilerin satışı, 
c) 'Gölcük tersanelerimizin azami kapasite

leri ile bu noksanımızı telâfiye çalışmaktayız. 
Ancak, 10 milyar liralık bir malî imkân isti-
yen bu işin kısa zamanda karşılanabileceğini 
sanmıyorum. 

4. Barış halinde normal ihtiyaçlarımızı kar
şılamak i'jin belirli bir stok ile; 

— Savaş için yeterli stokların istenilen sevi
yeye ulaşması için bütçe imkânlarına göre ted
bir almaktayız. 'Bu tedbir geçen yıl 14 küsur mil
yon lira tefriki ile başlamıştır, tesbit edilen stok 
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ihtiyacı ise yine geçen yıl 11 milyar lira civa
rında idi. 

d) Tesislerimiz : 
1. Kuvvetlerimizin daimi barış garnizonla

rına yerleştirilmesine çalışılmaktadır. Her yıl 
bütçe imkânlarımızla arazilerin eğitim ve atış 
alanlarının istimlâklerine çalışılmaktadır. 

2. Hudut karakol ve askerlik şubelerinin 
inşaatları bir plân dâhilinde ilerlemektedir. Hâ
len Doğu hududunda 180, Batı 'da -60, Güney'de 
343 olmak üzere '583 karakolumuz vardır. As
kerlik şubelerimizin ise 246 sı kirada, 3'5 i Hü
kümet binalarında 3 ü barakalarda olup 351 i 
de Devlet malı binalarda bulunmaktadır. 

3. Subay ve astsubay lojman ihtiyacımızın 
1955 den 1963 yılma kadar inşa edilebilen mik
tarı 6 478 dir. Her yıl ortalama 1 200 lojman 
inşa edilmekte olup, bu tempo ile Silâhlı Kuv
vetlerimizin lojman ihtiyacı ancak 40 yılda ta
mamlanabilecek demektir. 

4. NATO-ENF. tesisleri program gereğince 
yürütülmektedir. Ancak hizmete giren milyon
larca lira değerindeki tesislerin bakım ve ida
mesi icabetmektedir. %• 2 oranında bakım masra
fının her yıl bütçeye konulması gerekir. Takri
ben 60 milyona mukabil bu yıl bütçeden ayrı
labilen miktar sadece 200 000 liradır. 

VI - Bütçe politikamız ve prensiplerimiz : 
a) Millî Savunma ihtiyaçları uzun vadeli 

plânlara bağlanmıştır. İBu çalışmaların hedefleri 
Genelkurmay «Başkanlığınca kuvvetlere verilmiş, 
kuvvetler de hizmetlerini programlara bağlamış
lardır. Programların bütçelere bağlanması için
de yeni bir sistem geliştirilmesine gayret edil
mektedir. 

Devlet [Bütçesine, programlanmış hizmet ve 
faaliyetlerimizin finanse edecek malî bir plân 
haline getirmek maksadiyle; klâsik sistemden 
modern sisteme geçilmesi hususunda Bakanlığı
mızca 3 yıldan beri yapılan çalışmalar, Maliye 
Bakanlığınca ve D.P.T. ca da benimsenerek bü
tün Devlet teşkilâtına şâmil bir hale 'getirilmiş
tir. Maliye Bakanlığının D.P.T. nin bu hususta
ki anlayış ve işbirliğini huzurunuzda şükranla 
anmak isterim. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçe tasarısı Ba
kanlıkta çeşitli komitelerden, D.P.T. ile Bakanlar 
Kurulundan, Karma 'Bütçe Komisyonunun tet-
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kiklerinden geçirildikten sonra huzurunuza geti
rilmiş bulunmaktadır. 

'Bütçenin hazırlanmasında hâkim olan poli
tika ve prensiplerin Yüksek (Kurulunuzca bilin
mesinde fayda mülâhaza ediyorum. Şöyleki : 

Bir taraftan Dünyanın siyasi durumu ve bu
na bağlı olarak Millî ve Milletlerarası savunma 
yüklemelerimizin zorunlu kıldığı harcamalar, di
ğer tarafın da sağlam bir ekonomiye ve daha 
yüksek bir refah seviyesine ulaşabilmek için sarf 
edilen kalkınma gayretlerinin gerektirdiği malî 
kaynaklar arasında denge kurulması savunmamı
zın direkt sorumunu omuzlarında taşıyanların 
başta gelen kaygılarından biridir. 

Genel esaslar : 
1. Bütçenin hazırlanışında 1963 malî yılı 

bütçesinin tetkik ve müzakeresinde Türkiye Bü
yük Millet Meelisi üyelerinin temenni edip Hü
kümetçe vadedilen hizmetlerin gerçekleştiriı 
m esi. 

2. 5 Yıllık Kalkınma Plânı esaslarına uy
gun ve Hükümet programı ile Hükümetçe yapı
lan anlaşmalarda yer alan taahhütler. 

3. 'Genelkurmay•Başkanlığınca bildirilen ön
celik esaslarına uygun olarak kuvvetlerce hazır
lanan programlar hazırlıklarımızın temelini teş
kil etmiştir. 'Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri 
bir tarafı millî diğer tarafı yabancı memleket
lerden alman yardımlardan terekkübeden müte-
basıl kablara •benzer. Bu sebeple bu kaynakların 
bir tarafında bir eksiklik olursa diğerinin bu 
nisbet dâhilinde artması gerekir. Dış yardımda 
hâsıl olan eksilme elimizde olmıyan sebeplerle 
daima % 3 oranının üstündedir. 

Millî gelir seviyesi artmadıkça, plânlı iktisa
di kalkınmaya menfi tesiri olmaması için buna 
muvazi bir Millî Savunma bütçesi hiçbir zaman 
ihtiyaçlara lâyıkiyle cevap veremiyecektir. 

Esasen dış yardıma bel bağlıyarak millî mev
cudiyetimizi muhafaza ve idame çok muhataralı 
bir hareket tarzı olur. Bu itibarla mutlaka ve 
mutlaka Millî Savunma gücümüzün matlup se
viyeye yükseltilebilmesi için millî gelirin ve Dev
let varidatının artırılması şarttır. Huzurunuza 
getirilecek vergi reform kanunları dahi iktisadi 
kalkınmanın asgari iç finansmanını karşılayabi
lecektir. Millî Savunma gücümüzün artmasına 
kâfi tesiri olacağını zannetmemekteyiz. Bu sebep
le bu husus üzerinde sureti mahsusada durulma-
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sı gerektiğine inanmanızı bilhassa rica ederim. 

e) Bütçe tahditleri : 
.1. Cari harcamalar (/< 3 artış limiti içine 

sığdırılmaya çalışılmış ve hizmetlerin önem ve 
önceliklerine göre faaliyetlere dağıtılmıştır. 

2. Sivil personel mevcutlarında bir artış ya
pılmamıştır. 

3. Hizmetler yıllık plânlara bağlanmış ve 
ancak 1964 yılında yapılabilecek kısımlarına büt
çede yer verilmiştir. 

VII - Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ve 
bundan sonra gerçekleştireceğimiz hizmet ve fa
aliyetler : 

a) Personel hizmetleri : 
Silâhlı Kuvvetlerimizde meydana gelen teka

mül ve terakkiler, subay ve astsubaylarımızın 
terfi ve diğer durumlarını düzenliyen kanunları 
yetersiz hale getirmiştir. Aynı durum sivil sek
törde de mevcuttur. Bu yetersizliği gidermek için 
hazırlanan Devlet Personel Kanununun çalışma
larına paralel olarak Ordu personel kanunu ta
sarısı da hazırlanmıştır. Bakanlıkların mütalâası 
alınarak yakında T. B. M. M. ne sunulacaktır. 
Bu suretle büyük bir ihtiyacımız karşılanmış ola
caktır. 

Bu tasarı ile terliler, subay ve astsubay yetiş
tirilmesi ve özellikle okulların durumları tama
men yeniden düzenlenmiş olacaktır. 

—• Silâhlı Kuvvetlerimizde teknik personel 
görevlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmak
tadır. özellikle sağlık personeli ihtiyacımız çok 
noksandır. Yedek subaylar haricolmak üzere ta
bip % 51,8 <liş .taibilbi % 37,00, eczacı % 12,2 nis-
betindedir. Bu noksanlığı gidermek için sivil ta
biplere verilmesi düşünülen tazminat esaslarının 
Silâhlı Kuvvetlerde de uygulanmasına dair ça
lışmalar yapılmaktadır. Bundan da iyi neticeler 
alınacağı kanaatindeyiz. 

— Kıta tazminatı konusunda çalışmalar bit
miş ve bir ön tasarı vücuda getirilmiştir. 

—• 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan gene
ral ve albayların intibakları için kanun tasarısı 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

b) Eğitim işlerimiz : 

Modern harbin gereklerine uygun olarak 
mevcut standartlara göre ilerlemektedir. 

Teknik personel yetiştirmek amacı ile yaban
cı ülkelere gönderdiğimiz 178 personelimiz halen 
yurt dışındadır. 
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Her yıl 14 000 öğrenci ve 7 000 Astsubay 

ve 9 000 teknik personel eğitim ve öğrenim kurs
larına tabi tutulmakta ve yetiştirilmektedir. 

Bu yıl da okuma - yazma okullarında 50 - 55 
bin civarında ere okuma - yazma öğretilecektir. 

c) Lojistik hizmet ve faaliyetlerimiz : 
1. Levazım hizmetlerimiz : 
— Ordu beslenmesinin modern anlayışa uy

gun bir hale getirilmesi için hazırlanmış olan ia
şe kanunu tasarısı T. M. M. M. ne sunulmuştur. 
Halen Komisyonlarda müzakere edilmektedir. 

_ öğrenci, erat giyim ve kuşam istihkakla
rında değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 1964 yılın
da öğrenci ve erat giyeceklerinin ıslahı yoluna gi
dilecektir. 

— 7043 sayılı Kanunun T. B. M. M. ce yeni
den yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 
Bu suretle hudut boylarında kıtalarının başında 
ve karakol gemilerinde görevli takım ve bölük 
komutanları ile Astsubayların hizmetlerini ifa
ları kolaylaştırılmıştır. 

— Eratın başlıca gıdası olan ekmek, (B) vi
tamini ile takviye edilmiş olup ayrıca ekmek ve 
yemek pişirme tesislerimiz de yıllara bölünmüş 
olarak ıslah edilmektedir. 

2. Ordonatım hizmetlerimiz : 
—• Amerikan Askerî Yardım Programının al

dığı son şekil üzerine Silâhlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçlarından bir kısmı yerli endüstri tesisle
rinde yaptırılmaktadır. 

—• 2644 kamyon ve 1775 jeepin montajı ve 
parçalarından bâzılarının imali yurt içerisinde 
yapılacaktır. 

Akar ya'kıt ihtiyaçlarımızdan büyük bir kıs
mı gelecek yıl Amerikan yerdımlarından veri
len ödenek ile yurt içinden sağlanacaktır. 1964 
den sonra kendi öz kaynaklarımızla karşılana
caktır. 

Savaş gemilerinin bakım ve overholleri kıs
men yurt içinde yapılacaktır. 

3. Muhabere hizmetlerimiz : 
Garnizon santrali tesisi plânlanmış olup bu 

maksatla garnizonlarımıza otomatik santraller 
alınmaktadır. Böylelikle ordumuzun kadro ve 
seferi muhabere cihazları korunmuş olacaktır. 

4. Sağlık hizmetlerimiz : 
172 sayılı Kanunun vermiş olduğu imkân

larla dul, yetim ve emekli ailelerinin tedavile
ri de sağlanmaktadır. 45 hastanede 13 160 ya-
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tak vardır. Subay ve er ve sivillerle ailelerin
den müteşekkil 1,5 milyon kişiye yakın asker ve 
sivil şahıslar sağlık tesislerimizden faydalan
maktadır. İlâç ve malzeme bakımından noksan
larımızın ikmali plânlanmış olup hastane mal
zemelerinin % 100 oranında ikmali ancak 1970 de 
tahakkuk edebilecektir. 

5. Veteriner hizmetlerimiz : 
Hayvan ihtiyacının yurt içi imkânları ile 

karşılanmasına çalışılmaktadır. Bütçe imkânla
rı nisbetinde hayvan alımı yapılmaktadır. 

d) Teftiş işlerimiz : 
Ordu mallarının kanuni hesap teftişleri ile 

adlî işlerimizin teftişleri bir plân ve program 
dâhilinde yürütülmektedir. Genel olarak, he
sap teftişlerinin malî yıl bittikten sonra tef
tişlerinin sonuçlandırılması üzerinde çalışılmak
tadır. 

1963 malî yılında teftiş edilmesi gereken 
2 624 hesaptan malî yıl sonuna kadar 2 5*62 si 
teftiş edilmiş olacaktır. 1964 malî yılında ise tef
tişi plânlanan hesap miktarı 2 716 dır. 

Adlî işlerimizde de 1963 yılı içinde 287 üni
tenin teftişi yapılmış olacaktır. Bunlardan baş
ka, bakanlık özel müfettişleri vasıtasiyle bir
lik ve kurumlarda âni ve normal denetlemeler 
devamlı olarak yapılmaktadır. 1963 malî yılı 
nihayetine kadar bakanlık özel müfettişlerimiz 
356 ünitenin denetlenmesini yapmış olacaklar
dır. 

e) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz : 
Beslenme sahasında, 
Teknik gelişmede, 
Standartlar konusunda devam etmektedir. 
1964 malî yılı yatırımlarımızın bütçe tertip 

plânına alınması konusunda hâsıl olan tarif 
anlayışı Bakanlar Kurulunda alman bir karar
la halledilmiştir. Gelecek malî yılı bunun genel 
bir anlayışla halledilmesi üzerinde Hükümetçe 
çalışılmaktadır. 

Yatırım tertiplerine giren bu hizmetlerden 
1964 yılında şunlar yapılacaktır;. 

2 yerde yeni hastane inşaatı 
1 yerde zafer anıtı inşaatı, 
3 yerde askerî fırın inşaatı, 
1 yerde Arge merkezi inşaatı, 
1 yerde harita genel müdürlüğü inşaatı, 
10 yerde okul ve ilâve inşaatı, 
2 yerde okul, hamam ve çamaşırhane inşaatı, 
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4 yerde okul esaslı onarımı, 
25 yerde askerlik şubesi inşaatı, 
39 yerde Klı. binası ve servis binası inşaatı, 
7 yerde*elektrik, kanalizasyon ve kalorifer 

inşaatı, 
1 yerde er yemekhanesi inşaatı, 
1 yerde er hamamı ve depo inşaatı, 
12 yerde şehitlik onarımı, 
2 yerde hudut karakolu inşaatı, 
g) ENF. hizmetleri D. P. T. ea yatırım sa-

yırınıyan hizmetlerimiz meyanında bulunmak
tadır. Bu bölümden finanse edilen faaliyetler
den 1964 malî yılında yapılacak olanlar şunlar
dır. 

lf5 yerde arazi istimlâki 
11 yerde hava meydanı inşaatı. 

C yerde radar mevzii inşaatı, 
1 yerde NİKE mevzii inşaatı, 
3 yerde irtibat yolu inşaatı, 
6 yerde depo inşaatı, 
9 yerde çeşitli karargâh inşaatı, 
h) Haritacılık işlerimiz : 
Harita Genel Müdürlüğü kalkınma faaliyet

lerinin temelini teşkil eden görevler 203 sayı
lı Kanunda yer alınış bulunmaktadır. 

Bu konuda Hlevlet Su İşleri, Orman, Top-
raksu, Toprak İskân, İller Bankası, Karayol
ları, Maden Tetkik Arama, Plânlama ve İmar 
Genel müdürlükleri ile belediyelerin yatırım 
programlarının gerçekleştirilebilmesi için zaru
ri harita, plân, hava fotoğrafları alını ve yapımı 
çalışmaları devam etmektedir. 

Bu faaliyetlerimiz 1964 yılında da aynı hızla 
devam ettirilecektir. 

Bu arada sizlere yardım konusunda da bâzı 
bilgiler vermek isterim. 

Amerikan askerî yardımının Silâhlı Kuv
vetlerimiz ihtiyaçlarına tam cevap vermediği 
ve kuvvetlerimizi arzu edilen seviyeye ıılaş-
tıramadığı yüksek malumlarınızdır. 

Bu maksatla, 1963 NATO Bakanlar Konse
yi sonbahar toplantısına katılmak için Paris'e 
giderken evvelâ Federal Almanya'ya uğra
yım Alman Millî Savunma Bakanı Vonstassel 
ile bir Alman askerî yardımı konusunda ikili 
anlaşma için lüzumlu teşebbüste bulundum. 
Ve Paris'te NATO Bakanlar Konseyine askerî 
yardım konusunda istekte bulunduk ve ittifakla 
bir karar almış bulunmaktayız. 
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Almanların bu teşebbüsümüz karşısında du

rumumuzu NATO Bakanlar Konseyine getiril
mesi arzusu karşısında Konseyde yapılan be
yanatla Silâhlı Kuvvetlerimizi istenilen sevi
yeye ulaştırabilmek için NATO çerçevesinde 
bir askerî yardıma muhtacolduğumuz belirtil
miştir. 

Konsey İni konuyu öncelikle ele alacağını 
bildirmiştir. 

Bundan sonra Ocak 1964 ayı içinde yapılan 
görüşmelerde Alınan Savunma Konseyinin Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için NATO çerçevesi içinde 
takriben 50 milyon DM. lık Ibir yardımı uygun 
karşıladığı ve Alman makamlarının Şubat 
1964 ayı sonunda veya Mart ayı başında yapı
lacak yardımın cinsi, miktar ve diğer detay
larını tesbit ınaksadiyle Türkiye'ye bir heyet 
gönderecekleri anlaşıl mıştır. 

Ayrıca 1 - 6 Mayıs 1964 tarihleri arasında 
da Alman Savunma Bakanı muhtemel Genel
kurmay Başkanı ile birlikte memleketimizi 
resmen ziyaret edeceklerdir. 

Bu suretle, Amerikan Askerî Yardımından 
sağlanamıyan silâhlı kuvvetler ihtiyaçlarının 
bir kısmı da bu NATO yardımı yoliyle teinin 
edilmiş olacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri yurt savunmasını, 
Cumhuriyetinin korunması ve kollanmasını tam 
Ibir disiplin ruhu ve feragatle ifaya çalışmak
tadır. En büyük desteğini T. B. M. M. mâne
vi varlığında bulmaktadır. (Şiddetli alkışlar) 

Bu beyanatımla arkadaşlarımın sorularının 
bir çoğuna arzı cevap ettiğimi zannediyorum. 
Cevapsız kaldığını tahmin 'ettiğim kısımları da 
şimdi sırası ile cevaplandıracağım. 

Alman Askerî yardımı mevzuunda yukar
da arz ettiğim gibi bir Alman Askerî Heyeti 
yakında Türkiye'ye gelecektir. Biz ihtiyaçla
rımızı ve önceliklerimizi ortaya koyacağız. Bu 
Nato yardımı çerçevesi içinde Genelkurmayca 
önceliği tesbit edilecek sahalarda yardımın sağ
lanması yolunda çalışmalarımız ilerlemiş ola
caktır. 

Harb okulu tahsilinin yeniden ihtiyaçlara 
göre düzenlenmiş ve tahsili 4 seneye çıkaran 
kanun tasarısı kanunlaşması için T. B. M. ne 
sunulmak üzere Başbakanlığa arz edilmiş bulun
maktadır. 

Subay ve astsubayların sicil hükümleri esas 
itibariyle gizli olmakla beraber ikazı gerekti-
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ren hususlar üstler tarafından astlara zama
nında münasip şekilde tebliğ edilerek hatalı ha
reketlerinin düzenlenmesine ve tekerrürün 
önlenmesine çalışılmaktadır. 

Bu husus esasen sicil yönetmeliğinin de âmir 
hükümierindendir. 

Tâyin hususunda yine Sayın Mansur Ulu-
soy'un temas ettiği İııısus maddi imkânlar, iç
timai ve coğrafi şartlarla Amerikalılara ben
zemediğimiz iein kendimize mahsus usullerle 
bu ihtiyaçlarımız karşılanmaktadır. 

Jüpiter Füzelerinin kaldırılması sebepleri 
ve ikâme edilen yeni silâhlar daha evvel Yük
sek Meclis ve Senatoda arz edilmişti. Bu silâh
ların yeniden yerlerine konulması çeşitli mü
lâhazalarla sağlıyacağı faydadan ziyade zara
rı mucibolacağından ve istimalden kaldırılmış 
bulunmalar] dolay isiyle de mümkün ve uygun 
değildir. Bunların boşluğu Akdcnize tahsis edi
len Polaris Dcnizaltıları, 6 ncı Filo ve Hava 
Kuvvetlerimizde artırılan darbe kuvvetleri ile 
fazlasiyle sağlanmış bulunmaktadır. 

Doğu bölgelerinde ideal dağ ve kayak bir
likleri mevzuunda, Doğu bölgemizde dağ bir
liklerimizle kayakçı müfrezelerimiz mevcuttur. 
Asri vasıta olarak motorlu kayaklar, helikop
terler maalesef mevcut değildir. Bu gibi ve
sait için dış yardıma muhtacolduğumuzu arz 
etmiştim. Silâhlı Kuvvetlerimizdeki azaltma da 
'henüz tetkik safhasındadır. Bu tetkikler ya
pılırken ateş gücünü, zırh kabiliyetini ve mu
harebe kudretini -azaltmadan, bu işi başarma
ya dikkat edilmektedir. 

Çelik başlıkların millî olması mevzuu malî 
kudret işidir. En basit bir hesapla beher çelik 
başlığa ,200 T.L. fiyat tahmin etsek; bütün 
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı için en az 100 mil
yon T.L. sına ihtiyaç duyulacaktır. 

Eğitim, atış tatbikatları gibi hususlar da, 
bunlar NATO'ca planlanmakta ve yıl içinde 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde müşte
rek faaliyetleri kapsıyan tatbikatlar yapılmak
tadır. Ayrıca Genel Kurmayca millî tatbikat
lar da tertibedilmekte, bu suretle subay, ast
subay ve erlerimiz alacakları her türlü vazife
yi yapabilecek şekilde olgunlaştırılmaktadır. 
Atışlara lâyık olduğu önem verilmektedir. 

Eğitim alanları mevzuu evvelce arz ettiğim 
gibi büyük istimlâk meselesidir ve büyük mik-
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tarlara baliğ olmaktadır. Bu hususu da yapılan 
plân çerçevesinde tahakkuk ettirmeye malî 
imkân nisbetinde gayret etmekteyiz. Müşkü
lâtına bir misal olmak için arz edeyim : Yalnız 
bir saha için takdir edilen istimlâk bedeli 15 
milyon T.L. sı idi. Tezyidi bedel ile mahkemeye 
gitse idi ne olacaktı tasavvur buyurun ve ta-
biîdir ki, böyle bir sahanın istimlâkinden de 
bu malî takatimiz karşısında vazgeçilmiş bulu
nuluyor. 

Harb Tarihi çalışmaları bahsinde Genel 
Kurmay Harb Tarihi Dairesi geçmiş Türk 
seferlerinin tarihini yazmakla görevlidir. Da
irece yazılmış, yapılması plânlanmış 40 eser 
vardır. Bunlar kronolojik sırasına göre 1897 
Osmanlı - Yunan Harbi, 10 kitaptan ibaret 
Balkan Harbi, 7 kitaptan ibaret I nci Dünya 
Harbi, 13 kitaptan ibaret Türk istiklâl Harbi, 
Kore Harbi, 9 kitaptan ibaret Türk Silâhlı Kuv
vetleri Tarihidir. 

Plânlanmış bulunan bu eserlerin tertiplenen 
öncelik sırasına göre Türk İstiklâl Harbi kitap
ları ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi ön plâ
na alınmış ve gerek tarih yazar uzmanlarının, 
gerekse arşiv çalıışmalarının ağırlık merkezi bu: 
eserler üzerinde teksif edilmiştir. 

Bu suretle mevcudolan 18 tarih yazar uz
manı istiklâl Harbi Tarihinin bütün kitapları 
ile, Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihinin 5 kita
bı üzerinde vazifelendirilmiş bulunmaktadır. 

1963 yılı çalışmaları içinde Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Tarihinin 3 ncü cilt I nci kısmını 
teşkil eden Osmanlı Devletinin kuruluşundan 
Fatih Sultan Mehmet'in cülusuna kadar olan 
kitap da tamamen bitirilmiş, halen basımevin-
dedir. Metin kısmının basılması da bitmek üze
redir. Ancak basılmakta olan eserlerin çok 
renkli krokileri de yalnız Harita Genel Müdür
lüğü Matbaasında basılma İmkânı bulunmalı
da, metin işleri ile aynı seviyede götürülmesi
ne imkân görülememektedir. Harb Tarihi Da
iresi 1963 malî yılı içerisinde yapılmasını plân
ladığı bütün eserleri ikmal etmiştir. 1964 yılı 
içerisinde ve mevcut çalışma plânı uyarınca 
yukarda arz edilen eserlerin tümünü matbaaya 
intikal ettirmiş olacak, ayrıca 1897 Osmanlı -
Yunan Harbini de yaymlıyacaktır. 

Gerek istiklâl Harbinin, gerekse Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Tarihinin diğer kitapları üze-
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rinde gayretli çalışmalar aralıksız yürümek- I 
tedir. Çalışma plânında tesbit edilen tarihlerle I 
ikmal edilebilmesi için her türlü tedbirler alın- I 
iniştir. I 

Eğitim merkezlerinin yerleri -hakkında : I 
Kara eğitim merkezleri, yani tümenler, sadece I 
yerleşime kolaylıkları bakımından değil; aynı I 
zamanda harekât düşünceleri itibariyle de I 
destekliyeeek'leri orduların gerisinde kurul- I 
muşlardır. Ayrıca bir bölgede kesafet yapmak
tan da sakınılmış, sosyal yardım, ekonomik ve I 
mülki taksimat durumu da göz önüne alınmış I 
olarak, bu yerleştirme yapılmıştır. I 

Orduda din hizmetleri; oırduda din işleri ha
len Türlk Silâhlı Kuvvetleri (kadro ve teşkilâtın-
da (bulunan ilahiyat Fakültesi mezunu öğretmen I 
subaylar tarafından tedvin edilmektedir. Era
ta dinî konularda derişler de verilmekte ve iba
det için de 'garnizonlarda imkânlar nispetinde 
özel ibadethaneler sağlanmaktadır. I 

Gülhane Tıp Akademisi binasının mesulleri
nin cezalandırılması meselesi: Gülhane Tıp Aka
demisi inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ihale edilmiş, bu ikanun hükümleri muva
cehesinde mütaahhidin taahhüdü yerine getire-
miyeceği anlaşılarak, taahhüdü feshedilmiş, 
yeniden eksiltmeye çıkarılmış, Ibir başka müte
ahhide ihale edilmiş, mukavalaye raptedilmiş 
ve ihzarat safhasında bulunmakta dur. 

Millet Meclisindeki bir sual vesilesiyle arz 
e.ttiğim gibi, bu vesile ile yaptığımız tetkikte 
müteahhidin, taahhüdünün ademi ifasına, ida
renin sebebiyet verdiği yollunda bir neticeye vâ
sıl olunamadığı için idarece her hangi bir kim
senin mesuliyeti mevzulbahis değildir. 

İskân. şartları bugünün şartlarına uygun de
ğildir, sığınak ve emsali yerlerde yatan var mı
dır? Sualine cevap arz edeceğim. Birlik ve 
müesseselerin bulunduğu garnizonlardaki iskân 
durumları bütçe imkânları niısbetinde ıslah edil
mektedir. Nitekim Erzurum civarında sığmak
larda yerleşmiş olan bir kısım birliklerin yeni 
inşa edilen pavyonlardalki ikametleri sağlanmış- | 
tır. 

Ana dapo mevzuu : Ana deponun Ankara | 
gibi bir merkezde bulundurulması elbette bir | 
tehlike arz etmektedir. Fakat bu deponun nak
li büyük masrafları muciptir. Bu deponun 
naklinden başka yine Ankara içerisinde nıuha-
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I bere levazım deposu gibi depolar da mevcuttur. 
I .Bunların heyeti umumiyesinin nakli de ayrıca 
I büyük masrafları icabettirnıelötedir. Bugün 
I için elimizdeki mahdut ibütçeınizi çok zaruri 
I masraflara inhisar ettirmek bir zarurettir. Bir 
I misal olarak şunu arz edebilirim. Zir Poligonu 
I da nakledilmek istenmiştir. Bu poligon atışlar-
I la vakit vakit trafiğe de mani oluyordu. Yapı-
I lan asgari bir keşifle 60 - 70 milyon T. L. sı 

yalnız arazi istimlâki masrafı tutmaktadır. 
I Sak'alt erler hakkındaki ısorular : Sakatların 

silâh altına alınıp, alınmaması Bakanlığımın ta-
I sar ruf undadır. Bu kaynağı ihtiyaca gereği şe

kilde cevap verdiğinde sorulan hususlar dikka
te alınacaktır. 

I Halen er kaynağının ihtiyaçtan 40 000 nok
san olduğunu belirtmiş İmlunmaktayiz. 

İlkokul mezunlarının askerlik hizmetlerinin 
diğer tahsil derecelerine göre azaltılması veya 
derecelendirilmesi meselesi: Askerlik bir va
tan mükellefiyeti hizmetidir. Mükelleflerin Ibu 

I hizmeti eşi dolarak yapmaları gerekir. Tahsil
li vatandaşların noksan hizmelt yapmaları Si-

I lâhlı Kuvvetlerin gücü üzerinde bilhassa key
fiyet bakımından aleyhte tesir yapar. Ve eşit
liği zedeler. Emsallerinden önce terhisleri ya
pılacak münevver erlerin ayrılması ile meyda
na gelecek boşluğun doldurulması kabil olmı-
ya-cak ve bundan netice itibariyle zarar göre
cek aziz Türk Milleti ve yurdu olacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı uzmanları idare
sinde Millî Eğitim, Çalışma ve Sanayi bakan
ları ile işbirliği yapılarak beden eğitimi, genç
lik teşkilâtı, spor klüpleri mevzuundaki suale 
gelince : 

Askerlik öncesi eğitim, yani okul kampları 
bilindiği gibi kaldırılmış ve yalnız okullarda 
Millî Savunma dersleri okutulmaktadır. Soru 
ile ilgili çalışmaların yapılmasına Silâhlı Kuv
vetlerin bugünkü kovuş durumu müsait değil
dir. Bu konuya ait malî külfetin karşılanması 
ayrıca bir mesele teşkil etmektedir. 

I Dış yardım azalması muvacehesinde bâzı 
hizmetlerden tasarrufla bu açığın kapatılması 

I mevcut müesseselerimizin döner sermayeli hale 
I ifrağı yoliyle daha ucuz ve daha sağlam ikmal 

çareleri bulunması mevzuu: Dış yardımın azal
tılması bâzı hizmetlerimizden tasarruf değil, 
(bilâkis yardımla ilgili bu hizmetlerimizin mas-
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raflarının artırılmasını gerektirmektedir. Si
lâhlı Kuvvetlerimizde döner sermaye ile işLiyen 
müesseseler vardır. Döner sermaye boş kapasi
te zuhurunda ve iyi hasıla ve neticeler alınabi
len müesseselerde uygulanmaktadır. Bu serma
yenin Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki her mü
esseseye tatbiki mümkün görülememektedir. 

Yurt dışına çıkan çay içi personelin bir sefer 
halinde yurda cebedilimesi ve içinde kimlerin 
tecil edilecekleri meczuatla tâyin edilmiş bu
lunmaktadır. Sefer halinde işçiler derhal yurda 
cel'bedilebilir. 

1 No. lu Sıkıyönetim Mahkemesinin diğer ka
mu üzerinde yaptığı tahkikat esnasında 2 arka
daşımız hakkında takibat yapılması yer almış
tı. Bu arkadaşların zan altında hâlâ tutulmala
rına hiçbir makamın hakkı yoktur, sualine ce
vabımız : Sıkıyönetim mahkemeleri bir kaza or
ganı olup bakanlık ve idari makamlar emrinde 
değildir. Bahis konusu edilen 2 senatör arkada
şımız hakkında Sıkıyönetim mahkemelerinin ka
rarlarının bu çerçeve dâhilinde mütalâa edil
mesini, bu konunun takip mevzuunda görevli 
merciin de yine bakanlığımız olmadığını bil
hassa belirtmek isterim. 

Şeker stoklarının sağlanması meselesi : Yi
yecek maddelerinden 1 aylık stok yapılması 
için birliklerce gayret sarf edilmektedir. Gi
yecek olarak 1962 - 1963 yılları için bütçeye ko
nulan ceman yekûn 25 milyon T.L. sı ile 66 261 
erin sefer giyeceği sağlanmıştır. Bunun dışında 
mühimmat stokları hususunda gayretlerimiz var
dır. Yıllık eğitim artış masraflarımızın karşı
lanması için ihtiyacımız olan para taknilben 
100 milyon T. L. sı civarındadır. 

Türkiyenin en az 10 türlü kanunla emekliye 
sevk edilmiş şahıslarından, emekli dul ve ye
timlerin emeklilik halleri mevzuu : Emeklilik 
durumlarının zaman zaman çıkarılan kanun
larla düzenlenmiş bulunduğu ve her çıkan ka
nun istikbale ait durumları ele aldığı cihetle 
eski emeklilerle, yeni emeklerin hukukî statüle
rinde farklı durumlar yaratıldığı cümlenizin 
malûmudur. Bütçe imkânları nisbetinde mev
zuun yeni hazırlanmış olan Devlet Personel 
Kanunu muvacehesinde T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun yeniden hazırlanması sırasında dik
kate alınması bakanlığımızca prensip itibariyle 
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uygun görülebilirse de, mevzuun ele alınması 
esas itibariyle Maliye Bakanlığına aittir. Millî 
Savunma Bakanlığı (bu imkânın bütün emek
lilere sağlanmasından ancak memnuniyet du
yar. 

Memleket kalkınmasında Silâhlı Kuvvetle
rimizin imkânlarından faydalanılması mevzuu : 
Bu mevzuu daha evvel çeşitli vesilelerle izhar 
edilmiş ve Millî Güvenlik Kuruluna intikal et
tirilmiş idi. Millî Güvenlik Kurulu mevzuu tet
kik etmiş, şu karara varmış bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bu karar çerçevesinde kalkınmaya 
iştirak, mümkkündür, bu karar çerçevesinde, 
bunun dışında iştirak gayrimümkündür. 

A) Fidan sağlamak suretiyle garnizon
ların civarının teraslanması ve ağaçlandırılması
na yardımcı dairelere yardım edilmesi. Esa
sen bu yapılmaktadır. 

B) Sivil hastanelerin noksan olan müte-
tehassıislarının yerine, o bölgedeki askerî has
tane ve personelinden ve bulaşıcı hayvan hasta
lıklarının zuhuru halinde veteriner hekim ve 
tesislerinden istifade edilmesi, diğer zirai mü
cadeleye yardımda bulunulması, ücret mukabi
linde döner sermayeli askerî fabrika ve askerî 
dikim evlerinden faydalanılması . 

Devlet Su İşlerinde su sondaj makinaları ile 
yardım yapılması. 

Marmaris - Fethiye, Gölcük ve kıyı bölgele
rinde çalışan dalgıçlara Deniz Kuvvetlerince 
yardım yapılması. 

Sanayi mamullerinin kalite kontrolü ve sa
nayi problemleri üzerinde araştırma ve geliştir
me gayretlerine yardım hususunda bakanlık 
araştırma ve geliştirme lâboratuvarmdan fay
dalanılması, teknik şartnamelerin tanziminde 
Türk Standartları Enstitüsünün çalışmalarına 
katılmak, yurt içi teknik gelişmelere ait (Gizli 
olanlar hariç) neşriyatın yayınlanması mil
letlerarası müşterek araştırma projeleri alın
ması ve yurt dışı müşterek imalât ihalelerine ka
tılmaktan ibaret kalmaktadır. 

Bütçenin hizmet ve faaliyetlerinin bir plân 
ve program dâhilinde yürütülmesini sağlamak 
mevzuu : Bütçe kanunlaştıktan sonra ödenek li
mitleri dâhilinde bütçenin hazırlığına esas teş
kil eden ve programlara istinadeden detaylara 
uygun olarak ayrıca bütçe masraf plânları 
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hazırlanmaktadır. Bu masraf plânlarında bütçe 
tertip plmma uyularak detaylar desimal siste
me göre plân ve alt plânlara ayrılmaktadır. 
Meselâ; 13.000 No. lu bölüm desimal sisteme 
göre 23 maddeye ve 100 plâna, bu 100 plânda 
100 alt plâna ayrılmaktadır. Bu arada 13.000 

-No. lu bölümde yer alan 13.330 No. lu madde 
13.330. 100 savaş gereçleri alım ve giderleri. 
Ana malzeme mühimmat - yedek parça, akar ya
kıt, diğer malzeme ve teçhizat işletme, bakım 
v. s. giderlere ayrılmıştır. 

13 330 200 savaş stokları alım ve giderleri 
başlığını taşımaktadır. Bu ise malzeme alımı v. s. 
giderlere ayrılmıştır. Bu taksimat bu madde için
de 23 kısımda böylece yapılmaktadır. Ve prog
ramlar bütçe teklifi olarak Hükümete sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Çankırı'daki Piyade Okulu mevzuuna gelince: 
Günün şartlarına, harb konseptine ve NATO'ea 
alınan kararlara uyularak, zaman zaman birlik 
ve teşkillerimizin konuş yerleri değiştirilmektedir. 
Biz silâhın perfonmansmm değişmesi, konuş yer
lerimize ve stratejimize tesir etmektedir. Bu se
beple bu çeşit organizasyonlara daima gidilmek 
zorundadır. Terk ettiğimiz gayrimenkullerin ba
kım ve idarelerini aldığım istekler dâhilinde sağ
lamaya çalışmaktayım. 

Sayın arkadaşlarımın belirttikleri gibi Millî 
Savunma Bakanlığı, Devlet demek değildir. Millî 
Savunma Bakanı da mümessiliniz ve emrinizde 
vazifeli bir kimsedir. Bu sebeple Bakanlığımızda 
hizmetlerini ve görevlerini Devletin kanunları 
çerçevesinde ifa etmektedir. Çankırı'daki Piya
de Okulu eğitim alanlarının yetersiz olması dola-
yısiyle başka bir bölgeye intikal ettirilmiştir. 
Mevcut birlik ve teşkillerden bir kısmı Çankırı'
ya nakledilmiştir. Çankırı'da bina vardır diye 
stratejiye ve taktiğe uymıyan birlik veya teşkil
lerin buraya mutlak naklini düşünmemekteyiz. 
İhtiyaçları bugüne kadar kıymetlendirmek hak
şinaslık olmaz kanaatindeyim. Tamamen kullan
ma yeri kalmıyan gayrimenkullerimiz taleplerine 
göre diğer Bakanlıklara devredilmektedir. 

Barış garnizonları 189 sayılı Kanuna göre tes-
bidedildiğine nazaran, bunların haricinde kalan 
menkul ve gayrimenkullerin kalkınma bakımın
dan diğer Bakanlıklara devri düşünülmekte mi
dir? Konusundaki suale gelince : 2 nci Dünya 
Harbinin tabiî ve zaruri sonuçlarından alman tec
rübeler, yurdumuzun coğrafi ve stratejik yönler-

4 . 2 . 1964 O : 2 
den arz ettiği önem ve özelliklerle sefer konuşu 
icapları da dikkate alınarak yeni bir iskân siste
minin uygulanması başlamıştır. Bu hususa ait 
çalışmalar reorganizasyon planlanmasının tatbi
katı ile neticelenecektir. 

Bu suretle ordunun iskân ihtiyacı bakımından 
mevcut garnizon, bina ve tesislerinin her zaman 
istifade edilecek şekilde elde tutulması gerekmiş
tir. 2 nci Dünya Savaşının sona ermesi ile hazer 
konuşuna göre, iskân sisteminin zamanında deği
şen şartları göz önünde tutularak yeniden düzen
lenmesi icabetini ş ve bu sebeple bâzı garnizonla
rın terk edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. Yurt 
sathına yayılmış bulunan askerî bina, tesis ve gar
nizonların mevcutlarını sarih olarak tesbit etmek 
amacı ile Kuvvet Komutanlıklarmca geniş çalış
malar yapılmaktadır. Bu binaların hali hazır du
rumları, cins ve evsafları hizmette lüzumluluk 
dereceleri 189 sayılı Kanuna göre tasfiyesi icabe-
denlerin mahiyet ve miktarları hakkında en son 
ve kesin bilgiler 1 Mart 1964 tarihine kadar ne
ticelendirilecektir. Bu tarihte Genelkurmay Baş
kanlığınca toplanacak olan bu bilgi ve doküman
ların tetkikinden sonra Bakanlık, Genelkurmay 
ve Kuvvet Komutanlıklarından temsil olunacak 
karma heyet, yerinde ve görgüye dayanan ince
lemeler yaptıktan sonra bu binaların en son du
rumlarını gösterir ve il esasına göre düzenlen
miş bir albüm yapılacaktır. Bu çalışmanın sonu 
alınmadan kesin bir açıklama yapılması mümkün 
değildir. Buna ait tafsilâtı Sayın Sadi Koçaş'a 
bir yazılı sorusu münasebetiyle takdim etmiş bu
lunmaktayım. Ve bu güne kadar devredilen bir
çok gayrimenkullerin listesi de buna merbut bu
lunmaktadır. Merak eden arkadaşlarım, lütfe
der, alır ve okurlar. Emrederseniz bunları oku
sun. Lâkin bu cevapların okunması çok zamanı
nızı alabilir. Müsaade ederseniz izah edeyim. 

Hizmetlerde bir değişiklik olmadığına göre-
107 milyon artışın önlenmesi mütehassırlardan* 
istifade ile mümkün değil midir? Millî Savunma 
bütçesinin hazırlanışında bir taraftan savunma 
hizmetlerinin ifası, diğer taraftan plân hedefle
ri ve stratejisinde tesbit olunan esaslar rehberi
miz olmuştur. Biraz önce belirttiğim gibi Savun
ma hedeflerimizi yürüten kaynaklar bir muta-
vasıl kaba benzer, dış yardımlardan sağlanan kay
naklarda bir değişiklik olduğu vakit, bunun aksi 
doğrudan doğruya millî kaynaklarda olacaktır. 
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1964 malî yılma kanuni artışlar olarak 52 mil
yon, fiyat artışından 28 milyon, Amerikan yar
dımının şekil değiştirmesinden 121 milyon, sosyal 
transferlerden 6 milyon olmak üzere, diğer çe
şitli hizmetlerimizde 54 milyon olarak 264 milyon 
T. L. lık artış ile Hükümete gidilmiş idi. 

120 milyon T. L. lık Amerikan yardımının şe
kil değiştirmesinden meydana gelen artışı teşkil 
eden hususlar 66 milyon T. L. lık kamyon mon
tajı, 12 milyon T. L. lık jip montajı, 27 milyon 
T. L. sı hammaddesi yardımdan alman mühim
mat imalâtı ve 16 milyon T. L. lık da diğer bir 
mühimmat siparişi, fiyat farkından husule gel
mektedir. 16 milyon T. L. lık bu mühimmat farkı 
Maliye Bakanlığınca demlide etmiş ve bu su
retle 261 milyon T. L. lık artış, 245 milyon T. 
L. ya indirilmiş, bundan da 107 milyon T. L. sı 
verilmiş, bakiyesi karşılıksız kalmıştır. 

Savunma hizmetleri durucu bir karakter taşı
maz. Harb silâh ve araçlarının tekâmülü netice
sinde bu hizmetlere tahsis olunan ödenekler de 
artar, bu sebeple 261 milyon T. L. lık hizmet ar
tışında sadece 107 milyon T. L. sının kabul edil
miş olması esasen hizmetlerimizi aksatacaktır. Fa
kat her zaman olduğu gibi Silâhlı Kuvvetlerimiz 
bu durumda dahi hizmetlerini ifa etmek için elin
deki imkânları kullanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım burada 
nihayet bulmuş oluyor. Sabrımızı suiistimal et
tiğim için özür dilerim. Ve beni sükûnet ve sa
bırla dinlemiş olmanızdan, konuşmalarınızla ay
dınlatmış, istikamet ve kuvvet vermiş bulundu
ğunuzdan dolayı da hepinize sonsuz şükran ve 
hürmetlerimi arz ederim. Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sancar bir dakika, her-
ne kadar usulen kifayet suallere de şâmilse de 
yalnız sual kısa olmak kaydiyle bundan inhiraf 
ediyor, söz veriyorum. Buyurun Topçuoğlu. Yok
sa kifayet vardır, sual sordurmamam gerekir. 
Arkadaşlarımın bunu nazarı itibara almasını ri
ca edeceğim. 

SABRÎ TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Sayın 
Vekil buyurdular ki, 42 sayılı Kanunla emekli
ye ayrılan subaylar, bilâhara çıkarılan Barem 
Kanununa intibak ettirilmeleri için Millî Savun
ma Bakanlığı bir kanun teklifi yapmıştır. Diğer 
kanunlarla emekli olmuş ve yine barem değişik
liği dolayısiyle husule gelmiş olan eski muharip-
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lerin eşitsizliği ile meşgul olmayıp da Maliye Ve
kiline havale buyurulduğu ifade edildi. Böylece 
orduda emekliler hakkında bir düşüncenin hâkim 
olduğu görülmektedir. Bu ayrı görüşün sebebi 
nedir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANCAR (Devamla) — Hiçbir ayrı görüş mev
zubahis değildir. Ayrıldıkları tarihle, intibakı 
gereken kanunun tatbik edilmemesinden doğan 
bir vaziyettir. Hepsi hakkında aynı kanaatte ol
duğunu ve hepsinin aynı seviyede terfii gerek
tiğini daha sonraki bir pasajda arz etmiş bulu
nuyordum. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Bendenizin su

ali oraya bir birlik gönderilmesi hakkında değil
di. (Duyulmuyor, sesleri) 

Bendenizin suali Çankırıya bir birlik gönde
rilmesi hakkında değildi. Bendeniz Türkiye'de 
mevcut askerlerin halen kullanmadıkları gayri-
menkullerin istimal şekillerinin değişmesi hak
kında bir karar alınıp alınmıyacağı hakkınday
dı. Çankırı'daki binayı bilmem Vekil Bey gör
dü mü? Bugün bina yıkılmaktadır; tavanı çök
mektedir. Oraya Maarif Vekâleti büyük bir ens
titü açmak istediği halde müsaade edilmemiştir. 
Büyük bir hastane yapılmak istendiği halde mü
saade edilmemiştir. Şimdi Vekil Bey hastane ya
pılacak binaları arz etti. Binaenaleyh, yeni bir 
bina yapılacağı yerde bu güzel binadan bir has
tane, bir mektep olarak istifade edilmesi düşünü
lemez mi? Bu hususta malûmat rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANCAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
askerî hastane askerî topluluğun bulunduğu yer
de ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurulur. Bu 
ihtiyacın başka şekilde karşılanamadığı zaman 
mümkün olur. Meselâ Sivas'taki hastanemizin 
maili inhidam olduğuna dair heyeti fenniye ra
poru elde dururken ve Sivas'ta eğitim tümeni gi
bi büyük bir topluluk bulunurken bunu bırakıp 
da Çankırı'daki binayı sırf meşgul edelim diye 
hastane yapmak akla gelebilir mi? Ve buna mü
saade eder misiniz? Hakikaten Çankırı'daki bina
nın durumu beni de kendisi kadar üzmektedir, 
ve kendisinden evvel benim meşgul olduğumu 
kendisi de pekâlâ bilirler. Bu meşguliyetimizin 
neticesidir ki, N. B. C. müessesesinin büyük bir 
kısmı oraya intikal ettirilmiştir. Ama tamamı 
doldurulmamıştır, tamamı dolacakta, piyasayı 
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memnun edecek diye derhal hiçbir mülâhazaya 
dayanmadan askerî bir birliğin oraya intikal et
tirmeye imkân yoktur, takdir ederler bunu. Ben
de millet malının yıkılmasından, yıpranmasından 
kendisi kadar üzülürüm. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, buyurun 
Sayın Öztürkçine. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim gerek Millî Savunma Bakanlığı gerekse di
ğer bakanlıklar kendi iç bünyelerindeki eleman
larına dış memleketlere staj, ihtisas ve tahsil 
için göndermektedirler. Bunların istifa şekilleri 
sivillerde 4489 sayılı Kanuna göre olmakta 
Askerî kişilerin istifaları ise 6077 sayılı Kanun
la ayarlanmaktadır, Fakat bunların tekaüt edil
me anları; bu siviller Emekli Sandığı Kanunu
nun tanıdığı haklarla emekli oluyorlar. Askerî 
kişiler ise Anayasaya aykırı olarak, bunlara had
dinden daha fazla bir şekilde hizmet hakları gös
termektedir. Masraf aynıdır. («Bu da sual mi 
Beis Bey?» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (Devamla) — Bâzı askerî personel si
villerle kıyas edilerek, bunlar hakkında yapılan 
tasarrufun Anayasaya aykırılığına işaret edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böyle bir mua
meleye muttali değilim. Bunun Anayasaya aykı
rılığı varsa, bunlara mâruz kalan arkadaşlarımız 
bize müracaat eder, biz kendisini tatmin edemez
sek kaza mercilerine müracaat eder, ihkakı hak 
eder; ve bu suretle mesele de halledilmiş olur. 
Bir meçhule başka türlü cevap vermeme imkân 
olmadığını takdir eder Rıfat Bey arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKlF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Zongul

dak'ta kurulması kanunlaşmış olan teknik okul 
için Millî Savunma emrinde Devlete ait 213 000 
metrekare arsanın tahsisi için cevap lütfedildi 
mi, ciheti askeriye bunu Maarif emrine bıraka
cak mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (Devamla) —• Cevaplarımın sondan 
ikincisinde yani Sayın Sadi Koçaş'a verdiğim 
cevapta bir hususu arz etmiştim. Bütün gayri-
menkuller incelemeye tabi tutulmuştur. Bu ince
leme ve tesbit işi bittikten sonra mahallinde gö
rülecek askerî ihtiyaçlara elverişli olmıyanlar 
bittefrik Hazineye devredilecek, dedim. Bu arada 
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münferit müracaatları da muntazaman imkân 
nisbetinde is'afa gayret etmekteyiz. Sinop'daki 
okul nasıl açıldı? Demirci'deki okul nasıl açıldı? 
Hepsi bu suretle açıldı. 

Astsubay Okulu lağvedilmiştir. Yepyeni bir 
'bina durmakta idi, oralarda askerî birlikte yok
tur, oraya bir birliğin intikali de mutasavver 
değildir. Maarif Vekâletinin bir isteği vardı 
memnuniyetle bu isteği yerine getirdik hiç şüp
hesiz bu istekte yerine getirilecektir. Fakat za
mana muhtaçtır, çeşitli kademelerin tetkikine 
vabestedir. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim; 

her yıl yüksek tahsil gören gençlerin mevcudu 
çoğalmakta ve bunlar vatani vazifelerini yapa
bilmek için sıra beklemektedirler. Bu gençlerin 
'bir an evvel vatani vazifelerini yapabilmeleri 
için yedek subaylık müddetinin azaltılması hu
susunda bir düşünce mevcut mudur? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (Devamla) — Yedek subaylık müd
detinin azaltılması bugün için düşünülmemek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı buyurun. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Bendenizin 

suali tamam olmadığı için söz istedim. Bende
niz sözlerimde yalnız oraya bir birlik gönderil-
sin veya bir hastane yapılsın, demedim. De-

! dim ki, Vekil Beyefendiye; hastane, mektep v. s. 
j yapılabilir. Mektep veya hastane yapılmasını 

düşünmedi mi? Benim Vekil Beye söylediğim 
. husus; «Çankırı'ya bir sosyal yardım olsun» 

demedim. 
Binaenaleyh, benim dediğim şu; memleketin 

! kalkınması düşünülürken 70 - 80 milyon liraya 
mal olan bir binanın 30 kişilik bir grupla idare 
edilmesinin Millî Savunma Vekâletince düşünül
mesinin sebebi hikmeti nedir? Bunu düşünüp, 
bunu öğrenmek istedim. Vekil Bey beni hastane 
varmış da birlik varmış da... 

BAŞKAN — Tamam anlaşıldı.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ 

SANCAR (Devamla) — Alelıtlak gayrimenkul-
ler hakkında arzı cevap ettiğim için tekrarından 
tevakki ettim. Ve işaret buyurduğunuz gibi 
orada iki, üç yüz kişi değil bunun kat kat üze
rinde personel mevcuttur. Yalnız o bina ölçü-

I sünde değildir. Sizinle beraberim, onda. 
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Buyurun Sayın Baıkan. (Alkış
lar). 

Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Millî 
Suvunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Yüce 
Senatonun şerefli Silâhlı Kuvvetlerimize şükran 
ve minnetlerini belirten bir mesajının altına im
za etmekle yetinmek ve bir konuşma yapmamak 
kararmdaydım. Fakat gerek grupları adına, 
gerek şahısları adına söz alan hatip arkadaşları
mızın en teferruatlı teknik bilgilere kadar inen 
konuşmaları arasında duymak istediğim bir nok
tayı, bir açıklamayı duyamadığım için ben söz 
istemek mecburiyetinde kaldım. 
istemek mecburiyetinde kaldım. Bundan birkaç 
gün evvel Millet Meclisinin bir müzakeresi esna
sında itilâfçı ecdadından kendisine vâris kalan 
kin ve intikam hırsiyle ittihatçılara çatacağım di
ye Şerefli Türk Ordusuna dil uzatan bir millet
vekilinin söylediği ve şimdi arz edeceğim, üç mad
de halinde hulâsa edilen Türk Silâhlı Kuvvet
leriyle münhasıran ilgili hususlara cevap vermek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş bir dakika. Parlâ
mento âdetlerine göre, bir Parlâmentoda yapılalı 
müzakereye (Gürültüler) Niçin müdahale ediyor
sunuz, efendim. Bir Parlâmentoda yapılan, bir 
Parlâmentonun her hangi bir kolunda, yani, ya
sama organlarının her hangi birisinde yapılan gö
rüşmeye ve o görüşmelere iştirak eden üyelerin 
fikirlerine, hele şahsi düşüncelerinden dolayı ce
vap vermek Parlâmento Hukukunda mümkün de
ğildir. Ve bütçe müzakereleriyle de ben Başkan
lık olarak hiçbir ilgisini bulamamaktayım. Bu, 
yönden sözlerinize devam etmenize müsaade etmi-
yeceğim. Bütçenin diğer hususlarında dilediğiniz 
şekilde tenkid edebilirsiniz. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Ben şahsi gö
rüşlere cevap verecek değilim. Türk Ordusuna 
alenen söylenen ve şimdi huzurunuzda kelime ke
lime tekrar edeceğim fikirlere cevap vereceğim. 
«Türk Ordusu parçalanmış, fikren, bedenen bö
lünmüştür,» dendi. Ordunun milletle arası açıl
mıştır, deniyor. Türk Ordusu politika çamuruna 
bulaştırılmıştır deniyor, buna cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, Millet Meclisinde 
yapılan müzakereler için, benim Başkan olarak 
hukukî anlayışım, bunlara burada cevap verile-
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miyeeeği hususudur. (Adalet Partisi sıralarından 
«doğrudur, doğrudur,» sesleri) 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Doğrudur diyen 
arkadaşlar, bu sözler orada söylenirken en ufak 
bir reaksiyon göstermediler. Ben Şerefli Türk Or
dusunun haysiyetini Yüce Senato adına koruma 
lüzumuna kaaniim ve Başkanın fikrine de iştirak 
etmiyorum. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Efendim, siz 

müdahale edin o halde, konuşturmayın. 

BAŞKAN — Beyefendi yerinizden müdahale 
etmeye ve konuşmaya hakkınız yok. Yok efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Söylenen sözle
ri kelime kelime tekrar ettim. Zabıtları açıp oku
yabilirler. Bunlara hiç kimse cevap vermiyecek 
mi?. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, sözünüzü kesmeye 
mecburum. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Ben söyliyeee-
ğimi söyledim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

(A / l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 1 452 466 006 
BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 064 973 290 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 326 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 7 444 002 
BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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B. Lira 

16.000 Çeşitli giderler 31 375 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 200 001 
Bx\ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 263 618 999 

BAŞKAN — Biı- önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Orduevinin, 211 sayılı Kanunun ken

disinden beklediği vazifeleri tam olarak yerine 
getirebilecek bir duruma kavuşturabilmcsi için, 
tadil ve tevsii gerekmektedir. Vâkıf olduğu İçin, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden doğrudan 
doğruya Ödenek tahsis edilememektedir. Ancak 
Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardım 
ile ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Bu yılki Ordu
evi ihtiyacının karşılanabilmesi için Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin (22.611 yapı, tesis ve bü
yük onarım) giderleri maddesinden (500 000) li
ranın kesilerek, Maliye Bakanlığı (Sosyal trans
ferler) bölümünde yeniden açılacak (35.763 An
kara Orduevine yardım) başlıklı maddeye akta
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî tiye 
Kâmil Karavelioğlu Suphi Oürsoytrak 

BAŞKAN — Verilen önergede : Bölüm 22.000 
deki 263 618 999 liralık ödenekten 500 000 lira
nın, önergede belirtilen gerekçe ile tenzili ile Ma
liye Bakanlığına ve yine önergede bahsi geçen 
yeni bir bölümün açılarak buraya aktarılması is
tenmektedir. Usule uygundur, önergeye komis
yon katılıyor mu, efendim?. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MÎRKELÂMOĞLU (İzmir Milletvekili) 
— İştirak ediyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet. 
MlLLt SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar. Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Bu haliyle, 22.000 nci bölümün 22.611 nci 
maddesindeki 77 607 998 liralık ödenekten 500 000 
lira tenzil edilmiş ve bolüm 22.000 bu suretle 
263 118 999 lira olmuştur. 22.000 nci bolümü bu 
haliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
23.000 Makimi, teçhizat ve satış 

alımları ve onarımları 29 247 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32,000 Kamulaştırma ve satınal-
nıalar 15 922 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 25 348 000' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 4 371 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 
Bir önerge var okuyoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ka
bulü münasebetiyle, kendisine teveccüh eden mu
kaddes vazifelerini şan ı'e şerefle ifa etmiş ve 
gerektiğinde yine de yapacak olan kahraman 
Ordumuza Cumhuriyet Senatosunun saygı, sevgi 
ve güven duygularının Başkanlıkça duyurulması
na dair Cumhuriyet Senatosunda temsil edilen 
partiler, siyazi gruplar, bağımsızlar adına imzah 
önerge. 

Cıımlhuriyelt! Senatosu' Sayın Başkanlığına 
1964 malî yılı hütçesinin Millî Savunma. 

Bakanlığına ait .kısmım kabul 'olunduğu şu an
da, görevlerini dalıma, şan ve şereflerle yap
mış bulunan kah raim an ordumuza Cumhuriyet 
Senatosunun beslemekte bulunduğu saygı, sev
gi ve güven duygularını teyidettiğmin 've ge
rektiğinde 'bundan sonra da görevlerini yine 
şan ve şereflerle yapacağından emin olmanın 
ferahlığı içinde bulunduğunun duyurulmasına 
Yüce Başkanlığınızın delâlet etmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

4 . 2 . Iî)i64 

Cumhuriyet. Senatosu 
Y. T. P. Başkanvekili 

Sabri Topçuoğlu 

O. H. P. Grupu 
Başkanvekili 
Zihni Betil 

Türkiye İşçi Partisi 
Niyazi Ağırnaslı 

Kontenjan Grupu Adına 
Genel Sekreter 

Sadi Koçaş 

M. P. li Senatörler 
adına 

Rifat Etker 

Millî Birlik Grupu 
Başkanı 

Fahri özdilek 

A. P. Grupu Başkanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Tabiî Senatör 
Refet Aksoyoğln 

C. K. M P. li 
Senatörler adına 
Sadık Artukmaç 

Bağımsızlar adına 
Akif Eyidoğan 

Tabiî. Üye 
Osman Koksal 

3AŞKAN - - Bu önerge umumun tasvibine 
mutlak surette mazhar olacağı cihetle, Başkan
lık önergeyi oylarınıza arz e/tmiyecek, gereğini 
şerefle ve zevkle yerine 'getirecektir. (Sürek
li alkışlar) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (î/579) (S. Sayısı : 337) 
(İkinci oylaması) 

BAŞKAN — Geçen 'birleşimde oylamaya su
nulup yetersayı temin edileımiyen Beden Ter-
•biyesi Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe kanun ta
sarısı tekrar açık •oylarınıza- arz edilecektir. 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKA N— Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı (bütçele
rini bir arada görüşeceğiz. 

Tüımü üzerinde söz alanlar : A. P. Grupu 
adına Sayın Saha/hattin Tanman, Y. T. P. Gru
pu adına Sayın Hasan Kaugal, C. II. P. Grupu 
adma Say m Zeki İslâm, C. K. M. P. Grupu 
adına Sayın Sadık Artukmaç, kendi adlarına; 
Sayın Demir. 

Buyurun Sayın Sabahattin Tanman... (Yok 
sesler) 

Buyurun Sayın Hasan Kangal. 
Y. T. P. GRUPU ADINA HASAN KAN-

GAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, C. Senatosunun muhterem üyeleri, 27 Ma
yıs 1960 ihtilâlini takibeden 've tarihiımiizde ye
ni bir Anayasa ile plânlı kalkınma devri açan 
15 Ekim l'9'öl seçimlerinden bugüne kadar aziz 
'Türk Milletinin kaderini tâyin eden bütçe ınıü-
zakereleriııiıı Yüce /Senato huzurunda 3 ncü-
sünü idrak etmekteyiz. 

29 . 12 . '1934 yılında tesis olunan Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletinin bugüne kadar bütçe 
müzakerelerinde tek parti devrinin İyimser, 
temenni 'balhş tenkidi eri ile; Demîokrasi devri 
hası dediğimiz 1946 dan huigüne kadar yapılan 
(bütçe tenkidlerhıi ele alarak ve (bunlara bir 
atfı nazar edecek olursak; vekâleti mezkûre-
nin birkaç kalem teşkil eden faaileyeti hak
kında hemen hemen aynı temenniler her yıl 
cümlelerin ve satırların, yer değiştirmesi ile 
ve ancak mâna itibariyle değişimiyen talepler
den ibaret 'bulunduğu ve bu vekâletin mesuli
yetini uhdelerinde bulunduran vekillerin de 
aynı şartları günlük tenkidler misüllü cevap
landırdık! an müşahade olunmaktadır, 
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Bütün bu tenkid ve temlerini manzumesi 

içinde fbu hakanlığın nıüstekar bir tutumu ile 
bir prensip kararına sardığını 'görmemekteyiz. 
Çünkü bu 'vekâletin kuruluşundan (beri, deva
mı ve âdemi devamı siyasi partilerin daima 
münakaşa mevzuu haline gelmiştir. Bir keş
mekeş içinde yuvarlanan ıbu vekâlet cidden 
Hükümet içinde, tutumu bakımından, çok kuv
vetli bir idari kadro... 

BAŞKAN — Mendim, Gümrük - Tekel Ba
kanlığı bütçesi tenkid ediliyor. İlgililer not 
alsınlar. Sizin 'bütçeniz görüşülüyor efendim. 
Gümrük - Tekel. 

Devam edin efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA HASAN KAN
GAL (Devamla) — Elinde mutlak mâna taşı
yan müstakar prensip kararları ile muvaffak 
olabildi. Maalesef siyasi hayatımızda kendini 
2 nei plânda bir vekâlet :olarak hissettirmek 
hususunu, bünyesinde aramak icalbeder. Evve
lâ hu vekâlet nedir? 'Bir cephesi ile hu vekâ
let, İnhisarlar kısmı ile ücra ettiği fonksiyon 
"bakımından büyük 'bir işletmecidir. Bu vasfı 
ile Sanayi Vekâletinin vaızilfe 've salâhiyetleri 
içinde mütalâası mümkündür. Saniyen hu ve
kâletin tesisleri üzerine 'bina ettiği tütün, çay,* 
üzüm. ve ondan istihsal ettiği şarap ve rakı, 
ispirtolu içkilerden ve saiıreden teşekkül eden 
mahsullerin yetiştirilmesi Ziraat Vekâletinin 
meşgalesi hudutları içinde görülmektedir. 

Ve yine bu nevi mamulleri imal ile ticari 
bir meta haline ifrağ edip bunların iç, ve dış 
piyasada değerlendirilmesi Ticaret Vekâleti
nin fonksiyonuna dahil bir vazife olarak gö
rülmektedir. Aynı zamanda (bünyesinde Hazi
neye büyük hir 'varidat sağlamak ve bir (ba
kımdan yerli sanayii himaye etmek ıgilbi mak
satlar ile kurulmuş bulunan Gümrük Teşkilâ
tını uhdesinde bulundurmak ile Maliye Vekâ
letinin 'bir ıımuım müdürlüğü vazifesini gör
mektedir. Şu halde Ibu vekâletin (bünyesinde 
bulundurduğu tesisler (bakımından kadrosu 
birkaç vekâletin meşgalesini cemetmiş olması
na göre idari kadromuz içinde ehemmiyetli ve 
mesaisi itibariyle kendisinden büyük hizmetler 
beklenen ibir vekâlet halindedir. 

32 senelik çok derin hir maziye sahiholan 
ve bünyesinde çok tecrübeli devlet adamları 
yetiştirmek iuikânları (bulunan hu vekâletin 
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hizmetlerini bir kelime ile cerh etmek mümkün 
değilse de, bu kadar geniş imkânlar, 'büyük 
tesisler ve hüyük sermayeler tasarruf eden (bu 
vekâletin beklenen (hizmetleri ele lâyıkı ile yap
tığını ifade etmek, laubali bir heyan olur. 

Bu vekâletin bünyesinde ibulundurduğu iş
letmeleri teker teker ele alacak (olursak, Tür-
kiye»de rakipsiz imal ve satıcılığa rağmen ge
rek müstahsili ve gerekse müstehliki ve (gerek
se yerli sanayimizi koruyamaması bakımından 
en beceriksiz bir tüccar hüviyetini yıllık bilan
çoların tetkikinden anlamaktayız. 

Bugün için bu vekâletin en ımühim meşga
lelerinden biri Türkiye'nin iktisadi ve içtimai 
Ibünyesinde hüyük rol oynıyan ve memlekete 
(büyük döviz sağlıyan tütün mevzuunda '300 000 
tütün ekici ailesi ile ve vekâleti mezkûrenin 
bünyesinde 3 '200 meimur ve 100 000 vatandaşın 
emek verdiği tütün üzerinde müdahale satış
ları ile hir hâkimiyeti mutlaka tesis etme im
kânını uhdesinde tutmaktadı r. 

Çay ziraatinde, sofradaki tuzda, içtiğimiz 
alkollü içkilerde söz sahihidir. Milletin serve
tiyle tesis olunan müesseseleriyle ve kanunla
rın tanıdığı rüçhan (hakları ile mili eltin her an 
karşısmdadır. Ve fakat milyonları aşan tesis 
ve kanunlarüstü salâhiyet ve aşırı rüçhan 
hakkına, milletçe gösterilen müsamahalara 
rağmen maalesef vatandaşı memnun edeme
mektedir. 

Tekel denildiği zaman vatandaş, diğer hiz
metleri hertaraf ederek, ilk nazarda mühim 
meşgalesi olan tütünü hatıra getirmektedir. 
'Bu itibarla her sene bütçe tenkidi erinde tütü
nün bu kürsüden geniş tartışmalara yol açma
sı elbette kaçınılmaz bir mesele olarak önü
müzde dn racaktır. 

Maalesef bugün için Gümrük ve 'inhisarlar 
Vekâletinin tütün mevzuunda bir 'politikası 
mevcut değildir. Türkiye'de tütün mesulü 
bulunduğu vekâletin değil, tabiatın ive Türk 
köylüsünün gayreti ile husule gelen ve akübe-
ti meçhul bir istikamete giden hir işletmecilik 
halindedir. 

Geçen seııeki (bütçe tenkidlerimizde artık 
Tekel idaresi tütün politikasını tâyin ve ilân 
etmelidir demiştik. Çünkü dünya piyasaların
da 'gerek kalite ve gerekse nefaset (bakımından 
ayrı bir şöhret ve kendisine has hir hususiyet 
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taşıyan Şark tütünleri taJbiatm Anadolu'ya 
bahşettiği bir nimet olarak Türkiye'de yetiş
mektedir. Buna ımukaıbil öteden ıberi Türk tü
tün piyasasında rakibimiz Ibulunan Yunanis
tan ve onu takibeden Yugoslavya ve Bulgaris
tan da aynı nev'i tütünleri yetiştirmektedir. 
Ve bunda da daha ileri 'hamleler kaydetmekte
dirler. Bu itibarla Şark tütünü mü, yoksa Vir-
ginia tipi tütün mü tütünümüzün istikbali ba
kımından daha teminatlıdır? Bu hususta bir 
karara varılmalı demiştik. Türk Odalar Bir
liği de tütün mevzuundaki incelemeleri ile bu 
neticeye varmış bulunmaktadır. Tütün mevzu 
ile meşgaıl olması ve gerek kendi ve gerekse 
millî ekonomimiz bakımından vazifesi Ibulunan 
vekâleti mezkûrenin bu mevzu ile uğraşma
dığını esefle görmekteyiz. 

Bu müşterek temennimize mukabil belki bu 
iş Ziraat Vekâletini alâkalandırır şeklinde bir 
cevap ile karşılanmamız bizi hayrete düsür-
ınez. 'Türkiye'de tütün istihsali istatistiklere 
,göre yüzde iki artışına rağmen istihlâk yüzde 
3 yükselmiştir. SeneVi yüzde bir gerileme 
mevcuttur. Vekâlet bu durum karşısında ne 
gibi bir tedbir almaktadır? Bugünkü realiteye 
göre hiçbir tedbir almmamıış, kurunu vüstaî 
bir tevekkülle netice Türk köylüsünün (himme
tine terk olunmuştur. Sigara istiklâki günden 
güne memlekette nüfus artımı ile beraber bü
yük bir hızla ilerlerken elde mevcut tekelin 
Cibali Tütün Fabrikası dahi bütün sigara fab
rikaları eskimiş hattâ günlük ihtiyaçları zor 
karşılarken ve 1963 yılı yıllık plânlama daire
si icra plânında tahakkuk ettirilmesi şart kı
lman Maltepe Sigara fabrikası ile diğer fabri
kalar ımakmalarınm 1963 yılı içinde sipariş ve 
ithal tedbiri alınması lâzımıgelirken, bunun ye
rine getirilmediğini görmekteyiz. 

G-eçen sene Y. T. P. si olarak bütçe tenkid-
lerimizde arız amik bu mevzua temas etmiş, 
vaktin vekili taleplerimizi muhik görerek büt
çeye 33 983 000 liralık ödenek konulduğunu 
ve bunun da Maltepe Sigara Fabrikasının iş
letmeye açılacağını ve diğer fabrikaların ma-
kinalarınm yenileştirilmeği vait ve taah
hüt etmesine rağmen, istihbaratımız bizi al
datmıyorsa, 32 sene sigara imalâtçılığı yapan 
Tekel Umum Müdürlüğü sipariş edecek oldu
ğu makinalarmm nevinin tâyininde dahi mu-
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tabakata varamadığı ifade olunmaktadır. Eğer 
bu istihbaratımız doğru ise bu aczin karşısın
da esef çok hafif bir beyan olur. 

Gerek Plânlama Dairesinin tavsiyesi ve ge
rekse Odalar Birliğinin çok ciddî bir tetebbu 
mahsulü olan raporlarında ve gerekse Y. T. P. 
si Grupunun 1962 - 1963 biWqe 'yılları tenkid-
leri sırasında tavsiyede bulunduğumuz siga
ranın maliyetinin ucuzlatılması ilcin sigara 
nev'ilerinin azaltılması suretiyle miktarı iti
bariyle az, vasıf itibariyle daha tatminkâr bir 
sigara imali yolunu tavsiye etmiş olmamıza 
rağmen vekâleti mezkûre eski itiyatlarından 
vazgeçmemekte ve kendi bildiği minval üzere 
yeni yeni sigara ııev 'ileri ihdas ile imalâtta ıs
rar göstermektedir. 

'Bugün için Türkiye'de ecnebi sigaraları
nın rağbet bulması vatandaşın lüks arzusu de
ğil sigaranın imalindeki vatandaşı tatmin et
in iyen bir' ısrarın mahsulüdür. 

Y. T. P. si olarak tütün fiyatlarının bugün 
tesbiti ilcin 1962 - 'İ'9İ613 yılları (bütçe teııkidle-
rimizde ısrarla durmuş ve bu hususta mutlaka 
bir prensip kararma varılmasını musirle ileri
ye atmıştık. 

Amerika'daiki tütün satış mahallerini bu hu
susta örnek olarak göstermiştik. Ve ezcümle 
dış pazar zorlanarak ihracat sektedar edilme
lidir. Teke) İdaresi fiyat politikasından pren
sip kararma varmalı ve hattâ istihsali de ayar
lamalı demiştik. Maalesef bugüne kadar bu 
hususta Vekâleti mezkûrun tavsiye ve temen
nilerimize bigane kaldığı ve bunun neticesin
de buıgün vahim neticeleri görmekteyiz. Tekel 
İdaresi zürrayı himaye maksadiyle her sene 
destekleme mübayalarmda bulunur. Bunu 
zürra lehine bir müdahale olarak kabul ve tav
siye etmekteyiz. 

Y. T. P. si olarak buna mevcudiyetimizle 
iştirakimiz vardır. Ancak bu nev'i destekle
me mubayaalarında bir prensip kararma va-
rılma:sı lâzımıdır. I19i62 yılı bütçe tenkidleri-
mizde bu fikrimizi şöyle ifade etmiştik. Des
tekleme mubayaalermda bu sene zürraa verilen 
fiyatlar zürraı memnun etmişse de, tütün ımü-
hiinı bir İhraç malı olması ve dış piyasa fiyat
ları ile ihraç imkânının mevcudolup olmadığı 
hususu nazara alınmalıdır. Zürranm memnu
niyetini ımueibolacak bir fiyat îhra;ç imkânını 
güçleştirirse de netice vahîm olabilir. 
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Daimî istihlâk için mubayaa mevsiminde 

alınmış ive 'alınacak tütünler kullanılmaya »baş
lanınca tütünün maliyeti İnlhisarlar İdaresinin 
gelirine tesir edeceğine nazaran İm (hususun 
dikkat nazara alınması icalbeder. 'De:stekleanie 
mıüb ayaların a 'girişen 'İnlhisarlar İdaresinin 
verdiği fiyat tekel 'maddelerine bir zam ya
pılması düşünülüyorsa bu fiyat artışı ile za<m 
arasında Hazîneye gelir Ibakımımdan ne fayda 
sağlanacağı da 'hesaplanmalıdır. 

iktisadi bünyemizde mühim rol oynıyan tü
tün mevzuunda karar ittihaz olunurken İnlhi
sarlar Vekâletinin müstakillen değil -Maliye., 
'Ticaret, Ziraat Vekâletleri ile bir fiyat takdi
rine gitmesinde isalbet (görmekteyiz demiştik. 

Y. T. P. si olarak 'gecen sene ve 'hattâ 19-62' 
yılı 'bütçesinde yaptığımız bu teklif nazara. 
alınmamış ve binnetice bulgun 'Türkiye, mü
him lıir döviz kaynağımız olan tütünler satıl
mamak suretiyle, gerek Maliyemiz 've igerek-
se tütün zürraı -ve tüccarımız büyük Ibir müş
külât içinde kuvranmaktadır. !Bıı feci netice
den sonra felâket çanının tütün •zürramın ba
şında 'çaldığı bir sırada Üçüncü Koalisyon Hü
kümetinin !bir felâket tedbiri, almak yoluna 
girdiğini görmekteyiz. 

'Bakanlar Kurulunun 20 . 1 . 1964 .günlü 
kararı bu mevzuda alınmış ciddî 'bir tedbir (ol-
ınak bakımından bizlere ümit vermiş bulun
maktadır. 

Bütço tekliflerinde umumi politikaya gir
meyi katiyen arzulamazdım. Ve fakat geçir
diğimiz ve (bir türlü ders almadığımız ummam 
politikadan da kısaca bahsetmeden geçemiye-
ceğim. 

Çok acı bir (hakikattir ki, 'Türkiye'de va
tandaş kütlesi '2 ayrı kutupta 'toplanmış ve 
siyasi partiler politikalarını bu ayrılış zemini 
üzerine bina etmektedirler. 

Türkiye'de politikacı, cemiyete nizam ve
ren kütleyi doğru Ibir istikamiete sevk vazifesi
nin ağırlığından daima kaçınımaş, dem'okrasi 
demek, kütlenin arzularına ramı olmak mâna
sına gelen ucuz 'bir politikayı tercih etmiştir. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra memlekette 
bir kardeşlik havası hâkim alması arzulandığı 
bir devirde ayakta kalan C H. P. ni'n meşru 
organı Ulus 'Gazetesinde esefle okuduğumuz 
şu cümle; «Elbette zulüm görenlerle, zulüm 
edenler aynı hakka ısaihibıolamiazlar» cümlesi 
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ihtilâlin, memlekete getirmek istediği kardeş
lik vazifesini yıkmış,, 27 Mayıs 1(960 İhtilâli bu 
nevi düşünüş ve -zihniyet ile, 27 Mayıs saha-
Ihından İtibaren kıymetini kaybetmeye başla
mıştır. 

Memlekette (bu nevi fikirlerin karşısında ol
mak maksadiyle teşekkül eden Y. T. P. si bu 
hizmeti samimî olarak ifa ederken; ive itidali 
buı melmlekette hâkim kılmak arzusu içinde teş
kilâtlanırken, bir nevi siyaset arzu keşleri- va
tan sathına yayılarak, vatandaşın (hislerini is
tismar ve vatandaşı talhrik ile yine vatanı 27 
Mayıs ilerisinde olduğu gibi iki kutup haline 
getirin iş Ibulunnı ak t ad ı rla r. 

Bulgun... 

BAŞKAN — Efendim bunun Tekel bütçesi 
ile pek alâkası olmasa gerek. (Gürültüler) 

HASAN KANGAL (Devamla) — Gocun
mayın Beyefindi, ben, size söylemiyorum. 
Burada M. P. si var, O. îv. M. P., İşçi Partisi, 
Y. T. P. si var. Bunlar gocunmuyor da, siz 
neden gocunuyorsunuz? Kusurunuzu bu kadar 
'hissediyorsunuz demek. (Oürültüler) 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Etendi, 
böyle konuşamazsın, mevzu dâlhilinde konuş
sana... 

BAŞKAN — Dinle Sayın Pasinli, ihtar edi
yorum. Bir hatibe «Efendi» diye.... 

İHSAN SAP/Rİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Mevzu dâhilinde konuşmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil lütfen.. Sa
yın Pasinli size teessüf ederim. Konuşmakta 
olan bir hatibe sizin ve Riyasetin himayesinde 
olan hatibe «Efendi»1 diye ihitabedemezsiniz. 
'Sözünüzü geri alm. Sözünüzü geri alacaksınız 
efendim. 

Burada konuşma hürriyeti içinde bulunan ve 
kürsüde söylediklerinden mesul olmıyan bir1 

(hatibe «Efendi» diye hitaibcdemezsiniz. 
HASAN KANGAL (Devamla) Bulgun Türk 

Siyasi hayatında... (Sağdan gürültüler, Baş
kan vazifeni yap sesleri) 

BAŞKAN — Vazifemi yapmayı sizden öğ
renecek değilim, efendim. Delvam edin efen
dim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

Bulgun 'Türk siyasi Ihayatanda, 3 ncü bir 
kuvvet 'halinde itidal unsuru olan Y. T. P. si, 
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safları arasında gayesi kütlelere hizuııet değil, 
seçilmek olan -ve kütle enirimde hu ağır vazife
den kaçan politikacıların terk ettiği bir siyasi 
teşekkül haline sokulmak 'gayretine düşüknüş/-
tür. 

BAŞKAN — Efendim it üt ün mevzuuna ve
ya Tekelin diğer mevzularına gelin. 

Tl ABAN KANGAL (Devamla) — Geçiyo
rum Beyefendi, bitti. 

OSMAN HACIBALOĞLU ('Tokat) — Efen
dini, mevzu ile alâkalı konuşmuyor, şalhsımı-
za 'hakaret ediyor. Ne demek? Y. T. P. sinde 
olanlar şerefli de, Y. T. P. den ayrılanlar değil 
mi? 

BAŞKAN — Lütfen Tekel mevzuuna ge
lin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — (>k ya
kın mazinin ve millete pahalıya mal olan sa
kîm ve geri kaygu politikasından ibret al-
mıyan politikacılar elbette lâyık olduğu millî 
vazife... 

(A. P. sıralarından gürültüler, sıraya vur
malar, olmaız böyle şey, böyle konulamaz ses
leri) 

BAŞKAN — Tekel mevzuuna gelmezsen iz 
sözünüzü keseceğim, devanı ettirmiyeceğim. 

Efendim, sadece Tekel mevzuuna gelin, 
yoksa keseceğini sözünüzü. 

HASAN 'KANGAL (Devamla) — Peki efen
dini, geliyorum. 

27 Mayıs siyasetçiler... 
BAŞKAN7 — Efendim Tekel mevzuuna ge

lin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Efendim, 
tütün politikasına geliyorum. Sabır buyurun 
efendim. 

27 Mayıs evveli siyasetçileri, milletin yük
sek (müşterek) menfaatlerine değil... 

(A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, devanı edin, bu kıs
mı geçeceksiniz. 

(A. P. sıralarından Fethi Tevetoğlu ve 5 ar
kadaşı ayağa kalktılar, ekseriyet yok sesleri) 

BAŞKAN — Efendim ekseriyetin olup ol
madığı usulî muameleye tabidir. 5 kişi ayağa 
kalkar ama, hatip konuşurken değil, lütfen ye
rinize oturunuz. 

Şiddet tedbirleri ile, gösteri tedbirleri ile Ri-
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yasetin vazifesini yapmasına mani olamazsınız. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Oturun efendim yerinize. Efendim devam 
edin fakat şu siyasi kısmı geçin, doğru teknik 
kısma gelin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Bu kısmı 
atlamak malûmunuz üzere... Çünkü C. H. P. niıı 
takibettiği bu politikayı tenkid edecektir. (A. 
P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim niçin müdahale edi
yorsunuz ? 

HASAN KANGAL (Devamla) — Galiba Be
yefendi alfabeyi sayıyor. 

BAŞKAN — Efendim siz de cevap verme
yin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Efendim, 
şu halde müsaade buyurun da şu, geçen seneki; 
bu kısmı çıkarayım. 

BAŞKAN — Efendim teknik kısma gelnıez-
seniz sözünüzü keserim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Evet efen
dim teknik kısma geliyorum. 

«Türkiye'de millet kaderi...» efendim yine 
orayı karıştırdım. Türk politikası doğru bildiği 
bir yolda ısrarı şiar edinmeyip, seçilme hesabı 
içinde... 

BAŞKAN — Efendim geçin, seçilme ile il
gisi yok. 

HASAN KANGAL (Devamla) — 1960 yılın
dan bugüne kadar, Türkiye'de tütün istihsali
nin bilançosunu tetkik de fayda görmekteyiz. 

Şöyle ki, 1960 yılında istihsalimiz 139 mil
yon kilo, 1961 yılında 101 milyon kilo, 1962 de 
89 milyon kilo, 1963 te 138 milyon kilo. 

Hükümetin son tebliğinde bu rakam 140 mil
yon kilo olarak ifade olunmaktadır. 

Bunun bir kısmı dâhili piyasada istihlâk 
olunmakta, takriben 40 milyon kilo, diğer kıs
mı dış piyasaya arz olunmaktadır. 

Şunu şayanı şükran olarak ifade edeyim ki ; 
son senelerde tütün mahsulümüz ihraç malları 
arasında daima birinciliği muhafaza etmekte
dir. Şu hale göre tütünden elde ettiğimiz dövi
zin bilinmesinde fayda vardır. 1959 - 1960 yıl
larında 66 070 000 dolar, 1960 - 1961 yılların
da 66 482 000 dolar, 1961 - 1962 yıllarında ise 
108 000 000 dolar, 1962 - 1963 yıllarında ise 
maalesef 81 800 000 dolar 1962 yılı mahsulü-
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müz 89 milyon kilo iken, sağlanan döviz 108 
milyon dolardır. 1963 yılı istihsalimizin 138 
milyon kilo olmasına rağmen ancak 81 800 000 
dolardır. 

Rakamların bariz beyanına göre, her iki yıl 
arasında istihsalde büyük farklar olmasına rağ
men 1963 yılında tütünden çok az döviz temin 
etmiş bulunmaktayız. 

Şunu işaret etmiş olayım ki, 1963 mahsulün
den 12 milyon kiloluk ihracat yapan tüccar, 
banka faizleri, bakım masraflarının tahmil et
tiği ağır maliyetten kac.au malını, kendisi mali
yetinin dununda dış piyasaya satmak zorunda 
kaldıklarından bu döviz sağlanabilmiştir. 

Tekel İdaresinin, ihraç, maksadiyle muba
yaa ettiği ve depolarında halen mevcut bulu
nan, haddizatında 10 milyon kilo tekelin beya
nına, göre 7 milyon kilo tütünden ancak, 
300 000 kilosunu satabilmiştir. 

Resmî beyanlar, yani tekelin anbarlarındaki 
tütünü 7 milyon kilo kabul edersek, bugüne ka
dar Türkiye'ye girmesi meşrut 18 milyon dolar
lık tütün bulunmaktadır. 

Yanlış fiyat politikası yüzünden bugün Tür
kiye'de 1962 yılı mahsulünden satılamıyan tüc
car elinde 37 500 000 kilo, tekel elinde 
7 000 000 ki, ceman 44 500 000 kilo tütün bu
lunmaktadır. Plânın tahakkuku irin gereken dö
viz bu yıl sağlanamamış ve belki de bu yüzden 
plân aksayacaktır. 

Geçen yıl tütün piyasası 17 Aralık'ta açıl
mıştı bu yıl Şubat ortalarında açılacağını Hü
kümetin kararından öğrenmiş bulunmaktayız. 
Y. T. P. si olarak bütün halisane temennimiz 
İm piyasanın Türk zürrama ve Türk Milletine 
hayırlı neticeler tevlidetmesidir. 

Tekel İdaresi Şark tütünleri piyasasının 
dünyaca açılmadığını belki ifade ederler. An
cak, Şark tütünleri mevzuunda, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Yugoslavya'yı beraberce tetkik 
etmek icabeder. Bu üç devlet arasında Bulgaris
tan ve Yugoslavya istihsal ettiği mahsullerini 
Demir perde gerisine satmak suretiyle şimdilik 
Şark tütünlerinin müşterisi ve alıcısı durumun
da Amerika ile karşı karşıya gelmektedirler. 

Şark tütünleri içinde Yunanlıların yetiştir
diği tskeçe tipi tütün, Türkiye'nin Karadeniz 
mıntakasmda yetiştirdiği vasıflı tütünlerin üs
tündedir ve Yunanistan bu üstün kaliteli tütün 
ile fiyat politikasını tâyin etmektedir. 
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Yunanistan'ın tütün politikasının fiyatları

nın tâyini 1961 - 1962 bütçe teııkidlerimizdc 
tavsiye ettiğimiz gibi, fiyat takdirinde Maliye 
Vekâleti, Ziraat Vekâleti, Ticaret Vekâleti Te
kel ile müştereken karara varmalı ve; asırlarca 
Türk tütününü dış piyasaya tanıtan ve sürü
münü temin eden tütün tüccarlarından hiç ol
mazsa Odalar Birliğinin mütalâasını almaktan 
kendini berî kılmamalıydı. 

Programlarında Devletçiliği şiar edinen (\ 
H. P. bu tesirin altında âdeta tüccarın ve ser
best sektörün karşısında olmak gibi bir inanış
la bugüne kadar iktisadi hataların vücuduna 
sebebiyet vermektedir. Millete zarar veren bu 
zihniyetten kendini kurtarmalıdır. 

C. H. P. nin siyasi hayatında «çok şükür bir 
tüccar eli sıkmadım» diyecek kadar hata işliyen 
Ticaret vekilleri ve yine O. H. P. nin nüfuzlu 
bir şahsının «teneffüs ettiğimiz havayı karabor
sa yapmak istiyen topluluk» diye ticaret için 
aşırı iddia taşıyan tavsifleri iktisadi hayatımız
da büyük merhaleler aşan sözlerdir. 

O. H. P. devrinde bu memlekette sanayici ve 
tüccar yatırım yapmamış ise milletçe şekvamız 
bu iki zümreye ayın şekilde müteveccihtir. 
(Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyiniz. 
HASAN KANGAL (Devamla) — Hayır 

efendim, cevap vermiyorum. Hakkımı kullana
cağım beyefendi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yapmayın efen
dim, karşılıklı tahriklerden vazgeçin. Devam 
edin efendim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — İçki sana
yiimiz; bira, rakı, likör ve şarap olarak mü
talâa olunur. Bira sanayii hususunda geçen yıl
kı bütçe tenkidi elimizdeki mütalâalarımızı ay
nen tekrarlarız. Likör sanayii hususunda bu
gün İstanbul'da, likör fabrikasını gezdiğimi za
man göğsümü kabartacak bir dekor içinde 
kendimi buldum. Likör fabrikasının temizliği 
ve işçisinin faaliyeti, müessese müdürünün gay
retleri cidden Tekel İdaresinin işletmecilik ba
kımından numune olacak tesislerinden biridir. 
Yeni hamleler yapmak istiyen bu müessese
nin dünyaca, maruf nefis likörleri lâyık oldu
ğu rağbeti bulmuyorsa bundaki kusur mües
sesenin değil, Tekel İdaresinin, ticaretin un
suru olan reklâma ehemmiyet vermeyişinden-
dir. 

http://kac.au
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1962 - 1963 yılı bütçe müzakerelerinde Y1. 

T. P. si olarak inhisar maddelerimizin dış pi
yasalarda tanın ması için gereken reklâmın 
yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi sahibi ol
mak isteriz. 'Millî servetimiz tütün ile beraber 
inhisar maddelerimizin dış piyasada tanınması 
hakkında şimdiye kadar ticaret ataşelerimizin 
ne gibi faaliyetlerde bulunduğu bakanlık ar
şivlerinde bir malûmat var mıdır diye sual so
rulmuş, bu zevatın harekete geçmesi için ve
kâletçe teşebbüse geçilmesi tavsiye olunmuştu. 
Maalesef bu husus nazara alımmamış, Yuna
nistan'ın esanstan mamul hafif alkollü içkileri 
dünya piyasalarında (likörü kasdediyorum) 
rağbet görürken % 100 meyva usaresinden imal 
olunan likörlerimiz lâyık olduğu itibarı bula
mamaktadır. 

1962 yılında İspanya alkollü içkilerden 
34 171 000 dolar döviz sağlarken, Yunanis
tan 3 530 000 dolar temin ederken, dünyada 
bağcılıkta 4 ncü olan 'Türkiye ancak 190 000 
dolarlık bir döviz temin edebilmiştir. 

Şarapçılık Türkiye'de tekelin haksız bir re
kabeti ile inkişafına mâni olan bir sanayi ha
lindedir. 4207 sayılı Kanun şarapçılığın inki
şafına mâni olmaktadır. Bu itibarla şarapçılık 
hususunda 1968 yılı Türkiye Şarapçılar Kon
gresinde ittihaz olunan kararların Tekel Ba-
karmca göz Önünde tutulmak suretiyle bugün 
için tekelin şarap sanayii bakımından tesis
lerinin faizini koruyamıyan bir imalâta veçhe 
vermek ve d ol ay isiyle şarap sanayiinde büyük 
muvaffakiyetler sağlıyan serbest sektör elinde 
Türkiye'ye mühim döviz sağlıyacağına inan
dığımız bu sanayie yardım etmesini Y. T. P. si 
olarak tavsiye ederiz. 

Plânlama Kurulu rakının ihracını plâna al
mamış ise de ambalajına ehemmiyet vermek ve 
ciddî bir reklâm ile malımızın dış piyasada 
rağbet göreceğine inanmaktayız. 

Çayı bugün için lüks ve keyf maddesi ha
linden çıkıp bir nevi gıda maddesi haline ge
len çayın iktisadi hayatımızdaki rolü çok 
büyüktür. Bilhassa geçen bütçe müzakerele
rinde tekrarladığımız gibi tabiatın toprak ba
kımından hasis davrandığı ve nüfus kesafeti 
bakımından büyük ehemmiyet taşıyan Karade
niz sahillerinde bu sanayiin doğumu hem ma
hallî halkı büyük refah seviyesine ulaştırmış 
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ve hem de döviz bakımından mühim bir tasar
ruf sağlamış bulunmaktadır. Tekel İdaresi 
sanayiimize lâyık olduğu ehemmiyeti vermiş 
olsaydı, ufak !bir himmeti bu sanayiden esirge
memiş bulunsaydı ve daha doğru bir ifade ile 
bu sanayi lâyık olduğu ellerde bulunsaydı ta
biatın emsalsiz vasıflar bahşettiği çay yaprağı 
tarladan koptuğu gibi muhafaza ve imal edile-
bilse bugün çay müstehliki vatandaş' müşteki 
olmaz ve milyonlarca kiloluk 'Türkiye'ye döviz 
sağlıyacak çay stoklarımız ambarlarda perişan 
bir halde merhametlıi bir müşteriye intizar et
mezdi. 

Dünyaca mâruf Seylân çayı ,gibi çaylarımız, 
işletmeciliğimizin yoksunluğu yüzünden vasfı
nı kaybederek, gerek, vatandaşa ve gerek Ha
zineye değersiz bir meta haline gelmek sure
tiyle yük olmaktadır. Bu sanayiimrz.de de po
litika zaman zaman müdahale etmiş, değersiz 
yapraklar seçim arifelerinde oy temini maksa-
diyle mubayaa edilerek çayın vasfı ve zürraın 
ahlâkı tezelzüle uğratılmıştır. 

Bugün ilcin- çay kutularında vasıflı çay ye
rine tahta parçaları, toz çıkmakta, ambalaj 
ve çay harmamndaki lâubalilik vatandaşın hem 
gıda ve hem de zevk vasıtası olarak kullandığı 
bu mahsule karşı tiksintisine sebebiyet ver
mektedir. 

Çay sanayiinin sureti imali hakkında et
raflı ve açık beyanda bulunmayı memleket ik
tisadiyatına zarar vermek bakımından insaflı 
davranıyorum. Şu kadarına işaret edeyim ki, 
Muhterem Bakan çay sanayiinin mütemerkiz 
bulunduğu mıntakaya giderek mahallinde tetki-
kat yapmalıdır. 

iSıhhiye Vekili kendisinden evvel bu tesis
lerin bulunduğu mahallere giderse, Hıfzıssıh-
ha Kanunu hükümlerine 'göre bunları tereddüt
süzce mühürler. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
sayın hatip devam edin. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Plânlama 
Dairesi 1963 yılı icra plânında 7 yerde çay 
imali atelyelennin inşasını şart kılmış olmasına 
ve plânın bu âmir hükmüne rağmen bu atelyeler 
tesis olunamamıştır ve bu yüzden tarladan gelen 
mahsûl tabiî bir kurutma ile değil, zoraki bir 
tesirle vasfını kaymetmekte ve millî servet he
der olmaktadır. 
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Yine Plânlama Kurulu çayın nevilere ayrı

larak piyasaya arzını şart koymuş olmasına 
rağmen ancak teneke am'balajlar içerisinde Fi
liz çayı piyasaya fahiş bir fiyatla arz edilmiş 
ise de bu kutuların üzeninle bulunan anahtar 
ile kutuları açmak bir hüner halindedir. Ben 
şahsan açmaya muvaffak olamadım. Bu da imâ
linden, ambalajına kadar bir ihmalin şahidi âdili 
olarak her gün önümüzde bulunmaktadır. 

Tekel idaresinin reklâm mevzuunda ihmali
nin en büyük delili son zamanlarda dünyaca tü
tünün kanser yaptığı yolunda sıhhat dairelerinin 
raporu karşısında aynı dairelerin Türk tütünü
nün en az katran ve nikotini haiz bulunmasında 
ittifak etmiş olmalarına rağmen bu hususun Te
kel İdaresince dünya efkârı umumiyesine arz 
olun mayısıdır. 

1962 yılı bütçe tenkidlerimizde 3437 sayılı 
1938 yılında tedvin olunan Tütün Kanununu 
tadil etmesini teklif etmiştik. Ve bunun tütün 
mahsulâtımıza büyük zararlar vermiş olduğunu 
ifade etmiştik. Bu kanunun hükmüne göre mil
lî servetimiz Türk tütününün toz ve artıkları 
imha edilmekte, halbuki Avrupa'da ve Ameri
ka'da yeni keşiflerle bu neviden tütün artıkları 
da kaynatılıp, pestil haline getirilerek hususi 
bir sanayide kıyılıp tütün harmanına katılmakta 
ve istifade olunmaktadır. Millî servetin bu 
şekilde he'dcrine sebebiyet vermek doğru değil
dir. 

Tütün Ekiciler Bankası mevzuu vatandaş 
önünde Devletçilikle kabili telif mevzu olmak
tan çıkmış bulunmaktadır. 1961 - 1962 yılı büt
çe tenkidlerimizde bu hususta geniş izahatlarda 
bulunmuş ve 1946 yılından itibaren başlıyan bu 
çalışmaların artık bir neticeye bağlanmasını de
fa ati e taldbetmiş bulunmaktayız. 

Bir kanun hükmüne göre zürradan kesilen bu 
paralar bugün Ziraat Bankasının kabalarında fa
izleriyle 116 milyon lira civarına erişmiş bulun
masına rağmen tahsis dışında ve haksız bir ta
sarruf ile kullanılmaktadır. İcra kuvvetini 
elinde bulunduran Hükümet bu nevi haksız ta
sarruflara mâni olmak vazifesi ile mükellef iken, 
kendileri bu fiilî ika eylemektedirler. Esasen 
1946 yılından bugüne kadar geçen iktidarın 
eııflâsyonist bir para politikası ile esasen değe
rini de kaybetmiş bulunmaktadır. 

Bu hususta bir banka kurmak için yapılan 
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teşebbüsler akamete uğramış ve onu takiben bu 
mevzu ciddî olarak bir daha ele alınmamıştır. 

Y. T. P. si olarak vatandaş karşısında Devlet 
ciddiyetiyle girişilen taha!hütleriıı yerine getiril
mesinin takipçisi olarak bu mevzuu sonuna ka
dar elde tutmayı bir borç telâkki etmekteyiz. 

Y. T. P. si olarak vaktin darlığı sebebiyle bu 
husustaki görüşlerimizi burada keserken Güm
rükler Umum Müdürlüğü bütçesine de temas et
mek isteriz. 

Yeni Gümrük kanun tasarısı hakkında ka
rarlarımızı Senatoda ifade edeceğiz. Ancak ge
çen sene getirilmesi va'dolunan yeni Teşkilât 
kanun tasarısının Meclise sevk olunmamasına 
hüsnü nazarla bakamıyoruz. Asırlar boyunca 
milâttan evvel dahi Hindistan - Iran ve Avrupa 
transit yolu Türkiye üzerinden geçmekte idi. Bil
hassa Atatürk devrinde bu mevzu millî ve ik
tisadi bir dâva olarak ele alınmış, Trabzon - Er
zurum - Iran taransit yolu inşa edilmiş ve Trab
zon limanı da bu maksatla tevsi olunmuştu, İran 
ile hudut kapımız olan Sürbahan'da müşterek 
bir gümrük binası her 2 Hükümetçe inşa edilmiş 
iken, bu kere Gümrükler Umum Müdürlüğünün 
bu işe lâyık olduğu emeği ve alâkayı vermemesi 
neticesinde iran'ın ihraç malları Sovyet Rusya,-
nın cazip teklifleri ile Rusya üzerinden Avru
pa'ya sevk olunmakta, komşu ve dost İran ile 
iktisadi ve kültürel münasebetlerimize zemin ha-
zırlıyacak bu fırsat da elden kaçırılmış bulun
maktadır. 

İran'ın Avrupa ile temas için en kısa yolu 
Türkiye üzerinden geçen ve Trabzon limanı ile 
Tuna nehrinin yardımı ile Avrupa'nın merkezine 
giden en kısa yol da bu şekilde kapanmış oldu. 
Ve binnetice milyonlar sarfı ile tesis ettiğimiz 
Trabzon limanı ölü bir liman haline geldi. Bu
nun tarihî mesuliyeti önünde sorumluların aza
bına iştirakimiz olmıyacaktır. 

Y. T. P. si olarak 1964 bütçelinin Türk mille
tine hayırlı olmasını canı gönülden temenni eder, 
başarılar dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zamanla ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe müzakereleri dolayısiyle grupları adı

na konuşacak grup sözcüsü arkadaşların prog
ramın tatbik imkânını sağlamak için âzami 20 şer 
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dakikalık bir konuşma süresinin kabulünü ar* 
ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

OSMAX HACIBALOÖLU (Tokat) — Efen
dim, hiçbir sebep ve lüzum yokken şahsımıza 
hakaret etti, sataştı, müsaade ederseniz bir iki 
kelime ile cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — i Ur dakika Sayın Haeıbaloğlu. 
evvelâ şu hususu halledelim, bilâhara size söz 
vereceğim. 

Sayın üyelerin kendileri adına yapılan konuş
malar onar dakika olarak tesbiti daha önce 
Yüksek Heyetinizce tensibedilmişti, muayyen bir 
müddet içinde bütçenin çıkarılması mecburiye
tine binaen. Biraz evvel grup adına yapılan ko
nuşma 40 dadikayı aşmış bulunmaktadır. Kiya
set müdahale etmeseydi belki bir saati bula
caktı. Böylelikle programın tatbiki gittikçe güç
leşmektedir. Sayın bir arkadaşımız, gruplar 
adına yapılan konuşmanın 20 dakikayı aşmama
sını talebetmektedir. Önergeyi oylarınıza arz 
("diyorum. Kabul edeler 

SABAHATTİN T ANMAN (İstanbul) — 
önerge, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun Sa
yın Tanman. 

•SABAHATTİN' TANMAN (İstanbul) •— 
Muhterem Başkan, sayın üyeler, şimdiye kadar 
grup sözcülerinin konuşmalarına tahdit diye bir 
şey mevzuııbalıis olmamıştı. Bundan evvelki iki 
senelik bütçelere başlarken hakikaten grup söz
cülerinin konuşmaları zamanla tahdidedilmişti. 
Şimdi tam Adalet Partisi Sözcüsüne sıra geldi
ği zaman bu tahdidin yapılması keyfiyetini biz 
yerinde görmüyoruz. Çünkü gerek Gümrük ve 
gerek Tekel Bakanlığı bütçesinin yirmi dakika
da Yüksek huzurlarınızda arza maddeten imkân 
yoktur. Yüksek takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge demin kürsü
de konuşan arkadaşın konuştuğu sırada geldiği 
için Başkanlık bunu reye koyamazdı. Önergede 
yalnız A. P. si mevzuubahis değil, çünkü biraz 
sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü de 
konuşacak. Teklifi yapan da C. H. Partisi üye
sidir. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) -
Bu. da yetişmez efendim. 
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BAŞKAN — Müsaade edin, oylarınızla halle

deceksiniz. Niçin acele ediyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

OSMAN HACIBALOÖLU (Tokat) — Efen
dim sarfınazar ediyorum. Zaten kendileri de bu
rada yoklar arkasından konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Olgunluğunuza teşekkür ede
rim. Buyurun Sayın Tanman. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN TAN
MAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın Üyeleri, Sayın Hükümet Er
kânı. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1964 yılı büt
çesi münasebetiyle, Adalet Partisi Senato Grupu 
adına görüşlerimizi yüksek huzurunuza arz edi
yorum. 

1962 ve 1963 yılları bütçe müzakerelerinde, 
Gümrük ve Tekel mevzuları üzerinde grupumuz 
görüşlerini açıklamış, millî ekonomimizin geliş
me icaplarını ön gören, dış münasebetlerimizi 
tanzim eden ve menfaatlerimizi her cepheden 
koruyan bir gümrük politikasına ihtiyacımız 
bulunduğu noktasına Hükümetin dikkat naza
rını çekmiş idik. 

Bunları tekrarla Yüksek Heyetinizi işgal et
memeği muvafık mütalâa ediyoruz. Bununla be
raber geçmişteki tenkid, tavsiye ve temennileri
mize ehemmiyet verileceği ve eksik ve aksaklık
ların telâfisine gidileceği vaadini almak isteriz. 

1.904 bütçesiyle Devlet Hazinesine gümrükler
den o 168 480 000 lira ve Tekelden de 
1 300 000 000 lira gelir temin edeceği umulan 
bu Bakanlığa sadece bir varidat vasıtası gözü ile 
bakılmama! ıdır. 

İktisadi, ticari, sosyal alanlarımızda da mü
him rol ve, vazifeleri bulunduğu bir hakikattir. 

Yurtiçi ve dışı, muhtelif sahalarda husule 
gelen bilcümle tebeddül, tahavvül ve tekâmül
leri yakınen gözlemesi ve çalışmalarını bunlara 
muvazi kılması lâzımdır. Bu sebeple gerek güm
rük ve Gerek Tekel idarelerinin günün icap ve 
ihtiyaçlarına uyabilecek mevzuat, personel, dö
ner sermaye gibi imkânlara bir an önce kavuş
turulması gerekir. 

Gümrükler : 
Meclis Karma Komisyonunda incelenen yeni 

gümrük kanunu tasarısının gümrük rejimleri ve 
kolaylıkları bakımından halen tenkid. ve ihtilâf 
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mevzuu birçok hususları giderecek mahiyette ol
duğu gerekçesinde yazılı ve Gümrük Bakanların
ca da teyidedilmektedir. 

Ehemmiyeti aşikâr bu tasarının meclislerin 
mütalâalarının inzimamı ile en yakın bir gele
cekte kanuniyet kesbetmesini temenni ediyoruz. 
Hazırlandığını duyduğumuz Bakanlık Teşkilât 
Kanununun da mükemmeliyet arz etmesi şart
tır. 

Batı devletleri gümrük idareleri kuruluşları
na mütenazır, hiyerarşiyi, disiplini, iş taksim vo 
ahengini sağlar mahiyette olmalı ve deri i toplu 
müstakil hüviyeti ile verimli bir manzume halin
de bulunmalıdır. 

Kuruluş türlü mülâhazalarla bölündüğü ve 
bütünlüğünü muhafaza edemediği takdirde fay
da yerine malızurlar doğar. Hizmetler lâyıkı ile 
görülemez, memurlar idareye bağlanamaz, yeni 
intisabedecek gençlere do istikbal sağlanamaz. 

Gümrük ve muhafaza hizmetleri yıldan yıla 
artmakta, milletlerarası teşekküllerle olan müna
sebet, temas ve müşterek çalışmalar da lisan bi
lir kalifiye elemana ihtiyaç duyurmaktadır. 

Bu ihtiyaca mukabil, tatmin edilememek se
bebiyle yetişmiş elemanların çoğu başka daire
lere nakletmekte, müddetlerini dolduranlar da 
emekliliklerini istemektedirler. 

Açılan boşlukları doldurmak ve hizmetleri ak
satmamak amaciyle yüksek mektep talebesine 
burs verilmek yoluna gidilmiştir. Ne çare ki, 
adetleri 130 un üzerinde bulunan mezunlardan 
ancak yirmisi idarede kalmış diğerleri ise istik
ballerini başka dairelerde görerek borçlarını dev
retmek veya nakten ödemek suretiyle idareden 
ayrılmışlardır. 

Tatmin yoluna gidilmediği takdirde bugün 
yüzde on nis-betini ancak bulan yüksek tahsilli 
ve lise mezunu mevcudu daha da eksilece'ktir. 

Geçen yıl, gümrük müdürlükleri ile idare 
amirliklerinin mühim bir kısmına müdür ve 
âmir bulunamadığından bahsetmiştik.- Durum 
bu sene de aynıdır, vekâlet suretiyle idare edil
meye devam edilmektedir. Gümrük kapılarında 
Vazifeli ve evrakı müsbite üzerinde kontrol işlem
leri yapan muayene ve tahakkuk memurlarının 
tahsil durumları ve lisan bilgileri umumiyetle 
kifayetsizdir. 

Vatandaş ve Hazine haklarının siyaneti ba
kımından tahsil seviyesine itina etmemiz, bu iş
leri kifayetli memurlara gördürmemiz icabeder. 
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Yurdumuza gelen ve giden yabancılarla ilk 

ve son teması yapan ve empresyonu yaratan 
gümrük personelidir. Bu personelin dirayetli, 
nazik, güler yüzlü, vazifeşinas, lisan bilir kimse
ler olması bırakacakları tesir itibariyle ehemmi
yetlidir. Müspet propagandaya âmil olur. 

Bizler meslek kurslarına cidden ehemmiyet 
verilmesini ve eleman yetiştirilmesini istiyoruz. 

Meslekî bilgi, görgü ve lisanlarını takviye 
maksadiyle yabancı memleketlere stajyer gönde
rilmesine taraftarız. 

Ancak, milletlerarası, toplantılara temsil va
zifesi ile katılacakların behemehal iyi lisan bil
mesini şart koşuyoruz. 

Gümrük memurlarının rahatça vazife görme
lerini teminen hudut kapılarında mevcut ve yap
tırılan gümrük binalarının bir an evvel ikmali ve 
bakımı lâzımdır. Lojman mevzuu da halledilme
lidir. Bu takdirde yabancıların hayret nazarına 
mâruz kalmaz, memur fıkdanı ile de karşılaşma
yız. 

Müstahdem problemini de halletmek icabeder. 
Bâzı gümrük idarelerinde odacı yoktur. Buna 
sebep kadro olmaması, mevcut kadroların da üc
ret itibariyle asgari geçim seviyesiyle mütenasip 
bulunmamasıdır. 1939 senesinden beri ücreti ar-
tırılmamış müstahdem adedi bir haylidir. Büt
çede 107 620 liralık bir tertip yapılırsa bunla
rın terfileri mümkün ve uygun olur düşüncesin
deyiz. Netice olarak, ihtiyaçları derpiş ile rasyo
nel çalışmayı mümkün kılacak bir teşkilât kanu
nunun acilen Meclise getirilmesinde zaruret gö
rüyoruz. 

Tarife izahnamesi, repertuvar ve kıymet şer
hinin 1963 yılı içinde ikmal edilerek alâkalıların 
istifadesine vereceği vadedilmişti. 

Tarife tatbikatı ve gümrük kıymetinin tâyin 
ve tesbitinde mükellefe ve memura ışık tutacak 
vo tahaddüs eden ihtilâfları asgariye indirecek 
olan bu eserlerin hâlâ yetiştirilemediğini üzüntü 
ile müşahede etmekteyiz. 

Tarife tatbikatı, kıymet tatbikatı vuzuha ka-
vıışturuluııcaya kadar hata, tereddüt ve ihtilâf
ların izalesi düşünülemez. Tazmin ve ceza kor
kusu altında bu devam edecektir. Hâkem Heyeti 
kararları da işi haUedememektedir. İdare, aley
hine tecelli eden Hakem He3reti kararlarının bila
istisna Danıştaya götürmeyi itiyat haline getir
miştir. Tasarruflarını kullanamamaktadır. 
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İhtilâfların Hakem Heyetine intikali, çıkan 

kararların Danıştaya götürülmesi, mükelleflere 
sade maddi külfetler yüklemekle kalmayıp uzun 
zaman beklemek mecburiyetini tevlidetmekte-
dir. 

ihtilâf karara bağlanmadan malının maliye
tini tam olarak hesaplıyamaz ve derhal sata
maz. 

istediğimiz, çalışmaların süratlendirilmesi, 
kısa zamanda bu eserlerin tamamlanmasıdır. 

Yine, 1963 yılı içinde Meclise getirileceği va-
dedilen 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun yerini 
alacak tasarının da bu devre içinde müzakere 
mevzuu olmasını temenni etmekteyiz. 

Kaçakçılığın ancak ekonomik tedbirlerle ön
lenebileceğini ve bunun için bir çalışma yapıla
cağını geqen yıl bütçe müzakerelerinde Sayın 
eski Bakan ifade etmişti. 

Buna dair bir çalışma var mıdır? 
Hudut bölgelerimizde yaşıyan vatandaşları

mızın mübrem ihtiyaçlarını temin ve bu yoldaki 
kaçağı önlemeye matuf hudut pazarları kurul
ması mevzuu üzerinde duruluyor mu? 

Kaçak vakıaları umumiyetle gösteriyor ki, 
bu vadide ekonomik tedbirlere gidilmedikçe ka
çağın sonu gclmiyecektir. Bariz misali kahvede 
ve daha birçok maddelerde görmek mümkündür. 

Hükümetin kaçak mevzuu üzerinde hassasi
yet göstermesini ve tedbirlerine tevessül etme
sini, gelir noktasından da tavsiye ederiz. 

Bütçe açığını kapamak maksadiyle diğer 
vergiler meyanmda Gümrük vergilerine de zam 
yapılmak tasavvurunda bulunulduğunu ve Mali
ye Bakanlığınca buna dair 'çalışmalar yapıldığı
nı Maliye Bakanı beyan etmiştir. Kanaatmıızca 
Maliye Bakanlığı bu zammı derpiş ederken, 
1964 yılı icra plânı programında vergi çalışma
ları bahsindeki (uygulanmakta olan Gümrük 
vergisi oranlarında tutarsızlıklar olduğu gibi, 
birçok oranların düşük olduğu bir gerçektir. Bu 
durum ithal talebini artırmakta, yerli sanayinin 
gelişmesini önlemektedir. Gümrük vergilerinde 
düzeltmeler yapılarak bu durum düzenlenirken 
daha fazla 'gelir sağlanması imkânları araştırıla
caktır.) Mealli mütalâaya dayanmakta ve so
rumlu Bakanlık olarak gösterildiğinden 200 mil
yon lirayı teminen zam tasarısını kendisine göre 
hazırlamaktadır. Yüksek malûmları olduğu veç
hile, öteden beri gümrük vergilerinin haddi ve
ya nisbeti tâyin edilirken taşıdıkları hayatî 
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ehemmiyete binaen işi Gümrükler Bakanlığında 
kurulan ıBakanlıklararası bir komisyon arizamik 
incelemiş, 'Devlet işletmeleri temsilcileriyle, Ti
caret ve Sanayi Odaları vasıtasiyle meslek grup
larının da mütalâalarını almıştır. 

Memleket iç ve dışında yaratacağı mühim 
tepkiler ve bilhassa umumi dengemiz bakımın
dan mezkûr tasarının IBakanlıklararası bir ko
misyonda üzerinde dikkatle durularak gözden 
geçirilmesi icabettiği kanaatindeyiz ve bunu İs
rarla istemekteyiz, iktidarda bulunan Hüküme
tin ısrarla üzerinde durduğu sosyal adaletin te
mini prensibine tamamen karşı olan gümrük 
vergilerine zam, dolayısiyle vatandaşın istihlâk 
maddelerine direkt veya indirekt kanal ile hal
kın sırtına yeni mükellefiyetler yükleyecektir. 

Umumi mahiyette yapılacak bir zam kalkın
mamız için lüzumlu malzemeye tesir edeceğinden 
zam miktarı kadar yatırım da az olacaktır. Ay
rıca, Halkın sıhhati ile ilgili maddelere zam yap
mak Devletin umumi sıhhat politikası bakımın
dan da büyük zararlar tevlit edecektir. Bu zam
ları sosyal adalet yönünden mahzurlu ve Hükü
met programına karşı görmekteyiz. 

İşte bu bakımdan da kısa zamana sıkıştırılan 
ve geniş tetkika istinat etmiyen çalışmalar neti
cesi tesbit edilen gümrük resim had veya nis-
betleri millî ekonomimize, vatandaş sağlığımıza 
ve Milletlerarası münasebet ve bağlarımıza, Hü
kümet programına ne kadar uyulabilir? 

Ayrıca bu sualin cevabının takdirini Yük
sek Meclisinize bırakıyoruz. 

icra plânı programı metinde (uygulanmakta 
olan gümrük vergisi oranlarında tutarsızlıklar 
olduğu gibi birçok oranların düşük olduğu bir 
gerçektir) denilmektedir. 

Bu gerçeği ortaya koymak için, evvelâ, bizim 
gümrük vergilerimizin umumi oranı nedir? 

Saniyen, Batı Devletleri gümrük vergileri 
oranları nelerdir? Bunları karşılaştırmak gere
kir. 

Bizim gümrük vergilerimizin umumi vasati 
nisbeti % 50 nkı üstündedir. Diğer Devletlerin 
gümrük vergilerinin umumi vasati nispetleri bu 
seviyeyi bulmamakta en yükseği % 30 un üstü
ne çıkmamaktadır. Kaldı ki, ithalâtta gümrük 
vergisi ile birlikte tahsil edilen istihsal vergile
riyle, Belediye hissesi, rıhtım resmi, damga res
mi ve hayvan sağlık zabıtası resmî nisbetleri 
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yekûnu, % 50 hesap edilen umumi vesaitimize 
ilâve 'OdıMecek oluma, hiç şüphe yokiki, bizim nis-
betimiz rakip kabul etmez. ^Gümrük vergilerini 
artırma argümanları şöyle ifade edilmiştir: 

a) (Mer'i 'gümrük tarifemiz, vergi hadleri
nin sanayimizi yeteri kadar Ihimaye ledeimediği, 

b) Kalkınma hızımızı kısıtladığı, 
c) Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik 

ödemediği,. 
d) Bütçenin acil zaruretlerini karşılıyanla

dığı. 
İleri sürülen bu argümanlar karşısında ithal 

rejimimizi tetkik edecek olursak görürüz ki; 
İthal bakımından yüzde yüz liberasyona git

miş değiliz, yani her istiyen her istediği eşyayı 
memlekete sokamaz. 

Liberasyon listeleri ve kotalar mevzuu eşya
ya gelince, bunların bir kısmının da yurda so
kulması müsaadelere bağlanmıştı]'. 

Aynı zamanda liberasyon ve kota mevzuu 
eşya, kalkınmaya ait ve zaruri ihtiyaç madde
lerinden ibarettir. 

Sanayinin muhtacolduğu iptidai maddelerle, 
yine istihsali artıracak kalkınmayı sağlıyacak 
makina, malzeme, teçhizat ile vatandaş sağlığı
nı temin edecek ilâçlara konulmuş ve oranı dü
şük gibi görünen gümrük resmi had ve nisbel-
leri gelişi güzel konulmamış, esaslı tetkikler ne
ticesi bulunmuştur. Esasen sanayi ve kalkınma
yı istihdaf eden maddeler vaktiyle Teşviki Sa
nayi (Kanuniyle yurda mııafen sokulurdu. Teş
viki Sanayi Kanununun kaldırılması üzerine 
bunlara millî kalkınma ve gelişmeyi önlemiye-
ceği tasarlanan mütevazı, makul resim hadleri 
konulmuştur. Böyle olmasına rağmen bu asgari 
vergiye de mütehammil olmadıkları görülenler, 
bâzı hususi kanunlarla, yeniden verjgi muafi
yetine götürülmüştü r. 

Sayın (Maliye Bakanının orana tesir ettiğin
den bahsettiği muafiyetler Gümrük mevzuatı dı
şında hususi kanunlara istinat eden muafiyetler
dir. Yukarıda da arz olunduğu gibi bugün bu i 
nevi eşya vergi şümulüne alınsa dahi zaruret 
neticesi yarın her hangi bir vesile ile yine vergi 
şümulünden çıkarılacaktır. I 

Gümrük vergisine tâbi eşya sair vergi ve 
resimlere de tabi olduğundan, vergileri düşük 
gibi görünen eşya sair vergi ve resimleri de öde- '. 
diklerinden oranları görünmeden yükselmekte- j 
dir. | 
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îthal talebinin artışını, vergi oranının düşük

lüğüne bağlamamak da ıgerekir. Yerli sanayi ku
rulma ve işlemesinde zaruri maddelerini elbet 
talebeder. Bundan tabiî birşey düşünülemez ve 
bu talep iddia edildiği gibi gelişmeyi önlemek 
şöyle dursun artırıcı 've teşvik edici mahiyet ta
şır. Yerli sanayi bu tempo içinde yürürse ve 
yürütülürse arzulanan kalkınma ve gelişme sağ
lanabilir. Ecnebi yatırımları celp ve teşvik de 
mümkün olabilir. 

Kanaatimize göre, liberasyon listeleri ile 
kotalardan yapılacak ithalâttaki nakdî temi
nat yatırım nisb etlerinin artırılarak, sırasiyle 
i% 10, % 30, |% 50, % 60, % 70 e iblâğ edilmiş 
olması keyfiyeti mul getireceklere taleplerini 
kısmak mecburiyetini yüklemiştir. 

Her halükârda ıgelir temini düşüncesiyle ha
reket edilerek bu eşyanın gümrük vergilerine 
zam yapıldığı takdirde inikaslarınızın bü
yük olacağını, bütün eşyaya sirayet edeceğini, 
istihlâk ve istihsale dokunacağını, dolayısiyle, 
ağırlığı her gün bir vesile ile hissedilir derecede 
artmakta olan hayat pahalılığını had dereceye 
vardıracağım, gelirin de tahmin ve tahayyül 
edildiği miktara ulaşamayacağını ve hiç yok
tan buhran yaratıp umumi dengeyi bozaca
ğını ifade etmek isteriz. Mevzu üzerinde Hü
kümetin hassasiyetle durmasını selâmetimiz ba
kımından tavsiye ederiz. 

Sözlerimize son verirken, gümrük ambar, 
antrepo, sundurma ve parklarında mevcut, 
senelerden beri gayrimüsait şartlar altında 
çürüyüp heder olan, dolayısiyle ne sahibine 
ve ne de Devlet Hazinesine fayda tevlidetmi-
yen »eşya mevzuuna bu sene de işaret ve te
mas etmek isteriz. Değeri 115 milyon liru ci
varında tahmin olunan bu eşyanın tasfiye edile
ceği geçen yıl vâdedilmiştir. 

6/1919 sayılı Kararname ile kotalarda is
men mezkûr ve diğerleri otuz milyon Ura ci
varındaki eşyanın tasfiye edildiği, bakiyesi
nin de aynen durmakta olduğu malûmdur, Gö
rüşümüze göre, gerektiği gekilde bu eşyanın 
tasfiyesine d-evam olunursa hem Hazineye bir 
gelir sağlanacak ve hem de fuzuli ziya ve israfa 
m-eydan verilmiyecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün müstahsil tüc
car, imalâtçı, işçi ve müstehlik olmak üzere 
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topyekûn bütün bir vatandaş kütlesini ilgilen
diren bir faaliyet sahasını kapsadığı vüksek 
malûmlarıdır. 

1964 bütçesiyle Tekelin Devlet Bütçesine 
Millî Savunma Vergisi, Tekel hasılatı olmak 
üzere ceman bir milyar üçyüz milyon lira gelir 
sağlıyacağı tahmin olunmuştur. 

1963 bütçe müzakeresi sırasında Tekel mad- * 
delerine yapılan zamların müspet netice vermi-
yeceği ve tahmin edilen varidatın sağlanamı-
yacağı hususunu sebepleriyle belirtmiş idik. 

Nitekim bu cihet, 1964 yılı bütçe kanunu 
tasarısı ve denetçiler raporunda 1963 bütçe tah
minin bir milyar beşyüz otuz dört milyon beş-
yüz "altmış bin üçyüz kırk lira olmasına mu
kabil varidatın ikiyüz elli dört milyon yedi-
yüz doksan beş bin üçyüz elli lira noksanı 
ile bir milyar ikiyüz yetmiş dokuz milyon 
yedi yüi altmış dört bin dokuz yüz doksan 
liraya baliğ olması ile anlaşılmıştır.. Bu yılki 
bütçe tahminlerinde Tekel maddelerinin za
manla alışılmak suretiyle geçen yıllardaki is
tihlâk seviyesinin üzerine çıkacağı mülâhaza-
siyle tahminler yapılmış ve bir milyar üçyüz 
milyon lira bulunmuştur. Kanaatimize göre 1963 
zamları ve maliyetlerde husule gelen artış
lar sebebi ile 1964 varidatı bu tahmin seviyesi
ne erig'emiyecektir. 

Bu itibarla, yüksek huzurunuza takdim edil
miş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü varidat 
bütçesinin bu hali ile samimî bulunmadığı ve ha-
kikata tevafuk etmediği kanaatini muhafaza 
eyliyoruz. 

Diğer bir noktaya işaret etmeden geçemi-
yeceğiz. Bütçe açığını karşılamak üzere Hükü
metin gümrük vergilerinde olduğu gibi bâzı 
inhisar maddeleri üzerinde de ayrıca % 60 nis-
betin-e varan bir zamma gitmek istediği istihbar 
olunmaktadır. 

Yukarda ifade ettiğimiz veçhile bu zamla
rın da müspet netice vermiyeceğini ve bütçeye 
gösterilen muhammen varidatı dahi sağlamı-
yacağını, geçen sene olduğu gibi, bu sene de 
peşinen tekrar ediyoruz. 

Bizce millî bünyeye tesiri mühim ve mu
hakkak olan bu nevi zamlarda Hükümetin çok 
hassas davranması ve titizlik göstermesi, sırf 
varidat gayesiyle hareket «etmemesi, bu zam-
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lardan doğacak fayda ve mahzurları teemmül et
mesi yerinde olur. 

Tekelin iştigal sahasına giren mevzular hak
kındaki düşünce ve tahminlerimizi de şöylece 
ifade etmek isteriz. 

Yaprak tütün : 
İhraç maddelerimizin başında gelen ve en 

mühim döviz kaynağımız tütündür. 'Tütün 
mevzuu üzerinde ehemmiyetle durmamız ve 
ekonomimizde işgal ettiği yer dolayısiyle eki
minden satışına kadar, rakip memleketlerde 
gözlenerek ona göre, tedbirler almamız bir za
rurettir. Elde mevcut plâna göre 1967 yılı is
tihsali 150 milyon kilo olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

1963 yılı mahsûlü ise 125 - 135 milyon kilo 
olarak tahmin edilmektedir. 

Binaenaleyh 1967 yılındaki rakama ulaşabil
mek için elde mevcut bulunan tütün ve tütün eki
cileri hakkındaki kanunun tahdide mütaallik hü
kümleri üzerinde durulmak ve ekim sahalarının 
tevsii cihetine gidilmek icabettiği gibi ayrıca tü
tün ekicilerini teknik ve malî yönden de teçhiz 
etmek zaruridir. 

Dünya piyasalarında şöhret ve ehemmiyetini 
kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya olan tütün
lerimizin ıslahı babında âzami gayret ve mesai 
sarf etmemiz iktiza etmektedir. 

Tütün tohumlarının ıslahı, ekim, bakım ve sa
ir hususlara itina muhakkak ki, kaliteli tütün ye
tiştirmeyi mümkün kılar, talebi artırır. Rekabeti 
temin eder. 

Esasen bu maksatla Maltepe'de kurulmuş bu
lunan bir Tütün Enstitüsü mevcut ise de çalışma
ları ile bu gayeyi tahakkuk ettirecek vasıftan 
uzak olduğu bugüne kadar yaptığı kifayetsiz faa
liyetlerle sabittir. 

Vazifesi tütün tohumlarını standarize ve ıslah 
olan bu müessese üzerinde ehemmiyetle durulma
sı, hattâ Tarım Bakanlığı ile de koordone bir ça
lışmaya gidilmesi, daha da lüzum görülürse bu 
müessesenin Tarım Bakanlığına devri hususunun 
düşünülmesi, gayenin tahakkuku bakımından mu
vafık olur. 

Ekiciye malî imkânlar temin bakımından da 
ciddî faaliyet gösterilmesi ve bu imkânların za
manla daha da genişletilebilmesi bir zaruret hali
ne gelmiştir. 
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Her ne kadar Ziraat Bankası eliyle ekiciye j 

kredi temin olunmakta ise de bunun kâfi gelme
diği zürra ile yapılan temaslardan anlaşılmakta
dır. 

Bu itibarla, satış sırasında müstahsıldan kesi
len ve miktarı yüz milyonun üzerinde bulunan 
para ile malî bir müessesenin süratle kurulması I 
zamanı çoktan gelmiştir. 

Bu husus Hükümetçe de kabul edilmiş bulun
masına rağmen bugüne kadar müspet bir neticeye 
bir türlü bağlanamamasını üzüntü ile ifade ede- I 
riz. 

Müstahsili sıkan diğer bir mevzu da tütün pi
yasalarının geç açılmasıdır. Hiçbir mahsûl eki
minden itibaren on dört ay gibi uzun bir zaman 
sonra piyasaya arz edilmez ve ekicisini malî taz-
yika duçar etmez. 

Tütün piyasalarının vaktinde açılmaması, ma
lî yönden esasen pek zayıf bulunan, tütün müs
tahsilini çok müşkül duruma sokmakta ve çok de
fa mahsulünü hakiki değerinin dununda piyasa
dan daha evvel devretmek mecburiyetinde bırak
maktadır. 

Yıllık tütün rekoltemizin vasati 35 - 40 milyon 
kilosu memleket dâhilinde sarf ve istihlâk edil
mekte ve bakiye 80 - 90 milyon kilosu harice 
sevk olunmaktadır. 

Geçen yıl rekoltenin 75 - 90 milyon kilo arasın
da olmasına ve kalitenin de yüksek bulunmasına 
rağmen fiyatlardaki ayarsızlık ve kararsızlık iti
bariyle bu miktarın ancak işlenmiş 30 - 35 mil
yon kilosu ihraeedilebilmiş ve geri kalanı tüccar I 
elinde durmaktadır. Geçen yıl fiyat politikasının 
iyi takibedilememesi sebebiyle tüccar piyasaya gi
rip girmemekte mütereddit kalmış dolayısiyle Te
kel İdaresi piyasanın açılmasından itibaren beş, J 
altı gün tek alıcı olarak faaliyet göstermek zo- j 
runda kalmıştır. Bu hal ise ekincinin lehine de
ğil aleyhine olduğu gibi ihraç mevzuunda da I 
Sayın Maliye Bakanının bu noktaya mütaallik be- | 
yanlarında ifadesini bulduğu veçhile döviz eksik- I 
ligimize âmil bulunmuştur. Bu tarzı hareketin bu 
yılki tütün ihracına aynı şekilde mâni olmama
sı en halis temennimizdir. 

Dış piyasalarda Yunan, Bulgar, Yugoslav ve 
Rodezya tütünlerinin her sene kalite ve fiyat iti
bariyle durumlarının ne olduğunun yakînen ta-
kibedilmesi ve tütünlerimizin bunlarla rekabeti
ni sağlıyabilecek şartların hazırlanması ilgili ba- | 
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kanlıkların vaktinde alacakları tedbirlerle müm
kündür. 

Ekicilere âzami müzaharet göstererek vasıflı 
tütün yetiştirmelerine imkân verecek bilcümle 
yardımların yapılması ve aynı zamanda fiyat is
tikrarını temin sadedinde gerekli tedbirlerin za
manında alınması millî ekonomimiz için hayati 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Bu yıl rekoltenin 125 - 135 milyon kilo ara
sında olması ve kalitenin geçen yıl tütünlerine na
zaran daha düşük bulunması karşısında fiyat po
litikası iyi tâyin ve tesbit edilemediği takdirde 
hem ekici tatmin edilemivecek ve hem de satılma
sı kolaylık arz etmiyecektir. 

Bu hal ise tütünden beklenilen dövizin temin 
edilmemesine âmil olabilir. 

Mamul tütün : 
Dâhilde istihlâk edilen tütünlerimize gelince; 

geçen yıl bütçelerinde sigara çeşiti ve harmanla
rımızın sık sık değiştirildiği kalitelerin düşürül
düğü, imalâtın dikkatsiz yapıldığı, ambalajların 
çok vasıfsız olduğu hususları üzerinde durulmuş 
düzeltilmeleri tavsiye ve temenni edilmişti. 

Halen sigara ve ambalajlarda bir düzelme 
emaresi müşahede edilememektedir. 

Kalite ıslahına hehemmiyet verilmesi ve mo
dern makina ve malzeme ile İdarenin teçhiz edil
mesi ve gerek ambalaj ve gerek çeşit bakımından 
üstün ve tatminkâr sigara ve tütün imalini temi-
nen yeni fabrika ve tesislerin kurulmasının bir 
zaruret olduğunu kabul ile beraber bugün elde 
mevcut eleman ve tesisler ile de dikkat ve itina 
olunduğu takdirde müstehliki bir derece olsun 
memnun bırakabilecek mamulâtm piyasaya arz 
olunacağı kanaatindeyiz. 

Bu arada Maltepe Tütün Fabrikasının bir an 
evvel faaliyete geçirilmesini temenni etmekteyiz. 

Son aylarda Avrupa ve Amerika'da tütün ve 
sigaranın kanser hastalığında başlıca âmillerden 
bulunduğu yolunda neşriyat yapılmaktadır. Tü
tünlerimizin sıhhate muzir ve kanser âmili niko
tin, katran ve sair maddeler bakımından emsal
leriyle mukayese edilemiyecek derecede düşük ol
duğu tahlillerle sabit olmuştur. 

Bu hususun geniş bir propaganda mevzuu olu
şu tütünlerimizin yabancı memleketlerde rağbeti
ni artıracağı ümidini yaratmaktadır. 

İsviçre'de olduğu gibi Avrupa'nın diğer mem
leketlerinde de ortaklıklar kurulduğu ve sigara 
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imal edildiği takdirde tütünlerimizin sürümünün 
mümkün olacağı ve yeni pazarların doğabileceği 
kanaatindeyiz. 

1964 bütçesinde mamul tütün istihlâk mik
tarının artacağı ve 41 milyon kiloyu bulacağı 
tahmin edilmiştir 1962 satış .miktarı 34 milyon 
'kilodur. 1963 satış miktarı ise 32 milyon kiloyu 
ancak bulmuştur. Bu düşüş 1963 yılında fiyat
lara yapılan zamlardan mütevellittir. 

Her ne kadar bu zamlara alışılacağı ve do-
layısiyle istihlâk miktarının artacağı .mütalâası 
ileri sürülmekte ise de biz bu mütalâaya iştiraik 
edemiyoruz. 

Istahlâk 41 milyon kiloyu bulmıyacak ve 
satış kârları da maliyetlerde husule gelen 
artışlar sebebiyle tahmin edilen miktarın çok j 
dununda kalacaktır. 

Kaldı İd, bu maddelere derpiş olunduğu is
tihbar edilen % 60 nisbetine varan yeni bir zam 
tatbik edildiği takdirde satış kârları yükselmi-
yeeek bilâkis düşecek 'buna mukabil kaçak mik
tarını artıracaktır. ! 

ÇAY 
Bugün mükeyyefattan çıkıp bir ihtiyaç .mad

desi haline gelen ve her yıl artan istihsali ile 
memleket ihtiyacının üstünde bir seviyeye ulaş
mış bulunan çayın ziraati yanında, imalâtı 
hususuna çok önem verilmesi ve ihracatı üzerin
de de durulması iktiza dtmektedir. 

Çay sahaları günden güne inkişaf etmekte
dir. Bugün fundalık halindeki yerlerin yarın 
çay tarlası haline geleceği ve bu suretle daha 
geniş mikyasta, vatandaşın Ibu ziraatle iştigal 
edeceği inkişafiyle belli olmaktadır. 

Bu inkişaf içtimai ve iktisadi durumumuzda 
muhakkak ki, faydalı olacaktır. Ancak istihsal 
edilen çayların gerek: dâhilde ve gerek hariçte 
nefasetleri itibariyle rağbet görmeleri ve em
salleri ile rekabet edebilmeleri için ziraatın sa
tışa arzına kadar olan ameliyelerde itina gör
meleri şarttır. Son zamanlarda piyasaya arz 
edilmiş çayların hemen hemen kısmı âzaminin 
çay vasfından uzak norma ot kokusu taşıyan 
nesi er halinde bulunduğu görülmektedir. 

iç piyasada rağbet görmiyen ve bir zaruret 
neticesi zorla istihlâk edilen (bu nevi çayların ! 
dış piyasalarda tutunamıyaeağı tabiîdir. Bu 
itibarla bunun sebep ve âmilleri araştırılarak | 
süratle izalesi cihetine gidilmesi lâzımdır. j 
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Beş Yıllıik Plânın 1964 yılı uygulamasında 

da tavsiye olunduğu veçhile çay mevzuuna ge
reken ehemmiyetin verilmesi ve ne suretle idare 
edildiği takdirde içtimai ve iktisadi yönden 
faydalı olacağının tâyin ve tesbiti hal ve mas
lahata daha uygun olur. 

Çay tarlalarında istihsal edilen yaş çayların 
fabrika ve imalâthanelere suretle naklini temin 
suretiyle bunların bir an evvel işlemeye arzı 
kalite ve nefaset bakımından ehemmiyet 'taşı
yan bir faktördür. Ancak bu mıntakada yolla
rın durumu buna hiç de müsait değildir. Bu iti
barla yaş çayların çoğu daha işlemeye gelme
den bozulup vasıflarını kaybetmektedir. Nafıa 
Bakanlığı mahallî idareler ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı arasında koordone bir çalışmaya gi
dildiği takdirde bu yolların yapılacağı ve mah
zurların' giderileceği şüphesizdir. 

Kalite ve nefasete dokunan diğer bir husus 
da ambalaj mevzuudur. Hangi sebeplere istinad-
edilerek ambalajlamanın istihsal miktarının 
çok dışındaki yerlerde yapüageldiği anlaşılama
maktadır. Bu ameliye istihsal merkezlerinde ya
pıldığı takdirde hem tasarruf sağlıyacak ve hem 
de çayların döküm veya yığın halinde uzun 
müddet açıkta (kalmasını bertaraf edecek nefa
set ve kalitelerinin muhafazasını mümkün kı
lacaktır. 

ispirto ve ispirtolu içkiler 
Rakılarda 1962 .satış miktarı 13 821 695 litre 

iken 1963 yılında rakılara yapılan zamların 
menfi teisirleri dolayısiyle bu miktar 1 031 086 
litre noksanı ile 12 790 509 litre olarak tahak
kuk etmiştir. 

Halbuki muhammenat 16 milyon litre olarak 
tesbit edilmişti. 

Batış kârları mevzuunda da 1963 tahmini ile 
elde edilen satış kârı miktarı 41 732 948 lira 
noksanı ile tahakkuk edebilmiştir. 1963 de ya
pılan zamların istihlak üzerinde menfi tesirler 
yarattığı ve bir yıl evvelki satış miktarının 
altında bir satışa vardığı görülmektedir. 

Yapılan zamlar dolayısiyle gerek nakliye ve 
gerek maliyette yükselmeler olacağı ifade edil
mekle beraber büyük bir iyimserlik içinde 19:64 
yılı için satışın 17 milyon litre ve satış kârının 
da 218 103 200 lira tahmin edilmiş olmasına 
heyret etmemek mümkün değildir. 

Zira en yakın ve bariz misali bir yıl evvelki 
bütçe tahminleridir. 
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Rakıların evsaf ve ambalajları üzerinde de 

durmak iktiza eder. istihlâk miktarında en ge
niş yeri işgal eden yeni rakıdan başlamak sure
tiyle en son piyasaya »arz edilen Tek isimli rakı 
da dâhil olmak üzere hiçbir mamul ât gerekli va
sıfları taşımamakta ve sadece piyasanın talebini 
karşılamak düşüncesiyle her türlü sıhhi ve fennî 
muameleler gerektiği gibi ikmal edilmeden istih
lâke arz olunmaktadır. Vatandaşın sıhhati ile ya-
kînen alâkalı bulunan bu mevzu üzerinde hassa- I 
siyetle durulması gerekir. 

Ambalajlara gelince; içkilerin içlerine konul
duğu şişeler umumiyet itibariyle malı kıymetlen
direcek durumdan uzak, âdi şiş-eler halindedir. 

Bir de bunların halktan toplanmak suretiyle 
yeniden doldurulmaları keyfiyeti vardır ki, bu da 
halk sıhhati yönünden birçok mahzurlar t evi i del
mektedir. Şişe toplatılmaktan vazgeçilerek • ma
mullerin yeni şişelere konulması ve müstamel şi
şelerin iptidai madde olarak cam fabrikalarına 
yollanmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 
Sıhhi ve iktisadi yönden de bu şişelerin geri alın
maması her veçhile daha hesaplı ve mâkul olur. 

Rakılarda olduğu gibi, 1963 yılında yapılan 
zamlar diğer ağır alkollü içkilerin sürümüne de 
tesir etmiş ve satış miktar ve kârlarını düşür
müştür. 

Tetkik edildiğinde, votka, likörler, maltda da 
İni husus müşahede edilir. 

Buna rağmen 1964 tahminleri bunlarda da bü
yük eyimserlik ile yüksek tutulmuştur. 

Bira : 
Tekel mevzuu dışında bulunan bu'maddenin 

sarf ve istihlâkinin genişletilmesi ve yüksek al
kol dereceli içkilerin yerine ikamesinin hedef tu
tulması iktiza ederken 1963 yılında yapılan zam
lar buna da menfi tesir icra etmiş ve istihlâkini 
düşürmüştür*. 

1962 yılı satışları 32 264 868 litre iken 1063 
satışları ancak 25 242 351 litreyi bulmuştur. 
Aradaki noksan 7 milyon küsur litredir. Halbu
ki 1963 bütçesinde satış miktarı 46 milyon litre 
tahmin edilmiş idi. Grupumuz geçen yıl bütçe 
müzakerelerinde, yapılan bu zamlar muvacehe
sinde hedeften ayrılmdığı hususuna temas etmek
le kalmamış neticenin böyle tecelli edeceğini ifa
de etmişti. Görülüyor ki, elde kalan 7 milyon 
küsur litere stoku da hesab ilâve suretiyle 1964 
bütçesinde bira satışları 33 milyon litre tahmin 
edilmişti*. | 
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Kanaatimize göre, konulan zamlarda ısrar 

edildiği takdirde bu hal devam edecek ve fabri
kaların çalışma kapasiteleri kendiliğinden düşe
cektir. Halbuki fiyat artırımı yerine fiyat ten
zili cihetine gidilse idi artacak talep karşısında 
kapasiteleri artırmak icabedecek ve satış kârları 
tahminin fevkine varacaktı. 

Şarap : 
Memleketimizin bol miktarda üzüm yetiştir

meye müsait olması ve bunlardan yapılan şarap
ların çoğunun evsaf itibariyle kalite şarabı olma
ya yeterli bulunması itibariyle esaslı bir ihraç me
tal haline getirilmeleri ve bir döviz kaynağı ma
hiyetini almaları daima mümkündür. 

Bununla beraber bu mevzua lâyikı veçhile 
ehemmiyet atfedilmediği ve hususi teşebbüsü teş
vik eder tedbirlere tevessül edilmediği esefle mü
şahede edilmekted ir. 

Yabancı memleketlere yollanan ve bunların 
piyasalarında mevcut şaraplarla rekabet edecek 
olan şaraplarımızın evsaf, fiyat ve ambalajları 
itibriyle emsallerine faik olması bir zarurettir. 
Bunun yanında reklâma da büyük ehemmiyet ve
rilmesi önem taşır. 

Keyfiyetin böyle olmadığı şaraplarımızın dış 
piyasalarda tuttılmamasiyle ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa'ya seyahat eden arkadaşlarımızın ifa
delerinden şaraplarımızın fiyat itibariyle çok fa
hiş olduğu, ambalajlarının ise pek âdi şişeler için
de ve göz zevkine hiç uygun düşmiyen etiketleri 
havi bulunduğu, reklâm hususuna gelince, bu yo
la katiyen tevessül edilmediğini öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu şartlar içinde devam edildiği tak
dirde Türk şarapçılığının inkişafına ve dış pa
zarlara aktarılmasına maddeten imkân olamıyaea-
ğı bir hakikattir. Binaenaleyh, hususi sektörün 
ve Tekel idaresi şaraplarının ihracı ve tanıtılma
sını teminen mevzuatta tadilât yapılması ve ihra
cın teşviki için hükümler vaz'edilmesini esaslı bir 
çare olarak kabul etmek icabeder. 

Kahve : 
1962 kaine satışları takriben bir milyon beş-

yüz bin kilo olduğu halde 1963 yılı satışları tak
riben sekiz yüz bin kilo bulunduğu ve aradaki 
menfi farkın stok noksanlığından ileri geldiği 
bütçe gerekçesinde ifade edilmiş 1964 satışları da 
iki buçuk milyon kilo hesaplanmıştır. 

Diğer tahminlerde olduğu gibi hu tahminin 
de çok hayalî olup hakikate, tevafuk etmediği 
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kanaatindeyiz. Dolayısiyle 1964 bütçesinde 100 
milyon lira olarak gösterilen satış tutarına vasıl 
olunamıyacağı hususunda mütereddit değiliz. 

Nitekim, 1963 senesinde satış noksanlığı 
stok noksanlığına istinat ettirilmiş ise de piya
sada bir kahve buhranı ile karşılaşılmış değil
dir. Bu da gösteriyor ki memlekete mühim mik
tarda kaçak kahve sokulmaktadır. 

Devletin, Tekel maddesi olmıyaıı kahvenin 
ithalini hususi sektöre devretmek suretiyle is
tenilen varidatın istihsal ve Gümrük vergileri 
ile daha masrafsız elde edileceği görüşündeyiz. 
Böylece Tekel İdaresinin üzerinden bir yük de 
kalkmış olur. 

Netice olarak yukarıdan beri izah edilen hu
suslara topluca bakılacak olursa tekel Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi bu müessesenin 
meseleler üzerinde lâyıkı veçhile durmadığını 
ortaya koymaktadır. 

Şöyle ki, gelir kaynaklan yapılan zamlar 
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muvacehesinde artış değil azalma göstermesine 
rağmen bunları bir artış telâkki etmekte ve tah
minlerini buna göre ayarlamaktadır. 

Gider bütçesi ise her geçen yıl bir miktar 
daha artmakta ve fakat faaliyet sahalarında bu
nunla müterafik bir gelişme müşahede edilme
mektedir. Tahminleri hakikate ve umumi pren
siplere tetabuk etmiyen bu bütçenin samimiyet
ten âri bulunduğu kanaatindeyiz. Hürmetleri
mizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arz ediyo
rum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe tasarısının ikinci oylamasına 108 sayın 
üye oy kullanmış, 96 kabul, 10 ret, 2 çekinser 
böylece tasarı kabul edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — 19.80 da toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılış Saati : 19.30 

BAŞKAN — Başkan vekili Sırrı Atalay (Kars) 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN Birleşime devam edivoruz. 

5. SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. —' Cemal Tarlan; Gümrük ve Tekel Büt
çesi münasebetiyle Yeni Türkiye Partisi achna 
konuşan Hasan Kangal'ın konuşmasının bütçe 
ile alâkası bulunmıyan siyasi kısmına parti ola
rak iştirak etmediklerine dair demeci. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Grupıım 
adına gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Gündemdeyiz efendim. Gün
dem dışı yok. Devam etmemiz lâzım. Buyurun 
Zeki îslâm. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Konuş
mak istiyorum efendim. Bir mevzuun tashihi 
hakkında bir dakikalık bir konuşma yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında mı konu
şacaksınız? 

CEMAL TARLAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yarın yaparsınız. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Efendim, 

şimdi konuşmam lâzım. Lütfen müsaade buyu
run. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tarlan. 
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YENÎ TÜRKIYE PARTIM GRUPU ADIN A 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
pek muhterem arkadaşlarım. Gümrük ve Telce! 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında par
timiz adına bir konuşma yapan Sayın Hasan 
Kangal'ın mevzu ile hiç. ilgisi olmıyan bazı si
yasi kanaat ve iddiaları dile getirmiş olduğunu 
üzüntü ile karşılamış bulunuyoruz. Bütün arka

daşlarımızın siyasi kanaatlerine hürmet etmek 
borcumuzdur. Bundan dolayıdır ki, bu kürsü
den iradedilen bu mütalâaların grupumuzla hiç 
bir ilgisi bulunmadığını ve o fikirlerle asla mu
tabık olmadığımızı arz eylemek üzere yüksek 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Hürmel-
lerimle. (Alkışlar) 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayış) : 336) 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Zeki islâm. 

O. II. P. GRUPU ABINA ZEKÎ İSLÂM 
(Gaziantep) — Sayın Başkan ve pek muhte
rem arkadaşlarım : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1964 yılı 
bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizin ar
zına başlamadan evvel Yüce Heyetinizi Sayın 
Bakanı ve geride Bakanlık mensuplarını, Cum
huriyet Halk Partisi Senato ve grupu adına 
saygılarımla selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, malî, sanai, ti
cari ve ekonomik faaliyetleriyle 1964 yılı büt
çe tahminlerine göre Hazineye bir milyar alt
mış milyon lira gümrüklerden, bir milyar üçyüz 
milyon lira da tekelden olmak üzere ceman iki 
milyar üçyüz altmış milyon gelir sağlanmakta
dır ki, bu meblâğ genel gelirlerimizin dörtte 
birine tekalbül etmektedir. Sırf Devlete vergi 
ve gelir sağlamak amaeiyle eski ve çok çeşitli 
kuruluş kanunları ile hazırlanmış bulunan mev
zuata tatbik edici mahiyette olduğundan Ba
kanlığın gereği gibi çalışamadığı da malûm bir 
keyfiyettir. 

Sosyal ve ekonomik bünyemizdeki inkişaflar 
ve daimi bir gelişme halinde bulunan millet
lerarası münasebetler göz önünde tutularak 
bu köhne teşhis mevzuat yerini ileri ve medeni 
kanunlara ve ehil ellere bıraktığı takdirde mev
cut gelirlerin zamanla birkaç misline çıkaca
ğından da şüphemiz yoktur. 

Birçok yılların bütçe tenkidieri hep aynı 
mahiyette ve devam edip zamanımıza, kadar 
geldiği halde bir türlü düzelme çarelerinin bu
lunamamasının en başta gelen âmili bu çok eski 
teşkilât kanunları olduğundan görüş ve te
mennilerimizin mühim bir kısmını bu hususla
ra teksif etmeyi uygun buluyoruz. Aynı ka
naatte olan bakanlığın da çok ağır yürümesine 
rağmen birkaç yıldan beri aynı çalışmaların 
içerisinde bulunduğunu ve Bakanın karma büt
çe konuşmasına göre gümrük, teşkilât ve kaçak
çılığın Men ve Takibi hakkındaki kanun tasa
rılarının Bakanlar Kuruluna verildiği anlaşıl
makta ise de bunlardan yalnız Gürük kanunu
nun Büyük Millet Meclisine intikal etmiş oldu
ğu ve fakat en mühim olan Gümrük ve Tekel 
teşkilât kanununun altı aydan beri Maliye Ba
kanlığında diğerlerinin de Başbakanlıkta bekletil
mekte bulunduğu üzüntü ile öğrenilmiş bulunmak
tadır. Sayın Başbakan ve Maliye Bakanından bu 
iki mühim kanun tasarılarının biran evvel Büyük 
Millet Meclisine intikal ettirilmesini ehemmiyetle 
rica ederiz. Geçici Komisyondaki görüşmeleri sona 
ermek üzere bulunan Gümrük kanununun da 
bir an svvel Meclis ve Senato görüşmelerinden 
göçerek yürürlüğe girmesini candan temenni 
etmekteyiz. Fransa, Belçika, ve isviçre mevzuat 
ve tatbikatının ışığı altında hazırlanmış olan 
bu kanun tasarısının getireceği yeniliklerden 
bir an evvel çıkarılmasını arzu ettiğimiz teşki
lât kanununun ehemmiyeti bakımından, kısaca 
(bahsetmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu 
kanunla, 

1. On misli olan cezalar üç misline, indiri
lecektir. 

2. Gelen eşyaya ait vergi tahakkuku mükel
lefler tarafından yapılacak ve bâzı durumlarda 
muayenesiz eşya getirilmesi sağlanacaktır. 
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3. Noksan alman vergilerin takip ve tah-

silindeki müddet üç yıldan, bir yıla indirilmiş
tir. 

4. Peşin alman Gümrük vergileri istendi
ği takdirde üçer aylık vadelerle senede bağla
nabilecektir. 

5. Y"olcu beraberinde ve posta ile gelen ve 
ticari olmıyan eşyaya sabit ve tek vergi uygu
lanacaktır. 

6. Hediyeler için eskiden tanınmış, olan 
85 liralık muafiyet daha genişletilecektir. 

7. Turistler hiçbir şekilde aranmıyacak an
cak ciddî ihbarlar nazara alınacaktır. 

8. Yılbaşı için gönderilecek hediyelerin 
hatıra olanları ile şahsi tedavide kullanılacak 
ilâçlardan vergi almmıyacaktır. 

Yukarıda sıralamış bulunduğum bu ileri ve 
medeni hükümleri hiçbir menfaat düşünmeden 
sadakat, liyakat ve hassasiyetle tatbik edebi
lecek yabancı dil bilen, vukuflu ve münevver 
âmir ve memur topluluğunu içine alan yeni bir 
teşkilâta tevdi edilemediği takdirde kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûm olacaktır. 

33 senelik tarihi olan teşkilâtın kurulduğu 
günden buyana vasati olarak 43 misli artmış 
olması, Gümrük tarife tatbikatının sipesifik 
sisteminden Ad - Valorenı sistemine geçmiş bu
lunmamız ve 'birçok beynelmilel anlaşmalara gir
miş olmamız hasabiyle daimî temaslarla Millet
lerarası inkişafları takibetmek zorunda bulun
mamızda yeni bir teşkilâtın kurulmasındaki 
âcil ihtiyacı bir kat daha artırmaktadır, bakan
lık bünyesi içerisinde bulunan müşavirlikler 
icrai mesuliyet taşıyan mevkilere kalbeden, 
Muhafa-za Genel Müdürlüğü, Dış Münasebetler 
Dairesi Reisliği ve Gümrük Uzmanları Kurumu 
gibi Gümrük teşkilâtımıza modern yenilikler 
getiren teşkilât kanunu tasarısının biran evvel 
kanunlaşarak meriyete 'konulmasını memleke
tin yüksek menfaatleri icabatmdan görmekte
yiz. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanun 
tasarısına gelince: Anayasaya aykırı antidemok
ratik hükümleriyle kişi .tasarruf ve dokunulmaz
lığını haleldar eden sıkı ve tazyik edici tedbir
leri kaçakçıdan ziyade maişetini hudut dışın
daki araziden temin etmek zaruretinde olan 
namuslu kimselere tatbik ederek araziden isti
fade edememesine ve hattâ elden çıkmasına se-
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bep olan meri kanununun pek ağır olan ceza
larının hafifletilmesini ve kaçakçılığa mahallen 
mücadele edilmesini, yalan ihbarların cezalan
dırılmasını hedef tutan yeni kanun tasarısının 
da biran evvel Büyük Millet Meclisine getiril
mesini temenni etmekteyiz. Alman çok şiddet
li tedbirlere rağmen 'kaçakçılığın her gün bi
raz daha artarak cazip bir hale gelmesinin se
bep ve amillerini 1963 yılı bütçe konuşmamız
da acı ve açık misalleriyle açıklamış olduğumuz
dan taf silen tekrarına lüzum görmüyorum. 

Ancak, lüzumsuzluğuna ve zararlarına il
gili bakanlarca da kanaat getirilen mânilerin 
kaldırılmasına 19'63 yılı bütçe görşmelerinde 
söz verildiği halde bu hususta hiçbir faaliyet 
sarfedilmemesini üzüntü ile kaydetmek isteriz, 

Bâzı salâhiyetlilerce kaldırılmasına teknik 
yönden imkân olmadığı söylenmiş ise de biti
şiğinde tarlası bulunan Suriyeliler tarafından 
mayınların toplanarak boşalan araziyi tarla
sına katmış olmaları bu mütalâanın ne kadar 
yersiz olduğunu açıkça göstermektedir. Men 
ve takipçisine geniş menfaat sağlıyan kaçak
çılığın, zeci'î tedbirlerle önlenemiyeceği artık 
bariz bir hakikat olarak ortaya çıkmış bulunmak
tadır. 

Bunun yerine geçmiş zamanda muvaffak 
faaliyetlerine şahit olduğumuz iktisadi tedbir
ler alınmasının zamanı gelmiş ve hattâ geç
miş bulunmaktadır. Bu husustaki halisane tav
siyelerimiz şunlardır. 

L îleri memleketlerde olduğu gibi kaçak
çılığın men ve takibiyle mücadele işi ve hu
dut emniyeti görevi gümrüğe Ibağlı sivil bir 
teşkilâta verilmelidir. Bu suretle mesleki bil
gisi olan ve vazife mesuliyeti taşıyan bu teşki
lâtın mücadelede daha çok muvaffak olacağı 
şüphesizdir. 

Bu takdirde, seyyar jandarma birliklerinin 
de asıl vazifeleri olan memleket asayişine dön
meleri sağlanmış olur. 

2. Orta Şark memleketlerinin canlı hayvan 
ve gıda ekonomisinin memleketimiz ekonomisi
ne bağlı olması ve ihtiyaçlarını Suriye'nin ka
çakçılığı teşvik edici bu politikası ve tavassu
tu ile temin etmeleri gerçeği karşısında bu 
memleketlere doğrudan doğruya koyun ihracı 
sağlanmalıdır. 

Müstamel giyim eşyası kaçakçılığının önlen
mesi içinde müessir bir tedbir olarak da Doğu 
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ve diğer Güney - Doğuda olmak üzere iki dikim
evi açılmalı ve icabında kârsız ve hattâ zara
rına satış yapmalıdır. 

4. Tütün ve Afyon ekiminin kontrolü ras
yonel bir şekilde yapılmalıdır. 

5. Vatandaşlarımızın Suriye ve İrak sınır
ları dışındaki gayrimenkulleriııin değer bedel
leriyle satışını temin ederek pasavan rejiminin 
tamamen tasfiyesi için Suriye ve İrak'la temasa 
geçilmelidir. 

6. Doğu ve (iüney - Doğu Anadoludaki iş
sizliğe biran evvel son verilmesi için Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca ele alman hususlar ger-
çekl eşiir ilmelidir. 

7. Bıı bölgelerdeki balı, kilim, battaniye ve 
sair dokuma sanayii, alkollü içkiler ve bilhas
sa şarap ve zeytinyağı sanayiinin inkişaf etti
rilmesi ve bu mamullerimizin daimî bir ihraç 
ıııetaı haline getirilmesi sağlanmalıdır. 

8. 'Hudut komşularımıza taze meyve ve 
sebze ihraçları üzerinde önemle durulmalıdır. 

9. Ceylânpınarı Devlet Üretme Çiftlikleri 
gibi çiftlikler kurulmalıdır. 

10. Mâruzâtımıza son vermeden evvel biraz 
da Tekel Umum Müdürlüğü üzerindeki görüş
lerimizi açıklamak isteriz. (Bu Umum Müdür
lüğün müstahsil, imalâtçı, işçi ve müstehlik 
olarak topyokûn bütün vatandaş kütlesini il
gilendiren yurt ölçüsünde geniş bir faaliyette 
bulunduğu yüksek malûmunuzdur. 7 muhtelif 
kanunla teşekkül etmiş olan bu 'Genel Müdür
lüğün de en büyük noksanı konuşmamızın ba
şında, işaret ettiğimiz veçhile yeni ve modern 
bir mevzuat ve teşkilâttır. Bu büyük noksanın 
da bir an evvel giderilmesini candan temenni 
etmekteyiz. 

'Bağlı olduğu bakanlıktan ayrı bir şehirde 
bulunan bu Genel Müdürlüğün zirai, sınai ve 
ticari fonksiyonları bakımından gerek kendi 
bakanlığı ve gerekse ilgili bulunduğu diğer ba
kanlıklarla koordine çalışması bir zaruret iken 
İstanbul'da kalmasında ısrar edilmesinin mucip 
sebeplerini bulmak çok zordur. Yurt için çok 
faydalı olan hizmetlerinin tedvirinde ve iş 
sahiplerinin işlerini takipte büyük müşkülâtı 
ve zararları badi olan bu büyük mahzurun da
ha evvel giderilmesi mümkün olmadığı takdir
de çıkarılmasını temenni ettiğimiz yeni teşki
lât kanununda ehemmiyetle nazara alınmasını 
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idarenin başta gelen menfaati ieabatmdan say
maktayız. Tekelin iştigal sahasına giren mev
zular hakkındaki düşünce ve temennilerimizi 
şöylece tesbit etmiş bulunuyoruz. 

1. Senede ortalama 120 milyon kilo istih
sali olan ve memleketimizin mühim bir ihraç 
metaı ve gelir kaynağı olan tütünün ekimin
den satışına 'kadar türlü muameleler üzerinde 
ehemmiyet ve hassasiyetle durulmasının lüzu
mu aşikârdır. 

Bilhassa ziraatinde kaliteli tütün yetiştiril
mesi hususuna âzami gayret sarf olunmalıdır. 

Dünya piyasalarındaki şöhret ve ehemmi
yetini kaybetmemek için âzami mesai sarf 
edilmesi hususunu huzurunuzda bir defa da
ha tekrar etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Yıllık tütün rekoltemizin vasati 35 - 40 
milyon kilosu memleket dâhilinde sarf ve mü
tebaki kısmı da ihraeedilmek zaruretinde bu
lunduğuna göre, tütün piyasalarında tesbit 
olunan fiyatların da ihraç fiyatları ile hem
ayar tutulmasının ve ihraç fiyatları, göz önün
de tutularak fiyat teshilini ve ihraç fiyatla
rında istikrarın prensibolarak kabulünü tavsi
yeye şayan görmekteyiz. 

Tütün müstahsılından kesilmiş olan prim
lerle kurulması derpiş edilen müessesenin bir 
an evvel teessüs edip hizmete girmesinde bü
yük faydalar mülâhaza ve bu hususta Hükü
metten âzami 'gayret sarf etmesini istemekteyiz. 

Mamul tütünlerimizin müstehliki tarafın
dan memnuniyeti mucip hale getirilmesi babın
da, kalite ıslahına ehemmiyet verilmesi ve mo
dern makinalarla. teçhiz edilerek gerek amba
laj ve gerekse çeşit bakımından üstün vasıfh 
•sigara imalini daha önce 'öğrenmiş bulunduğu
muz Maltepe Sigara Fabrikasının bir an evvel 
faaliyete geçirilmesini temenni etmekteyiz. 

ıSou günlerde sigaranın akciğer kanseri yap
makla olduğu hususunda, dünya matbuatın
da endişe verici haberlerin yayınlanmakta ol
duğu yüksek malûmlarıdır. Şark tipi tütün 
hassaten 'Türk tütününün nikotin ve katran az
lığı dolayısiyle kanser yapmadığı bilinmekte
dir. Bu hususta Hükümetin esaslı bir gayret 
göstererek Türk tütününün bu vasfını dünyaya 
çeşitli vasıtalarla duyurması 'halinde memleke
timiz tütüncülüğü bakımından büyük fayda
lar sağlanacağını ümidetinekteyiz, 
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'Bu hususta Hükümetin nazarı dikkatini cel-

bctmeyi biı* vazife telâkki ederim. 
2. İspirtolu içkiler şarap ve bira imalâtı 

konusunda da gerek kalite ve aıribalâj ıslâhatı
nın yapılmasını gerekse dış piyasalarda sürü
münü sağlıyacak faaliyetlerde •bulmralmasmı 
ihraç imkânlarının araştırılmasını, üzerinde 
ehemmiyetle durulması iktiza eden konular ara
sında telâkki etmekteyim. 

Gaziantep ve Kilis Şarap fabrikalarında imâl 
edilmekte bulunan yüksek vasıflı şaraplann 
komşu Arap devletlerine ihraç imkânlarının 
aranmasını ve % 80 i bağcı olan bu bölgedeki 
şarap ve işçi fabrikalarının tam kapasite ile ça
lıştırılmasını temenni etmekteyiz. 

3. Bugün artık bir ihtiyaç maddesi haline 
gelmiş bulunan ve hergün artan istihsal ile mem
leket ihtiyacının üstünde hir seviyeye ulaşmış 
bulunan çay konusunda ziraati ile birlikte ima
lâtı hususuna önem verilmesi ve halka daha iyi 
çay içme fırsatı yanında ihraç imkânlarının da 
sağlanmasını temenni etmekteyiz. 

(lecenin İni saatinde daha çok vaktinizi al
mamak için sözlerimi burada kesiyorum. Güm-
rük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin büyük mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın 
Bakana ve Bakanlık mensuplarına başarılar te
menni ederim; (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Artukmaç. 
O. K. M. P. ADINA SADIK ABTUKMAG 

(Yozgat) —• Sayın Başkan, sayın üyeler. Sayın 
Hükümet Erkânı; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 19M yılı büt
çesi münasebetiyle Cumhuriyet Köylü Millet 
Partisi adına, görüşlerimizi belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlete yüzde kırk gelir sağlıyan Gümrük 

ve Tekel Bakanlığının memleketimizin iktisadi, 
siyasi ve sosyal alanlarındaki rolünün önemini 
belirmeye lüzum yoktur. Böyle çeşitli fonksi
yonları olan bu Bakanlığın ; gerek memleketimiz
de ve gerek dünyada vukubulan değişiklikleri 
göz önünde tutarak çalışmalarına bir istikamet 
vermesi, geçen yıl bütçelerinde de belirtiğimiz 
gibi. arzuya şayandır. Bu gibi faaliyetlerde bu
lunabilmenin şartı ise, vekâlet bünyesi içinde bu 
değişiklikleri takibedecek, gerekli tavsiyeleri 
yapabilecek bir teşkilâta lüzum vardır. 
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Bu münasebetle halen yürürlükte olan Güm

rük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanununun gü
nün zaruret ve icaplarına cevap verecek durum
da olmadığını bir kere daha belirtmek isteriz. 
Bakanlıkça hazırlanarak mütalâası alınmak üze
re, Maliye Bakanlığına gönderilmiş bulunan teş
kilât kanunu tasarısının 6 aydan beri adı geçen, 
Bakanlıkça tetkike tabi tutulduğu halde henüz 
bir neticeye ulaştırılmamış olmasını teessürle 
karşılarız. 

Yeni Gümrük kanunu tasarısının Parlâmen
toya verildiği memnuniyetle öğrenilmiştir. Yeni 
ihtiyaçları ve zaruretleri karşılıyacak olan bu 
tasarının kısa zamanda kanunlaşmasını candan 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üçüncü hükümetin programında, Yozgat bi

ra fabrikasının süratle tamamlanması hususuna 
işaret edilmiş olmasını şükranla karşılarız. Bu 
vesile ile, bir aksaklığı da Sayın Bakanın dik
kat nazarına sunmak isteriz. 

Sayın senatörler; tetkikatı tamamlanan ve 
rant alıl olduğu kararlaştırılan Yozgat Bira Fab
rikası inşası için 1963 yılı bütçesine beş milyon 
lira ödenek konulmuş ve Hükümet, Yozgat Bira 
Fabrikasının temelini atmıştır. O zaman ki, 'Ba
kan Sayın Orhan Öztrak, temel atarken, Yoz
gat'ta kuruluncak bu bira fabrikasının, kutu, bi
ra fabrikası olacağını açıklamıştır. Ayrıca, 
fabrika yıllık istihsal kapasitesinin on milyon 
litre bira ve iki bin ton malt olacağını da res
men ifade ve beyan eylemiştir. 

Daha sonra, 15 Ekim 1963 tarihli ve 11531 sa
yılı Resmî Gazete ile, Yozgat ıBira Fabrikasının 
yılda on milyon litre bira \c iki bin ton malt 
imâl edeceği ilân olunarak inşaata talip aran
mıştır. Bunun üzerine yerli ve yabancı firma
lardan teklifler alınmıştır. 

İste, muhterem arkadaşlar, durum bu safhada 
iken Kasım ayında neşredilen (Kalkınma plânı 
1964 programı) adlı kitapta; Yozgat Bira Fab
rikası senelik kapasitesinin beş milyon litre bi
ra ve bin ton malt olduğu yazılmıştır. Yani ka
pasite, yarı yarıya indirilmiştir. Bunun, istik
rarlı bir Hükümet politikası ile telifinin müm
kün olup olmadığını yüce takdirlerinize bırakı
yoruz. Teklifte bulunan firmaların; Hükümetin 
bu hareket tarzı muvacehesinde, tutumlarının ve 
Hükümete inançları derecesinin ne olacağı hu-
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su^lannın takdirini de Yüce Heyetinize burakı-
yoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Ranta'bl olduğu ve daha önceden kararlaş

tırılmış ve icraya da geçilmiş bir konunun, Dev
let Plânlama Dairesince, sonradan değiştirilmesi 
hususunun mantıkan izahı mümkün değildir. 
Çünkü 91 sayılı Kanun, Devlet Plânlama Teşki
lâtının istişari mahiyette bir kurul olduğunu ka-
hul etmiş bulunmaktadır. Şu halde, son söz 
Plânlama Dairesine aidolamaz ve olmamalıdır. 
Son söz Hükümetindir. Hükümet ise, daha önce 
kararını vermiş ve ilân etmiştir. Bu karara ri
ayet ve zikzaklı hareketlerden tevakki olunması 
gerekmektedir. 

Sayın Bakanın bu işle yakın alâkasını ve 
fabrika, kapasitesinin on milyon litre olması hu
susundaki teşebbüsünü bilmekte ve bunu şük
ranla karşılamaktayız. Ancak, son sözün plân
lamaya bırakılmaması ve kapasitenin eski sevi
yede tutulması hususundaki gayret ve himmet
lerini bilhassa rica etmekteyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Tekel işletmelerinin, gelirin artırılabilmesi 

için, döner sermayeli birer işletme haline getiril
mesi hakkındaki fikrimizi muhafaza etmekteyiz. 
Tütün ekicilerine kredi sağlıyacak olan (Tü
tüncüler Bankası) kurulmalıdır. Tütün, zürra-
ından muayyen bir yüzde kesilmek suretiyle te
raküm etmiş olan ve halen destekleme ımrbaya
sında kullanılan 94 milyon lira, bu harikanın 
sermayesine eklenmelidir. 

Tütünün ve çayın kalitesini yükseltmek için 
lüzumlu tedbirlerin alınacağı ve Türk şarabının 
bir ihraç malı olarak dünya piyasalarında daha 
geniş ölçüde yer alması için gayret sarf edile
ceği Hükümet programında belirtilmiş bulun
maktadır. Bu önemli konuların kısa bir zaman
da semereli neticelere ulaşmasını candan temen
ni ederiz. 

Tütün piyasasının iki seneden beri vaktinde 
açılmasını şükranla karşılarız. Böylelikle, müs-
talhsılm iki seneden beri rahatlığa kuvuşmuş 
olduğunu belirtmek isteriz. 

Pe!k muhterem arkadaşlar, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının çeşitli ve ge

niş konuları vardır. Biz bunlafdan önemli gör
düklerimizden bir kısmını zikretmiş bulundu
ğumuzu belirterek burada mâruzâtıma son ve

rirken; Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1964- bütçe-. 
sinin memleketimize hayırlı olmasını diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Demir? Yok. Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem Senato üyeleri, saygı 
değer Bakan; Türk malı kaynağının en mü
him esaslı varidat getiren şubelerinden biri 
de Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Vasıtalı yer
ler kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığı hâsılatı 
da bütçemizin en kabarık, en mühim yekûnunu 
teşkil etmektedir. Yıllardan beri düzenli ça-
lışmalariyle ve Hazineye temin ettiği gelir ba
bında diğ-er İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
yanında onlar hakkındaki tatminkâr ve azı
cıkta hırçın tenkidler karşısında Gümrük ve Te
kel Bakanlığı hakkındaki tenkidleri.miz oldukça 
hakşinas, bir parça da sitayişkâr olursa bunu 
yerinde ve bu vekâlette, bu branşta çalışan 
insanların takdirle anılması yolunda bir noktayı 
da tesbit etmek zaruretindeyiz arkadaşlarını. 
Bilvasıta ve bilâvasıta en mühim gelir kayna 
ğımızı teşkil eden bu vekâletin çatısı altında 
çalışan muhtelif meslek ve branşlara mensup 
arkadaşlarımızın ziraat sahasında, sanayi sa
hasında son zamanlarda gümrük mevzm.o.da 
artacak tarifeler noktasında memleketin sa
nayi âleminde ve hayat pahalılığı üzerinde ki, te
sirlerini bakanlıklar arası yapacakları toplantı 
ve kararlarında çok hassasiyetle Türk milleti
nin hayrına ve millete faydalı, kendisine ıstırap 
vernıiyecek, sıkıntı vermiyecek noktaları hal
letmelerini bu kursudan işaret etmek istiyo
rum arkadaşlar. Çünkü gümrüklerde artacak 
teklifler memlekette hayat pahalılığında di
rekt ve endirekt tesirler yapar. Bu nokta ta
rifeler ve zamlar geldiği zaman ayrıca üzerinde 
durulacak bir meseledir. 

En mühim mevzulardan biri de gümrükler
de turizmle olan münasebeti dolayısiyle kapı
lardaki gümrük memurlarının bir teşrifat me
muru gibi turiste yapacağı muameledir arka
daşlar. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim 
ki, dış memleketlere gidip gelen arkadaşla
rımız, o eski yıllardaki şikâyetlerin yerine 
gümrükçülerin hudutlarda eski muameleler 
yerine, güler yüzk ve dışarıdan gelen insanlara 
ellerinden geldiği kadar hüsnü muamele yolla-
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rında olduğunu ifade etmektedirler. Ama bu 
kâfi değildir. Mücadelenüzdeki memleketlerin 
gümrük memurlarının haiz olduğu esbabı is
tirahat onlara da temin edilmelidir. Çok ipti
dai olan ve bu giriş ve çıkış kapılarındaki bu 
tesislerin Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile bera
ber Turizm Bakanlığının müştereken iyi bir 
hale konmasının zamanı gelmiştir. Turist 
memlekete gelirken, bu kapılarda güler yüzle 
karşılanırsa elbette onun döndüğü memleke
tinin kendi vatandaşlarına ilk yapacağı pro-
poganda Türkiye'ye girerken kapıda gördüğü 
güler yüz olmalıdır arkadaşlarım. Bu kapılar
daki memurlar için bâzı vasıflar aranmalıdır. 
Lisan meselesi, terbiye meselesi, muaşeret me
selesi başlıbaşma birer mevzudur arkadaşla
rım. Türk hariciyesine mensup bir sefir bana 
îtalya'daki gümrük memurları ile, Hollanda'da 
ve Belçikada'ki gümrük memurları arasındaki 
farkı şu suretle ifade etti. İtalyan Turizm Ba
kanı diyor ki ; «Biz Avrupa'da çok geriyiz. Hol
landa'da Belçika'da memlekete gelen turis
tin eşyasını muayene edecek gümrük memuru
nun bir beyaz eldiven giymesi ve onun eşya
larına bakarken -beyaz eldivenle bakmasının 
psikoloijk tesiri bizimkinden çok üstün. Tu
rizmimizi bizim kendi istikametine çeviriyor ve 
Avrupa turist celbetmek için gümrük kapıla
rında bu ince noktalara çok dikkat etmekte
dir. Eskiye nisbetle pek çok mahzurları gideril
miş olan bu giriş"noktalarındaki aksaklıkların 
•bir parça daha itina ile daha düzeltilmesi te
mennisini hepiniz adına Sayın Bakandan rica 
etmek istiyorum. Arkadaşlar benden -evvel ko
nuşan hatipler çay mevzuunda şikâyette bulun
dular. Ben de birkaç defa Rize'ye gittim, çay 
mevzuundaki kalite bozukluğunun sebeplerini o 
zaman ışöylece tesbit ettim. Asıl çay nebatın 
uç filizlerdndeki yapraklarından elde edlimek-
te fakat köylü o muhite gelen siyasi adamlara 
yapılan tazyik neticesinde beş yaprağa kadar 
alınmaktadır. Bu o muhitteki insanları tatmin 
eder, ama bıı devam 'ettiği zaman bu tazyikler 
karşısında Gümrük ve Tekel Bakanlığı muka
vemet edemezse bizim siyasilerimiz de, hepimiz 
de bu tazyiki yaparsak, kaliteli bir çay içme
miz de mümkün değildir arkadaşlarım. Bu nok
tayı böylece tesbit ettikten sonra Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının çay mevzuunda eğer bu 

tazyiklere mukavemet edemiyorsa kalitesi bo
zuk çayı ayrı, üç yaprak çayı ayrı yapmak su
retiyle hiç. olmazsa gelişmekte olan Türk çayı
nın şöhretini kötülememesini .bilhassa tavsiye et
mek isterim. Bu mâruzâtımla Tekel Bakan
lığının 1964 bütçesinin memleket için hayırlı 
olması temennilerimi ekliyerek hepinzi hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım arkadaşlarım. Sağ 
olsun. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —. Sayın Kansu, size Bakandan 
eonra son .söz olarak söz vereceğim. Buyuran 
Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri Milletvekili) — Sayın Bal
kan ve Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri Bakanlığımla ilgili olan bütçe tenkitle
rini dikkatle dinledim. Müsaade ederseniz, Ba
kanlığımın faalliyetlerini, Gümrük ve Tekel iş
lemleri olmak üzere iki ayrı kısımda arz etme
ye çalışacağım. 

Gümrüklerimiz : 
Yüksek malûmları fbuliunduğu üzere, asrı

mızda milletlerarası ekonomik ve sosyal müna
sebetler daimi bir gelişme seyri takibetnıekte 
ve bu durum 'karşısında gümrük, politika ve 
prensipleri de gittikçe artan bin öv.em kazan
maktadır. 

Bu itibarla muasır gidişe uygun bir anlayış 
çerçevesinde gümrük hizmetlerinin yürütülme
sini temin etmek maksadiyle milletlerarası te
şekküllerle, anlaşmalara dayanan münasebetler 
tesis edilmiş ve gümrük mevzuatımızı da bu 
gidişe paralel hükümlerle İkmal etmek imkân
ları aranmış bulunmaktadır. 

1949 yılında o günün şartlarına göre hazır
lanıp yürürlüğe konulmuş bulunan ve halen 
tatbik edilmekte olan 5383 sayılı Gümrük Ka
nunu, daima, inkişaf kaydeden ticari - iktisadi 
ve bilhassa zamanımızda büyük bir ehemmiyet
le üzerinde durulan turistik faaliyetlerde ye
terli hükümleri ihtiva etmediğinden, en son 
terakki ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ge
çen sene süratle ve büyük bir titizliikle hazır
lanan yeni gümrük kanunu tasarısı Başbakan
lığın, 25 . 5 . 1963 günlü ve 71 -1953/1830 sayılı 
yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz 
edilmiş ibulunmaktadır. 

Halen, daha önce kurulmuş olan bir Karma 
Komisyon tarafından incelenmesi bir haftaya 

— 369 -



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1964 O : 3 
katlar bitirilecek bulunan bu tasarının, önümüz
deki günler içinde Yüce Heyeti erinizin tetkikle
rinden geçerek kanuniye! kesbedeceği tahmin 
ve temenni edilmektedir. 

Geçen. senelerdeki bütçe müzakerelerinde, 
Bakanlığımızca y apul an beyanlarda ve bu se-
ııe'ki ]Jütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler 
sırasında da arz edildiği veçhile yeni gümrük 
kanunu tasarısının getirdiği yenilikleri şu su
retle Özetlemesk mümkündür: 

Tasarıdaki yeni hükümler ile, eşyaya ait ver
gilenin tahakkuk işi enderin in mükelleflerce 
yapılabilmesi ve icabında muayenesiz dahi tes
limlerinin mümkün kılınması, cezaların 10 kat
tan 3 kata. indirilmesi ve -ayrıca cüzi 'kıymet 
farkları için keza verilmemesi; noksan vergile
rin ta'kip müddetinin 3 yıldan Ibir yıla indiril
mesi suretiyle gerek mükelleflere gerek iş 
adamlarına kolaylıklar sağlanması; verginin 
nakden tahsili yanında 3 aylık vâdeler halinde
ki senetlerle tahsili yapılması mümkün kılına -
raik mükellefler lehine hareket edilmesi; idare
ye yapılan sorgular cevabının idareyi de ilzam 
etmesi: yolcu beraberinde gelen eşyalarla posta 
rejimi dâhilinde gelen gayriticari ve hediye
lik eşyaya ferahlatıcı hükümler konulması gi
bi esaslar sağlanmış hulunmadvtadır. 

Bakanlığımızı keza çok yakından ilgilendiren 
kaça'kçılıtk konusundaki 'mülâhazalarımızı da 
arz etmek yerinde olacaktır. 

1932 senesinden beri tatbik edilmekte bulu
nan 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine 
dair Kanunun bâzı hükümlerinin yetersiz ve 
müeyyidelerinin de kifayetsiz olduğu müşahede 
edildiğinden Gümrük ve 'Tekel Kaçakçılığının 
önlenmesi mevzuunda hazırlanan yeni kanun 
tasarısı bakanlıkların mütalâasına sunulmuştur. 

Bakanlığımca, bakanlıkların bu defa bildir
dikleri mütalâalar nazarı itibara alınmak üzei'e 
mezkûr tasarı yeniden incelenmeye tabi tutl-
muştur. 

Bu tasarı ile yeni Anayasamız muvacehesinde 
gerekli değişikliklerin yapılması, günümüzün 
ihtiyaçlarını karşılıyaca'k hükümler konulması, 
ikisi dokunulmazlığı, insan haysiyeti ile bağdaş-
mıyan cezaların verilmemesi, ihbar hükümleri 
ile kaçakçılıkla 'mahallen mücadele edilmesi 
gibi, önemli konular hedef tutulmuştur. 

Yeni Gümrük kanunu tasarısı ile yeni kaçak
çılık kanunu tasarısının arz ettiğim bu hüküm

lerinin sadakat ve hassasiyetle tatbiki, vukuflu 
bir tatbikatçı âmir ve memur topluluğuna ihti
yaç gösterdiği izahtan vareste bulunmaktadır. 

Diğer taraftan halen tatbik edilen Teşkilât 
Kanununun 33 sene (ince hazırlanmış olup Ulu
na mukabil bu süre içinde gümrük' gelirlerinde 
takriben 30 misli bir artış meydana gelmiş, it
halât 53 ve ihracatta da 33 misli bir fazlalık kay
dedilmiştir. 

Mal fim lan olduğu üzere memleketimiz GATT, 
NATO. TENTO, AID ve Müşterek Pazar gibi 
'teşekküllerle anlaşmalara dayanan temas ve mü
nasebetlerde de bulunmaktadır. 

Ayrıca Türkiye, gümrük tarif elleri tatbika
tında, spasifik sistemden Ad-valorem sisteme 
geçmiş olup tarife ve kıymet tatbikatında bu 
yeni prensipleri ele almış ve daimi temaslariyle 
•milletlerarası inkişafları da taki'betmek zorun
da (kalmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında, gümrük hizmetle
rinin yürütülmesinde yeni yeni davranış, anla
yış ve organizasyona ihtiyaç, duyulmuştur. 

I>u durum göz önünde bulundurularak yeni 
bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmış ve ba
kanlıkların mütalâalarina sunulmuştur. 

Bu yeni teşkilât kanunu tasarısı ile halen 
Bakanlığımız bünyesi içinde bulunan müşavir
likler icrai mesuliyet taşıyan mevkilere kalbo-
lutımuş, Muhafaza, Genel Müdürlüğü, Kontrol 
Dairesi Reisliği, Organizasyon ve Metot Mü
dürlüğü, Petrol ve Basın Müdürlüğü ve Dış Mü
nasebetler Dairesi ihdas edilmiştir 

Yeni taşkilât kanunu tasarısında yer alan 
ve üzerinde önemle durulan bir konu da Güm
rük Uzmanları Kurulunun teşkiline yer veril
miş olmasıdır. Bu kurula intisabedecekler de 
yüksek bir öğrenim görmüş bulunmak: ve bir 
yabancı dile vâkıf olmak gibi vasıflar arana
caktır. Bu suretle, bir çok aksaklıkların önlen
mesi, gümrük işlemlerinde sürat ve emniyetin 
sağlanması münvkün kıllı nacaktır. 

Bu sene gümrüklerce tahsil edilen vergilerde 
gecen, seneye nisbetle bariz bir artış da kayde
dilmektedir. Bu cümleden olarak; 1961 yılında 
1 461 965 173 lira tahsil edildiği halde, 1962 
yılında 362 393 671 lira fazlasiyle 1 824 358 844 
lira tahsil olunmuş, 1963 malî yılının Aralık 
1963 ayı sonuna kadar 10 ay zarfında Bütçe Ka

nununa göre tahmin olunan meblâğ 2 034 268 644 
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lira okluğu halde 34 855 865 lira noksanı ile 
1 999 412 779 lira tahsil edilmiş olup, bundan 
evvelki yılın aynı aylar tahsilâtına göre 
363 056 890 lira fazlalık bulunmaktadır. 

1963 malî yılı .10 aylık tahsilatında bütçe 
tahminine nazaran 34 855 865 lira noksanlık 
mev.eut ise de, akar yakıtlardan alınan istihsal 
Vergisi ile Damga Resmi hariç gümrüklerce tah
sil edilen diğer vergi ve resimler tahsilatında 
tahmine nazaran 151 537 107 lira fazlalık arz 
etmektedir. 

Ancak, akar yakıt ithalinin geçen seneye na
zaran az olması ve mevcut stokların kullanıl
ması sebebiyle akar yakıtlardan alman İstihsal 
Vergisi tahsilatında tahmine göre 180 176 328 
lira, Damga Resmi tahsilatında ise 6 216 644 li
ra noksanlık meydana ıgelmiş olup, diğer vergi 
ve resimlerdeki fazlalığın noksanlığa tahviline 
sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

1963 malî yılı tahsilâtına, bu yıl tahakkuk 
ettirilip tecil olunan 268 102 452 lira vergiler 
tutarı dâhil edilmemiş bulunmaktadır. 

•Kesin bir istatistik tutulmamakla beraber 
gümrüklerde, 1 Mart 1963 tarihine kadar gerek 
hariçte tekevvün eden dövizler karşılığı getiri
len ticarî mahiyetteki eşya ile bugüne kadar ilân 
edilen kotalardan alman bir ithal müsaadesine 
müsteniden bu müsaadede yazılı eşya yerine baş
ka bir eşya getirilmesinden dolayı ithalleri yapı-
lamıyan takriben 114 458 457 lira tutarında eş
yanın tasfiyesi, Bakanlığımda yapılan Bakanlık-
lararası toplantıda görüşülmüş ve buna mütaal-
lik 6/1919 sayılı karar ile bunu temdit ve tav
zih eden 6/2300 sayılı karar Bakanlığımca ha
zırlanmıştır. 

Yine kesin bir istatistik tutulmamakla bera
ber mezkûr tasfiye kararma müsteniden takri
ben otuz milyon lira 'civarında eşya ithal edil
miş ve bakiye olarak takriben 84 458 457 lira 
civarında eşya mevcut bulunmaktadır. 

Halen gümrüklerde 'beklemekte olan bu eşya
nın yurda sokulması ise, bunların aynını imâl 
eden memleket sanayisinin zararına, memleket 
ihtiyaç ve menfaatleri göz önünde tutularak tan
zim edilmiş bulunan kotaların baltalanmasına se
bebiyet vereceği ve fuzuli döviz transferini tev-
lidedeceği mülâhazalariyle ilgili bakanlıklarda 
uygun görülmemektedir. 

öteden beri rejim dışı müsaadesiz olarak ge
tirilen ve zaman zaman Hükümetçe alman hu-
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susi kararlara müsteniden yurda sokulabilen ve 
fakat sanayi ve iktisadiyatımız için zarar verici 
mahiyette olan bu gibi eşyanın hariçten getiril
mesini önlemek için, hâlen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Karma Komisyonunda incelenmekte 
bulunan yeni Gümrük Kanunu tasarısında yete
ri kadar hükümler konulmuş bulunmaktadır. 

Bütçemizin alâkalı 2 nci bölümü Tekel ile il
gilidir. 

Yüksek malûmları bulunduğu gibi Tekel Ge
nel Müdürlüğü katma bütçeli bir idare olup ge
niş vatandaş kütlelerini alâkadar eden sınai, ti
cari ve malî sahalarda faaliyet gösteren bir mü
essesedir. 

Esas fonksiyonu Devlete gelir sağlamak ol
makla beraber, memleketin ekonomik gelişmesi 
bakımından geniş müstahsil kütlesinin emeğinin 
değerlendirilmesinde de büyük hizmet görmek
tedir. 

Çeşitli kanunlarla Tekel altına alınmış olan 
maddelerin alım, istihsal, imal, ithal ve satış 
işlerini yürütmekle beraber Tekel dışında bulu
nan bira, şarap, kibrit ve kahve gibi zaruri ihti
yaç maddelerinin de imal, alım, satış gibi işlem
lerini de yürütmektedir. 

Yapacağı satışlardan 1964 malî yılında 
583 602 480 lirası iSavunma Vergisi 716 397 520 
lirası Tekel hasılatı olmak üzere cem'an 
1 300 000 000 liralık Devlet bütçesine gelir sağ-
lıyacağı tahmin olunan Tekel İdaresinin masraf 
bütçeleri (A/ l ) işaretli cari bütçesi 61 692 900, 
(A/2) işaretli yatırım bütçesi 118 287 000 ve 
(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harca
maları bütçesi 5 567 098 lira olmak üzere 
185 546 998 liradır. 

Tekel İdaresinin; müstahsil vatandaşın mah
sullerini ve mahsullerinin idrakinde harcadıkları 
emekleri ve masraflarını hakiki değeriyle karşı
lamak, müstahsil yönünden mamullerinin kalite
lerini yükseltmek ve Tekel mamullerini her yer
de kolaylıkla temin olunacak şekilde bulundur
mak başlıca gayesidir. 

Bu ga}^eye ulaşmak üzere 5 Yıllık Kalkınma 
Plânının derpiş ettiği esaslar dâhilinde olmak 
üzere bir taraftan yeni yatırımlar yaparak ima
lâtı artırmak ve mamülâtm kalitesini yükselt
meye çalışırken diğer taraftan eski tesislerinin 
takviyesi, ikmali, ıslâhı hususlarını sarf edilmek 
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üzere yukarıda arz ettiğim veçhile 118 287 000 
lira yatırım 'bütçesine konulmuş bulunmaktadır. 

işçilerle olan münasebetlerinde ise, sınaî faa
liyeti büyük bir müessese olmak itibariyle Tekel 
İdaresinin işveren sıfatiyle karşılıklı anlayış ve 
sosyal adaletin icabettirdiği hususları imkânlar 
nisbetinde karşılamayı tabiî bir vazife olarak 
kabul etmiş bulunmaktayız. 

Çalışmalardaki ana prensipleri böylece hülâ
sa ettikten sonra Tekel İdaresinin faaliyetlerinin 
1964 bütçesine taallûk edenlerinin ana hatlarını 
arz ve izah edeceğim. 

Tütün : 
Tekel İdaresinin meşgul olduğu konuların ba

şında tütün bulunmaktadır. 
Memleketimizin geniş mmtakalaımda ekilen 

7 000 köy, 400 000 civarında ekici kütlesini alâ
kadar eden tütün konusunun memleketimiz ikti-
sadiyatmdaki ehemmiyetinin izahına hacet yok
tur. 

Kaldı ki, tütün , işçiliği, nakliyatı, ticareti ile 
de müstahsili dışında geniş ölçüde vatandaşları
mıza da geçim imkânı sağlamaktadır. 

Diğer taraftan yerli imalâtımız dolayısiyle 
Devlet bütçesine gelir sağiıyan ve ayrıca ihraca
tı dolayısiyle memlekete büyük miktarda döviz 
temin eden zirai bir mahsulümüzdür. 

Memleketimizin yıllık tütün istihsali vasati 
olarak 120 milyon kilo civarında bulunmaktadır. 

Bunun 1/3 ü memleket dâhilinde istihlâk edil
mekte, bakiyesinin ihracı icabetmektedir. 

1960 yılında tütünlerimiz en yüksek istihsal 
seviyesi olan (140) milyon kiloya ulaşmış, 1961 
yılında (101,5) milyon kiloya düşmüş 1962 yılın
da ise maviküf hastalığının tahribatı neticesinde 
(89,7) milyon kilo olarak idrak edilebilmiştir. 

1963 mahsulü tahrir kayıtlarına nazaran 
(131,5) milyon kilo olarak tahmin olunmuştur. 
Bu miktarın ambarlamada (140) milyon kiloya 
ulaşması kuvvetle muhtemeldir. 

Böylece 1961 yılında idrak edilmiş rekor sevi
yeye bu sene de varılmış olacaktır. 

Bu seviyenin elde edilmesinde maviküf tah
ribatının telâfisi maksadiyle ekim sahalarının ge
niş tutulması ile birlikte tatbik edilen fiyat poli
tikasının büyük rolü olmuştur. 

Piyasaların açılışlarında tatbik edilen fiyat 
politikaları daima tütünlerin »kalitelerine göre 
dış pazarlarda bulacağı ihraç fiyatı esas alınmak 
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suretiyle hareket edilerek müstahsilin fiyatına 
ulaşılmakta ve böylece ekici piyasaları fiyat ba
remleri tesbit olunmaktadır. 

Böyle olmakla beraber tamamen serbest piyasa 
nizamı içinde cereyan etmekte olan muameleler 
sonucunda fiyatlar kendiğinden tekevvün etmek
tedir. 

Tekel İdaresi Devlet nam ve hesabına destek
leyici mahiyette piyasalarda alımlar yapmakta ol
duğu cihetle müstahsilin malının muayyen bir fi
yat seviyesinden aşağıda satışına da imkân veril
memek suretiyle müstahsilin himayesi temin edil
miş olmaktadır. 

Bu konuda prensibimiz kaliteli tütüne iyi fi
yat, düşük kaliteli tütüne de düşük fiya>t ver
mektir. 

Bu politika ile; memleket tütüncülüğünün is
tikbali ve Türk tütününün dış pazarlardaki şöh
retinin muhafazası bakımından müstahsili iyi ka
liteli tütün yetiştirmeye, dolayısiyle çok sahaya 
tütün ekmektense iyi kaliteli tütün yetiştiren ya
ka ve yarım yaka gibi sahalara tütün ekmeye teş
vik etmiş olacağız. 

Bilindiği gibi tütün hastalıkları ile mücadele 
mevzuu zirai mücadele ve karantina Kanunu
na göre Tarım Bakanlığının vazifesi ^cümlesinden 
oluj) Bakanlığımız teşkilâtı da Tarım Bakanlığı
na yardım etmektedir, 

Hükümetimizin maviküf hastalığı mevzuunda 
hassas davrandığı ve bu hastalığın imhası için. bü
yük gayret sarf ettiği malûmları bulunmaktadır. 

Maalesef bu menhus hastalığın tamamen yok 
edilmesi mümkün olamamış ve bu sene de Cenup 
ve Doğu bölgelerinde tahribatını yapmış bulun
maktadır. 

Diğer taraftan Tekel İdaresi maviküfe muka
vim tütün soyları yetiştirilmesi mevzuunda çalış
malara başlamış bulunmaktadır. Bu denemelere 
1964 yılında da devam edilecektir. 

1963 yılında fidelik durumunda hastalık zara
rı c/c 3 nisbetindedir. Tarla devresinde hastalı
ğın zararı ise; 

Marmara, Trakya % 2,5, 
Karadeniz % 10, 
Ege % 8 olup ortalama % 7 d ir. 
Ekiciye avans tevziatı 1963 yılında (48) mil

yon lira olmuştur. 1964 yılında da ihtiyaca göre, 
tevziat yapılacaktır. 
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Bu sene Ege tütün piyasasının 6 Şubat 1964 

Perşembe günü açılması hususu takarrür ettiril
miş ve gerekli beyanat verilmek suretiyle g'vrek 
okiei, gerek alıcı habcıdar edilmiş bulunmakladır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de tütün piya
salarının Devlet nam ve hesabına desteklenmesi 
kararlaştırılmış ve bu görevin Tekel (ienel Mü
dürlüğüne verildiğine dair Bakanlar Kurulu ka
rarı Resmî (iazetede yayınlanmış bulunmakta
dır. 

Tütün konusunun ana hatlarını böylece izah 
ettikten sonra, İdarece alman tütünlerin bakım, 
muhafaza ve işlemelerinin temini nıaksadiyle ya
tırım bütçesinin aidolduğu faslına, yeniden yapı
lacak emanet ambarı, bakım evi, bakını ve işle
me evi gibi tesislerle mevcutlarının ikmali ve ıs
lahı için 8 518 943 lira ödenek konulmuş bulun
maktadır. 

Bu rakam geçen seneye nazaran (3,6) milyon 
lira fazladır. 1947 - 1953 yılları arasında ekiciler
den kesilmiş bulunan primlerle kurulması derpiş 
olunan müessese için hazırlanan kanun tasarısı 
son şeklini alarak Büyük Meclise sunulmak üze
re Hükümete tevdi edilmiştir. 

Konu Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olup 
tütünle ilgili olduğundan arz etmeyi faydalı mü
lâhaza ettim. 

Sigara : Yatırım bütçemizde tütün ve sigara 
mamulleri sanayiine 39 582 557 liralık ödenek 
konulmuş bulunmaktadır. Bu meblâğın, hüvük ki">-
mı Maltepe Sigara Fabrikasının ikmal inşaatı ile 
m akmalarına aittir. Böylece fabrikanın işler hale 
getirilmesine çalışılacak ve fabrika faaliyete geç
tiği zaman da mevcut sigara imal kapasitemiz 
(18) milyon kilo artmak suretiyle diğer fabrika
ların zorlama durumu ortadan kalkacak normal 
çalışmaları imkân dâhiline girecek yeni ti]) ve ye
ni ambalajlı sigaraların imali mümkün olabile
cektir. 

Mevcut sigara fabrikaları gerek bina ve ge
rekse ihtiva ettikleri sigara makinaları bakımın
dan kifayetsiz bulunmaktadır. Çok çeşitli sigara 
makinalarının bir fabrika içinde çalıştırılması
nın tevlidettiği işletme zorluğu yedek parça te
darikindeki büyük külfet izahtan varestedir. 

Bu itibarla bir an evvel işletmeye açılmasına 
büyük gayret sarf ettiğimiz Maltepe Sigara Fab
rikası bu yönden de Tekel İdaresine büyük im
kânlar sağlıyacaktır. Bu fabrikanın 1964 senesi-
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nin sonuna doğru kısmen çalıştırılması hususun
da âzami gayret sarf edilmektedir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler : Yatırım bütçemi
ze alkollü içkiler sanayii için 15 539 650 liralık 
ödenek konulmuştur. 

Malûmları olduğu üzere mevcut bira fabrika
larının kapasitesi istihlâki karşılayamamaktadır. 

Bira tekel konusu olmamakla beraber, istihlâ
kine cevap verilebilmesi için Orta - Anadolu'da 
bir bira fabrikasının kurulması derpiş edilmiş ve 
Yozgat'da kurulmasına teşebbüs edilmiştir. Mev
zu ödeneğin büyük kısmı Yozgat Bira Fbarikası-
nm inşa ve tesisi ile İstanbul ve Ankara Bira Fab
rikalarının teçhizatına ayrılmış bulunmaktadır. 

Bira imalinde ilk maddelerden biri olan hub-
lon (şerbetçiotu) mm Tarım Bakanlığı ile müşte
reken hazırladıkları plân mucibince Bilecikte 75 
dekarlık bir sahada üretilmesine başlanmış olup 
ekle edilecek hubioıılar Tekel İdaresinin kuracağı 
kurutma, kükürtleme ve presleme tesislerinde işle
necektir. 

Bu hususun teinini için 1964 bütçesine 
250 000 lira ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bu sanayi için tefrik olunan 
ödenekten içki fabrikalarının idame, tevsi, sosyal 
tesisi ve büyük onarımlarına Takirdağ'da Uçmak-
dere ve Şarköy'de yeniden yapılacak şarap tesis
lerine sarf olunacaktır. 

Üzümlerimizin değerlendirilmesi yolunda şa
rap tesislerinin ıslahı ile dış memleketlere şarap 
sürümüne önem verilmektedir. Bu cümleden ola
rak beynelmilel fuar ve olimpiyatlara işti
rak edilerek şaraplarımızın tanıtılmasına ve 
satış imkânlarının artırılmasına gayret sarf 
edilmektedir. Bu meyanda Almanya, İsveç, 
Norveç ve Finlandiya ve İsviçre'ye şarap 
gönderilmesine devam olunmaktadır. Son 
defa Eylül ve Ekim 1963 aylarında Belçika'da 
tertibedilen beynelmilel bir Şarap Olimpiyadma 
iştirak edilmiş Tekel şaraplarından birisi (Buz-
bağ) altın madalya, diğer ikisi (Tekirdağ, Kırmı
zı) şeref mükâfatı kazanmıştır. 

Müşterek pazar ortağı olan Belçika'ya bu f ir
a t t a n istifade edilerek şarap satma imkânları 
üzerinde durulmaktadır. Diğer taraftan altm 
madalya kazanan şaraplarımızın Turistik Otel 
restoranlarda yeni ambalaj ve etiketler ile satıcı
sına başlanmış bulunmaktadır. Bilhassa Avrupa'-
daki müsabakalarda derece alan ve her zaman tak-
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dir edilen şaraplarımızın imal edildiği Tekirdağ 
Fabrikamızın Londra asfaltı üzerine raslıyan kıs
mında açacağımız bir turistik satış yeri buradan 
geçen turistlere şaraplarımızın defustasyon, satış, 
reklâm ve propaganda imkânları sağlıyacaktır. 
Mütaakıp senelerde de turistik bölgelerde bu gibi 
satış yerleri açılmasına teşebbüs edilecektir. 

imal ettiğimiz yerli viskiyi (Ankara Viski) 
adiyle piyasaya, çıkarmış bulunuyoruz. Seri ima
lât yapmak ve miktarım artırmak maksadiyle 
gerekli hazırlıklar yapılmış olup gelecek senelerde 
memleket ihtiyacına kifayet edecek nisbette yerli 
viskiyi piyasaya arz etmiş olacağız. 1964 yılında 
bundan evvelki tecrübelerden de faydalanılmak 
suretiyle 100 000 litre viski imal edilerek 4 yıl 
sonra piyasaya çıkarılmak üzere dinlendirmeye 
terkedilecektir. 

Yeni bir nevi olmak üzere (Tek) isimli üstün 
kaliteli bir rakı imal olunmuş ve piyasaya çıka
rılmıştır. Rakılarımıza gösterilen rağbet dış piya
salarda gittikçe artmaktadır. Bu meyanda 1962 
de Amerika'da 500 sandık Kulüp rakısı satılmış 
iken bu miktar 1963 te 600 sandığa yükselmiş olup 
son günlerde bu talepler daha da artmıştır. Bu 
arada Avrupa Konseyi bağ mahsulleri ve ispir
tolu içkiler Eksperler Komite Toplantısında ta
mamen tabiî maddelerden imal edilen rakımız ta
biî içkiler katagorisine ithal edilmek suretiyle tes
cil edilmiştir. 

Çay : Yaş çay yaprağı istihsali 1961 yılından 
bu taraf a şöyle bir seyir arz etmektedir. 

1961 yılında 24 231 000 kilo 
1962 yılında 37 541 000 kilo 
1963 yılında 47 000 000 kilo. 
Görülüyor ki, yaş çay istihsali yıldan yıla bü 

yük artış göstermektedir. 
Artan yaş çay yaprağına muvazi olarak kuru 

çay imalâtı da artmış ve memleket ihtiyacının üs
tünde bir seviyeye ulaşmıştır. Bu vaziyet karşısın
da istihlâkten artan çaylarımızın dış piyasalarda 
satışım temin etmek için gerekli teşebbüslere ge
çilmiştir. 

Bir Holânda firması ile Tekel idaresi arasın
da yapılan bir anlaşma ile çaylarımızın imalâtı
nın kontrolü yapılmak suretiyle kalite ıslahına gi
dilmiş ve elde olunan 1963 mahsulünden kabili 
ihraç çaylarımız bu firma delâleti ile Amsterdam'-
daki Beynelmilel Çay Borsasına arz edilmiştir. 

Diğer taraftan 1962 mahsûlünden (126) ton 
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çay ihracedilmek kaydiyle satışa arz edilmiş
tir. 

a) Hollândalı firma tarafından Anıster-
dam'da beynelmilel çay borsasına arz edilen 
muhtelif nevideki çaylarımızın vasati olarak 
bir kilosu 640 kuruştan, 

b) Pazarlık suretiyle satışa, çıkarılan biraz 
daha düşük vasıftaki 126 ton 1962 mahsulü çay
larımızın vasati olarak bir kilosu FOB 419,2! 
kuruştan satılmıştır. 

Böylece memleketimiz çay ithal eden mem
leket durumundan çıkmış ve çay ihracatçısı bir 
memleket haline gelmiştir. 

1964 bütçesi çay tesisleri için (32 383 000) 
liralık ödenek konulmuştur. 

Bunun (11 564 016) lirası 7 yeni çay fabri
kasının inşaatının devamı ile çay paketlenir te
sisleri ve muhtelif fabrikalarda kuru çay an-
barları inşası ile diğer çay anbarları inşasına ve 
(20 818 984) lirası da çay fabrikaları için muh
telif makin ala r çay paketleme tesisi için torba -
larîıa makinaları muhtelif fabrikalara yajıtınla-
cak soldurma tesisleri ve satın alınacak baskül 
bedellerine tahsis olunmuştur. 

1963 Kalkınma Plânının Çay Sanayii kıs
mında muhtelif çeşitte çayın piyasaya çıkarıl
ması muvafık görülmüştür. Bu telkine uyula
rak Tekel idaresi halen piyasada satılmakta 
olan ekstra nevi çaya ilâveten (Filiz) ismiyle 
piyasaya yeni bir çeşit çay çıkartılmıştır. Fa
kat yeni kampanya da yerli çaylarımızdan bu
nun yerine ikame edilecek yeni tip bir çay çı
karılmak için etütler yapılmaktadır. Böylece pi
yasada muhtelif tip ve değerde çeşit çay bu
lundurulması mümkün olacaktır. 

Tuz : 500 000 ton civarında olan senelik 
tuz istihsalimizin yüzde 80 i içi istihlâke arz 
edilmekte bakiyesi ihraç edilmektedir. 

Büyük halk kütlesinin ve bilhassa köylü va
tandaşlarımızı ilgilendiren tuzun bir kilosunun 
3078 sayılı tuz inhisarı hakkındaki kanuna göre 
fiyatı Tuzla'da 3 kuruş, Millî Müdafaa Vergisi 
ile birlikte 4 kuruştur. 

Tuzun istihraç maliyetine müessir olan un
surlardaki fiyat artışlarına muvazi olarak tuz 
fiyatında her hangi bir değişiklik yapılmamak
ta bu suretle son senelerde tuzdan gelir temin 
edilememektedir. 1964 yatırım bütçesine tuzlala
rın tevsi, ıslâh, ikmâl işlerine sarf edilmek ve 
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Yavşan Tuzlasına da kurulacak sofra ve mut
fak tuz tesisleri ve makinaları için (8 862 000) 
lira ödenek tefrik edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bâzı ar
kadaşlarımızın temas ettikleri münferit konula
ra da cevap vermek istiyorum. 

Bunlardan birisi bilhassa tütün piyasasının 
geç açılması ile alâkalı bulunmaktadır. 

Tütün piyasasının gecikmesi diye bir mev
zuun mevcut olmadığını gerek Bütçe Komisyo
nunda ve gerekse dün Mecliste yaptığım bir ko
nuşmada açıklamıştım. 

Bir defa daha huzurunuzda açıklamak iste
rim ki haddizatında tütün piyasasının gecikme
si diye bir mevzu yoktur. Bunu şu şekilde ispat 
etmek mümkündür. Son 7 senelik Ege tütün pi
yasası açılış tarihleri gözden geçirilecek olursa 
bunun cevabı kendiliğinden verilmiş olacaktır. 

Son 7 senelik Ege tütün piyasası açılış tarih
leri şöyledir : 

1956 mahsulü tütün piyasası 4 Şubat 1957 
1957 mahsulü tütün piyasası 27 Ocak 1958 
1958 mahsulü tütün piyasası 9 Şubat 1959 
1959 mahsulü tütün piyasası 22 Şubat 1960 
1960 mahsulü tütün piyasası 20 Şubat 1961 
1961 mahsulü tütün piyasası 8 Ocak 1962 
1962 mahsulü tütün piyasası 19 Aralık 1963 

tür. 
Görülüyor ki, arz ettiğim 7 senelik piyasa 

açılış tarihleri normal olarak Şubat ayma Tasla
maktadır. 

Bu seneki piyasa açılış tarihi geçen seneler
le mukayese edilecek olursa hiç de geç kalma
mıştır. Hattâ geçmiş senelerdeki istihsalle 1963 
mahsul yılı istihsali kıyaslanacak olursa piyasa 
geçen yıllara nazaran erken de açılmış denilebi
lir. Zira piyasanın açılışı rekolte ile yakından 
alâkalıdır. Piyasanın açılabilmesi için tesbitlerin 
yapılması, ekici ve alıcıların hazırlıklarını ta
mamlamış olması lâzımdır. 

Son 5 senelik tütün istihsalimiz gözden geçi
rilecek olursa o zaman bu yönden de piyasanın 
geç kalmadığı kendiliğinden meydana çıkacak
tır. 

1959 yılı tütün istihsalimiz 129 250 317 kilo. 
1960 yılı tütn istihsalimiz 139 041 685 kilo. 
1961 yılı tütün istihsalimiz 101 264 890 kilo. 
1962 yılı tütün istihsalimiz 89 537 132 kilo. 
1963 yılı tütün istihsalimiz (Takrire göre) 

132 000 000 kilo. 
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1963 yılı tütün mahsulüne ait rakamın am

barlamada 140 000 000 kiloyu bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Demek oluyor ki, diğer senelere nisbetle 1963 
yılı tütün mahsulü rekor seviyeye ulaşmıştır. 

Tütün mahsulü rekor seviyeye ulaştığı için 
140 milyon kilo tütünün geçmiş senelerdeki 2 
sene evvelki açılış tarihlerini nazarı itibara al
mak suretiyle mukayese yaparak geç kaldı demek 
tahminimize göre hatalı bir deyiş olur. 

Çünkü geçen seneki tütün mahsulü, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, 89 milyon kilo civarın
dadır. Bunun mavi küf hastalığı dolayısiyle mey
dana geldiği anlaşılmaktadır. 

Tütün mahsulünün noksan oluşu alıcıları pi
yasaya bir an evvel gitmeye zorlamıştır. Ve bun
dan dolayı da piyasa erken açılmıştır. 

Ayrıca bir hususu daha arz etmek isterim. 
Ege'nin bir hususiyeti de tütün piyasası açıldığı 
zaman alâkalı köydeki bütün tütünler toptan mu
bayaa cihetine gidilir. Yani Ege'de toplu muba
yaa vardır. Halbuki diğer mmtakalarımızda top
lu mubayaa yoktur. Münferit mubayaalar vardır. 
Toplu mubayaaların yapılabilmesi için hazırlık
ların asgari yüzde 80 inin ikmal edilmiş olması 
lâzımdır. Eıger tütün müstahsili istihsal etmiş ol
duğu tütünlerinin yüzde 80 nini hazırlamış de
ğil ise piyasaya girmek hatalı olur, çünkü o za
man şikâyet başlar. Mubayaa için girilen köyler
de hazırlıklarını ikmal etmiş olan müstahsilin 
tütünleri alınır, diğerleri alınamadığı için ve 
hattâ biraz daha diğerine nazaran malî imkânı 
namusa it olan çiftçi geriye kalır ve mutazarrır 
olur. Haklı şikâyet o zaman başlar. 

Muhterem Senato üyeleri bu arada Maltepe 
Sigara Fabrikası hakkında aydınlatıcı bir izahat 
daha vermek istiyorum. 

Maltepe Sigara Fabrikası ve kazan dairesi 
inşaatı 9 . 3 . 1957 senesinde mukaveleye bağla
narak inşaata başlanmıştır. İnşaatta mütaahhit 
ile bâzı anlaşmamazlıklar üzerine Kasım 1962 ta
rihinden beri durmuş olan inşaattaki anlaşma
mazlıklar halledilerek 1963 malî yılında 
1 604 586 Türk lirası harcanmıştır. Fabrikanın 
camları takılmak üzere olup inşaat bitmek üze
redir. Mukavele müddeti 6 . 3 . 1964 tarihinde 
tamamlanmaktadır. Bugüne kadar sarf edilen 
para miktarı 13 179 441 Türk lirasıdır. 
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Sigara makinaları : 
1. Maltepe Sigara Fabrikası makinalarma 

ait etüt, fabrikamın durumuna göre yerleştirme 
plânlan hazırlanmıştır. 

Bu plânın hazırlanmasında idaremizin sala
hiyetli elemanları ile dünyanın en tanınmış fir
malarının hazırladıkları plânlar tetkik edilerek 
bu etütlerin ışığı altında fennî şartnamesi ik
mal edilmiştir. 1 - 2 aya kadar ihalesi yapıla
caktır. 

Bu iş için 1964 yatırım programına 29 982 057 
lira ödenek konulmuştur. 

Hulâsa olarak şunu söylemek isterim ki, Mal
tepe Sigara Fabrikası muhtemelen 1964 yılı so
nun?, doğru açılacaktır. 

Bir arkadaşımız tarife hadleri ile alâkalı bir 
soru sordular, ona cevabımı arz ediyorum. 

Arkadaşımızın dediği gibi Maliye Bakanlığın
da bu tarife hadleri üzerinde bir çalışma yapıl
mış ve hazırlanan tasarı Bakanlığımıza gönde
rilmiş bulunmktadır. Bu tasarı Bakanlığımızca 
tetkika alınmış ve etütleri bittikten sonra Bakan
lığımızın kanaatleri, Bakanlar Kuruluna arz edi
lecektir. 

Bir do îran transiti ile ilgili bir sualle kar
şılaştık. 

İran transitinin memleketimizden geçişinin 
arttırılması için Hükümet olarak gayret sarf 
etmekteyiz. Bu deıfa 1964 Ocak ayında bir he
yetimiz İran'a gitmiş, 1949 ve 19156 anlaşmalar.'. 
yerine yeni bir Transit 'Anlaşması imzalanmış
tır. (Bu anlaşma ile îran ithalât ve ihracatının 
Türkiye üzerinden yapılması için İran tücca
rına Devlet Demiryolları ve Denizyolları nav
lunlarında indirimler derpiş edilmiş ve güm
rük formaliteleri yönünden ve 'bilhassa temi
natlar hususunda âzami kolaylıklar sağlana:rak 
transitin 'Türkiye'den geçişinin artmasına ehem
miyet veril mişitir. 

Sayın Sadık Artukınaç arkadaşımızın ken
di vilâyeti ile ilgili bira fabrikasına da kısaca 
ıcevap vermek istiyorum. Yalnız buna cevap 
vermeden evvel) memleketimizin bira ihtiyacı 
nedir ve kaç fabrika vardır'? Bu hususta al
dığım bir notu size okuyacağım. 

Halen İdare elinde '2 bira fabrikası mevcut
tur : 

a) İstanbul Bira Fabrikası, 
b) Ankara: Bira Fabrikası. 
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Bu fabrikalardan forse çalışmak şartiyle : 
a) İstanbul Bira Fabrikası senede 23 000 000 

litre, 
b) Ankara Bira. Fabrikası senede 10 000 000 

litre bira istihsal etmektedir. 
İstanbul Bira Fabrikasının tevsii ikmal edil

dikten sonra bu iki fabrikanın normal kapa
sitesi eem'an senede 40 000 000 litre olacaktır. 
Yapılan ekonomik etütlere nazaran : 

Yozgat Bira Fabrikası için düşünülen hin
terlantta 1970 senesinde takriben 6 291 000 lit
re bira istihlâki olacağı ve bu istihlâkin 19-75 
yılında 10 000 000 litreye baliğ olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu, Plânlamanın raporlarında 
mevcuttur. Bu durum muvacehesinde ancak 
1967 yılında işletmeye -açılacak olan bu fabri
kanın senede 10 000 000 litre bira ve 2 000 ton 
malt kapasitesinde olarak tesisine karar ve
rilmiş ve bu kapasitede ihalenin yapılabilmesi 
için teşebbüse geçilmiştir'. Ancak bu arada 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca mezkûr fabrika
nın muhtelif alternatiflerde olmak üzere eko
nomik etütleri istendiğinden idaremizce 5 - 10 
ve 15 000 00O litre kapasite üzerinden iste
nen etütler hazırlanarak Plânlama Teşkilâtına, 
tevdi 'edilmiştir. Plânlama. Teşkilâtınca bu .al
ternatiflerde senede '5 0O0 000 litre kapasiteli 
fabrika üzerinde durulduğundan Genel Mü
dürlükçe mucip sebepler gösterilmek suretiyle 
kapasitenin 10 000 000 litre üzerinde kalması 
için Devlet Plânlama Teşkilâtı nezdinde yeni
den teşebbüse geçilmiştir. Yozgat Bira Fab
rikası inşaatı İçin 1'9'6-î yılı bütçesine 1 150 CIÜO 
T.L. ödenek .konulmuştur. 10 milyon litre 
kapasitede bira imali için hazırlanan etütlere 
göre teklif alınmak üzere ilâna çıkarılmış olup 
Devlet Plânlama. Teşkilâtınca kapasitenin 5 
milyon litreye indirilmesi üzerine, tekrardan 
etüt edilmek üzere, ilândan kaldırılmıştır. 
$41 690 T.L. ihale bedeli Yozgat Bira Fabri
kası sosyal tesisleri inşaatı yüzde 20 ye girmiş 
olup iş bitmek üzeredir. Ayrıca. Yozgat-Bira 
Fabrikası sahası dâhilinde fabrika için lüzum
lu zemin -etüdü yaptırılmıştır. Kapasite ile alâ
kalı etüt tamamlanmış ve kapasitenin 10 milyon 
litre olması hususu esbabı mucibesiyle yeniden 
mütalâası alınmak üzere Plânlama Teşkilâtı
na sunulmuştur. 

[Bilhassa Sayın Badılk Artukrnaç arkadaşı
mızın öğrenmek istediği bir hususu da acık-
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lamak isterim. Kapasite ile alâkalı etütler ta
rafımızdan bir defa daha tetkik ve etüdediLmiş 
ve görüşümüz Yozgat ıBira Fabrikasının 10 
milyon litre kapasitede kurulması daha faydalı 
olması merkezindedir. Ve bu görüşümüz d-i 
Plânlama Dairesine aksettirilmiştir. Alınacak 
cevaba göre Bakanlığımız .gerekli çalışsın alla
ra. bağlıyacaktır. 

Yine bir 'arkadaşımız Tekel Genel Müdürlü
ğünün İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmemesi 
sebepleri üzerinde durmakta ve bunun ne za
man yapılacağını sormaktadır. Bakanlık vazi
fesini devraldığım zaman bu hususta bir etüt 
yapılıp yapılmadığını sordum. Aldığını malû
mata göre böyle bir etüt yapılmamıştır. Tekel 
Genel Müdürlüğünün İstanbul'da kalması mı 
yoksa Ankara'ya gelmesi mi faydalı diye her 
hîıngi bir etütc raslamadık. Yalnız arkadaşları
mızın muhtelif görüşleri var. Bir kısmı İstan
bul'da kalmasını şart koşar, faydalı görür, bir 
kısmı da Ankara'ya gelmesinde fayda umar. 
Pek tabiî bunun 'halli için bir mütehassıs he
yet tarafından etütlerin yapılması lâzımdır. 
Ben alelacele ilk defa bir ön etüt yaptırmış 
bulunmaktayım. Yani Tekel Genel Müdürlü
ğünün İstanbul'da kalırsa faydaları zararları 
nedir? Ankara'ya gelirse faydaları, zararları ne
dir? Buna ait bir ön etüt yaptırmış bulunmak
tayım Bundan sonra ikinci bir etüte lüzum 
vardır. Diğer bakanlıklardan da mütehassıs 
elemanlar celbetmek suretiyle ikinci bir etüt 
yaptırılacak ve ica'bederse Âmme Enstitüsünün 
de mütalâası alınmak suretiyle nerede kal
ması icabeddyorsa Genel Müdürlüğün orada va
zife görmesi cihetinde çalışılacaktır. Bu hususu 
da arz etmek isterim. 

Bâzı arkadaşlarımız çay kalitesinin düşük
lüğünden bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım, 
bunu uzun uzun izah etmeye lüzum görmüyo
rum. Çünkü hepinizin bu mevzuda malûmatı 
vardır. Kaliteler nelerle ilgilidir biliyorsu
nuz. Hasattan tutunuz da, çayın bardağa gi
rinceye kadar geçirdiği muhtelif sahalarda ka
litesine tesir eden çeşitli faktörler vardır. Bu
nun halli elbettcki lüzumludur. Açıkçası ben 
de Gümrük ve Tekel Bakanı olarak çayın ka
litesinin düşüklüğünden şikâyetçiyim. Ve bunu 
bilhassa, mcs'ekim de olması itibariyle, vakî-
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nen biliyorum. Rize ve havalisindeki çay zi-
raatinin ne şekilde yapıldığını ve çay yap
raklarının iki buçuk yaprak üzerinden toplanması 
icafoederken dört, dörtbuçuk yaprak üzerinden 
toplandığını yakînen biliyorum. Ne şekilde fab
rikalara., atelyelere nakledildiğini biliyorum. Bi
raz evvel söylediğim gibi kaliteye tesir eden 
bütün faktörleri kendi çapımda bildiğimi 
zannediyorum. Bütün bunların cihetteki gide
rilmesi lâzımdır. Alacağımız muhtelif ted
birlerle çay kalitesinin ve bilhassa yabancı 
memleketlerden ithal etmemek kayıt ve şartiyle 
yerli çaylarımızla, muhtelif kaliteli çay paketi 
meydana getirmek suretiyle piyasaya muhtelif 
tip çayların sürümüne çalışacağız. 

Arkadaşlarımızın temas ettikleri bir hususta 
reklâm 'mevzuudur. Hakikaten çok mühim, 
gerek tütün de ve gerekse çay da reklâma ihti
yaç vardır. Ben bakanlığa gelir gelmez müte
hassıs elemanlarla yapmış olduğum temaslar 
neticesinde ve bilhassa şu içinde bulunduğu
muz zamanda da Amerika'da sigaranın kan
ser tevlidettiği iddiası karşısında ki, sigara 
ve tütünde içerisinde bulunan nikotin ve du
man içinde bulunan zift v. s. gibi maddelerin 
bu hastalığı tevlidettiği iddiası karşısında 
Türk tütünlerinin gerek sağlık yönünden 
ve gerekse vasıf itibariyle diğer tütünlere na
zaran üstün kalitede olduğu iddiasının bil
hassa alıcı memleketlerde yapılması icabetmek-
tedir. Bunun için ilim adamlariyle temasa 
igeçtik, çalışmalarımız devanı etmektedir. Eli
mizdeki mevcut literatürler, tesbit edilmiş li
teratürler tetkik edilmektedir. İlk fırsatta muh
telif kaynaklardan deliller temin etmek sure
tiyle, hiç olmazsa neşriyat suretiyle bilhassa 
Amerika'da yayınlar yapmak niyetindeyiz. 

Tütün tozundan yeniden istifade edebilir 
miyiz, diğer memleketlerde bundan istifade 
ediliyor diye bir fikir attı arkadaşlarım. Çok 
doğru, bâzı yabancı memleketlerde tütün to
zundan tekrar tütün yapmak suretiyle bilhassa 
purolarda istifade edilmektedir. Benim Bakan
lığımda da mütehassıs arkadaşlarımız bu mev
zuu tetkik ve etüt etmişlerdir. İlk fırsatta mem
leketimizde bunun tesislerinin kurulmasına ça
lışılacaktır. Bu tesisler zannedildiği gibi pa
halı tesisler değildir. Bütçe imkânlariyle bu-
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nun temin edileceği kanaatine varmış bulun
maktayım. 

Bâzı arkadaşlarımız tekel maddelerine zam 
yapılacaktır, bunu doğru burmuyoruz diye bir 
ifadede bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da açıklamak is
terim ki, tekel maddeleri üzerinde Bakanlıkta 
çalışmalarımız vardır. Fakat bu çalışmalar fiyat 
artırılması cihetinde değildir. Biz istihsali, is
tihlâk ve bilhassa ihraç durumunu maliyeti na
zarı itibara almak suretiyle tekel maddelerinin 
hali hazırdaki fiyatlarının normal olup olmadığı 
üzerinde etütler, yapmaya çalışıyoruz. Yani, tekel 
maddeleri normal olarak değer fiyatta piyasada 
satılıyor mu, satılmıyor mu? Yüksek fiyatla mı 
satılıyor, daha düşük fiyatla mı satılıyor? Bi-
ri'biriyle de mukayese etmek sureti ile tekel fi
yatları üzerinde bir revizyon çalışması yapıyo
ruz. Yani bunun fiyat artışı ile alâkası yoktur. 
Bu etüt ve çalışmaların neticesi bize gösterecek
tir ki, bâzı tekel maddelerinin fiyatlarında yük
selmeler olacak, belki bâzı tekel maddelerinde 
ise düşüşler olacaktır. Bunu zaman bize göste
recektir. 

Bir arkadaşımız Güney sınırındaki mayın 
tarlalarının kaldırılması lüzumuna, temas ettiler. 
Bildiğiniz gibi bu konu tamamen İçişleri Bakan
lığını ilgilendiren bir konudur. Bu konu da alâ
kalı bakanlığın çalışmasının olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Tetkîk neticesi, etüt neticesi bir 
karara varılacaktır. 

Kaça'kcılıkta yine bildiğiniz gibi Boğaz, Mar
mara, limanlar gibi gümrük kapıları bizimle il
gilidir. Bu mevzuda, bilhassa kaçakçılık mev
zuunda kendi bakanlığımın salâhiyetleri dâhi
linde gayretler sarf edeceğimiz tabiidir. Kaçak
çılığın iktisadi tedbirlerle önlenmesi hususunda 
alâkalı bakanlıkların mütehassıslai'iyle Bakanlı
ğımızda bir toplantı yapılmıştır. Hazırlanan ra
por Baş'balkanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 
Başbakanlığın alacağı karar neticesine göre amel 
edilecektir. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu ile ilgili ça
lışmalar, arkadaşlarında ifade ettikleri gibi beş 
altı aydan beri Mâliye Bakanlığında bekletil
mekteydi. Yapmış olduğumuz temaslar netice
sinde Maliye Bakanlığı etütlerini tamamladı ve 
mütalaâsiyle birlikte tasarıyı Bakanlığımıza gön
dermiş bulunmaktadır. Biz bunu Bakanlar Ku
ruluna arz edeceğiz. 
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Bilhassa Enver Kok arkadaşımız gümrük ka

pılarının turizm teşkilâtı ile birlikte ıslâh edil
mesi mevzuunu dikkatle dinledim. Çok haklı
dırlar. Biz gümrük kapılarını, turizm teşki
lâtı ile işbirliği yapmak suretiyle, hakikaten 
millî bünyeye uygun bir kapı haline getirmek 
için gayret sarf edeceğiz. 

Muhterem, arkadaşlarım, kanaatinin göre so
rulara cevap verdiğimi zannediyorum. Eğer 
açıklıyamadığım hususlar varsa, bunu da, tek
rar sorulmak suretiyle cevaplandıracağımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Türkiye'de 

istihsal edilen tütünün l/o i dâhilde istihlâk 
ediliyor. Acaba geri kalan 2/3 nin ne kadarı 
ihraç edilebilmektedir? Geçen seneden müdev-
ver stok mevcut mudur? Bu senede ne kadar 
istihlâk edilecektir? Ne kadar stok kalacaktır? 
Bu bir. 

İkincisi... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Buna cevap vereyim. 
Ondan sonra öbür sorunuzu sorarsınız. 

Memleketimizde ortalama olarak yılda 120 
milyon kilo civarında tütün istihsal edildiğini 
ifade ettim. Ve bunun 1/3 sinin iç istihlâkte 
kullanıldığını söyledim. Memleketimizin dahilî 
ihtiyacı 40 milyon kilo civarındadır-. Bunun ge
ri kalan kısmı da hariç memleketlere, ekseri
yetle ve bilhassa 65 - 70 milyon kilosu Ameri
ka'ya ihraç edilmektedir. Bu sene elimizde, Te
kelin elinde 7 milyon kilo stok tütün vardır. 
Tüccar elinde 37 milyon kilo; toplam 44 mil
yon kilo stok tütün mevcuttur. Fakat bunun 
ortalama olarak 12 - 13 milyon kilosu satılmış
tır, tüccar elindekinden. Demek ki elimizde 31 
milyon kilo stok tütün mevcuttur. Fakat öğ
rendiğimize göre, ayrıca tüccarın elindeki tü
tünlerin 13 - 14 milyon kilosu da tamamen ya
bancı firmalara bağlı bulunmaktadır. Yani da
ha evvel parası alınmış ve satılmış durumda
dır. Tekelin elindeki tütünlere müşteri vardır, 
müracaatlar yapılmaktadır. Fakat biz prensip 
olarak piyasa açılmadan bunlara cevap vermek 
ve hattâ elimizdeki tütünleri satmak istemiyoruz. 
Bu bakımdan piyasanın açılışını beklemek mec
buriyetini hissettik, piyasanın açılışını bekliyo
ruz. Bilmem izah edebildim mi ? 

— 378 — 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Biraz ek

sik kaldı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Devamla) — Lütfen söyleyin. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu senoki 

istihsal ile geçen seneden müdevver tütünler 
.yekûnundan ne kadarının ihraç edilebileceğini 
tahmin buyuruyorsunuz'? 

GÜMRÜK VE T «KEL BAKANİ MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Bu sualin cevabının 
katiyetle verilmesinin mümkün olmadığını tak
dir edersiniz. Biraz evvel izah ettiğim gibi tü
tün aleyhine Amerika'da Kanser hastalığı tev-
lidcüiği iddiasiyle geniş bir kampanya açıl
mıştır. Bilhassa Amerika'da tütün fiyatları bir 
kaç senedenberi aynı seviyeyi, aynı seyri taki-
betmektedir. Sigara fiyatları ise artmamakta-
dır. Halbuki komşu memleketlerimizden Şark 
tipi tütün yetiştiren Yunanistan bize nazaran 
düşük fiyatla yabancı memleketlere tütün sat
maktadır. Arkadaşımız eğer bunu söyletmek 
istiyorsa, açıklamakta fayda var açıklıyayım. 
Fakat bizim çalışmalarımız badema ça
lışmalarımız daha ziyade kaliteli tütün 
yetiştirme merkezinde olacaktır. Yani ga
rantili pazarlar bulmadan fazla tütün istihsali
ne gitme durumundan sarfınazar edeceğiz. Ya
ni evvelâ pazarları bulacağız, garantili satış im
kanları temin edeceğiz, Ona göre tütün sahası
nı genişleteceğiz. Hali hazırdaki şartlar bizi tü
tün sahasının genişletilmesine'değil, kaliteli tü
tün yetiştirilmesine zorlamaktadır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) - - Af edersi
niz, yeri gelmişken ufacık bir sualim var. Vekil 
Bey acaba hangi cins sigara içiyorlar ve mem
nunlar mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Arkadaşım lütfetti
ler, tahmin ederim bunu söyletmek istediler. 
Ben sigara kullanmam. Mecbur kalmadıkça iç
ki de kullanmam. Bunu gazeteler de yazdılar. 
Fakat sigara kullanmamak demek sigaranın 
kalitesini bilmemek demek değildir. Biraz evvel 
mesleğim olduğunu arz etmiştim. Tütün kendi 
mesleğim dilinimdedir. 

Bu bakımdan sizin içtiğiniz sigaraların kali
tesinin düzeltilmesi cihetine gidebileceğime ka
niim. (Alkışlar) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — İkinci sua-
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lim, Gümrük Muayene memurluğu ihtisas isti-
yen bir iştir. Bugünkü kadrolarda bu işi yapa
cak ehliyetli kimseler mevcut mu? Değilse bu 
halin ıslahı için bir düşünceniz var mıdır? Bu
nu rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Efendim, bütün ar
kadaşlarımızın bildiği bir hakikat vardır. Bunu 
açıklamaktan çekinmem. Belki etütlerim veya
hut da benim görüşüm yanlış olabilr, ama sizle
rin görüşüne istinadetmek suretiyle söylemek 
isterim ki; Gümrük Muayene Teşkilatındaki 
elemanlar kâfi derecede yetişmiş ve bizi tatmin 
edecek elemanlar değildir. Faka't eldeki mev
cut imkânlar bunu zorlamaktadır. Çıkaracağı
mız teşkilât kanunu ile bunlar daha kalifiye 
hale getirilecektir. Halihazırda Bakanlığımız
da iki türlü kurs açılmaktadır. Bunlardan 
biri memurlarla alâkalı, birisi de eksperlerle 
alâkalı bulunmaktadır. Eksperlerle alâkalı bu
lunan kurslar dört sene sürelidir ve eksperler 
arzu ettiğimiz şekilde yetişmektedir. Bunu da 
huzurunuzda ifade etmek isterim. Fakat me
murlarla alâkalı olan kurslar bizim anladığı
mız mânada bir elemanın yetiştirilmesine kâfi 
gelmemektedir. Biraz evvel de izah ettiğim gi
bi, çıkaracağımız teşkilât kanuniyle yeni kad
rolar almak suretiyle tahsilli ve gümrük kapı
larında çalışma ehliyeti gösterebilecek evsafta 
elemanların alınması cihetine gideceğiz. Bu
nun dışındfa gümrük kapılarında çalışan ar
kadaşlarımıza hiçolmazsa gelen turistlere, ya
bancı kimselere hal, hatır sorabileteek şekilde, 
yol gösterebilecek şekilde bir lisan öğretilmesi 
cihetinde çalışmalar yapılacaktır. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Bakan çay ithal eden bir memleketken, ihra-
ceden bir memleket haline geldiğimizi haber 
verdiler; cidden memnun oldum. Ve çay satışı 
hakkında da Holândalı kumpanyaların teşeb
büslerinden ve arzu edilen faydadan bahsettiler. 
Acaba bilhassa Afrika ınemleiketleri, ki; bizim 
cins çayı daha çok kullanmakta ve tercih et
mektedirler. Sayın Dışişleri Bakanımız ve 
hariciyelerimizin de Senatoya şeref verdikleri 
şu dakikada, acaba şu suali tevcih edebilirmi-
yim? Dış piyasalar ararken, çaylarımızı, bu çe
şit, .memnuniyetle kullanacak olan memleketler
de piyasa ve satış imkânı aranmakta mıdır? 
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Çünkü yeni istiklâllerine kavuşan bu 'iııemle- . 
ketlerle temaslar]iniz bilhassa ticaret ataşelik
lerinin tesisi ''belki bu konuya yardım edecektir. 

İkincisi; ambalaj mevzuu üzerindedir. Geç
tiğimiz yaz bu konuda içiciden mütehassıs olan 
'bir sayın büyükelçiyi Rize'ye davet ettik. Bu 
gezimizde bilhassa ambalaj işimizin hiç iyi ol- i 
madiğini yerinde gördüler ve bize işaret ettiler. 
Ve bu arada ambalaj işinin fabrikalarda yal
nız erkekler tarafından yapıldığım ve bu fab
rikalarda yalnız erkek işçilerin çalıştığını. 
halbuki bunu genç. kızlarımızın ve kadınlarımı
zın bilhassa ambalaj işlerini daha güzel ve 
daha şekilli ve daha çabuk yapacaklarını dik
katle gördük. Acaba Sayın Bakan İm amba
laj işlerinde kız ve kınlın işçiler kullanılması, 
çalıştırılması hususunda ı'bir teşebbüste bul ana
bilirler .mi? Bu hususta ne düşünüyorlar ve bu 
ambalaj işini daim iyi bir hale getirirler mi: 

Son sualim de cay kalitesinin yükseltilmesi 
hususundaki kıymetli teşebbüslerinden, (bahset
tiler. Talkdir buyururlar ki, bu sahada yalnız 
ziraat fakültelerimizde çalışanlar mevcuttur. 
Fakat memleketimizde çay konusunda yetişmiş 
eleman yoktur. Bu, belki yüz yıllarca ihtisas 
yapmış orta ve uzak doğu memleketlerinin 
mevzuudur. Buralardan yetişmiş ancak iki dks-
per mevcuttur. Bir tanesinin Rize fabrikasın
da bulunduğunu tesbit ettim. Acaba başka eks
perler daha fazla çay eksperlerinin yetiştiril
mesinin düşünüyorlar mı? Ve bunu teminen 
Formoza ve Vietnam hasta olmak üzere böyle 
çay müstahsili memleketlere personel gönder
mek ve bunlar için birtakım burslar almak 
ve temin etmc'k .mümkün değil imidir ve acaba 
bu hususta Ibir teşebbüste bulunmak imkânı 
mevcut mudur ?. 

BAŞKAN — Sual olmadı, konuşma oldu, 
Buyurun Sayın. Bakan. 

GÜMRÜK VE TEK ti L BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Sayın Tevetoğlu 'bi
raz da bana sual sorarken benim şurada birkaç. 
aydan beri Bakanlıkta çalıştığımı düşünmüş ol
ması icabederdi. Fakat buna rağmen arkadaşımız 
bu sualleri bana sordu. Komşu Arap memleket
lerine çay hariç imkân var mıdır? Sualine 
katı olarak bir cevap verecek durumda değilim. 
Eğer Bakanlığımda bulunan müsteşar ve diğer ar
kadaşlarımızın bu mevzuda bir temasları varsa | 

kendilerine söz veririm, biraz sonra çıkar burada 
izah ederler. Fakat bu pek tabiîdir, bir çay ih
racı imkânı ararken yalnız Amerika'da aramak 
veyahut yalnız Avrupa'da aramak doğru değil
dir. Elbette ki komşu Arap memleketlerinde de 
yani elimizin uzandığı her yerde aramak lâzım
dır. Bu vazifemdir, memnuniyetle üzerine eğili
rim. (Alkışlar) 

Ambalaj tekniğine gelince, arkadaşlarımız za
man zaman izah ettiler, eldeki imkânların malı-
dutluğunu, kurulan atelyelerin eskiliğini, kifa
yetsizliğini bakımsız olduğunu izah ettiler. Bu
nu temin etmek için, bildiğiniz gibi paketleme 
mevzuumuz vardır. Bir fabrikanın kurulması 
üzerindeyiz, ihalesi de yapılmıştır. İnşaallah bun
dan sonra, bu tesis tamamlandığı takdirde, bi
raz daha zevkimize uygun ambalajlama veya-
hutta paketleme imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Kadın işçi çalıştırılması mevzuu tahmin ede
rim hiç yok demek değildir. Vardır tahmin edi
yorum, fakat nisbetlcrini kati olarak bilmiyo
rum. İ'oabederse biraz sonra yine cevap vere
bilirim. Kadın işçi çalıştırılması pek tabiîdir. 
Hattâ fabrikasyon da çay maliyetlerinin ucuz
lamasına tesir eder. Çünkü erkek işçisinin çalış 
ma gücü ve yevmiyesi daha fazla, buna mukabil 
kadın ve küçük çocukların yevmiyesi daha dü
şüktür. Bu bakımdan maliyete tesir eder. .Elbet-
teki bu yolda bir çalışımı ve gayret gösterile
cektir. 

Çay eksperlerinin, <;ayla ilgili memleketlere 
Formoza veya Vietnam da acaba kurs görmeleri 
ve yetiştirilmeleri mümkün müdür? derler ar
kadaşımız. Elbette ki arzu ederiz. Eksperleri
mizin çok daha iyi yetişmesini, arzuladığımız is
tikamette yetişmesini arzu ederiz. Bunu biliyor
sunuz dış memleketlere gitmenin ne kadar müş
kül olduğunu. Malî külfete sebebolduğunu bili
yorsunuz. Fakat bütün bunlara rağmen biz eks
per arkadaşlarımızı dış memleketlere bilhassa ça
yın gen merkezi olan yerlerde yetiştirilmesi için 
gayret sarf edeceğiz. İnşaallah diğer bakanlık 
üyeleri de bize müzahsir odurlar ve bu emelimize 
de kavuşuruz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu, 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sa
yın Bakan izahat kısmında temas etti. Fakat 
uzun konuşmamak bakımından 1 nci soruyu so
ruyorum. Tütün tahdit bölgeleri konusunda di-
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ı eki er ve şikâyetler vardır. Binaenaleyh realite
lerin icabını dikkate alarak tahdit bölgeleri bir 
revizyona tâbi tutulacak mıdır? Birinci sorum 
budur. 

İkinci sorum ; Güney ve Güney - Doğu sınır
larımızda geniş çapta bir kaçakçılığın mevcudi
yeti vakıadır. Geçen sene Hükümet bu kaçak
çılığın önlenebilmesinin idari ve zabıta tedbir
leriyle mümkün olmadığını, işin ekonomik veç
heler taşıdığını beyan etti. Bu sınırlarda müş
terek pazarlar ihdası konusunda çalışmalar ya
pılacağını söyledi. Bu konu Bakanlığınızı da il
gilendirdiği için, çalışmalarınız var mıdır1? Var
sa ne safhadadır? Lütfetmenizi rica edeceğim. 

GÜMRÜK VK TEKEL BAKANI MEH
MET YÜCELER (Devamla) — Efendim, ko
nuşmamda izah ettim, tütün sahasının alabildi
ğine genişlemesi tehlikelidir. Çünlkü müstahsil, 
istihsal ettiği tütünü elbetteki elinden değer fi 
yatla çıkarmak ister. Bu bakımdan bunun na
zarı itibara alınması icabeder. Tütünün ve ça
yın bir elde toplanması mevzuu gerek bakanlığı 
ve gerek milletvekili arkadaşlarımızın uzun müd
detten beri ilgilendirmektedir. Gerek Tarım 
Bakanlığının ve gerekse Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının bu mevzuda çalışmaları vardır. Arzu 
edilen husus şudur : Gerek tütünün ve gerekse 
çayın eikiminden, piyasaya sürümüne kadar cere
yan eden çalışmaların bir elde toplanmasını iste
mektedir ve ancak bu suretle, bu şekilde ki, bir 
çalışmanın tütün ve çay politikasını tam ve is 
tenilen mânada yürüteceği izah edilmektedir. 
Bu hususta çalışmalarımız vardır.- Ancak hazır
lanmış olan kanun, meriyete girdikten sonra, 
ieabederse, pancarda olduğu gibi, tahdidetmek 
cihetine gidilecektir ve gidilmesi de tabiidir. 
Çünkü biraz evvel de gene izah ettiğim gibi, 
tütün fiyatları arttıkça vatandaş hakikî tütün 
arazisinden, tütüne müsaidolmıyan arazilere 
doğru kaymakta ve dolayısiyle de tütün kalitesi 
düşmektedir. Ayrıca satış im'kânları da daral
dığından, gerek Hükümet ve gerekse müstah
sil müşkül duruma düşmektedir. Bunu önlemek 
için ieabederse tahdide gitmenin faydalı olacağı 
kanısındayım. Ve bu hususta da çalışmalarımız 
vardır. 

Güney sınırlarımızda geniş çapta kaçakçılığın 
mecudolduğunu ifade etti arkadaşımız ve bunun 
da acaba ekonomik tedbirlerle, iktisadi tedbir-
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lerle önlenmek mümkün müdür dediler. Biraz 
evvel izah ettim; galiba ya yoktular, ya dinle
mediler. Kaçakçılığın iktisadi tedbirlerle önlen
mesi hususunda, alâkalı bakanlardan mütehassıs 
elemanlar Bakanlığımıza celbedilmiş ve Bakan
lığımızdaki mevcut elemanların da iştirakiyle bir 
toplantı yapılmış, bir çalışma hazırlanmış ve 
hazırlanan rapor da Başbakanlığa sunulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Çetintaş. 
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Bu son se

nelerde yurt dışına giden birçok işçilerimiz var
dır. Yalnız Alnıanyada 36 bin işçimiz bulun
maktadır. Bunlar yurda izinli olarak gelirler
ken gümrüklerde kendilerine çok fena muame-
lj yapılmaktaymış. Bunu önlemliye ve aynı 
zamanda bunların alın teriyle kazandıkları pa-
ralariyle aldıkları ve yurda getirmek istedikle
ri bâzı muayyen eşyaların bir kısmı için güm
rük muafiyeti koymaya imkân yok mudur? 

GÜMRÜK VE TEKUL BAKANI MEH
MET YÜCELLR (Devamla) — Efendim, biraz 
evvel konuşan arkadaş]aranızın pek çoğu güm
rük kapılarındaki gümrük memurlarının turist
lere veya dışarıdan gelen şahıslara doğru veya 
yanlış muamele yaptıklarını iddia ettiler. 

Biz kanun dışı ve arzuladığımız istikâmette 
gümrük kapılarında, gümrük memurlarının ha
ricen memleketimize giren, gerek yerli, gerek
le yabancı şahıslara fena muamele yapılması
nı önlemek için her türlü tedbirleri alacağız 
ve almaktayız. Yalnız yanlarında getirmiş ol
dukları çeşitli eşya ve malzemeyi kolaylıkla ge
çirmeleri kanun mevzuudur. Hazırlamış ol
duğumuz Gümrük Kanunu Kornişondadır ve 
bu hafta içinde Millet Meclisine gelecektir. 
Eğer bu arzuladığımız şekilde çıkacak olursa, 
birçok kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Biraz 
evvelki konuşmalarımızda bunu izah ettim. 

Para mevzuuna gelince: Hatırlarsınız, Hü
kümet Programında Almanya'da ve muhtelif 
memleketlerde çalışan işçilerimizin kazanmış 
oldukları paraları, oradan alacakları eşyalara 
değilde, yanlarında memleketimize sokmalarını 
temin için bâzı çalışmalar yapılacağım, Hükü
met Programında açıkladılar. Aldığı parayı ban
kaya. yatırmak, ona daha fazla para vermek 
ve buradan kendilerine bir mesken kredisi te
min etmek gibi tedbirler düşünülmektedir. Ça
lışmaların neticesi bunu gösterecektir. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 

381 
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NİHAT PAS İNLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kandan §u hususu öğrenmek istiyorum. Bugün 
kibrit fabrikalarının imal ettiği kibrit I o, husu
si sektörün imâl ettiği kibrit arasında kalite 
bakımından (bîr fark var mıdır? Sürüm itiba
riyle hangisi daha fazla piyasada tutulmuştur. 
Zannediyorum ki, hususi sektörün kibritleri 
daha fazla tutuldu gibi.. Bunun hakkında iza
hat vermelerini rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEH
MET YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Efendim, biraz evvel de izah ettiğim gibi 
bilmediğim suallere cevap vermek niyetinde de
ğilim. Zaten takdir edersiniz, bunu. Bu mevzun
da bir etütde bulunmadığım için yine arkadaş
larımın bu mevzunda bir fikirleri varsa biraz 
sonra kendilerine söz vereceğim, izah ederler. 

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

dim, çay.. 
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çay fabrikalarına, dair açıklamada bulundular. 
Yaptığım hesaba göre satış zararımı olacaktır, 
verilen fiyatlar itibariyle. Bu zarar vâki mıdır? 
Zararına satış olmakta mıdır? 

(İÜMRÜK VH TEKEL BAKANİ ME11-
MLT YÜCHLUR (Devamla) — Bu gayet açık
tır. Hükümet döviz temini dolayısiyle istihsal 
fazlasını zararına da olsa satacaktır ve satıyo
ruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Ve bu zarar varittir. Verilen rakamlara göre 
yarı yarıya zarar şeklinde görünmektedir. Bu
nun cevabını almış bulunmaktayım. 

Bir de yine bunun Holanda ve bâzı Batı 
Avrupa memleketlerine ihracı düşünülmekte 
midir? Ve bir takım kaliteli çay çıkarmak sure
tiyle ihracı ifade edildi. Acaba, zaten çayın ev
safı malûm olduğuna göre, iyi evsafta çıkarı
lan maldan sonra bunun kalitesi bozulmuş ol
masın. Bu cihet hakkında Hükümet ne düşünü
yor:' 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) —• Bu son kısmı anlama
dım Muhterem Başkan. 

BAŞKAN — Son kısmı izah eder misiniz? 
Kaliteli çay meselesini. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Dediler ki; bir kısım çay satışı bahis mevzuu
dur. Çünkü istihsal fuslası vardır. Ancak satı
lacak bu çaylar; evsafı üstün olan bir kısım 
içerisinden çıkartılacak ve bu evsaftaki çaylar 
satılacak. Geri kalan çayların -evsafının bo
zulmaması hususunda bir tedbir düşünülüyor 
mul 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMRT 
YTİCELER (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rımız; istihsal edilen çayların bilâhara evsafı 
bozulur diye bir ş-ey yoktur. Çayların, biraz 
evvel izah ettiğim gibi gerek toplanış sıra
sında, 2,5 yaprak üzerinden toplanırsa arzu et
tiğimiz üstün kaliteli çay meydana gelmekte
dir. Bu 3,5 ilâ 4,5 yaprağa çıkarsa bunun ev
safı elbette düşmektedir, kaliteden maksat bu
dur. Yoksa çay bekletilmekte veya fabrikas
yon sebebiyle bozulmaz, böyle hir şey yoktur. 
Memleketimizde umumiyet itibariyl-e, §u ana 
kadar tatbik edilen usul, harmanlama sure
tiyle yapılmakta, alman çayların hepsi bir ara-

BAŞKAN —• Lütfen ayakta efendim. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Çay 

istihsal mıntaikasının Doğudan Batıya doğru 
genişletildiği, bunun için Sürmene'de bir çay 
fabrikasının temelinin atıldığı malûm. Bir de 
Hopa'dan, Çaykara istikâmetinde Taşhane de
nilen bir mmtaka vardır. Burası da geniş çap
ta çay yetiştirilen bir mmtakadır. Acaba ibu 
mmtakada bir çay atelyesi kurulması düşünü
lüyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MEH
MET YÜCELER (Devamla) — Şimdi şöyle ce
vap vereyim bu soruya, Çay yapraklarının muay
yen bir mesafeden fabrika veya atölyelere gel
mesi icabeder. Bu mesafe normal mesafe hudut
larını aşarsa bunların nakliyesi sırasında çay 
yaprağının kalitesi düşer. Etütlerimiz bu şe
kilde yapılmaktadır. Çay sahasında kuracağı
mız tesisler bu mesafeler içinde sıralanmak ve 
bu şekilde tamamlamak niyetindeyiz. Orada, 
Taş'kan'da böyle bir atölyenin, fabrikanın kuru- j 

ı 

lup kurulmaması hususunda bir malûmatım | 
yoktur. Yine biraz evvelde söylediğim gibi da- ' 
ha evvel etüdü yapılmış, tesbit edilmişse, bunlar \ 
hakkında sonradan arkadaşıma izahat vereceğim. i 
Veya malûmat verebilirim. i 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. j 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Saym Bakan az evvelki konuşmalarında Ibâzı 
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ya getirilmek suretiyle harmanlanıp kurutu
luyor, ondan sonra fabrikaya gönderilip bi-
lâhara paketleniyor. îşte biraz evvel izah -etti
ğim. gibi kaliteli çay elde etmek, daha doğ
rusu fazla gelişmiyen, ekime müsaidolmıyan 
sahalara çay zira&tinin kaymasını önlemek 
için, hiç olmazsa kaliteli yaprak toplama, ar
zuya uygun, ilme uygun, ilmin icabettirdiği 
yaprakları toplayıp getiren kimselerin yaprak
larına biraz daha fazla para vermek ve bun
ları da ayrı bir fabrikasyona tabi tutmak, su
retiyle diğerine nazaran daha kaliteli ve biraz 
daha üstün çay imal etmek cihetine gideceğiz. 
Yani harmanlarda değişiklik yapmak suretiyle 
kaliteli çayın biraz daha üstün vasıfta olma
sını temin edeceğiz. Biraz evvel izah ettim; 
dedim ki, «Filiz çay»ından bahsettim. Memleke
timizde , yine hatırımda kaldığına göre iki 
bin ton civarında çay ithal etmek ve yüzde 75 
yabancı çayı ilâve etmek suretiyle memleketi
mizde «filiz çay» ı imal ediliyor. Ve ben arka
daşlarımdan soruyorum, niye yüzde 75 i ya
bancı, yüzde 25 i yerli çaydan, olsun. Filiz çayı 
bu memlekette niye istihsal edilir, niye imal 
edilir? Biz hiç olmazsa ziraatinden başlamak su
retiyle ve yabancı mütehassısların vermiş ol
duğu raporlara göre, memleketimizde diğer 
memleketlerin çaylarının ayarında ve hattâ 
daha üstün evsafta çay yetişmektedir. Bu 
hale göre biz gerek çay sahalarını, hakiki çaygen 
merkezlerini indirmek ve gerekse toplamada 
arzu ettiğimiz istikamette çay yapraklarını te
min etmek suretiye fabrikasyonda ithal ettiğimiz 
çayların evsafından daha üstün evsafta çayları 
temin etmemiz, imal etmemiz mümkündür. Bu 
cihete gideceğiz, buna göre tipler meydana ge
tireceğiz, buna göre piyasaya çay süreceğiz de
mek istedim. 

BAŞKAAN — Sayın Uçagök. 

GAVSl UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın 
Bakandan sormak istiyorum; mevzu bütün va
tandaşları ilgilendirmetkedir. Bilhassa son za-
zanlarda, son 5 - 6 ay zarfında pek çok sigara 
paketlerinin içinde birden üçe kadar sigara ek
sik çıkmaktadır. Bu pahalı sigaralarda çok mü
him tesirler icra etmekte, ucuzlarda daha az 
tesir icra etmektedir. 

Acaba bu personelin ambalaj hatasından mı, 
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yoksa İnhisarlar idaresinin fiyat artırma
sından mı ileri gelmektedir? (Gülüşmeler.) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Deyamla) — Muhterem arkadaşla
rım, İnhisarlar İdaresinin, Tekel Genel Müdür-
lüğünün böyle bir yora gitmiyeceğini takdir 
edersiniz, böyle bir şey düşünülemez. Fakat, 
belki ambalaj sırasında işçilerin hatası yüzün
den, belki paketleme sırasında olabilir. Bunun 
üzerinde durmak isterim, bu hatalar teknik ta
raftan mı geliyor, yoksa işçilerden mi geliyor, 
yoksa bâzı işçilerin muzipliğinden mi, bilerek 
yaptıklarından mı ileri geliyor? Tetkik mevzuu
dur, tetkik etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Tamam efendim . 
GÜMRÜK VE TEKEL (BAKANI MEH

MET YÜOELKR (Devamla) — Hürmetlerimle 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kansu. 
K'NlıS KANSU (izmir) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler... 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesinin 

Senatoda görüşü hilesinin bittiğini şu dakikada 
ve bütün arkadaşlarımızın ve bütün parti söz
cüleri fikirlerini beyan ettikten ve ilgili Bakan 
tarafından lüzumlu cevaplar verildikten sonra 
ben yüksek huzurunuza büsbütün yeni bir konu 
ile 'geliyorum. 

Gümrük Tekel Bakanlığı. 
1932 yılında Maliye Bakanlığından ayrılan 

ve Gümrükler Umum Müdürlüğü ile inhisarlar 
Umum Müdürlüğünün birleşmesi ve kaçakçılık 
işlerine bakacak Gümrük Muhafaza Kumandan
lığından terekkübeden bir Bakanlık olarak ku
rulmuştur. Esas karakteri gümrük varidatını 
ve tekel hâsılatını tahsil etmektir. 

32 yıldan beri Devlet kadrosunda yeralan bu 
Bakanlık, 

Vergi tarifeleri, kanun tadilleri ve sair bü
tün faaliyette müstakil bir hareket hattı tatbik 
edememekte ve mevcut mevzuuata göre Ma
liye Bakanlığının müsaadesi alınmadan he
men hiçbir mühim konuda karara varamamak
tadır. 

Gümrükler Umum Müdürlüğünün fonksi
yonu tamamen malidir. Tekel Genel Müdürlü
ğü ise mülhak bütçeli bir Umum Müdürlüktür. 
Ve Tekel hasılatını tahsil etmektedir. 

ilk kuruluşunda bünyesinde Gümrük Muha
faza Genel Komutanlığı bulunan ve kaçakçılığı 
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takip vazifesi de bünyesinde olan bu Bakanlık
tan bilâhara kaçakçılık hizmetleri alınmış ve 
Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiştir. 
Himdi yepyeni bir durumla karşı karşıya geli
yoruz. 

Yüksek Meclise sunulması pek yakın olan 
yeni vergi, reform tasarıları üzerindeki çalışma
larda yeni Gider Yergisi projesinin en önemli 
ceptıesini tekel maddelerinin yani tütün, ispir
tolu içkiler, cay ve tuzun İstihsal Vergisi mev
zuuna alınması gelmektedir. 

Yukarıda kısaca durumu ve ifa ettiği hiz
metler tebarüz ettirilen mezkûr Bakanlığın bu 
yeni vazifiyet karşısında Hükümet kadrosu bün
yesinde kanaatimce hiçbir mevkii kalmamıştır. 
Tamamen yeni vergi reformları arasında vergi 
tahakkuk ve tahsil teşkilâtı bulunduğuna göre 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının lağvedilerek 
Maliye Bakanlığına bağlanmasını zaruri görmek
teyim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının lağvedilme
si, 

1. Vekâletin merkez masraflarını azalta
caktı r. 

2. Vergi politikası memlekette bir elden 
idare edilecektir. 

.'5. Adı geçen Vekâletin Maliye Bakanlığı ile 
sonu gelmiyen yazışmaları ortadan kalkacak ve 
bu hal iş sahiplerinin müracaatlerinin daha seri 
yürütülmesini sağiıyacaktır. 

Maliye Bakanlığına bağlanmasını teklif et
miş bulunduğum mezkûr Bakanlık 'bakımından 
şöyle bir soru sorulabilir : Maliye Bakanlığı 
bugünkü hali ile mi kalacaktır? Onun cevabını 
şu dakikada Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe-
çesi sırasında vermemiz doğru olmaz. Maliye 
Bakanlığı bütçesi sırasında konuşacağız. 

Benden evvel konuşan bütün hatipler gerek 
gümrükler cephesinden ve gerek tekel bakımın
dan türlü noktalara temas ettiler. Ben bu iti
barla bundan sonraki mâruzâtımı çok öz nok
talara temas edip geçmekle iktifa edeceğim. 

Gümrükler bakımından. 
Bütün dünyada, mevcut ve bizde de bulunan 

Gümrük teşkilâtı Cumhuriyetten sonra sarf edi
len büyük gayretlere ve yapılan masraflara rağ
men vatandaşı tatmin etmekten maalesef uzak 
'kalmıştır. Bugüne kadar türlü kanunlar çıka-
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rılmış, muhtelif Bakan, müsteşar, umum müdür 
ve sair elemanların değişmesine rağmen, 

İthalât muamelelerinden şikâyetler ayu'ka çık
mıştır. Piyasa ile yakın teması bulunan bütün 
arkadaşlarımızın bunu çok iyi bildiğini izaha lü-
zunı görmüyo ru m. 

Turizm bakımından kezalik büyük şikâyet
leri muciptir. Bütün bunlar hakkında benden 
evvel konuşan arkadaşlar geniş izahatlar ver
dikleri için ayrıca üzerinde durmıyaeağım. 

Tekel mevzuuna gelince, tekel mevzuuna gir
miş bulunan muamelelerimizin bilhassa Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı cephesinden hangi madde
lere taallûk ettiği yüksek malûmlarıdır. Tekel 
hususunda tütünden itibaren, tuza kadar biraz 
evvel görüşmeler oldu. Ben başka bir cephesini 
arz edeceğim. Kanaatimce memleketimizin te
kelden yapacağı en büyük menfaat, sigara, tuz, 
likör, şarap gibi emtiaların ihracını âzami hadde 
çıkarmaktır. Bugüne kadar takibedilen metot
lar bu hususta büyük avantaj sağlıyamamıştır. 
Bunun raporları, heyetleri, gitmeleri, gelmeleri, 
hepsi Bakanlıkça malûmdur. Ben ana hatlarını 
arz ediyorum. Binaenaleyh, Garbın belli başk 
memleketlerinde bulunan ve bu gibi emtianın 
alış - verişi ile uğraşan büyük firmalarla temas 
edilecek, onlara başlangıçta büyük avantajlar 
dahi gösterilerek bu tekel maddelerinin ihraca
tının artırılması lâzım ve zaruridir. 

Bu hususta Yüksek Senatoya ufak bir mâru
zâtım daha var. Yıllarca önce Fransa'ya Hü
kümet tarafından gönderilmiş bulunuyordum. 
Bu arada Fransa'nın meşhur Benedix likör fab
rikalarını da tetkik etmek ve Türkiye İnhisarlar 
İdaresi ile ortada bulunan bir ihtilâf mahallen 
görüşmek vazifem içerisindeydi. Temas ettiğim 
Benedix likör fabrikası, bütün dünyanın en meş
hur likör fabrikasMİır ve dedi ki sizde bir «Be
ğendik Likörü» var. Adı «Beğendik Likörü» 
şişesi de bizimkine benzer, üzerindeki etikette 
bizimkine benzer, yalnız içindeki madde yok 
mu, o bizimkinden kat kat üstündür. Biz ası im
landan beri, papazlardan beri bu işi yaparız, 
ama sizin halinize gelemedik. En büyük rakibi
ni izsiniz. Ne yazık ki, bu arz ettiğim misâl, ufak 
bir örnektir. Ne yazık ki, biz o günden, bugüne 
kadar bir Beğendik Likörünü dahi Garp piya
sasında lanse edemedik. Bunu diğer bütün tekel 
maddelerimize teslimi kabildir. 
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BAŞKAN — Efendim müddetiniz dolmak 

üzeredir. 
ENÎS KANSU (Devamla) — Bir saniyenizi | 

istirham edeceğim Sayın Başkan. | 
Bu itibarla bilhassa Mısır, Suudi Arabistan, I 

Cezayir, Tunus, Pas, Suriye İrak, İsviçre ve • 
Kuzey Avrupa memleketlerine mamul sigara ve 
diğer içkilerimiz bakımından ihracaatın artırıl
ması üzerinde geniş bir kampanya açılması ve 
tekel idaresinin bu işlere kesif bir gayret sarf 
etmesini uygun görmekteyim. 

Tuz ihracatı meselesine gelince; Bakanlık er
kânının da ço(k iyi bildiği gibi Türkiye tuz ye
tiştirmek bakımından çok avantajlı bir memle
kettir. Mevcut tuzlalarımızın tevzii, ica!bederse 
prim dahi vermek suretiyle Türk tuzlarını âzami 
nisbette ihracatta öne sürmek bizim için çok fay
dalı olur. 

Tekel konusunda son söz olarak bilhassa dış 
memleketlere yapılacak satışlar bakımından bu 
müessesemizin tamamen ticari hareket etmesini 
uygun görüyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 
Tekel Genel Müdürlüğü 1964 Bütçesinin tümü 
üzerinde görüşmeler bitmiştir. 

(Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etnıiycnler.. Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 40 G'54 266 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 214 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. . 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 696 750 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
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B. Lira 

16.000 Çeşitli giderler 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

(A/S) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 44 435 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 441 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Bakanlık Bütçesi bitmiştir. Tekel Genel 
Müdürlüğü 119(64 Bütçesine geçiyoruz. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büt
çe kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (1/588) (S. Sayısı : 346) (1) 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 61 692 900 lira, yatı
rım harcamaları için, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 118 287 000 lira ve 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de, bağlı (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 567 098 lira ki toplam olarak 1815 546 9)98 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Lira 
57 619 200 

(1) 346 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Lira 

Yönetim, giderleri 2 618 '000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 617 700 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 245 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş^ 
tir». 

16.000 Çeşitli giderler 598 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım, harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 365 250 
İBAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilin iş
tir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarıra 
giderleri 78 307 666 
(BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 37 614 084 
(BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 

.72.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

satınal-ve Kamulaştırma 
malları H98 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî .transferler 214 262 
İBAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 3 083 836 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. 'Kabul edilmiş
tir. 
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iB. Lira 

36.000 Borç ödemeleri 2 071 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1 nei maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(1 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nei maddeyi (A/1,2,8)' işaretli 

eetvelleriylc birlikte oylarınıza, sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (<B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 1 573 505 178 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B — Cetveli 

B/l Vergi giderleri 
B. 

52.000 Tekel gelirleri 
Lira 

1 566 505 178 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-* 
tir. 

B/2 Vergi dışı giderler 
03.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 7 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz ediyorum. 

(İkinci 'madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN" — İkinci maddeyi (B) işaretli 

cetveliyle 'birlikte oylarımıza arz ediyorum. 
Kalıul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1964 yılında elde edilecek 'gelir reşitlerinden 
her birinin dayandığı 'hükümler 'bağlı '((-) işa
retli cetvelde 'gösterilmiştir. Bu ihükümlere 
istinaden elde edilelek gelirlerin taıiı Ve talisi-
lino 1964 ibüttçe yılında, da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etimiyenler... Kaüml 
edilmiştir. 

MADDE 4. Tekel Genel Müdürlüğünün, 
30 . 6 . 19!3fl tarih 've 3'6:5ı6 sayılı Kanunun 
19 nen .maddesine giren !hizilletlerine ait 'kadro
lar, bağlı (D) işarelli eetlvelde gösterilmiştir. 
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3636 sayılı Kamumu 9 ncu maddesi gere

ğince ıgeek'i mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro almalbilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetivelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara, ek olmama
sı şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle •'birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler-... 
Etiniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDR 5. — 25 . 3 . 1957 tarih :ve 69:39 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan. bağlı (L) işaretli cetvelde igö.sterilenler 
'19'6'4'bütçe palında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oylarınıza, arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaSbul 
edil m iştir. 

•MADDE 6. — (Gecen yıllar Iborçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi ıhalinde: 

a) 1'9 63 yılı 'bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları İh izm et 
tertiplerinden 'bu maddeye, 

b) 11)28 - 1962 bütçe yılkyına aklolup da. 
Muiıasrıbei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları l>ütç.elerin<le .bulunan '.borçlar. 
1964 yılı bütçesinin ilgili hikmet tertiplerinden 
•veya. (aylık ve ücretler kesimleri ilıariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetıvellerine dâhil ödenekler
den Ogeıçen yıllar borçları) 'maddesine 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Elimiydiler... Kail m 1 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna ha.ğh (A/2) işa
retli cetivelin (Yapı, tesis ve 'büyük onarım gi
derleri) ıbölünıİme dâlhil maddeler ile (A/3) 
işaretli eeüvelin l(Kamula.ştııimıa ;ve satmalma-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi -oylarınıza arz ediyo
rum. Ka-bui edenler... Etimiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 8. —-- (lider (bölümlerinden yapıla
cak harcamalara. ait. formül, bağlı (R) işaretli 
cet.velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN' — Maddeyi ^cetvelleri ile ^bera-
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'her oya sunuyoi'um. 'Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere 'girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (O) işaretli cet
velde 'gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile beraber 
oya sunuyorum. Kailini edenler... Etmiyenler... 
Ka'ıbul edilmiştir. 

MADDE .1.0. — 8 . 2 . 1960 tarillı 've 7-124 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü ınıütedavil serma
yesinin 750 000 000 liraya çıkarılması (hakkın
daki Kanunun 2 ne i maddesindeki miktara ait 
hükmü 1 '904 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE Tl. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı işyerlerinde çalıştırılan işıçilere ve hiz
metlilere (hu işyerlerinde çalışan memurlar 
dâhil), giderleri döner sermayeden ödenmek 
üzere çalıştıkları günlerde günde bir ka.p ye
mek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme .mas
raflarını karşılıyamıyacak kadar az olan yer
lerde çalışan) işlilere, 'heyet raporu ile per-
ihiz yapmaları İcalıeden veya yemek zamanı 
'vazifelen dışarda 'bulunan işçilere yemek ve 
ekmek 'bedellerinin tekabül ettiği miktarda ye
mek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edil m iştir. 

.MADDE 12. - - Bu kanun 1 .Mart 1964 ta-
ruhinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenle!-... VA iniydiler:.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. ---Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Gümrük ve Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
si üzerindeki görüşme bitmiştir. Açık oyunu
za sunulacaktır. 

(') DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Söz alanları okuyorum; Sayın 

Fethi Tevetoğlu A. P. Grupu adına, Sayın Saba
hattin Adalı Y. T. P. Grupu adına, Celâl Tevfik 
Karasapan 0. K. M. P. Grupu adına, Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata C. 11. P. Gnıpu adına, bunlardan 
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başka Sayın Ahmet Yıldız ve Sayın Ahmet Naci 
Arı kendileri adlarına söz istemişlerdir. 

Sayın Tevetoğlu buyurun. 
A. P. ORUPU ADINA FETHİ TEVETOG-

LU (Samsun) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler, Dışişlerimizin değerli Bakanı, Türk 
Hariciyesinin emektar, çalışkan mensupları! 

Dışişleri Bakanlığımızın 1964 malî yılı bütçe
si üzerinde Adalet Partisi Senato Orupu adına 
yapacağımız konuşmanın başlıca hedefi: Bu çok 
mühim Bakanlığımızın milletimize görmekte ol
duğu pek ağır, fakat son derece şerefli hizmetin 
hepimizin beklediği, dilediği en üstün mertebeye 
ulaşmasında, Muhalefet Partisi olarak bize dü
şen millî vazifeyi bütün vecibeleri ile yerine ge
tirmek samimî isteğimizdir. (Bravo sesleri ve al
kışlar). • İstiklâlimize ve güvenliğimize gölge dü
şürtmemek, iç ve dış huzurumuzu sağlamak, plân
lı kalkınmamızı gerçekleştirmek, Ortak Pazarın 
ve Avrupa Dünyasının hakiki bir üyesi olmamız 
ve nihayet Kıbrıs meselemizin halli gibi en sorum
lu, en çetin dâvalarımızla doğrudan doğruya veya 
bilmünasebc vazifeli Dışişleri Bakanlığının, millî 
tarihimizce aydınlatılan yolda, Atatürk'ün izin
de, başarılı bir dış politika sağlamak için, kifa
yet derecesi üzerinde çok söz söylenilen Hüküme
te yardımı, şerefli bir murakabe hizmeti saymak
tayız. 

Konumuzun başında, Büyük Atatürk'ün önü
müzü ısıtan şu öğütlerini hatırlatmak istiyoruz : 

«Efendiler, haricî siyasetin, en çok alâkadar 
olduğu ve istinadettiği husus, Devletin dahili 
teşkilâtıdır. Haricî siyaset, dahilî teşkilâtla mü-
tenasibolmak lâzımdır. Bizim vuzuh ve kabiliye
ti tatbikiye gördüğümüz mesleki siyasi, millî siya
settir. Dünyanın bugünkü umumi şeraiti ve asır
ların dimağlarda ve karakterlerde temerküz ettir
diği hakikatler karşısında hayalperest olmak ka
dar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, il
min, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin kavi, 
mesut ve müstakil yaşıyabilmesi için Devletin 
tamamen millî bir siyaset takibetmesi ve bu si
yasetin teşkilâtı dahiliyemize tamamen mutabık 
ve müstenidolması lâzımdır.» 

Bu öğütler istikametinde, kendimize tanıdı
ğımız ölçüde bütün insanların ve milletlerin hak
larına da hürmetkar, hürriyet ve demokrasi isti-
yen bir millet olarak, bunlara gerçekten bağlı 
Batı memleketleri ile askerî, siyasi ve ekonomik 
sahalarda iş ve kader birliği yaptık. 

Dış politikamızın hedefi, Birleşmiş Milletler 
Yasasına uyularak bütün milletler için hürriyet, 
adalet ve hak eşitliği tanıyacak demokratik bir 
barış dünyası nizamının kurul maşıdır. 

Dış politikanızın mihveri ise NATO, CKNTO 
ve Ortak Pazar'dır. 

Yakın ve sıkı, ikili münasebetler kurup devam 
ettirdiğimiz NATO ve CENTO müttefiklerimizle 
karşılıklı güven ve sevgiye dayanan bağlarımızı 
daha da kuvvetlendirmek başlıca isteğimizdir. 

Kıbrıs dâvası : 
Bu müşterek, partiler üstü millî dâva ve facia 

üzerindeki görüşümüz daha önce Parlâmentoda 
mükcrrereıı açıklandığı için bu defa bâzı mühim 
hususları belirtmekle yetineceğiz. 

İngiltere'den ayrıldıktan sonra Kıbrıs 16 Ağus
tos 1960 tarihli Anayasa gereğince idare oluna^ 
cak ve devletler hukukuna dayanan bir sistemle 
adadaki Türk ve Kum halk toplulukları arasın
da bir is birliği kurulacaktı. Böylece Kıbrıs, Ana
yasa hukuku ve devletler hukukunun biribiri ile 
ne derece uyuştuğuna Örneklendiren bir barış, iş 
birliği, hürriyet ve adalet örneği gerçek bir yeşil 
ada haline gelecekti. Netice malûmdur. 

Anayasanın ve demokrasinin mânasını bilmi-
yen ve tan im ıy atı Makarios, daha birinci günden 
itibaren, çoğunluk, prensiplerine göre Kıbrıs'h 
Kumların Adaya hâkim olmaları gerektiğini id
dia etmiştir. Gerçekler hilâfına Kıbrıs Anayasası
nın uygulanamaz olduğunu ileri sürenler, her 
türlü hukuk ahlâkından nasipsiz, Anayasayı tat
bik niyetini hiç taşımamış nizam bilmez çeteciler
di. Yoksa, Kıbrıs Anayasa Mahkemesinin 
ilk Başkanı, Heidelberg'li Âmme Hukuku Pro
fesörü Dr. Ernst Forsthoff, bu Anayasanın uy-
gulanamıyacağı çürük iddialarını daima reddet
miş, bunun işlemesinin bir iyi niyet meselesi ol
duğunu bildirmiştir. 

Muhalefet Partisi olarak evvelce Zürih ve 
Londra Anlaşmalarının ve Kılbrıs Anayasasının 
zedelendiğini, çiğnendiğini muhtelif vesilelerle 
Parlamentoda belirterek Hükümeti ikaza çalış-
tıysak da, maalesef zamanında müdahaleler ya
pılmamış, bugünkü sonuçların tahaşşüdüne ka
dar beklenmiştir. 

Anayasanın sarahatine rağmen Ma'karios'un. 
Ankara'ya tek başına davet edilmesi, Anayasayı 
tanımadığını ve tanımıyacağmı bizzat ifade etti
ği halde buna karşı aktif tedbirler alınmaması. 
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Anayasa Mahkemesi Başkanının Kıbrıs'ı terk et
mesinin üzerinde durıılmaması ve nihayet Bü
yükelçimize karşı diplomatik âdaba yakışmıyan 
küstahça davranışlara lâyıkı veçhile mukabele 
gösterilmemesi, 21 Aralıkta Makarios çetesinin 
işi büsbütün azıtmasına varmıştır. Durum daha 
plânlama safhasında sağlam bir istihbarat ile tes-
bit edilse ve tedbiri evvelden, zamanında alınsa 
idi bu kadar masum Türkün kanı dökülmemiş 
olacaktı. Rum çoğunluğunun Türk azınlığa kar
şı topyekûn plânlı bir imha hareketi olarak te
celli eden korkunç Ortaçağ cinayetleri ile Kıb-
rısta her türlü hukuk düzeni çiğnenmiştir. En 
basit devlet adamı vasıflarından mahrum bu Al-
lalvsız din simsarı, elindeki asayı makinalı tüfek, 
kara cübbesinin eteklerini cephane deposu gibi 
kullanarak 20 ııci yüzyılın ortasında Birleşmiş 
Milletler Anayasası, İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesi, Milletlerarası hukuk ve bölgemizin 
dâhil bulunduğu Batı ittifakları muvacehesinde 
Kılbrıs'lı Türk kardeşlerimizi Rum barbarlığının 
en vahşi hücumlarına uğratarak, her türlü sa
vunma imkânından mahrum, masum yavruların, 
kadınların yetmişlik - seksenlik ihtiyarların hun
harca öldürtülmesi ile, eli kanlı bir cani sıfatını 
ortaya koymuştur. Türk malları yağma ve talan 
edilmiş, Türk camileri bombalanmış, Türk evleri 
ve müesseseleri yakılıp, yıkılmıştır. 

Bu cinayetlerin süratle durdurulması, Adada 
güvenlik ve huzurun derhal temini, katillerin ve 
suç delillerinin tarafsız otoritelerce - deliller de 
imha edilip ortadan kaldırılmadan - tesbiti, suç
luların Adalet Divanına seVkı ve cezalandırılma
ları, zararların ödenmesi ve nihayet iki cemaatin 
birbirinden ayrı, güven içinde yaşıyacakları ye
ni bir hukuk düzeninin tesisi zarureti meydana 
çıkmıştır. 

21 Aralıktan bu yana, daima ve ilk defa Se
nato ve komisyonlardaki açık ve gizli müzakere
lerde Kıbrıs'ın bir Küba haline getirilmeden, 
üç teminatçı müttefikin dâhil bulunduğu NATO 
camiasmdaki tarafsız kuvvetler yardımı ile em
niyete alınmasını, dâvanın ilk ve âcil pürüzlü 
safhasının bu suretle önlenmesi gerektiğini sa
vunduk. 

Hariciyemizin eski ihmallerini unutturacak 
derecede gösterdiği son başarıları ve bilhassa 
bunların istihsalinde değerli hariciyecilerimizin 
geceli gündüzlü sarf ettikleri gayret ve mesaiyi 
takdirle karşılamaktavız. Kıbrıs dâvamızın Kıb-

4 . 2 . 1964 O : 3 
rıslı kardeşlerimizin ve milletimizin menfaatleri
ne uygun, Devletin haysiyet ve itibarını koruyu
cu, dünya barışını bozmıyacak mesut, tatmin 
edici bir sonuca erişmesinde Hükümetin göstere
ceği her gayrete destek olacağımız şüphesizdir. 
Ümidediyoruz ki, milletimizin çok büyük kayıp
larına sebep teşkil eden son Kıbrıs faciası, gele
cekte tekrarına ve benzerine uğramamak üzere 
hepimizi uyaran bir ders olmuştur. 

Kıbrıs dâvamız üzerindeki mâruzâtımızı, 
Türklerin son derece haklı olduğu bu dâvada, 
tezimizi bizim ile birlikte savunan yüksek vicdan 
sahibi kardeş, dost ve müttefik milletleri saygı 
ile selâmlamak suretiyle tamamlamak istiyoruz. 

Din ve can kardeşimiz Pakistanlıların Kıibrıs 
felâketi dolayısiyle gösterdikleri candan alâka, 
bize bir kere daha İstiklâl Mücadelesindeki ta
rihî günlerimizi hatırlatarak kalblerimizi doldu
ran şükran hislerimizi taşırmıştır. (Bravo sesleri 
vcı devamlı alkışlar) 

İrak, Lübnan, Ürdün, Cezair ve îranlı kar
deşlerimizin gazete ve televizyonları, tarafsız 
Hindistan'daki müslüman Hindli kardeşlerin 
(Al Jamiat) ve (NAl Dunia) adlı neşir organ
ları Uzak - Doğunun, müslüman devletleri En
donezya ve Malaya'nın bütün gazeteleri, yayın
ları ile acımızı paylaşmış, cinayetleri telin, hak
kımızın müdafaasını takviye etmişlerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fran
sa, İsviçre, Avusturya, İtalya, İsveç, Arjantin 
radyo - televizyon ve basınının tarafsız, gerçeği 
aksettirerek hakkımızı teslim eden yayınlarına 
teşekkürü borç biliyoruz. 

Tarihî dost ve müttefikimiz Federal Alman
ya'nın basını - televizyonu, Hükümeti ve Parlö-
manterleri ile bu dâvada da bize gösterdiği Ör
nek yakınlığa hassaten şükranlarımızı arz etmek 
borcumuzdur. (Bravo, sesleri ve şiddetli alkış
lar) 

NATO : Dünya barış ve güvenliğinin en 
kuvvetli garantisi olan bu müşterek savunma cep
hesine katıldığımız 18 Şubat 1952 tarihinden bu 
yana geçen 12 yıl zarfında, kahraman ordumu
zun askerî gücü ile, ittifak ve andlaşmalarımıza 
gösterdiğimiz bağlılığın yarattığı güvenilir dost
luğumuz ile Güney - Doğu'da NATO nun en 
kuvvetli kanadı örnek bir memleket kalmak az
mimizi daima devam ettirmekteyiz. 

— 389 
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İstiklâl ve hürriyete sahip milletlerin korun

malarını, ikiye bölünmüş Kore, Çin, Vietnam ve 
Almanya gibi memleketlerin yeniden demokra
tik düzen içinde birleşmelerini ve Demirperde 
ardına yuvarlanmış kara bahtlı bütün milletlerin 
kurtulmalarını, bunun için de dünkü ve bugün
kü sömürgeciliklerin ortadan kaldırılmasını baş
lıca ve samimî gaye edinmiş ABD ile memleke
timizin, Kore savaşlarından bugüne kadar her 
sahada daima artan sıkı bir anlayış ve iş birliği 
içinde bulunmalarını ve hariciyemizin bu yolda
ki başarılarını memnunluk ve takdir ile belirt
mek isteriz. 

İnsan haklarını hiçe sayarak hür dünyayı teh-
(I ideden beynelmilel komini/mi, cesaret, basiret, 
ve itidal abidesi halinde karşısına dikilip durdur
muş-demokratik cephenin büyük bayraktarı unu 
hılmıyaoak insan Keıınedy'nin çok haince bir sui
kast e kurban gidişi, Büyük Amerikan milleti ya
nında bütün Türkleri» aynı derecede ağır ve derin 
bir acı olmuştur. 

.,Keıınedy'nin en yakın dâva arkadaşı, tecrübe
li devlet, ve. halk adamı, yakın Türk dostu Lyndon 
.fohnson'm çağımızın en gem* ve dinamik insanı, 
bütün insanlara hürriyet sağlamak inancını de 
vam ettiren gerçek barış arayıcısından hürriyet 
ve demokrasi bayrağını devralışmı, değişmiyen 
hedef karşısında bir nöbet değiştirme kaimi ediyo
ruz. Öldürülen fâni KeıındyTıin acısı kadar ruh 
ve idealini de ruhlarımıza sindirerek paylaşmış bu
lunmamızı, bu ebedîleşen insan hakları idealinin 
gerçekleşeceğine ve o yoldaki mücadelenin zafere 
ulaşacağına en sağlam bir teminat sayıyoruz. Bu 
noktada şu kanaat ve temennimizi belirtelim ki : 
Küba krizi karşısında, Keıınedy'nin gösterdiği ta
rihi davranış, bir bizi değil bütün hür milletleri 
ve dünya barışını'ilgilendiren Kıbrıs probleminde 
de Başkan Johnson'dan beklenilen dinamik NATO 
liderliği ile tekrarlanacak ve NATO kuvvetlerinin 
her mânadaki üstünlüğü Makaryos başta, onu ta-
ııımıyanlara tanıtacaktır. (Bravo sesleri ve şiddet
li alkışlar). 

Büyük dost ve NATO müttefiklerimiz A. B. i). 
başta, Kanada ve. İngiltere'nin, Fransa, İtalya ve 
Federal Alman Cumhuriyetinin, Danimarka, Bel
çika., Holânda, Norveç, Lüksenburg ve Portekiz'in 
memleketimizle askerlik sahasında olduğu kadar 
siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, turizm ve kültür 
sahalarında da mevcut ikili münasebetlerin daha 
çok geliştirilmeleri en samimî arzumuzdur. 
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20 ay önce, NATO Bakanlar Konseyinin Ati

na toplantısında, ekonomik kalkınmamıza yardım 
için alman kararlar ışığında kurulan Konsorsiyu
mu mütaakıp, son Paris toplantısında askerî saha
daki iktisadi güçlüklerimizin halli yolunda mem
leketimize gösterilen samimî ilgiyi, müttefikleri
mizin yakınlık derecesine bir miyar addediyoruz. 

CENTO : Pakistan, İran ve İngiltere ile bir
likte üyesi ve kurucusu bulunduğumuz bu önemli 
bölge ittifakı, A. B. I), nin de bütün komitelere 
katılması ile, NATO'nun doğu kanadı yanında 
SEATO'ya uzanan, milletlerarası güvenlik ve 
iktisadi işbirliğini geliştiren başlıca faaliyet mer
kezi olmuştur. Tevsi inşaatı tamamlanmış Trab
zon limanı, inşa edilmekte olan Türkiye - İran De
mir ve Karayolları, bu meyanda döşenmeleri ta
mamlanan Muş ile Tatvan arasındaki 100 kilomet
reye yakın ve iran'da ^erefhaneden Batıya doğru 
70 kilometrelik demiryolu ve üç üye memleketi 
birbirine bağlıyan 8 000 millik bir mesafeyi kapsı-
yaıı dünyanın en uzun Ankara - Karasi Teleko 
miııikka'i.von şebekesi OENTO'nun şükranla ana
cağımız eserlerinden birkaç; örnektir. OLNTO 
bölgesi büyük şehirlerini yüksek frekanslı bir sis
tem ile Londra'ya bağlıyacak diğer büyük bir te
lekomünikasyon projesinin de 1964 yılı sonunda. 
tamamlanması beklenmektedir. 1963 yılı zarfında 
OLNTO bölgesinden geçen havayolunun kullanan 
uçaklar için en büyük navigasyon teçhizatını ih
tiva edecek yeni bikon istasyonları inşa edilişini. 
iskenderun Limanı tevsi işinin de ele alınmış bu
lunmasını memnunlukla anmak istiyoruz. Bundan 
başka, ("HNTO'nun çeşitli ekonomik, kültürel ve 
ideolojik başarılı faaliyetleri yanında en yakın 
dost ve gerçekten kardeş memleket Pakistan ve 
İran ile memleketimiz arasındaki münasebetlerin 
Parlâmentolar vasıl ası ile de artırılmaları düşün
cesi ile ve ilkönce» bizim teşebbüsümüzle kurulan 
(OENTO Parlömanterleri Türk Grupu) ııa muva

zi olarak İran ve Pakistan Parlâmentolarında da 
CttNTO gruplarının teşkiline gidildiğini mem
nunlukla haber vermek isteriz. Bu merkezî andlaş-
ma. Teşkilâtının bölge üyeleri olan üç Müslüman 
kardeş memleket Türkiye - İran ve Pakistan ara
sında bağlılığın her gün biraz daha kuvvetlen
mesinden büyük gurur ve güven duymaktayız. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

Türkiye - İran - Pakistan dostluğunun, bütün 
dostluklarımıza nüve ve örnek olmasını diliyo
ruz. 
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Ortak Pazar: 1963 yılı dış malî ve iktisadi mü- I 

nasebetlerimizin en mühim ve mutlu olayı, Av
rupa iktisadi camiasına ortak üye olabilmemizi 
tescil eden anlaşmadır. Avrupa Konseyi ile İkti
sadi îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının ve 
NATO'nun üyesi bulunan Türkiye'nin, dış itha
lât (% 34ü) ve ihracatının (% 35-40 ı) da âkıcl 
devletler ile olduğu dikkate alınırsa, Batı - Av
rupa'da beliren bu ekonomo - politik bütünleşme 
hareketi dışında kalmaması gerekiyordu. 

Türkiye Avrupa İktisadi Birliğine katılma 
müraeaatini 31 Temmuz 1959 da yapmış, dört yıl 
süren müzakereler sonunda anlaşma, 25 Haziran 
1963 te Brüksel'de parafe edilmiş ve 12 Eylül 
1963 te Ankara'da imzalanabilmiştir. Anlaşma 
hükümleri, tedricen, hazırlık safhası (5 veya 8 
yıl) intikal devresi (12 yıl) ve nihai safha olmak 
üzere üç safhada tatbik edilecektir. Bu devreler
de bilhassa memleketimiz iktisadi durumunun ha
zırlık safhasından intikal safhasına geçişe elve
rişli olup olmadığı incelenecektir. İntikal safha
sında da Gümrük Birliği gerçekleştirilecek, zirai 
mahsul mübadelesinde, müşterek zirai politikasın
da, ithalât ve ihracat rejimlerinde mutabakata 
varılacak, üçüncü memleketler ile ticari münase
betlerde camianın müşterek dış tarifesi uygulana
caktır. Türkiye, işçilere, ulaştırma ve rekabete ta
allûk eden usul ve prensipler ve kendi iktisadi I 
politikasını camia tarafından takibedilen metotla
ra ve politikaya yaklaştıracaktır, 

Devletlerin aralarında iyi münasebetler ku- I 
rarken gaye, duyuş ve inanışlarda birlik ve ben
zerliğin «yaşama ve anlaşma» zeminini hazırla- I 
mak ve devam ettirmekte başlıca âmil olduğu bir 
gerçektir. İçeride sair zümrelere nazaran «mutlu J 
azınlık» dediği farklı kazançlı veya varlıklı züm- J 
relere hayat hakkı tanımıyan ve dışarıda, havada- I 
ki bulutta «kapitalizm ve emperyalizm» diye 
nem kapan bir ekonomik - sosyal mizaç sahibi 
devlet ve devletler, dâhilde fert mülkiyetini ve 
özel teşebbüsü ve hariçte barış içinde mübadele
leri kendine şiar edinmiş bir mizaca sahip devlet 
veya devletler ile sıkı ve samimî münasebetler 
kurmaz ve kuramazlar. 

Bizim için de keyfiyet aynıdır. İç ve dış siya
setimizin biribiri ile ahenkli ve uygun olmaları 
zaruridir. 

Ortaklık Andlaşmasmı Altılardan Fransa ha
len tasdik etmiştir. Diğer beş memleket de millî j 

4 . 2 . İ 9 6 4 0 : 3 
I mevzuat çerçevesinde onaylama formalitelerini bi

tirmek üzeredirler. Andlaşma tasdik belgeleri
nin Brüksel'de teatisini kovalıyacak ikinci ayın 
ilk gününden itibaren memleketimizin gireceği 
çetin ekonomik imtihan devresinde milletçe bir ve 
beraber olmaya mecburuz. (Bravo sesleri). 

Hükümetin memleket ekonomisinde dâhilen 
mülkiyet nizamı, serbest rekabeti piyasa ekonomi
sini tutması ve haricen de aynı yolları takibeden 
Ortak Pazar camiası, NATO ve CENTO teşki
lâtları ile iş birliğini geliştirerek devam ettirmesi 
ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyindeki 
başarılarını artırması Adalet Partisinin samimî 
ve daimi müzahereti ile desteklenecektir. (Bravo 
sesleri ve alkışlar.) 

Komşularımız: Iran; Formoza'dan örnek alın
mış zirai reformu başta gelmek üzere her sahada
ki inkılâplarını dikkat ve takdirle izlediğimiz ve 
incelediğimiz kardeş İran ile memleketimiz arasın
da sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik münase
betlerin de en üstün bir seviyeye ulaştırılması 
müstakbel dostluk gayretlerimizin başında gel
melidir. İran'lı kardeşlerimizin ve ilk müspet re
aksiyonu gösteren İran gençliğinin his ve fikirle
rine tercüman dost İran basınının ve bilhassa 
(Ittılaat) m, Kıbrıs hakkındaki yorumlarını şük
ranla anmak isteriz. (Bravo sesleri). 

Sosyalist Sovyetler Birliği : Dış politikamı
zın ana prensipleri ve mevcut taahhütlerimiz 
çerçevesinde. Sosyalist Sovyetler Birliği ile 

j karşılıklı iyi komşuluk esaslarına dayanan mü
nasebetlerimiz, Par] ömanterl erin ziyaretleri ve 
bilhassa Kruç.ef tarafından Atatüı4k'ün 25 nci 

J ölüm yılı münasebetiyle söylenen dostane söz-
J ler ile tedrici bir inkişaf arz etmektedir. Fa

kat, Sovyetler Birliği Hükümetinin, evvelice 
lâyıkı ile tenvir edilmiş bulunmalarına rağmen, 
Kıbrıs üzerinde mevcut akdî ve hususi bağla-

I rımızı bilmezden gelerek Kıbrıslı rumlarm 
haksız tezlerini destekliyen karan, şüphesiz 

I inkişafı istenen 'münasebetler ile bağdaştırıl a -
maz. 

Bulgaristan'da yaşıyan soydaşlarımızın, bu 
memleket ile aramızda mevcut anlaşmalar ve 
Devletler Hukuku prensipleri gereğince tanın
mış haklarından mahrum edilmemeleri sağlan
malıdır. 

Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanis
tan ile münasebetlerimizde (Atatürk - Venize-
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los) tarafından kurulmuş samimi dostluğun 
bozulmaması ve yaşaması ve bilhassa istanbul'
da pasaportlu - pasaportsuz ticaret ve saire ile 
meşgul onbinleree Yunan tabasının durumu, 
Kıbrıs buhranı sonunda iki memleket menfa
atlerinin emrettiği müsbet sonucun istihsalini1 

bağlıdır. (Bravo sesleri.) 
Yunan Hükümeti, NATO prensiplerine, in

san halk ve hürriyetlerine sadakat ve riayetini 
ancak, Adalı Rum çetecilerin dünyaca lanetle
nen cinayetlerini sona erdirmekte ve hiç olmaz
sa maddi zararların telâfisinde göstereceği an
layış ve davranış ile ispata muktedirdir, şans
lıdır. Yunanlı NATO müttefiklerimizin iki dün
ya bloku muvazenesinde de Türk - Yunan dost
luğunun taşıdığı ciddi ve önemli değeri tak
dirde Makarios gibi düşünmediklerine inanmak 
istiyoruz. 

Irak Hükümetinin âsi Barzani ve taraftarla
rına karşı giriştiği te'dib hareketinde, Hükü
metimizin aldığı mevcut anlaşma ve Devletler 
Hukuku prensiplerine uygun tedbirler, genç 
konuşumuzea memnunlukla karşılanmıştır. Ara
mızdaki tabiî ve manevi münasebetlerimizin 
iyileşmesini ve ihyasını, CENTO'daki eski ye
rini bir an önce almasını dilediğimiz İrak'ın, 
kısa zamanda iç zorluklarını yenerek, ekono
mik kalkınma çalışmalarına geçmesi en halisa
ne temennimizdir. Kıbrıs'ta Müslüman Türk
lere karşı işlenen Ortaçağ cinayetlerini bütün 
fecaati ile teşhir eden Bağdat Televizyonunun 
dört günlük programı dolayısiyle ve İrak Hü
kümetinin resmî sözcüsü mahiyetindeki «El 
Arab» (Gazetesinin neşriyatı, ile, «El Focrül 
Cedid» (Gazetesinde yükselen «İslâm kaybol
maz» kardeş sesinin kalplerimize doldurduğu 
sevine ve memnunluğu şükranla belirtmek 
isteriz. 

Suriye'nin de memleketimizle 'münasebetle
rinde İrak gvbi iyi anlayış yoluna girmesi sa
mimi temennimizdir. 

Kıbrıs faciası münasebetiyle Ürdün ve Lüb
nan basilimin kardeşçe ilgisi, Suudi Arabis
tan ' ın acımızı paylanması, Mısır başta gelmek 
üzere bütün a rap dünyası ile bizi yüzyıllarca 
bağlamış asil ve mukaddes kardeşlik bağlarının 
kuvvetlendirilmesinde, sağlam dostluklar ve sa
mimi münasebetler ihyasında daha fazla gecik
mememizi bir kere daha hatırlatırlatan bir 
uyarma vesilesi addolunmalıdır. 

. 4 . 2 . 1964 0 : 3 
Dış politikamızda Pakistan ve İran bastn 

olmak üzere bütün miislüman milletler, ara]) 
memleketleri, eski ve yeni Afrika, devletleri ile 
münasebetlerimizde bariz bir gelişme dilerken, 
hür milletler camiasının bir mühim üyesi olan 
komşu memleket İsrail ile iktisadi, ıtieari,s:na;i, 
zirai ve kültürel faaliyetlerimizin artmasında, 
Arap - İsrail anlaşmazlıklarına da bir çözüm 
ümidi görmekteyiz. 

Afrika Kıtasında istiklâl ve hürriyetlerine 
kavuşan ve sayıları 35 e yükselen genç, millet
lere karşı hariciyemizin imkânları öleüsünd * 
gösterdiği ve göstereceği yal-:m ve sıcak alâka
yı takdir ve şükran ile karşılarız. 

30 yıl önce, 19o<> de uzak yarınları gören 
Atatürk aynen şu dikkate değer sözleri söylü
yor : 

«Bugün, günün ağardığmı nasıl görüyorsam, 
uzaktan bütün, Şark milletlerinin de uyanışı
nı öyle görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine 
kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. On
ların yeniden doğuşu, şüphesiz ki, terakkiye 
ve refaha 'müteveccih vukubulacaktır. Bu mil
letler bütün güçlüklere ve bütün mânilere 
rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bek
liydi istikbale ulaşacaklardır. Müstemlekeci
lik ve emporyeliznı yer yüzünden yok olacak 
ve yerlerine milletlerarasında hiçbir renk, din 
ve ırk farkı gözetmiyeıı yeni bir ahenk ve iş 
birliği çağı hâkini olocakur.» 

Bugün de bu görüşle, hürriyet ve demokra
siye bağlı Kuvayı milüyeci Türk halk mı ıı his 
vo idealine, Cumhuriyetimizin temel prensip
lerine uyarak, istiklâl ve 'hürriyet mücadelesi 
yapan bütün milletleri, manen de olsa, daima 
destekliyeceğiz. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Şanlı tarihin ve millî ananelerin bize per
çinlediği bayrağı (bayrağımızdan, ınıücahitler 
yurdu Cezair'le, kardeş mcmldket Tunus'la., 
Libya ile diplomatik, kültürel ve iktisadi mü
nasebetlerimizin lâyık olduğu üstün seviyeye 
yükseltilmesi yolunda hariciyemizin gösterdiği 
gayretleri sonsuz memnuniyet ve şükranla kar
şılamakta y iz. 

Son yıllarda iç rejiminde demokrasi yolunda 
büyük gelişmeler gösteren, bilhassa turizmde 
bize Örnek olacak kadîm dostumuz İspanya ile 
münasebetlerimizin geliştirilmesi bizi memnun 
etmektedir. 
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Hariciyemizin uzak - doğuda bilhassa dostu

muz Japonya'ya, .münhasır kalan iktisadi, tica
ri, kültürel münasebetlerimizin daha yakınlaş
tırıcı ve geliştirici bir politika ile Kore, Tay
land, Vietnam, büyük nmslüman devleti En
donezya ve Malaya ve bilhassa zirai reformu
nu, köy ve yurt kalkınmasını ideal şekilde ta
mamlamış, yurt savunmasının örnek adası ha
line gelmiş Cumhuriyetçi Çin ve kalkınması 
birçok sahalarda numune alınabilecek büyük 
Hindistan ile de dostluk münasebetlerimizi 
genişletmesi ve kuvvetlendirmesi son derece lü
zumlu vo zaruridir. 

Bu kadar çok, çeşitli, çetin hizmetler bekle
diğimiz Dışişleri Bakanlığımızın kadrosu merkez 
teşkilâtı ve memurlarından başka 56 elçilik, 
5 delegelik, 79 muvazzaf, 43 fahrî konsolosluk 
ile tümü 183 misyondan ibarettir. Geçen yıl 
138 milyon 368 bin 191 lira iken bu yıl 86 
milyonu cari masrafları teşkil etmek üzere 
bütçenin 122 milyon 735 bin 693 lira oluşu, 
dünya milletleri içinde en mütevazi bütçeli 
memleketlerden biri bulunduğumuzun işaretidir. 
Küçük komşu, kardeş memleket Lübnan'ın Ha
riciye Bütçesinin 13 miyon 634 bin 400 Lübnan 
lirası (ki, 41 milyon T. L.) olduğunu ve nüfu
sumuzun ise 1/10 nisbetinde bulunduğunu ha
tırlarsak, Hariciye bütçemizin Yugoslavya'nın 
bütçesi ile dahi mukayesesine.» hacet kalmaz. 

Bu kadro ve bu mütevazi bütçeye rağmen 
Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı hizmetler de
ğerlendirilirse - birkaç şahsi ve siyasi tasar-
suflar musallatı nazarlıklar müstesna - Harici
yemizin fedakâr, vazifeşinas elemanlarını tak
dir ile anmak, hakbilirlik vazifesinin ifasıdır. 

Dış faaliyetlerimiz yönünden 13 sayılı Ka
nunun ortaya çıkardığı büyük güçlükler, ka
rışıklık ve zararlar daha fazla gecikmeden 
bertaraf edilmelidir. 

Siyasi ve şahsi tasarrufların Dışişlerimize 
soktuğu kimseler, kariyerden de gelmiş olsalar, 
şahsi ve ailevî durumları büyük milletinizin 
şerefi ile bağdaşamıyacak, kişiler cesur müda
halelerle bu bakanlıktan uzaklaştırılmalıdır
lar. Türklüğü temsil edemiy enler, terzil hiç ede
mezler. (Bravo sesleri.) 

Vatan ve milletseverliğini Dışişlerimizdeki 
hizmetlerinde yıllardır ispat etmiş çok değerli 
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Bakanımızdan, memurluk hissiyatından ve her 
türlü dış tesir ve mülâhazalardan masun ka
larak celâdet ve cesaretle, Dışişleri kadro
muzdan milletimizi temsil kudretinden mah
rum kimseleri süratle geri çekmelerini bekli
yoruz. Böylece genç ve enerjik değerlerin 
hizmet ve başarılarına imkân verilmiş, millet 
ve memleketimizin şu kritik devrede şiddetle 
muhtaç bulunduğu büyük hizmetler ve fay
dalar sağlanmış olacaktır. 

Halen içinde yaşadığımız ve geçiştirmek zo
runda bulunduğumuz çetin çağın bertaraf edi
lebilmesi, her şeyden önce kendi cemiyetimi
zin her türlü bölücü kin ve nefret tohumla
rından temizlenerek bir granit kütle halin o 
gelmesine bağlıdır. Gerginliklerin, küskünlük
lerin kaldırılmasında, iç ve dış düşmanlarımızı 
teşhiste ve defetmekte, millet ve memleketi
mizin ihtiyaç ve gayelerini yerine getirmekte 
her iyi imkân ve fırsatı, iktidar ve diğer mu
halefet partileri ile kardeşçe, Türkçe kullan
mayı şerefli bir borç ve vazife sayıyoruz. 
(Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Milletimizin iç ve dış düşmanlar karşısında 
bir bütün granit kaya olmasını sağlıyamazsak 
çiğnenecek bir kum yığını haline geleceğimizi 
bilmeliyiz. 

Kahraman Ordumuzun en mühim silâhlara 
sahip kılınmasında, demokratik cephede gördü
ğü ve göreceği şerefli vazifelerin değerlen.!: 
rilmesinde, geri kalmış memleketimizin bu kri
tik kalkınma devresinde son derece önemli dış 
ticaret ve ekonomi politikamızın sağlam esaslara 
bağlanıp yürütülmesinde, sanayi, ziraat, turizm, 
sağlık ve maarif ve bilhassa Avrupa'ya ihraca 
başladığımız insan gücü dâvalarımızın düzen
lenmesinde ilgili bakanlıklardan önce Dışişleri 
Bakanlığımıza düşen vazifelerin büyüklük ve 
ağırlığını asla küçümsemiyoruz. 

Bu takdir ile her müspet dâvada Dışişleri 
Bakanlığımızın başarısına yardımcı olmayı, 
millî murakabe hizmetimizin bize kazandıracağı 
bir şeref sayacağız. (Bravo sesleri.) 

Hükümette, Koalisyonda bulunmasak bile 
kendimizi daima ortak bildiğimiz başlıca ba
kanlık Dışişlerimizin 1964 bütçesinin milleti
mize uğurlar ve saadetler sağlamasını diler 
cümlenizi Adalet Partisi Grupu adına derin 
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s'aygılanmla selâmlarım. (Bravo sesleri ve şid- j 
detli alkışlar.) I 

BAŞKAN — Sayın Adalı... Yok, I 
Sayın Bekata. 
O. I-I. P. GRUPU ADINA lilbVA OĞUZ BU

LCA!1 A (Ankara) — Muhterem Başkan ve muh
terem arkadaşlarım, 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, dış 
meseleler hakkındaki düşüncelerimizi, C. H. Par
tisi Senato Grupu adına, ana hatlariyle arz ede
ceğim. 

Her şeyden önce şu hususu belirteyim ki, büt
çe içinde Dışişleri bir maddi yatırım Bakanlığı 
değildir. Fakat bir manevi yatırım manzumesidir. 
Bu itibarla onun kalkınma plânı içindeki yeri 
rakamlarla gösterilemez. Ama milletin bugününe 
ve yarınına ait millî kader plânı içindeki yeri bü
yüktür. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Tarih boyunca din. cihangirlik, sömürgecilik j 

gibi sebeplerle süregelen açık ve gizli savaşlar bu
gün geniş- anlamiyle ekonomik, sosyal ve ideolo- j 
jik meselelerin tahriki şekline bürünmüştür. 

Barışı sağlamak için savaşa hazır olma gay
retleri uğruna Devletlerin heba ettikleri büyük 
emekler ve milyarlar, yer yüzünün ekonomik 
ve sosyal hayatındaki muvazeneyi sağlamak yo
lunda, insanlığın müşterek mutluluğu uğruna 
harcansa özlediğimiz dünyaya daha isabetli gidiş
le. daha çabuk kavuşurduk. 

Fakat fertlerin hürriyet ve haklarını, can ve 
mal emniyetini korumakta, medeniyette ve teknik- ı 
te bu kadar ileri gitmiş olan insan idraki, bizzat j 
insanlığın gerçek büyük meseleleri üzerine ayın 
olgunlukla eğilerek çare bulma yerine, milletleri 
kütleler halinde tehdit ve imha çıkmazından he
nüz kendisini kurtaramamıştır. 

Bu itibarla, yer yüzünde, insanlığın saadet ve 
güven içinde milletlerin bugünlerinden ve yayın
larından. emin olarak huzurlu yaşıyabilmesi için 
insan cehdinden ve dünya imkân ve nimetlerin
den, Devletlerarasında muvazeneli bir yardım
laşmaya dayanan kardeşçe faydalanma idraki sağ
lanıncaya kadar milletlerin bu mücadeleleri de
vam. edecektir. Daha çok uzun zaman süreceği an
laşılan insanlığın bu hazin kaderine böylece işa
ret ederek geçeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ Türk Devletinin, dış politikadaki ye

rini bir defa daha birlikte gözden geçirelim : j 
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Gerçekte harbin, diplomasi âleminde bir dava

mı. gibi görünen bugünkü barış nizamı, bildiğimiz 
bir dünya muvazenesine bağlanmış bulunmakta
dır. Bu muvazenen i n başlıca iki blok arasında 
döndüğü ise bir vakıadır. Türkiye, dış politikada 
saldırıcı değil, savunucu, insan hak ve hürriyet
lerine saygılı, başkalarının topraklarında gözü ol-
mıyan, insanlığın müşterek mutluluğunu ist iyen 
barışçı blok içinde yer almıştır. 

Biz, Türkiye'nin dış politikada seçtiği yeri 
ötedenberi isabetli gördük ve görmekteyiz. Yurt
ta ve dünyada barış ülküsünün Türkiye ve dün
ya için doğruluğuna, münakaşa edilemez bir .he
def olarak inandığımız içindir ki, «Birleşmiş Mil
letler» i benimsiyoruz. Dış politikamız isabetli 
aşikâr olan bu ana hattı üzerinde NATO'ya ve 
OFNTOYa yürekten bağlı bulunuyoruz. 

(iüttüğümüz bu açık, samimî ve dürüst dış po
litikamızdaki kararlı tutumumuz Türk'e has olan 
millî bir karekterimizin belirmesine ve tanınma
sına da imkân vermiştir. 

Bugün Türkiye dostluğuna güvenilir, ahdine 
vefalı, imzasına inanılır, andlaşınalarına sâdık 
bir Devlet olmuştur. Bu sebepledir ki, itibarı ve 
kuvveti münakaşa edil m iyen güvenilir bir dış po
litikaya sahip bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk Devletinin dış politikadaki bu başarılı 

durumunu her şeyden önce bu politikanın millî 
oluşuna borçluyuz. Yani Hükümetlerin yönettik
leri dış politikamız, gerçekte şahısların ve parti
lerin. değil; toptan Türk milletinin malıdır. Bu
nun içindir ki, dış politikalarda hemen daima mil
letçe birlik ve beraberlik halinde; iç çekişmeler ne 
olursa olsun; bütün partiler toptan elele Hükü
metlerimize arka emniyetini, güvenini bir Büyük 
Millet olarak tam hissettirmesini bilmişizdir. 

İşte dış politikadaki itibarlı kuvvetimizin ha
kiki kaynağı bu şuurlu, millî bütünlüğümüzdür. 

Söz buraya gelmişken, bugünkü ve gelecek 
hükümetlerden bir isteğimiz olacaktır. 

Dış politikanın her noktasının sır olduğu de
virler geçmiştir. Çoğu zaman bir Hükümetin sır 
sayarak kendi vatandaşlarından sakladığı mese
leler, başka milletlerin gazetelerinde alelade ha
berler olarak yer almaktadır. 

Bunun için Hükümetler, - gerçek sırlar hariç -
dış politikayı her anlamda milletle beraber yürü
tebilmek için, olaylardan daima ve vaktinde mil
leti haberdar etmelidir. 
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Milletçe desteğin ve bütünlüğün asla gevşe

memesi için de Hükümet, dış politikada Büyük 
Millet Meclisiyle sıkı iş birliği halinde çalışma
lıdır. Bu düşünceye dayanarak, Hükümetin son 
Kıbrıs hâdiselerinde Meclisle ve partilerle iş ve 
fikir birliğine özel bir önem vermiş olmasını iyi 
karşılıyoruz ve buna her zaman itina etmesini 
bilhassa temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye bugün Avrupa'nın en kuvvetli ordu

suna sahiptir. Bu ordunun gücünün büyümesi 
yanında, iç politikada emniyet ve istikrarın yer
leşmesi, ekonomik sıhhatimizin ve kuvvetimizin 
artması dış politikamızı daha tesirli hale getire
cektir. 

Unutmıyalım ki, Türk vatanının mevkii ve 
Türk: milletinin büyük hasletleri dünyada bizim 
için mukadder politikanı ti, itibarlı olduğu kadar, 
gittikçe daha belirli bir şahsiyet kazanmasını da 
gerektirmektedir. Bunun için, iç çekişmelerin ger
çek demokrasilerdeki güvenli ve istikrarlı, tabiî 
hale bir an evvel erişmesini ve plânın süratle 
başarıya ulaşarak, harice normal ekonomik mü
nasebetler dışında muhtacolmaktan kurtulmayı 
müşterek bir millî arzu olarak belirtiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Birleşmiş Milletlere dâhil 113 devlet

ten yalnız 55 inde temsilci bulundurabildiğimizi 
düşünürsek dış temsilde henüz hangi safhada ol
duğumuz kolayca , anlaşılır. Dışişlerine bu ba
kımdan da ciddî ilgi göstermemiz gerekiyor. 

Bu şartlar içinde Dışişleri Bakanlığımızın ça
lışmalarını anlayışla ve takdirle görmekte haklı
yız. Bu münasebetle son günlerin iki mühim me
selesi üzerinde de kısaca duracağım : 

Yıllardır neticelenmesini beklediğimiz, Tür-
kiyenin Avrupa ekonomik topluluğuna ortaklığı, 
yani Ortak Pazara girişimiz 12 Eylül 1963 te 
Ankara'da imzalanarak tescil olunmuştur. 

Bunu, siyasi ve iktisadi hayatımızda ciddî ve 
önemli bir merhale olarak karşılıyor ve değerli 
bir başarı olarak kaydediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi Kıbrıs meselesine geçiyorum. Kıbrıs 

meselesi, Adadan başlıyarak bugün bütün dün
yayı alâkalandıran bir konu haline gelmiştir. 
Her safhasını adım adım takibettiğimiz Kıbrıs 
dâvasının nasıl ortaya çıktığı hepinizin malûmu
dur. 
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Londra ve Zürih anlaşmalarının esprisi için

de, Adada yaşıyan Türk ve Rum cemaatlerinin 
karşılıklı hak ve menfaatlerim teminata bağlıyan 
Anayasa, üç devletin garantisi altında bulunu
yordu. Bir yandan bu Anayasa tek taraflı ola
rak ihlâl edilirken, öte yandan masum Kıbrıslı 
Türklerin imhasına gidilmesine kayıtsız kalma
mız elbette mümkün değildi. 

Hükümetimizin, basiretli ikazlarının bir ne
tice vermemesi karşısında enerjik tutumu tak
dire lâyiktır. 

Hükümet bu konuda fevri hareketlere iltifat 
etmemiş, hakka ve hukuka saygılı kalarak, hak
ka ve hukuka saygısızlık eden tarafın, yabancı 
milletleri bir müddet aldatan haksız ve yanlış 
propagandasını da sabırla ve metanetle yenmesi
ni bilmiştir. 

Bu itibarla Londra Konferansı, bütün gayri-
nıüsait şartlara rağmen, lehimize neticelenmiş ve 
Kıbrıs meselesi artık yalnız bizim dâvamız ol
maktan çıkarak NATO nun bir meselesi haline 
getirilmiştir. 

Bu suretle bugün NATO nun müşterek kefa
leti altına alınmış olan Kıbrıs mevzuunda Türk 
tezi kazanmış ve ilk merhale başarı ile sonuçlan
dırılmıştır. Çünkü bizim tezimiz Adadaki Türk
lerin önce emniyetlerini sağlamak ve sonra bu 
emniyet havası içinde soydaşlarımızı devamlı 
teminata kavuşturmanın tedbirlerini hal yoluna 
koymaktı, işte Londra konferansında NATO ya 
bu ilk emniyet vazifesi verilmekle Türk tezi tat-
bika konulmuş oluyor. Bu kararın Yunan Hükü
meti tarafından da kabulü yerinde olmuştur. Bu
nunla beraber durum henüz ciddîdir. 

Şimdi milletçe, bunun yürümesini ve arkasın
dan Ada Türklerinin devamlı teminatının gerçek
leştirilmesini ümitle ve sabırla bekliyoruz. 

Kıbrıs dâvasında da bu neticenin süratle alın
masındaki başarımızı, Hükümetin enerjik müda
hale ve basiretli kararı, başta değerli Dışişleri 
Bakanımız olmak üzere, dışişleri mensuplarının 
temsil ve müzakere ehliyeti yanında, dâvayı mil
letçe benimsememizle ve müşterek millî davranı-
şımızdaki mâna ile değerlendirmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, dış politikadaki kararlı tutumumuzdan, 

ahden bağlı bulunduğumuz müttefiklerimizin, 
yakın ve uzak dostlarımızın ve komşularımızın 
dünya barışmdaki müşterek, başarılı hamlelerine 
ortak olmaktan memnunuz. 
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C. Senatosu B : 37 
Bunun yanı başında, henüz kendisini bula

mamış Devletlerin bilhassa Orta - Doğunun hu
zurlu ve istikrarlı, normal bir siyasi hayata bir 
an evvel kavuşmasını temenni ediyoruz. 

ö te yandan, hürriyet yolunda millî mücade
leden gelen ve mazlum milletlere ümit ve örnek 
olan Türk milleti olarak, dünyada henüz hürri
yet ve bağımsızlık sancıları çeken yüz milyona 
yakın insanın da süratle kurtuluşuna ve millî 
bağımsızlıklarına kavuşan devletler haline bir an 
evvel gelmelerini candan diliyoruz . 

Mulhtemenı aılkadaışllıarım. 
insanlık henüz tam huzur ve emniyet için

de değildir. Bu itibarla biz, «Birleşmiş Millet
ler» in yer yüzünde barış idealini gerçekleştire
cek bir teminat olacağı hakkındaki ümitlerimizi 
muhafaza ediyoruz. 

NATO ittifakının savunma gücünü daha da ço
ğalmış görmekle memnunluk duymaktayız. 

CENTO mm da gittikçe kuvveti, nüfuzu ve 
müessiriyeti artan bir gelişmeye erişmesi samimî 
arzumuzdur. 

Övünmeye lâyık bir büyük gücü temsil eden 
orduya malik bulunan Türkiye, dünya içinde ha
tırı sayılır bir mevkie ve kuvvete sahibolduğu 
kadar; dostluğu aranır ve güvenlir bir itibarın 
da mümessili olmuştur. 

Türkiye henüz mevcut bütün iç rahatsızlıkla
rına rağmen, bu güzel neticeye, dış politikadaki 
bu millî birlik havas iyi e ulaşmıştır. 

Bu kuvvet, zamanla çok daha sağlam ve emin 
•bir gelişmeye erişecektir. Demokratik düzen için
de iç hayatımızın ve ekonomik meselelerimizin 
hal yoluna girmesiyle, emniyet ve istikrarın en 
geniş mânada dcvamlılığiyle dış âlemde Devleti
mizin dostun ve düşmanın ciddiyetle hesaba ka
tacakları dalha da büyük ve tesirli bir güce ka
vuşması sağlanacaktır. 

Bunu süratle gerçekleştirmek ise, mensubu ol
makla iftihar duyduğumuz büyük Türk milleti
ne karşı hepimizin müşterek vazifemiz ve borcu
muzdur. 

Dış İişleri teşkilâtımıza, temsil ettiği büyük 
millete ve tarihî devlete lâyık olmak için daha 
çok başarılar diler, Senatonun değerli azalarım 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karasapan. Yalnız bir 
dakikanızı rica edeceğim, Sayın Yıldız, Sayın 
Arı?, Yoklar. Bakandan sonra bir senatörün 
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konuşmasına imkân verilebilmek için arzu eder
seniz, bakandan sonra size söz vereyim. 

CELÂL TKVFtK KAR ASAP AN (Afyon 
Karahisar) — Şimdi konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, oylama 'muamelesi 
bitmiştir. 

CELÂL TLVFİK KARASABAN (Afyon 
Karahisar) — Sayın Bakan, değerli Dışişleri 
Bakamınız, muhterem arkadaşlarım, birinci ha
tip arkadaşlarımızın adeta Dışişleri Bakanlığı
nın yükünü hafifletecek şekilde bütün dış mü
nasebetlerimiz hakkındaki mufassal konuşma
sından ve Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm dış po
litikamızın felsefesini hakikaten büyük bir be
lagatla ifade etmesinden sonra bana pek az bir 
şey kalıyor. 

Dış siyasetimizi bugün en ziyade 'meşgul 
öden Kıbrıs dâvası üzerinde arkadaşlarımız 
lâzımgelen kuvvetle 'konuştular. Bütçe konuşma
ları münasebetiyle bu mevzu üzerinde mütalâa 
serd etmek, zannederim ki, kâfi olımyacak'tır. Bu 
dâvanın bize Hükümet tarafından bütün safha-
lariyle ve hattâ icabederse gizli bir celsede izah 
edilmesini bekliyoruz. Çünkü elde mevcut ma
lûmatla her ne kadar Dışişleri Bakanlığı ile te
mas halindeysekte katı bir kanaat sahibi olma
ya imkân görememekteyiz. Bu hususta fazla 
nikbin olamıyacağımızı ifade etmek isterim. 
Şüphesiz kötümserde değiliz. Çünkü hakkımız
dan eminiz ve Ibu hakkın en iyi bir şekilde mü
dafaa edilmekte olduğunu da görüyoruz. Palkat 
bu dâvada bize karşı duran kuvvetler olduğu
nu da inkâr etmemeliyiz. .İnkisarı hayale uğra-
maktansa hakikatleri' bilip ona göre malûmat 
sahibi olmak ve Hükümeti ona göre takviye et
mek bize düşen ciddî bir vazife olsa gerektir. 

Kıbrıs dâvasında evvelâ mevcut garanti an
laşmaları, Anayasa gibi hukukî meseleler üze
rinde durduk. Hâdiseler elim oldu ve maalesef 
ibir sürpriz şeklinde tezahür etti. Ondan sonra 
birtakım hareketlerde bulunmak istedik. Fa
kat meselenin sirayeti ve memleketimize ımı-
cibolacağı büyük zararı hesabederek diploma
tik malûm yollara girdik ve şimdi Nato kuv
vetlerinin oraya çıkmasını bekliyoruz. Eğer 
Makarios bu işte tamamiyle menfi bir vaziyet 
almazsa,. Ondan sonra da biliyoruz ki, üç aylık 
bir devre için doğrudan doğruya bir 'müdahale
den tevakki edeceğiz ve tarafların ittifakla se-
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eecekleri bir aracı da İra işe mutat diplomatik 
yollardan bir hal çaresi aramaya çalışacak. Ve 
taraflar eğer bunu kabul ederlerse bu yoldan 
işin çözümüne gidilecek. Bütün bunları yapar
ken şüphesiz biz hem bizimle kader birliği yap
mış olan memleketlerle, hem de pek bağlı bu
lunduğumuz Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile iş 
birliği yapmak ve onlara güvenmek mecburiye
tindeyiz. Ümidediyoruz ki, gerek kader birliği 
yaptığımız devletler, gerekse çok güvendiğimiz 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bizi üzerinde bu 
kadar titizlikle durduğumuz ve katiyen dönmi-
yeceğimiz bir dâvada meyus etmesinler, hayal 
sukutuna uğratmasınlar. Türkiye, Cumhuriyet 
devrinin başından itibaren, Atatürk'ün Millî 
Mücadeleye giriştiği günden itibaren, kendi mil
lî menfaatlerini beynelmilel sulhun icaplariy-
le telif etmeye çalışmış, mübalâğalı hareketler
den tevakki etmiş ve bu sebeple itibar sahibi ol
muştur. Biz de bu yoldayız, hu yolda gidiyo
ruz. Onun içindir ki, bütün partilerimiz Hükü
metimizi dış siyasetinde daima takviye etmiş 
bu hususta çatlak sesler çıkmamıştır. Bütün 
temennimiz; Atatürk'ten bize vedia olarak ka
lan bu siyasetin takibinde Dışişleri Bakanlığı
nın büyük bir titizlikle çalışması ve bütün Türk 
milletinin arkasında olduğunu unutmadan millî 
dâvalarımızda en ufak bir feragate bile razı ol
mamasıdır. 

Muhterem arkadaşlarını, bütün dış siyaseti
mizi burada tekrar ele almayı lüzum görmedi
ğim gibi, bu hususta hepinizin de benden çok 
daha iyi malûmata sahibolduğuna eminim. Yal
nız, bidayetten beri, bu Parlâmentoya girdiği
miz günden beri bir nokta üzerinde mütemadi
yen durduk ve maalesef Hükümette de bulun
mak şerefine nail olduğum bir senelik bir zaman 
zarfında bu bizim üzerinde durduğumuz nokta 
üzerinde büyük bir terakki kaydedildiğine şa
hit olmadık. O da: Komşu memleketlerle, Orta 
- Doğu 'memleketleriyle münasebetierimizdir. 
Bu münasebetleri biz bâzan kendileriyle kader 
birliği yaptığımız büyük devletlerden fazla, 
âdeta kıraldan ziyade kıraliyet taraftarı olmak. 
suretiyle büyük bir akademik çerçeve içinde 
takilbettik. Atatürk'ün Millî Mücadele senelerin
den beri >esir milletlerin kurtuluşu uğrunda 
mücadelelerinde kendilerine müzahir olmak hu
susundaki prensiplerine ara sıra tam mânası 
ile sadık kalamadığımızı itiraf etmek mecburi-
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yetimleyiz. Ufak bir misal olarak Cezayir'i arz; 
etmek isterim. Bundan aşağı - yukarı üç. sene ev
vel bu mevzuu ele almış ve Hükümetimizin' 
Amerika'nın, İngiltere'nin Cezayir'i yarı resmi 
tanımış olması halinde âtıl kalmamasını, esasen 
De Gaulle'ün de bu işe bir hal çare.ji aramak
ta .olduğunu ve anlaşmak üzere bulunduğunu 
söylemiş ve biran evvel harekete geçilmesini 
talebetmiştik. Maalesef bu arzumuz mesmıı olma
dı. Ve ancak biz Cezayir, Fransa ile anlaştıktan 
sonra tanımak cihetini aşağı - yukarı tercih et ' 
tik ve geç kaldık. Bu bize yakışmaz bir hare
ketti. Kaldı ki, dediğimiz gibi, aynı camiada? 
aynı siyaseti takibettiğimiz büyük devletler bi
le bu hususta cesaretli adımlar atmışlardı.-
Bunun neticesi şu oldu; yalnız bizim bakımı
mızdan değil, meselâ Fransa'yı ele alırsak, ken
disiyle büyük dostluk münasebeti idame etti
ğimiz ve hakikaten sevdiğimiz Fransa'yı naza
rı dikkate alırsak, bu işe başladığı sekiz sene
den beri takibettikleri siyasette tamamiyle aksi 
neticeler vermiş ve maalesef bugün Cezayir 
bir halk cumhuriyeti olmuştur. Ve Cezayir 
maalesef bize pek dost olnııyan çevrelerin des
teğine nail olmuş ve onların ekonomik ve filo-
zofik sistemlerine kaymış ve pek güç. bir vazi
yete düşmüştür. Bunda Batılı devletler olarak 
hepimizin büyük hissesi vardır. Binaenaleyh, 
bu yakın mazinin derslerinden de istifade ede
rek, taahhütlerimize, prensiplerimize daima sa
dık kalmak şartı ile komşularımızla, bir bölge
de yaşadığımız memleketlerle ve şimdiye ka
dar, bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, istik
lâllerine kavuşamamış memleketlerin kaderi ile 
daha cesurane, daha büze yakış:r şekilde meş
gul olmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, vaktinizi fazla alma
mak için Dışişleri Bakanlığının bünyesine es

ki bir mensubu olmak itibariyle temas etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Müddetiniz de doldu efendim. 
Lütfen toplayın. 

C. K. M. P. GIİUPU ADINA CELÂL TEV-
FİK KARASAPAN (Devamla) — Bendeniz 
Dışişleri Bakanlığında, Kâtibi Umumi Muavini 
olduğum zaman o bakanlığın kadrosu ne ise bu
gün de aşağı - yukarı odur. Halbuki o zaman
dan bu yana 14 sene geçti. Bu 14 sene içinde 
bakanlık teşkilâtı tevessü etti, ihtiyaçları faz-
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lal aştı. Ve görülüyor ki, esasen 55 elçilikle de 
beynelmilel münasebetlerimizi hakkiyle idame et
tirmek imkânı da maddeten kalmamıştır. Kal
dı ki, bu elçiliklerin kadrosuna bakılırsa, elçi, 
yahut büyük elçi hariç, bâzı ahvalde tek bir1 

memur bulunduğu ve bunun hastalanması, yahut 
her hangi bir mazereti halinde işin kime kalaca
ğının bilinmediği bir vakıadır, bir hakikattir. 
Bu işin üzerine ciddiyetle eğilmek ve dışişleri 
kadrosunu biran evvel takviye etmesi ve bilhas
sa elçiler, büyükelçiler hususunda daima üze
rinde durduğum meslekî evsaf arama hususu
na dikkat etmek çok lüzumludur ve esas olsa 
gerektir. Bugün hariciyenin bünyesinde, mer
kezde vazifeleri olmıyan büyükelçi ve elçiler bu
lunmaktadır. Bunlar vaktiyle şu veya bu sebep
lerle vazifelerine nihayet verilmiş arkadaşlar
dır. l^akat Danıştaya müracaat etmek, veya Bü
yük Millet Meclisine müracaat etmek suretiyle 
haklarında alman bu haksız tedrirleri izale et
tirmişler ve haklarına kavuşmuşlardır. Fakat 
münhal olmadığı için, yakutta şu veya bu sebep
lerle şimdi hepsi merkezde vazife beklemekte
dirler. Bunların çoğu meslekten yetişmiş, de
ğerli, vücutlarından istifade edilir arkadaşlardır. 
Bir tarafta bunlar dururken, bir tarafta, harici
ye bünyesinde, meslekten olmıyan ve kanaati
mizce1 meslekte tutulmalarına mutlaka lüzum ol
ınıyan birtakım zevat vardır. Bnaeıraleyh İm 
işlerinde meslekten olan ve meslekten olduğu 
kadar da memleketin yüksek menfaatlerini tak
dir edecek bütün evsafı haiz bulunan eski arka
daşımız ve muhterem arkadaşımız Dışişleri Ba
kanından himmet bekliyoruz. Bunun biran ev
vel halli gerek memleketin gerek hariciyenin 
menfaati bakımından lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlar, vakit çok ilerledi ve 
ben de söyliyeceklerimin esaslarım arz etmiş bu
lunuyorum.. Dışişleri Bakanlığına çok müşkül 
olan şu safhada, çok mesuliyetti olan şu anda 
bütün kalbimle başarılar temenni eder ve ıııcııı-
letinıizin de bugün içinde bulunduğu gailelerden 
Dışişleri Bakanlığının çalışmalariyle olduğu ka
dar, Hükümetin de bu işe lâzımgelen ehemmiye
ti vermesini ve bizimle işbirliği tesis etmek su
retiyle hallini temenni eder, hepinizi hürmetle
ri inle selâmları m. (Alkış]ar). 

BAŞKAN - - Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
si üzerinde 119 sayın üye oy kullanmış, 115 ka
bul. -') ret, 2 cekinser ov verilmiştir. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri; söze başlarken ilk 
zevkli vazifem, gerek hakkımızda çok âlicenap 
çok m üt e fit sözler lütfeden ve eemilekâr ten-
kid ve dilekleriyle bizleri irşat buyuran muh
terem senatörlere yürekten şükranlarımı sunmak 
olaca'ktır. Bu geceki görüşmeden çıkan en se
vindirici, en çok iftihar verici netice, dış politika 
konusunun bütün milletin ve necip milletimizi 
şuurla temsil eden Parlâmentomuzdaki bütün 
partilerin nazarında, hakikaten partiler üstü bir 
millî mevzu olduğu delilinin bir defa daha en 
parlak tarzda teyidedilmiş olmasıdır. Bu muh
teşem birlik, düşmanlarımızın görüşmelerimiz
den almaları gereken büyük bir derstir. 

Muhterem senatörler, benden evvel konuşan 
Sayın Tevetoğlu, Hariciye bütçesini ve dış poli
tikamızı o kadar büyük bir belâgatle ifade bu
yurdular ki. Sayın Bek at a o kadar vukuflu ko
nuştular ki, Sayın Karasapan da tenkidleriııi <> 
kadar güzel irşat buyurdular ki, biliniyorum 
artık bana söz düşüyor mu? Fakat her şeye 
rağmen müsaade buyurursanız birkaç noktaya 
temas etmek isterim. 

Karma Bütçe Komisyonu müzakereleri sıra
sında olduğu gibi, sayın senatör ve milletvekil
lerini izin Bakanlığımın faaliyetleri ile ilgili ola
rak ileri sürdükleri yapıcı tenkit ve temenniler, 
bizim için daima değerli birer talimat olmakta, 
nıiitaakıp yıla taallûk eden çalışmalarımızda,, 
bize ışık tutmaktadır. Daha önce yapılmış teıı-
kid ve temennilerin 1963 yılı içindeki çalışma
larımızda olumlu ve fa id eli sonuçlar sağladığını 
izahatımın mütaakıp kısımlarında müşahede bu-
yuracaksaınız. Ayrıca, bu izahatınım şimdi din
lediğiniz beyanlarda söz konusu edilen hususla
rın büyük kir kısmına cevap verecek nitelikte 
olacağına, inanıyorum. Bunun dışında kalan so
ruları ve diğer bilgi taleplerini aldığım notlara 
dayanarak sırasiyle cevaplandıfnıaya çalışaca
ğım. 

Sayın senatörler, 
Malûmunuz" olduğu üzere, yerleşmiş bir gele

nek, her sene Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, hu
zurlumda görüşülmesi münasebetiyle, dış siya
setimizin ve bunun tatbikatiylc ilgili çalışmala
rın. toplan gözden geçirilmesini îcaheftirrııeklc-
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dir. Bu görevi, bu defa lâyık olduğu önemle 
yerine getirmeye -başlarken, mûtadolduğu üze
re, sırasiyle dünyada'ki siyasi durum, üyesi bu-. 
lunduğumuz ittifaklar, umumi olarak yabancı 
memleketlerle ikili münasebetlerimiz, dış siya
setimiz veçhesinden bâzı iktisadi meseleler, yurt 
dışındaki soydaşlarımız ve nihayet, Bakanlığım
la ilgili muhtelif idari konuların üzerinde dura
cağım. Ancak, bu mâruzâtıma geçmeden önce, 
gerek meselenin mahiyetine, gerek biraz önce 
bâzı muhterem hatiplerin gayet yerinde bir en
dişe ile temas etmelerinden doğan lüzuma bina
en, Kıbrıs konusuna müsaadenizle öncelik vere-
ğim. 

Muhterem senatörler, 
Kıbrıs buhranının bütün safhaları hakkında 

ve ayrıca Londra Konferasma tekaddilm eden 
günlerde ki elem veren gelişmeler hakkında Mil
let Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna Lond
ra'ya hareketimden önce malûmat arz etmiştim. 

Kıbrıs Cumhuriyetini vücuda getiren, ve Tür
kiye, Yunanistan ve Birleşik Kırallık arasında 
imzalanan, Londra ve Zürich Anlaşmalarının 
henüz mürekkebi korumadan, başta Makarios ol
mak üzere, Kıbrıslı Rum. idarecilerin .Sayın Te-
vetoğlu'nun pek beliğ bir surette belirtikleri 
veçhile mevcut rejimi bir geçici devre, bir basa
mak telâkki ederek, bizzat kendilerinin de im
zalamış bulundukları Anayasanın tadilini ve 
Tüı'klere tanınmış hak ve menfaatlerin, teker 
teker ilgasını temin için, nasıl dolambaçlı yola 
saptıklarını, muhtelif vesilelerle huzurunuzda 
tafsil en anlatmıştım. Hükümetimizin mütead
dit, ve ısrarlı ikazlarına rağmen, Rum idarecile
rin, bu tehlikeli yolda yürümeye devam etmiş 
olduklarını, keza teferruatı ile bilginize sunmuş
tum. 

Ayrıca, Kıbrıslı Rumlar- tarafından yaratılan 
ağır tahrik ve şiddetli baskı havası içinde, 
2L Aralık, ve onu takibeden günlerde, patlak 
veren vahim ve kanlı hâdiseler ve Türk Cema
atine karşı girişilen menfur tecavüzler, bunlar 
karşısında Hükümetimizin azimkar tutumu, ve 
taraf olduğumuz Garanti Andlaşması çerçeve
sinde, üçlü müdahaleyi kademe kademe tahak
kuk ettirmek için, giriştiğimiz gayretleri tafsi
lâtı ile belirtmiştim. 

Bilindiği gibi bu teşebbüslerimiz neticesinde, 
İ'K* teminatcı devlet (Türkiye, İngiltere, Yuna- I 
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nistan) geçen 26 Aralıkta, müşterek müdahale 
hususunda mutabakata varmışlar, Adada siyasi 
bir İrtibat Komitesi kurulmuş ve İngiliz Gene
rali Young'un kumandasında, teminatcı devlet
lerin kuvvetlerinden müteşekkil, bir kuvvet, sü
kûnu teminle görevlendirilmiştir. 

Bir taraftan müşterek müdahale mekaniz
ması, Ada'daki sükûnu temine gayret ederken, 
diğer yandan, İngiltere'nin, Kıbrıs'la ilgili bil
cümle konuların, gözden geçirilmesi için, Lond
ra'da bir Konferans toplanmasını teminen, yap
tığı teklif kabul edilmiştir. 

Bu safhada, Ada'da kendi menfur icra atiyi e, 
kendi kendini yitiren Kibrıs Hükümeti yerine, 
Kıbrıs'ta, asayişi teminle görevlendirilen İngiliz 
Generalinin idaresindeki müşterek kumandanlı
ğın, hüküm süren anormal şartlar içinde, nispî 
sükûnu sağlamak için giriştiği gayretler teslim 
edilmekle beraber, bu görevin maalesef bizi tam 
mânasiyle tatmin edecek şekilde icra edilmediği 
göi'üimüştür. Zira adada, can emniyeti yüzde 
yüz sağlanamadığı gibi, Türk Cemaatinin mal
larına karşı, ramların tecavüzü durmamış, bilâ
kis tecavüzler dinî mahallere kadar uzanmıştır. 
Adada Rum cemaatinin tahrik ettiği gergin ha
vanın izalesi, münkün. olmamıştır. 

Tünk Hükümetinin, muztar durumda bulu
nan soydaşlarımıza yaptığı ilâç, tıbbi malzeme, 
gıda maddesi gibi yardımlara Rumlar tarafın
dan çeşitli mâni ve güçlükler çıkarılmaya yelte-
ni İm iştir. 

Muhterem senatörler, 
Kıbrıs dâvasının barışçı yollardan halledil

mesi için, teenni ve soğukkanlılıkla hareket et
meyi şiar edinmiş olan Hükümetimiz, Londra 
Konferansına katılmaya karar vermiştir. 

Çok çetin bir hava içinde geçen Londra Kon
feransının safhaları hakkında, siyasi partiler ve 
bağımsızlarla tabiî senatörlerin temsilcilerinden 
mürekkep bir heyete Konferans süresince, Ba
kanlığım Genel Sekreteri tarafından peyderpey 
izahat verilmiştir. Temsilciler kendi gruplarını, 
bu izahat çerçevesinde tenvir etmiş bulunmakta
dırlar. 

Bu itibarla ehemmiyetine binaen, Londra 
Konferansının, huzurunuzda, bir icmalini yapa
rak, bu konferans sırasındaki faaliyet lir im izi 
ve intibalarımızı arz etmekle yetineceğim. 

Kıbrıs Konferansına katılmak üzere Türki
ye'den ayrılırken, cereyan edecek görüşmelerde 

399 — 



C. Senatosu B : 37 
bizim irin başlıca iki ehemmiyetli konu mevcu-
dolduğunu açıklamıştım. Bunların birincisi, 
her şeyden evvel ve acele olarak adada tam ve 
•bütün Kı'bns'ı kapsıyacak surette emniyetin te
essüsü şartlarını sağlamak; 

İkincisi de, Aralık ayında ram cemaatince 
plânlı bir şekilde Türk Cemaatine karşı girişil-
diği bütün tarafsız çevrelerce de anlaşılmış bulu
nan silâhlı tecavüz ve kıtal hareketlerinin 
alıkça ortaya koymuş olduğu bir gerçeğe uygun 
olarak, yeni Kıbrıs statüsü üzerinde yapılacak 
görüşmelerde Kıbrıslı kardeşlerimizi daha kâmil 
garantilerle teçhiz etmek hedefi idi. Keza Lon
dra'ya giderken, bu maksatla yapılacak görüşme
lerin, çok çetin safhalar göstereceğine de işaret 
etmiş, ve buna rağmen, bütün gücümüzle, bu müş
külleri, safha, safha da olsa, bertaraf etmek hu
susundaki sarsılmaz azmimizi belirtmiştim. 

Londra'da üç hafta süren müzakereler sırasın
da, Heyetimiz, bu iki hedefin sağlanması istika
metinde, bütün gücü ile çalışmıştır. 

Malûmunu?, olduğu üzere, Londra Konferan
sı. önce üç teminatçı Devletin Dışişleri Bakanları 
arasında, 13 Ocakta yapılan bir seri temasları 
müteakip, 15 Ocakta toplandı, ilk ietimada, in
giliz Temsilcisi Mr. Dunean Sandys'in Başkanlı
ğında, her iki cemaat temsilcilerinden mürekkep, 
üçlü bir çalışma grııpıı teşkil edildi. Bu grup, 
çalışmalarından, Türk ve Yunan Dışişleri Bakan
larına bilgi verdi. Bittabi, bu grupun faaliyeti dı
şında, bütün Konferans süresince, taraflar ara
sında da, devamlı surette ikili temaslar yapıldı. 

Konferansta muhataplarımıza, Kıbrıs mesele
sinin bütün veçheleri tarafımdan tafsilen izah 
edilmiş, Adanın coğrafi mevkiinin, stratejik du
rumunun ve üzerinde yaşıyan iki Cemaatin hu
susiyetleri belirtilmiş, Londra ve Zürih Anlaş
malarının taraflar arasında nazik bir denge kur
duğu, bu sistemin dayandığı siyasi* ve hukukî 
esaslar etraflı surette anlatılmıştır. 

Bundan sonra, son üç buçuk yıl boyunca, Kıb
rısl ı Hum idarecilerin, Anayasa ve Anlaşmaların 
tatbikatına nasıl mâni oldukları, «Rnosis» cere
yanını nasıl teşvik ettikleri, Kıbrıs Türklerine 
karşı nasıl devamlı ve esaslı bir tahrik kampan
yasına giriştikleri, bu idarecileri ikaz için yaptı
ğımız mütaaddit teşebbüslerin nasıl neticesiz kal
dığı, Kıbrıs Rumlarının Anlaşmalar ve Anayasa-
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yi değiştirmek için, saptıkları dolambaçlı yollar
da muvaffak olamayınca, ne suretle kuvvete baş
vurdukları ve bunun neticesinde vukubulan son 
fecî olaylar, teferruatı ile izah edilmiştir. 

Netice olarak, tarafımızdan Kıbrıs dâvasına, 
Türkiye'nin verdiği ehemmiyet hiç şüpheye ma
hal bırakmıyacak şekilde tebarüz ettirildikten son
ra, adadaki kanlı hâdiselerin müsebbiplerinin, ce
zalandırılması, tazminat ödenmesi, evleri tahribe-
dilmiş Kıbrıs'lı Türk soydaşlarımızın emin yer
lerde iskânı, aynı zamanda Adada, emniyetin ve 
normal hayat şartlarının avdeti için, gereken bü
tün tedbirlerin derhal alınması, bu tedbirlerle 
birlikte, Kıbrıs'ın müstakbel statüsünün, ileride 
benzeri hâdiselerin tekerrürüne kesin surette en
gel olacak şekilde tesbiti ve bundan böyle, Kıb
rıs Türklerinin can, mal, hak ve menfaatlerinin 
munzam ve fiilî teminatla korunması istenmiş
tir. 

Kıbrıs Türk Cemaati Temsilcisi de, geçmiş tec
rübelerin, Türklerin meşru haklarının, artık iki 
Cemaat arasında, maddi bir ayrılma olmaksızın 
adada korunmıyaeağını sarahaten gösterdiğini, 
hâdiselerin ışığı altında, bundan böyle iki cemaa
tin eskiden olduğu gibi iç içe değil, ancak yanya-
na yaşamalarının mümkün olabileceğini söylemiş 
ve bunun sağlanmasını ısrarla taiebetmiştir. 

Yakın ve uzak maziden ve geçirilen acı tecrü
belerden ilham alan bu haklı ve âdi! görüşümüze 
mukabil, karşı tarafın ileri sürdüğü tez: Kıbrıs'
ta şimdiye kadar karşılaşılan güçlükleri ve son 
kanlı olayların sebebini Zürih ve Londra Anlaş
maları sistemi içinde, Devlet işlerinin Kıbrıs hal
kının çoğunluğunun iradesine göre» yürütüleme-
meşine bağlamakta ve samimiyetsizliği aşikâr ve 
artık kimseyi gafil avlıyamıyacağı muhakkak olan 
bir teminat va'di ile, adadaki Türk Cemaatini âdi 
bir azınlık seviyesine indirmeye matuf bulun
makta idi. 

Bu iki zıt tez karşısında, ingiliz tutumu me
selenin mevzileştirilerek bir kompromi formülü 
çerçevesinde mümkün olan süratle halledilmesi is
tikametinde olduğu intibaını vermekte idi. 

Bu durumda Konferans çok ciddî ve hattâ 
buhranlı safhalar arz etti. 

Zürih ve Londra Anlaşmaları, Kıbrıs'ta esa
sen iki ayrı cemaate istinadeden federal bir ida
renin tesisi için hukukî temeller vaz'etmişti. İki 
cemaatin artık bir arada: ic ice vaşamasnım kati-
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yen mümkün olmadığı sarahaten tebellür ettiğine 
göre, bıı sistemin coğrafi ve fiilî mesnetlerle ta
mamlanması ihtilâfın halline en mâknl ve amelî 
bir yol olarak görülmekte idi. 

Heyetimiz bu esaslar dairesinde ana hatları, 
adada yaşıyan iki ayrı cemaate «coğrafi ayrılık» 
ve «Etnik grupların kendi kendilerini idare et
meleri» şeklinde özetlenebilecek görüşlerimizi bü
tün açıklığı ve etraflı delillerle izah etmiştir. Sa
yısız temaslarımız, radyo, televizyon mülakatları
mız, basın mensuplariyle her gün görüşmelerimiz 
olmuştur. Şimdi dünya umumi efkârında gittik
çe artan bir alâka topladığını gördüğümüz bu 
görüşün, Konferansın önümüzdeki devresinde be
nimsenmesi ve kabulü en büyük temennimizdir. 

Sayın Senatörler, 
Londra Konferansı sırasında, gerek Ankara'

da gerekse muhtelif dost memleketlerdeki temsil
ciliklerimiz vasıtasiyle yapılan teşebbüslerle, Tür
kiye'nin Kıbrıs dâvasına atfettiği büyük önem 
bütün veçheleriyle tebarüz ettirilmiştir. 

Yukarda tasvirine çalıştığımı 'hava içinde, 
Londra Konferansında, Kıbrıs'ın üstiıklâliyle il
gili, uzun Vadeli hır hal tarzı [hususunda, 
henüz (belirli resmî bir inkişaf ka'ydedilemedi-
ği cihetle, bu safhada Adadaki müstacel emni
yet konusunun ele alınması ön plâna gelmiş
tir, 

İngiltere'nin, mevcut kuvvetleriyle, ve dün
yanın mrlhtelilf noktalarında deruhte ettiği ine-
suliyetler muvacehesinde, Adada, uzun müd
det polislik vazifesi ifa. edemiyeceğini ileriye 
sürmesi üzerime, Adada, can ve mal emniyeti
nin tesirli şekilde sağlanması ve idamesi tein, 
NATO üyesi devletlerin 'tefrik edecekleri kar
ıma bir barış kuvvetinin, Adaya 'gönderilmesi 
fikri, müzakere konusu olmuştur. 

Konferansın bu safhasında, İngiltere Hü
kümeti tarafından, bu nazik meseleye. Ameri
kan Hükümetinin alâkası celibedilmiştir. Hü
kümetimiz de tbuna muvazi olarak, "Kıbrıs'ta, 
'her şeyden evvel, can ve mal emniyetinin, sağ
lam surette yerleşmesine, atfettiğimiz 'büyük 
ehemmiyeti, dost ve 'müttefik Amerika Hükü
metine 'belirtmiştir. 

Kıbrıs'ta cereyan eden vahim olaylardan, 
teessür duyduğuna inandığımız, insan ıhak ve 
'hürriyetlerine kıymet veren ve Batı ittifakı
nın 'her türlü sarsıntıdan masun kalmasına at-
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fettiği önem herkesçe müsellem olan Amerikan 
Hükümeti, bu barış vazifesinde, 'görev almayı 
kabul etmiştir. Bu karar, 3ıiç şüphe yok ki, 
müspet bir gelişme olmuştur. 

Mütaakıben, Amerika ve İngiltere Hükü
metleri, müşterek (bir teklifte bulunmuşlardır. 
Güvenliğin tesisi için, Kılbrıs'a, NATO 'üyele
rinden kuvvetler gönderilmesi, ve Kıbrıs an
laşmadığına âti için devamlı bir -çözüm yolu 
bulunmasını teminen Amerika Birleşik Devlet
leri ve ihtilâfa taraf olmıyan. devletlere mensup 
'bir aracı sağlanarak, çalışmalara devam olun
ması yolundaki 'bu teklifler, Kıbrıs'ta evvel
emirde soydaşlarımızın can, mal, hak 've men
faatlerinin, sağlam >ve fiilî teminat altına alın
ması (ve böylece Adada sulh ve sükûn temin 
edildikten sonra, Kıbrıs'ın istikbalinin tatmin
kâr bir şekilde tâyini yolunda, başlangıçtan 
beri ileri sürdüğümüz görüşlere uyfgıın düş
mekte idi. Bu itibarla teklif tarafımızdan da 
kabul edilmiştir. Keza teklife Yunanistan 
Hükümeti ve Kıbrıs Cumhurbaşkan Yardım
cısı Dr. Fazıl Küçük'te iltihak etmişlerdir. 

Kıbrıs'taki Türk ve Yunan birliklerinin de 
clalh.il olacakları 'Karma Barış Kuvlveti yeni (bir 
kuvvet lolmayılp, üçlü müdalhale çerçevesinde, 
•mevcut kuvvetin genişletilmesine nvâtuf 'bir 
tertiptir. Bu kulvvet sayesinde, ilk plâna ıge-
çen iç güvenlik konusu, kuvvetli bir teminata, 
bağlanmı ş ol aeaktır. 

Muhterem senatörler, 
Londra Konferansının ilk ihzari safhası 

'bitmiş, ve /bu safhada bütün Kıbrıs'ın sathın
da, tam emniyetin ilk şart olduğu hakkındaki 
Türk görüşü kahul edilerek, (bildiğiniz gibi, 
Adada Amerika Birleşik Devletleri 'başta ol
mak üzere, dost ve müttefikimiz NATO Dev
letlerinin de iştirakiyle, İhalen temim atçı dev
letler olarak Türk, İngiliz ve Yunan kuvvetle
rinden kurulu üçlü barış kuvvetinin, 10 hin ki
şilik bir kulvvet halinde takviyesi kararlaştı
rılmıştır. 

Yetkilerinin teferruatı henüz müzakere 
edilmekte ve tabiatiyle içinde 'Türkiye'nin 
Temsilcisi de bulunacak olan, Ibir sivil oı'gan. 
bu kuvvetin komurt anına, idari konularda di
rektifler verecektir. Bu suretle, Kıforıs ida
resinin, Ruim kanadının, Türk cemaatinin 
hak ve menfaatlerini zedeleyici hareketlerine 
de, imkân bırakılmamış olacaktır, 
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Arz ettiğim gibi, emniyetin teessüsü konu

sundaki görüşümüzü kabul ettirmek daihi, çe-
tiıı müzakerelere mevzu teşkil etmiştir. Bu 
sebeple, elde edilen neticeyi, azmışa mamak ge
rekir. Uzun vadeli (hal 'tarzı konusu, görüşme
lerin 'bundan sonraki safhasında tekrar ele 
alınacaktır. 'Bu 'müzakerelerin de çok güç saf
halar 'göstereceği şüphesizdir. Bununla bera
ber, Kıbrıs dâvasında milletçe 'gösterdiğimiz 
birlik, ileri sürdüğümüz taleplerin âdil, haklı 
ve mâkul oluşu sayesinde, İm sahanın da, 
memleketimiz için, müspet Ibir şekilde .sonu'çla-
nacağına inanıyorum. 

Adadaki cemaatimizin, bugün mevcut re
jimden daha ileri \garantilere ihtiyacı olduğu 
gerçeği, belki arzu ettiğiniz süratle olmamak
la Iberaber, pek çok dost memleketler efkâ
rında ve resmî çevrelerinde, artık iyice anla-
,ş ılımaktadır. Hukuka riayeti şiar edindiği de
recede (haklı davasındaki azmi de aynı nis-
Ibette sarsılmaz bulunan 'Türkiye'nin, makûl 
ve haklı görüşünün, neticede bu konuda da 
kabul edileceğinden şüphe etmiyorum. 

Kıbrıs Türklerinin, meşru bak ve emelleri
nin korunması yolunda tek makûl 've çıkar yo
lu kapsıyau .görüşlerimizle azmimiz, artık (her
kesin malûmu olmuştur. Bütün alâkalı 'hükü
metlerin, bizim için hayati olan bu dâJvada, 
ımüşterek menfaatlerimizin ve ahdî taahhütle
rimizin emrettiği şekilde, Türküye ile işbirli
ği yapmaları, sağ duyudan hareket ederek, hak 
've nasafet esasları çerçevesinde milletlerarası 
ihtilâflara müsait 'bir konuyu hak 've nasafet 
esasları cefeevesin.de 'başarılı bir- sonuca ulaş
tırmaları en samimî temennimizdir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi konuşmamın başşmda teshil ettiğim 

sıra çerçevesinde diğer konulara gediyorum. 
Dünyadaki genel siyasi durum, Küba buh

ranının ferdasından 'beri milletlerarası ununa-
sebetlerde bir yumuşama 'zemininin belirmesi 
üzerine bunun işlenmesine matuf bulunan, gay
retler çerçevesinde, 'gelişmektedir. Geieen Ağus
tos'ta nükleer denemelerin kısmen yasaklan
masına dair Anlaşmanın, (birkaç istisna ile he
men 'hemen bütün dünya milletleri tarafından 
imzalanması üzerine, açılan yeni saflhada bir
takım iktisadi 've malî âmillerin de tesiri ile, 
Doğu ile 'Batı arasında, daha geniş ölçüde ti-

; cari ve kültürel münasebetlere (geçilmesi teza
hürlerine raslaıımıştır. 'Silâhsızlanma mese
lesi Cenevre'de yeniden 'müzakerelere tabi tu
tulmuş bulunmaktadır. Gazetelerde de (görül
düğü veçhile, Başkan J'ohnslon, anlaşma ol ma
sa. daihi Amerika 'Birleşik Devletleri Hükümeti
nin ihtiyaç fazlası silâlh stokları yapmamaya, 
asli ehemmiyeti bulunmıyan birçok askerî te
sisleri kapamaya, zenginleştirilmiş uranyum 
istihsalini % 25 nisbetinde azaltmaya karar 
verdiğini açıklamış, ve Sovyetler Birliğini de 
aynı şeyleri yapmaya davet etmiştir. Sovyet
ler Birliğinde şu sırada hu tatbikata muvazi 
bir hareket hatlı henüz müşahade edil ineni iş 
olmakla beraber, önümüzdeki devrede, silâh -

I sızlanma programları ile ilgili bâzı hususlarda 
kısmî anlaşmalara varılması ihtimal dışı de
ğildir. 'Bütün bunlar, dünyada soğuk harbin 
nispî hafiflemesini saığlıyan bir sonııe vermiş
ti, denilebilir. Ancak, yumuşama istikam eti ti
deki kazanç hemen hemen bundan ibaret bu
lunmuş ve gene! güvenlik fiiliyatta sağlam te
minata bağlanmaktan 'mahrum kalmıştır. Kü
ba, Berlin, Vietnam ve emsali noktalarda, her 
an için, muhataralı sonuçların doğmasına yol 
açabilecek sürtüşme durumları mevcuttur. 
Adil, delvamlı ve teminatlı (bir barış nizamı ar
zusu, 'Doğu memleketleri idarecilerinde kuvvet
le ve samimiyetle yerleşmediği 'müddetçe, bu 
durumlar devam edecek ıgürünmektedir. 

Diğer taraftan, nükleer silâhlarda, kısmî 
de olsa, tahdit temayülleri dünyanın arz et
tiğim durumu karşısında klâsik, silâhların öne
mini artırmıştır. Bu vaziyette, 'coğrafi ve si
yasi mevkii itibariyle memleketimizin savunma 
ihtiyaçlarının devamlı şekilde ve Jâyıkı veçhi
le karşılanması zarureti aşikârdır. 'Bu 'mak
satla birazdan, Bakanlığıma taallûku nisbetin
de, izah edeceğim gayretlerimize, yani dışarı
dan âzami askerî yardım temini ile ilgili çalış
malarımıza faal surette deVam edildiğine bura
da işaret etmek isterim. 

Muhterem senatorler, 
Hükümet programında sarahatle belirtildi

ği veçhile, NATO ittifakının, hür dünyanın 
bekası ve birlik içinde dayanışma vadisinde
ki çalışmalarına faal surette katılmaktayız. 
Milletlerarası unünasebetlerde yumuşama tema
yülleri ne derece inkişaf gösterirse göstersin, 
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bu temayüllerin gaye itibariye âdil, müstakar ve 
devamlı bir barış nizamına ulaşabilmesi, ancak 
önümüzde yer alan çetin imtiihan ve maniaları 
'başarı ile aşması şartına bağlıdır. NATO. üye
ler1 arasında carî işbirliği 've (dayanışma anla
yışı içinde cereyan eden) istişareler yolu ile, 
l)iı vadideki imkân ve ihtimalleri tartmakta ve 
ittifak için, imkân nisbetinde, müşterek ıbir 
tutum t es'b it ine çalışmaktadır. Ayrıca ittifak, 
savunma konusunu münhasıran 'bir askerî me
sele olarak telâkki etmemekte, üyelerin bu va
dideki müşküllerini, onların iktisadi potansi
yellerini yükseltmek yönünden de mütalâa et
mektedir. 

Bundan 2.1 ay önce, NATOnıın Atina'da 
aktettiği Bakanlar Konseyinde, 'bugün meyva-
1 arını memnunlukla idrak ettiğimiz Türki
ye'ye Konsorsiyum çerçevesinde yardım kara
rının alınmış olduğu malûmunuzdur. Bu müş
terek dayanışına ve yardımlaşma zihniyetinin 
ikinci 'bir tezaıhüri'me. Bakanlar Konseyinin 
Aralık ayındaki son toplantısında şaihkloldük. 
Bu toplantıda tarafımdan verilen •etraflı iza 
'hat ve vâki talep üzerine alınan bir kararla sa
vunma masraflarımızın 'bir kısmının üye mem
leketler tarafından yapılacak yardımlarla kar
şılanması imkânları tun teşkilât çerçevesinde \ 
araştırılma*! kabul edilmiştir. Bakanlar Kon- i 
şeyinin önümüzdeki Mayıs ayında aktcdeceTn 
mütaakıp toplantıya kadar, bu husustaki çalış- ! 
'maların bitirileceğini umuyoruz. Bakanlar j 
Konseyinin Mayıs toplantısında, bu konuda, ! 
alınacak nilhai kararlar, bir taraftan savun- \ 
mamızın, günün icaplarına göre ayarlanması, j 
diğer t raftan savunma salhasındaki 'masrafları
mızın ''hafifletilmesi suretiyle, iktisadi kalkın
ma gayretlerimizin aksamaksızın yürütülmesi 
imkânları sağlanmış olacaktır. 

"Kurucusu ve üyesi bulunduğumuz diğer bir 
ittifak olan OENTÖ'ya gelince, muhterem 
senatörlerin malûmu olduğu üzere, (bu mmtıka-
vî işbirliği teşkilâtının bölgemizde gerek emni
yet, gerek iktisadi ve teknik alanlarda girişti
ği müşterek 'faaliyetler fasılasız d elvanı etmek
tedir. Memleketimizi ilgilendiren müşterek 
projelerden Trabzon limanı tesislerine aidola-
nı gerçekleştirilmiştir. Bundan 'başka Türk -
İran demir ve karayolları 'bölge (başşehirlerini i 
LondraVa bağlıvan t-elekbmünikasyon sene- : 

keşi, 'bölge memleketleri arasında radio-link ir
tibatı ve İskenderun limanı tesisleri 'halen in
şa safhasındadır. Diğer taraftan, İngiltere ile 
Amerika Birleşik Devletlerinin yılda 5-0 şer 
bin dolar, bölge memleketlerinin de 1:6. şar 
bin dolar karşılığı millî paraları ile katıldıkla
rı, çok taraflı teknik işbirliği fonu çerçevesin
de eksper ve talebe mübadelesi, müşterek eği
tim merkezleri kurulması, konferans ve sem-
poziumlar tertibi gibi pek faydalı ve semereli 
çal ışın ala r yapılın aktadı r. 

Aflihtereni senatorler, 
Yabancı memleketlerle ikili ımünasebetleri-

mize 'gederken sözlerime Amerika Birleşik Dev
letleri ile mevcut münasebetlerimizle başlamak 
isterim. İkinci Dünya Harbi sonrasında, hür 
dünyanın savunmasında -gittikçe artan Ibir so
rum yüklenmiş olan bu 'büyük müttefik devle!, 
müşterek güvenlik alanında, Türkiye'nin 
azimli tutumlunu ve sarf ettiği gayretleri sami
miyetle takdir etmiş; onun bu vadideki ihti
yaçlarının karşılanmasını alâka ile destekle
miştir. Böyle bir gelişme neticesinde bugün 
iki memleket arasında yerleştiğini gördüğü
müz son derece yakın ve sağlam dostluk saye
sinde meselelerimizin dalı a ziyade <vukuıf ve an
layış ziihniyeti içinde geliştirilebileceğine gü
venimiz cardır. 

Dost ve müttefikimiz federal Almanya ile 
uzun 'bir im az İye dayanan 've kuvvetini karşı
lıklı sevigi 've saygı, ile birlikte müşterek 'men
faatlerimizin kurduğu siki bağlardan alan ıııii-
nasdbetlerimiz birbirini yakından tanıyan mil
letlere mal olmuş "bir dostluk zemini üzerinde 
devamlı surette gelişmektedir. Bu büyük dost 
memleketin, gerek konsorsiyum, ıgerek ikili 
münasebetlerimiz çerçevesinde im emi ek e timiz e 
iktisadi ve askerî yardım sahalarında göster
diği yakın işbirliği tutumunu Ihuzurunuzda tak
dirle kaydetmek isterim. Büyük Alman mil
letinin el'an çözüme 'bağlanmadığını teessürle 
gördüğümüz milletlerarası alandaki dâvaları
nın bir an önce (hak ve adalet prensiplerine uy
gun olarak bir :hal şekline bağlanmasını bütün 
kalbimizle temenni etmekteyiz, 

Yine dost ve müttefik İngiltere ile müna
sebetlerimiz t kinci Dünya Harbinin bidaye
tinde temelleri atılan, bilalhara gerek iki taraf
lı gerek NATO ve TENTC çerçevesinde geliş-
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me imkânı 'bulan yakın bir işbirliği 'halimde de
vanı etmektedir. Kıbrıs bulhranmın selâmete 
ulaştırılacak surette halli mevzuunda, ulhdesi-
ne 'büyük 'bir mesuliyet düşen ingiltere'nin Ibu 
»meselede ırkdaşlarımızın mukadderatının sağ
lam !bir teminata bağlanması ile ilgili pek Iha'k-
lı »ve müstacel taleplerimizin karşılanmasında 
adaleti ve taaMtlere sadakat duygularını göz
den uzak tutmamak suretiyle 'hareket edeceği
ne güvenmekteyiz. 

Fransa ile münasebetlerinüiz, 'memleketle
rimiz arasında raıavcut ananevi dostluktan, ta
rihî »bağlardan kuvvet alarak gelişmektedir. 
Bu .memleketle mevcut münasebetlerimizin 
özellikle iktisadi işbirliği ve kültür alanların
da karşıh'klı alâka ile dalha ziyade inkişaif etti
rilmesine eŞhemnıîyet atfetmekteyiz. 

'Dost Ve müttefik İtalya ile münasebetleri
miz 'her alanda gerçeklerden iBıaım alan bir 
görüş ve menfaat iştiraki anlayışı ilcinde ge
lişmektedir. Bir sene kadar önce ıbu memleke
te yapmış olduğum resmî ziyaret sırasında 
memnunlukla müşahade ettiğimiz vecjhile, mü
nasebetlerimizi daha da ileri götürmek (hu
susundaki karşılıklı arzunun yeni Dışişleri Ba
kanı tanınmış deivlet adamı Sinyor Saraigat'm 
önümüzdeki baharda memleketimize yapması
na intizar ettiğimiz 'ziyaretleri vesilesiyle de 
daha -çok takviye ve verim imkânları bulaca
ğına inanıyorum. 

Kanada ile samimî «münasebetler idame et
mekteyiz. Bu dost ve müttefik memleketin 
NATO İttifakı çerçevesindeki müşterek savun
ma gayretlerimize gösterdiği yakın ilgiyi mem
nunlukla kaydetmek isterim. 

NATO çerçevesinde ve ikili olarak kendile
riyle yakın münasebetler idame edeıgeldiiğimiz 
Belçika, Molanda, Portekiz, Danimarka, Nor
veç ve İzlanda ile dostluk ve İttifak Ibağları 
içinde işbirliği yapmaktayız. 

Müşterek Pazara orta'k üye sıifatiyle katıl
mamıza mütaallik 'çalışmalar boyunca başita 
dost Bel'çika olmak üzere yakın müttefikleri
miz Hollanda ve Lü'ksemburg'un daima müs
pet olan tutum, gayret ve işbirliklerini (huzu
runuzda teşekkürle kaydetmekten hususi bir 
zevk duymaktayım. 

Yunanistan ile münasebetlerimizin, Lozan'
da atılan temel ve büyük Atatürk ile değerli1 
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devlet adamı Venizelos'un bu temel üzerinde 
bina ettikleri ananevi dostluğun Ihalihazır iki 
taraflı bağlar ve NATO İttifakı kadrosu için
de korunması ve geliştirilmesindeki Ihayati za
rurete, buıgün her zamandan dalha çok inan
maktayız. KıJbrıs buhranının ortaya koyduğu 
Ihayati ve müstacel maihijyetteki ımisalde görül
düğü üzere, yakında iktidarı ele alacak olan 
yeni Yunanistan Hükümetinin bu zarureti 'bi
zim gibi kıymetlendireceğine ve icabına de
vamlı bir itina ve titizlikle tevessül edeceğine 
güvenmek ihtiyacındayız. 

Avusturya, İsviçre, İsveç ve Norveç ile iki 
taraflı münasebetlerimizde ve çok taraflı ik
tisadi işbirliği alanlarında samimî ve tatmin
kâr münasebetler idame etmekle (balhtiyarız. 
'Papalıkla samimî münasebetlerimiz tam bir 
analyış ve samimiyet Ihavası içinde gelişmekte
dir. Finlandiya ile münasebetlerimiz de sami
mî ve memnunluk vericidir. 

Eski ve devamlı dostumuz ispanya ile mü
nasebetlerimiz gelişmektedir. Bu büyük Ak
deniz memleketinin başardığı iktisadi kalkın
mayı derin memnunlukla müşalhede etmekte
yiz 

Yugoslavya ile münasebetlerimiz karşılıklı 
'gayretlerle geliştirilmektedir. 

Romanya, Çekoslovakya ve Poİbnya ile m(U 
naseibetlerimüz karşılıklı menfaat anlayışının 
teşlvikı 'çerçevesi içinde devamlı inkişaf etmek
tedir. Arnavutlukla da münasebetlerimizin 
müspet 'gelişmesinde 'memnunluk duymaktayız. 

Kuzey 'komşumuz Sovyetler Birliği ile iyi 
komşuluk münasebetlerimizin, karşılıklı gay
retler neticesinde, son iki vıl zarifında göster
diği tedricî inkişaf memnuniyetimizi muciptir. 
Milletlerarası meselelerde, ve özellikle genel 
emniyet konulan n d a Ibu memleketle farklı gö
rüşmelere sa'hibıol mamız, anlaşılır bir keyfiyet
tir. Ancak, Sovyetler (Birliği Hükümetinin, 
'Kıbrıs'la ilgili pek haklı dâvamızı lâyıkı ile 
değerlendirmemesi ve Adanın rejimi üzerinde 
milletlerarası anlaşmalarda tam bir sarahatle 
yer alan (hükümler yoliyle, mevcut yetki ve 
vecibelerimizi bilmezden (gelmek 'hususumla illi-
diyar ettiği 'hareket hattını ve nihayet Adada 
yüzlerce soydaşlarımızın taarruza uğramaları 
•ve 'huriharca katledilmeleri keyfiyeti muvace-
Jilesinde biç değilse, sırf beşeri mülahazalarla, 
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ademi tasvip veya teessür hislerini dahi esir
gemesini izahta 'müşkülât çekmekteyiz. 

Bütün komşularımızla 'tesis vve idamesine 
'büyük e'hemmiyet atfettiğimiz komşuluk ve 
dostane münasebetler mövızuunda, Bulgaris
tan'la münasebetlerimiz bakımından, tatmin
kâr bir seviyeye ulaşılamadığını, esefle müşa
hede etmekteyiz. Bulgar Hükümetinin mem
leketlerinde yaşayan ve sayısı yüzbinlere varan 
soydaşlarımıza, gerek aramızda mevcut an
laşmalar, gerek devletler 'hukukunun ekalli
yetlere tanıdığı Ihaklar rejimine aykırı olarak, 
bir baskı siyaseti takibetmekte 'berdevam ol
ması keyfiyetini, huzurunuzda Ibir kere dallı a 
teessürle zikretmek mecburiyetindeyim. 

Macar Devlet radyosu vâki ikazlarımıza 
rağmen özellikle Almanya'daki işçilerimizi iç 
nizamımız aley/hindeki neşriyatı ile, zehirleme
ye devam etmektedir. Bu durumu (Macaris
tan'ın memleketimiz ile dafha ileri 'münasebet
ler idamesi (hususundaki, (bizim de iştirak et
mek istediğimiz telkinleri ile, telifte güçlük 
çekmekteyiz. Ekalliyet bir milletin vatandaş
larını o milletin iç nizamına karşı ayaklandır
ma teşebbüslerinin dostluğa götürücü yollar 
olmadığı aşikârdır. 

Muhterem senatörler, 
Şimdi Orta ve Yakın - Doğu memleketleri! 

ile mevcut ikili 'münasebetlerimize ge'çiyorum. 
(Malûmunuz olduğu üzere, ta rıh en melvcut 

kültürel bağlar yanında, komşuluk ve coğ
rafi âmiller sebebiyle de 'haklarında daima ya
kın bir alâka beslediğimiz Orta - Doğu memle
ketlerinde, ihalk iradesine dayanan iç istikra
rın, sosyal terakkinin, milletlerarası barış, gü
venlik «ve işbirliğinin mulhafaza ve idamesi en 
samimî temennimizdir. 

Güney komşumuz Irak'ta, son sene zarfın
da iş basına gelen hükümetlerin, Türkiye ile 
Irak arasında idamesi gereken münasebetlerin, 
niteliğini değerlendirmekte ıgösterdikleri anla
yış ve itinadan, derin bir memnunluk duy
maktayız. Her iki taraf 'hükümetlerinin bir
birlerine karşı izbar ettikleri, açık ve samimî 
işbirliği zihniyeti, münasebetlerimiz zeminini, 
daiha da geliştirilmeye elverişli olacak tarzda 
kuvvetlendirmektedir. Irak Hükümetinin Kıb
rıs dâvamızda aldığı sarih ve dostane vaziyet 
derin takdirimizi mucibolmuşltur. 
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Güney'deki ikinci komşumuz Suriye ile de 

sağlam ve davamlı iyi komşuluk münasebetle
ri ve müşterek menfaatler üzerinde inkişaf et
tirilecek samimî işbirliği tesis ve idamesi için 
kendimize düşen görevleri yerine 'getirmekte
yiz ve buna devama kararlıyız. Suniye Hükü
metinin bâzı suitefebhümlere mdhal verebile
cek görüş ve davranışlara iltifat etmlyeıek mü
nasebetlerimizi arz ettiğim atçıdan geliştirme
ye yönelmek 'hususunda ^gayreitlerini artırma
sını samimiyetle temenni etmekteyiz. 

Lübnan ile yakın ve dostane bağlara da
yanan münasebetlerimizi burada zikretmek is
terim. Suudi Arabistan'la da müspet şekilde 
gelişen münasebetler idame etmekteyiz. Ku
veyt'in Birleşmiş 'Milletlere üye olması ve Irak 
idarecilerinin milletlerarası güvenlik sahasın
da tattıkları yapıcı adımlar sayesinde bu ülke 
ile ilgili anlaşmazlığa son vermiş olmaları böl
gede istikrar uğrunda kaydedilmiş bir kazanç 
teşkil etmiştir. Kuveyt'le aramızda siyasi tem
silci teatisi mukarrerdir. 

Yemen'de, memleketin idaresine dışardan 
vâki müdahaleler neticesinde meydana gelen 
karışık durum el'an bu vasfını muhafaza etmek
tedir. Sal'lal ve İmam Bedr kuvvetlerinden hiç
biri, memleket üzerinde tam otorite tesisine 
muvaffak olamamışlardır. Bu ülkede dış mü
dahalenin bir an önce sona ermesi halkın be
nimsediği bir idarenin: işbaşına gelmesi başlı* 
ca temennimizdir. 

İsrail'le münasebetlerimiz müspet, yapıcı 
ve memnunluk verici bir seviyede gelişmekte
dir. 

Kardeş iran'la ananevi bir dostluğa daya
nan yakın münasebetlerimiz hem iki taraflı 
ve hem de CBNTO çerçevesinde olmak üzere 
tam bir gelişme göstermektedir. İki taraf Dev
let erkânının ve diğer şahsiyetlerinin karşılıklı 
ziyaretleri milletlere mal olmuş derin dostlu
ğu tarsin sahasında pek semereli olmaktadır, 
Türk - İran transit nakliyatını günün ihtiyaç
larına göre tanzim maksadiyle Tahran'da iki 
taraf heyetleri arasında ahiren imzalanan yeni 
anlaşmanın memleketlerimiz için verimli-bir 
tatbik sahası bulmasını samimiyetle temenni et
mekteyiz. 

Dost ve kardeş Pakistan'la karşılıklı ve 
ananevi dostluk münasebetlerimiz tam bir kar-
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şılıklı bağlılık ve anlayış içinde inkişaf etmek
tedir. Bu büyük memleketin Kıbrıs dâvamızda 
bidayetten beri almış olduğu sarih ve dostane 
vaziyetten dolayı hassaten müteşekkiriz. Pa
kistanlı dostlarımızın Keşmir'le ilgili dâvaları
nın bir an önce kendilerini tatmin eden bir 
tavzda hal suretine bağlanmasını en halis duy 
»'ularla temenni etmekteyiz. 

Ananevi dostluk bağlarından kuvvetini 
alan Türk - Afgan münasebetleri tatminkâr ve 
memnunluk verici temaslar eereevesinde inki
şaf etmektedir. 

Clüney - Asya'nın Büyük Devleti Hindistan'
la münasebetlerimizin itimat ve anlayış çerçe
vesinde gelişitiril meşini arzu etmekteyiz. 

Mayın senatörler; 
Bilhassa 1960 yılından itibaren gayet seri 

siyasi inkişaflara sahne olan Afrika Kıtasın 
da. bağımsızlıklarımı kavuşan yeni ülkelerle, 
imkânlarımız dairesinde, yakından alâkadar ol
maktayız. 

Halen Afrika Kıtasında 35 bağımsız Devlet 
vardır. Önümüzdeki yıllarda yenilerinin ilti
hakı ile bu devletlerin sayısı daha da yüksele
cektir. ıBıı bakımdan gene Afrika devletleri 
nezdindeki temsil durumumuzu, imkânların mü
saadesi msb^tinde, en geniş ölçüde sağlamak 
için devamlı çalışmalar yapmaktayız. Geçen 
yıl içinde biri Cezayir'de, diğeri Dakar'da ol
mak üzere, yeniden iki büyükelçilik açtık. 
Böylece Afrika'daki siyasi temsilciliklerimizin 
sayısının ona yükseldiğini memnuniyetle kay
detmek isterim. Hükümetimiz, Afrikalı Devlet 
adamlarını peyderpey yurdumuza davet (it
meyi .arzulamaktadır. Bu cümleden, olarak Se
negal Cumhurbaşkanının, Habeş İmparato
runun ve Tunus Cumhurbaşkanının memleketi
mizi ziyaretleri beklenmektedir. Son bir yıl 
içinde Kongo Devlet Bakanı, Gana Sağlık Ba
kanlığı Müsteşarı, bir Uganda tyi Niyet Heyeti, 
Tunus Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Cezayir 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü memleketimi
zi ziyaret etmişlerdir. Karşılıklı ziyaretlerin 
önümüzdeki yıljarda dalın da artmasına çalışıl
maktadır. 

Afrika devletleri ile ticaretimizin geliştiril
mesi imkânları Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları
mızla birlikte incelenmektedir. 

Afrika ile kültür münasebetlerimiz konusun
da Afrikalı öğrencilerin memleketimizdeki okul-
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lara kabulü hususuna önem atfetmekteyiz. Ha
len muhtelif Afrika devletlerine 24 öğrenci bur
su tahsis edilmiş bulunmaktadır. Çok sayıda 
Afrikalı öğrencinin bilhassa Orta - Doğu Üni
versitemize kabulleri imkânları araştırılmakta
dır. 

Kuzey Afrika'da kendileri ile tarihî ve kül
türel bağlarla bağlı bulunduğumuz memleket
lerle münasebetlerimiz memnunluk verici bir in
kişaf halindedir. Libya ile münasebetlerimiz ya
kın ve samimidir. Başkan Burgiba'nm liderli
ğinde büyük reform hareketlerine başarı ile 
girişen Tunus'la münasebetlerimiz dostanedir. 
Çetin ve meşakkatli bir kurtuluş hareketinden 
çıkan Cezayir'in kalkınma meselelerinin hallini 
ve komşu Devlet dostumuz Fas'la mevcut hu
dut ihtilâfının biranevvel makul ve tatminkâr 
bir hal tarzına bağlanmasını temenni etmekte
yiz". 

Sayın Senatörler; 
lTzak Doğunun büyük ve seçkin ülkesi Ja

ponya ile münasebetlerimiz daima dostane bir 
seyir takibederek gelişmiştir. 

İkinci Dünya Harbinin tahribatını kısa bir 
/amanda, âdeta mucizevî bir hamle ile silerek, 
hem demokratik idare, hem de teknik terakki 
alaııında bu memleketin ihraz ettiği müstesna 
mevki, büyük takdir ve itibar hisleri ile karşı
lanmıştır. Aynı zamanda barışa yönelen dış po
litikası ile milletlerarası işbirliği anbıyışını da 
samimiyetle teşvik ettiğini gördüğümüz bu bü-
viik memleketle münasebetlerimizi daha da ile
riye götürmek arzusundayız. 

Uzak* Doğunun diğer- memleketleri ile de 
loslane iMİinasebetleıimizi geliştirmekteyiz. Mil

liyet çi Çin'le münasebetlerimiz karşılıklı anla-
vış ve samimiyetten ilham almaktadır-. 

Bugünkü imkânlarımız muvacehesinde an
cak altı Uzak Doğu memleketinde fiilen temsil 
edilmekteyiz. Bununla beraber mevcut temsilci
lerimizi bölgenin diğer mücavir memleketlerin
de de görevlendirmek suretiyle temsil durumu
muzun matlup seviyeye çıkarılması sağlanmış
tır. 

Kendileri ile gittikçe inkişaf eden karşılıklı 
dostluk münasebetleri idame ettiğimiz bu mem
leketlerin aralarında mevcut ihtilâfların. Uzak -
Doğunun sulh ve istikrarım sarsamıyacak şe
kilde âdil ve haklı bir hal suretine bağlanma
sını temenni etmekteyiz. 
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Lâtin Amerika memleketlerine gelince, bu ül

kelerle de daha sıkı temaslar teminine gayret et
mekteyiz. Kıtadaki temsil durumumuz imkân
lar nisbetinde en ileri seviyeye ulaştırılmıştır. 
Geçen Ekim ayında, Arjantin Cumhurbaşkanı 
Ekselans Dr. Arturo Illia'nm görevine başlama 
törenlerinde Hükümetimizi temsil maksadiyle 
yaptığım seyahat sırasında orada memleketimi
ze karşı duyulan derin ve sıcak sevgiyi ve Ar
jantin'le aramızda yakın ve devamlı temaslar te
sisi hususunda varmış olduğumuz mutabakatı 
memnunlukla zikretmek isterim. Arjantin ve 
başta Brezilya olmak üzere diğer barışsever kom
şularının milletlerarası güvenlik ve iş birliği sa
halarındaki gayretlerini memnunlukla izlemek
teyiz. 

Sayın senatörler, 
Şimdi memleketimizi yakından ilgilendiren 

bâzı iktisadi konulara geçiyorum. Memleketimi
ze çok taraflı ve ikili yardım hususlar! ile ilgili 
bu konulardaki mâruzâtım, dış siyasetimizin 
prensipleri ve tatbikatı veçheleri ile sınırlı kala
caktır. Zira muhterem heyetinizin malûmu oldu
ğu üzere bu husustaki mevzuat Bakanlığıma icra 
organı yetkisi tanımamaktadır. 

Tik olarak Amerikan yardımını ele alacağım. 
Bu konu 1964 Amerikan yardım programının 
Amerikan Hükümeti, kongresi ve umumi efkâ
rında, geçen yıl esnasında tabi tutulduğu ince
leme ve ihzar devresinde, memleketimiz umumi 
efkârında da yakın bir ilgi ile takibedildi. Bu 
cihetin izahı kolaydır. Amerikan yardımından 
16 seneden beri memleketimizin güvenliği ve ik
tisadi kalkınması sahalarında ne derece önemli 
ve müspet bir rol oynamış ve halen de oynamak
ta olduğu cümlemizin malûmudur. Bu bakımdan 
dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Dev
letlerine takdir ve şükran duygularımızı bu ve
sile ile bir defa daha beyan etmek isterim. 

1964 yılı, topyekûn Amerikan dış yardım 
programının geçen yıla ait programa nazaran. 
mühim bir kesintiye tâbi tutularak, 3 milyar do
larlık bir ödenek çerçevesinde yürütüleceği katî 
olarak anlaşılmış bulunuyor. Teferruatına gir
meye lüzum görmediğim sebeplere ve Amerikan 
Kongresinin yetkilerine ait kanuni bir tasarrufa 
dayanan bu azalmadan, memleketimize düşecek 
yardım miktarının da müteessir olacağı tabia-
tivle hatıra gelmektedir. Ancak, bu hususta du-
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rum tevziat kararının alınmasını mütaakıp anla
şılacaktır. Bununla beraber, memleketimize dü
şecek yardım miktarının ya hiç azalmayacağını 
yahut da bu azalmanın pek cüzi olacağını um
mak için sebepler vardır. Bunlardan ilki Ameri
kan Hükümeti erkânının, ihtiyaçlarımızı takdir 
ve icabını teemmülde bize en yüksek seviyede 
vermiş oldukları teminattır. İkincisi iktisadi yar
dım fasıllarından Türkiye'nin faydalanmakta ol
duğu, ezcümle kalkınma ikrazları ve destekleme 
yardımı fasıllarının, nisbeten az bir kısıntıya 
tabi tutulmuş olmasıdır. 

Bu münasebetle şu noktaya temasta fâide 
görmekteyim : Dış yardım hiçbir memleket için, 
dış siyaset görüş ve tutumları üzerine bina edi
lebileceği bir unsur addedilemez. Keyfiyet mem
leketimiz için de aynıdır. Dış yardımı, iktisaden 
sıkışık bir devredeki müşküllerimizin hallinde 
geçici bii' kolaylık olarak mütalâa etmekteyiz. Bu 
durum 5 yıllık kalkınma plânımızın dış finans
man ihtiyaçlarının tesbiti vesilesi ile de ele alın
mış ve Türkiye'nin muayyen bir devre sonra dış 
iktisadi yardıma ihtiyacı kalmaksızın, iktisadiya
tını kendi malı kaynakları ile geliştirilmesi-esası 
kabul edilmiştir. Ancak, bu devrenin hitamına 
kadar yardıma her zamandan daha müstacel bir 
şekilde muhtaç bulunduğumuz aşikârdır ve Hü
kümetimiz yardımın devamlı bir şekilde sağlan
ması hususunda âzami gayret sarf etmektedir. 

Konsorsiyum çerçevesindeki çalışmalar neti
cesinde 1963 yılı için vâki dış yardım taahhütleri 
olarak, ceman 252 milyon dolar tutarında dış fi
nansman kaynakları sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu meblâğ içine dâhil, Fransız kredisi henüz 
gerçekleştirilmiş değildir. Bu münasebetle NATO 
memleketleri dışında İsviçre ve Avusturya'nın 
da konsorsiyoma katıldıklarını, huzurunuzda 
memnunlukla zikretmek isterim. 

Bir sene önceki gibi, ceman 250 milyon dolar 
tutan 1964 yılı dış finansman ihtiyacımız, geçen 
5 Aralıkta yapılan bir toplantıda konsorsiyoma 
dâhil memleketlere bildirilmiştir. Bahsettiğim 
meblâğ, umumi olarak mâkul bulunmuştur. Ara
da yapılan, ve önümüzde yapılacak toplantılar 
sırasında 1964 kredilerinin memleketlere düşen 
nisbetin tesbitine ve bunlarla ilgili müzakerele
rin süratle intacına çalışılacaktır. İsviçre, Dani
marka ve Norveç, bu yıl Türkiye'ye yardım kon
sorsiyumuna katılmayı kabul etmişlerdir. 
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Yardım konularına dair maruzatıma son ver

meden evvel, geçen ayın 20 sinde Federal Al
manya'ya yaptığım resmî ziyaret sırasında me
sut tezahür ve sonuçlarını derin memnunlukla mü
şahede ettiğimiz, Alman yardımlarından bahset
meyi, zevkli bir vazife addetmekteyim. Alman 
dostlarımız, askerî, iktisadi ve teknik hususlarda 
bize öteden beri gösterdikleri yakın alâkanın bir 
devamı olarak bu ziyaret sırasında, izahatımın 
baş tarafında zikrettiğim veçhile, NATO Bakan
lar Konseyinin son toplantısında alman karar 
çerçevesinde memleketimize 50 milyon mark tu
tarında askerî malzeme vermeyi vâ'detmişler-
dir. Bu konu yakında Türkiye'ye gelecek bir 
Alman uzmanlar heyeti ile yetkili makamları
mız arasında tatbikat yönünden incelenecekti r. 

Alman erkânı ile yaptığım müzakereler sıra
sında, ayrıca konsorsiyom çerçevesinde sağla
dıkları yardımın miktarı, Ortak Pazar çerçeve
sinde malî yardımın şartları, memleketimizden 
Almanya'ya yapılan ihracatın artırılmasında 
teknik yardım ve iş birliği hususunda gayet 
müspet ve anlayışlı bir tutum göstermişlerdir. 
Ziyaretimi mütaakıp umumi efkârımıza açık
lanmış olan bu memnunluk verici gelişmeyi, hu
zurunuzda tekrar zikretmekten derin bir zevk 
duymakta ve Alman dostlarıma ziyaretim esna
sında ifade ettiğim hararetli teşekkürü burada 
teyidetmeyi bir vazife saymaktayım. 
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lerde Türk kültürüne hizmet etmiş olan ve ha 
len memleket içinde ve dışında yaşıyan öğret
menlere sosyal yardım yapılmaktadır. Geçen 
yıl bu .kanun çerçevesinde, büyük bir kısmı 
Batı - Trakya ; Kıbrıs ve Oniki Ada'da yaşayan 
197 eski 'öğretmene sosyal yardım yapılmıştır. 
Önümüzdeki yıl içerisinde yardım görecek öğ
retmen sayısının 3'2iG ya çıkarılması öngörül
mektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlık bütçesinin 459 ucu 
faslı çerçevesinde Gümülcine Lisesi v,e açılma
sı mutasavver îskeçe Lisesinin öğretim üyele
rinin yetiştirilmesi maksadiyle, halen 20 Ba
tı - Trakyalı soydaşımız memleketimizde burs
lu olarak öğrenim yapmaktadırlar. Keza Gü
mülcine'd e bir Kız Sanat Enstitüsü açılma s; 
için hazırlıklara başlanmıştır. Bu Enstitü için 
lüzumlu öğretim kadrosunu yetiştirmek üzere, 
Batı - Trakyalı öğrencilerden 4 kişi Manisa 
Sanat Enstitüsüne bu raiye olarak kaydedilmiş
lerdir. 

Dış ülkelerde Türk varlığının korunması 
mevzuu ile ilgili, diğer bir meseleden de kısa
ca bahsetmek isterim. Bugünkü hudutlarımız 
dışında kalan bölgelerde büyük miktarlarda 
Türk emlâki bulunduğu, Muhterem Heyeti
nizce malûmdur. 'Bu emlâkin sahiplerinin, hak 
ve menfaati erinin korunması Bakanlığımın de
vamlı teşebbüs ve çalışmalarına mevzu teşkil 
eden bir meseledir. Bu cümleden olarak, Yu
goslavya'da devletleştirilen Türk emlâkinin 
tazminine mütaallik anlaşma gereğince veri
lecek tazminat hak sahiplerine tevzi edilmek 
üzere Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Mı
sır'daki Türk emlâkine gelince, Mısır Hükü
metinin tek taraflı tasarrufları dolayısiyle bu 
hususta bâzı müşküllerle karşılaşıldığı malû
munuzdur. Bununla beraber, vatandaşlarımı
zın adalet ölçüleri dairesinde haklarının ko
runması için bu 'Hükümet ne zd in d e teşebbüs
lerimize aralıksız devamı etmekteyiz. Irak, Su
riye, Lübnan, Ürdün ve Romanya'da bulunan 
Türk emlâki ile ilgili hususlarda da mezkûr 
hükümetler nezdinde gerekli temas ve teşeb
büsleri idame etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk kültürünün yabancı ülkelerde tanıtıl

ması mevzuundaki çalışmalarımız memnuniyet 
verici bir şekilde gelişmektedir. Eski ve yeni 
Türk sanatı ile fikir hayatımızı Batı ve Doğu 

Sayın ^Senatörler, 
Türkiye hudutları dışında, yaşıyan soydaş

larımızın durumu bakanlığımın devamlı şe.kil-
•de ve pek yakından, takibettiği bir husustur 

Soydaşlarımızın maddi ve mânevi ihtiyaçla-
riyle ilgilenmek, varlıklarını korumalarına yar
dım etmek, yaşadıkları memleketler halkı ile 
eşit muamele görmelerini sağlamak, bakanlı
ğımın öteden beri üzerinde hassasiyetle durdu
ğu bir konudur. Bu vadide yaıpılmakta olan ve 
pek geniş bir sahayı kaplıyan çalışmaların 
başlıca lan hakkında Muhterem Heyetimize 
bilgi vermek isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere, yurt dışında ya
şıyan soydaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını kar
şılamak maksadiyle, 168 sayılı Kanunla Ba
kanlığını bütçesinin Türk kültürünün korun
masına ve tanıtılmasına mütaallik 450 ncu fas
lından ayrı lan ödeneklerden fayda lanılmakt a-
dır. Bu cümleden olarak, yabancı memleket-
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memleketlerinde ve Orta - Doğu'da her cephe
siyle tanıtmak için yabancı memleketlerde ter-
tibedilen konser, temsil, sergi ve konferanslar
dan başarılı ve verimli sonuçlar alınmaktadır. 
Bu sahadaki faaliyetlerimiz birer birer zikre-
dilemiyecek kadar vüsat ve tenevvü kazanmış 
durumdadır. Şurasını bilhassa memnuniyetle 
kaydetmek lâzım gel ir ki, memleketimiz hemen 
bütün sanat kollarında milletlerarası alanda, 
kendisini ehliyetle temsil edecek seçkin sanat
çılar kadrosuna maliktir ve sanatçılarımızın 
bu alandaki faaliyetleri iftihara şayan bir .şe
kilde semereli olmaktadır. 

ıMuht e re m sena t örle r, 
Bakanlığım bütçesinin görüşülmesi münase

betiyle siyasi konulardaki mâruzâtıma bura
da nihayet veriyorum. Cumhuriyet hükümet
lerinin her safhada birbirini tamamlıyan ve 
değişen şartlara rağmen daima ahenkli bir şe
kilde gelişmiş olan millî dış politikası, bun
dan böyle de ilham aldığı prensiplere uygun 
olarak devam edecektir. Kıbrıs dâvasını da 
ahitlere sadakat ve ihtilâfların barış yoluyla 
halli sahasında kabul etmiş olduğumuz esaslar 
dairesinde âdil, mâkul ve devamlı bir hal tar
zına bağlamak, bu millî politikanın en aziz he
deflerinden birini teşkil etmektedir. Arz et
tiğim millî dış siyasetin yürütülmesinde hiçbir 
zaman esirgemediğiniz müzaheretten kuvvet 
alarak, şevk ve azimle çalışmalarımızı başarıya 
götüreceğimize tam bir güvenimiz vardır. 

Beynelmilel siyasi hâdiselere ve 1963 yılın
da memleketimiz bakımından kaydedilen inki
şaflarla istihsal olunan neticelere temastan 
sonra, mâruzâtımı, müsaadenizle kısaca idari 
mevzulara intikal ettiriyorum. 

Karma Bütçe Komisyonunda yapılan müza
kereler esnasında sayın raportörün, bakanlığım 
bütçesini bütün veçheleriyle ve tam bir hâ
kimiyetle tahlil etmeleri muvacehesinde, bu 
konuda tekrar izahata girişerek Yüksek Mec
lislerine vakit kaybettirmek istemiyorum. Sa
dece, komisyonda verilen izahatı teyiden, mü
meyyiz vasfı tevazu olan bu bütçenin hazır
lanmasında olduğu kaçlar, tatbikında da âza
mi hassasiyet gösterildiğini ve Hükümetin ta
sarruf ve malî istikrar siyasetine hürmet edildi
ğini belirtmek isterim. Sayın Tevetoğlu'nun 
mütevazı kadro ve mebaniimiz hakkında ifade 
buyurdukları cemilekâr sözler bizim tarafımız-
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dan her hangi bir ilâveyi lüzumsuz kılacak ka
dar beliğdir. Kendilerine yürekten teşekkür 
ederim. 

Bütçenin bu esaslar dâhilinde tatbikmdaıı 
beklenen neticenin elde edilebilmesi, mesaide 
verimliliği artıracak vasıtaların da artırılma-
siyle kabildir. Bu bakımdan, uhdelerine ya
bancı memleketlerde Devleti temsil ve onun 
menfaatlerini vikaye vazifesi verilen memur
ların haiz olmaları gereken mânevi şartlarla, 
tabi tutuldukları prensiplere Bakanlığımca' 
ayrı bir önem verilmektedir. Yüksek Meclisle
rinde ve Karma Bütçe Komisyonunda bu konu
da izhar olunan devamlı hassasiyetin bir umde 
olarak teessüsüne ve tatbikatta ifadesini bul
masına her zaman hususi bir itina gösterilmek
tedir. 

Devamlı gayretlerimize rağmen, huzurunuza 
getirmeye bir türlü muvaffak olamadığımız Teş
kilât Kanunu bu prensiplerden mülhem hüküm
leri ihtiva edecektir. 

Bahis konusu kanun, bir taraftan dış teşki
lâtta müşavirlik veya ataşelikleri bulunan Dev
let dairelerinin büroların tevhidi ve mesaide 
koordinasyon temini bahsinde ileri sürdüğü
müz fikirlere karşı serd eyledikleri mülâha
zalar, diğer taraftan tasarının heyeti umumi-
yesinin, Devlet personel rejiminin istinadeyliye-
eaği ana prensiplere intibak ettirilmesi za
rureti karşısında, halen son şeklini alamamış 

i bulunmaktadır. 

j Yukarda arz ettiğim gibi, mezkûr kanuna 
son şekli verilirken, Yüksek Meclisle komisyon-

I larda izhar olunun temennilere, yapılan haklı 
tenkidlere ve Hükümetimizce alman prensip 
kararlariyle umumi personel rejimi esaslarına 
ön plânda yer verilmektedir. 

| Bu cümleden olmak üzere, Dışişleri me
murlarının memleketi ve onun içinde bulunduğu 
realitelerle kaydettiği inkişafları tanımaları 
ve bu maksatla muayyen müddetler dâhilinde 
Anadolu'da da görevlendirilmeleri konusunda, 
geçen sene bütçe müzakereleri dolayısiyle gös
terilen dikkat göz önünde tutulmamıştır. 

Bakanlığım bu vadide r/har olunan arzu
nun bir an evvel tahakkuk ettirilmesi imkân
larını araştırmışsa da, mevcut kanuni hüküm
lerin Dışişleri memurlarının vilâyetlerde «istih-
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damına müsuidolmaması karşısında, maalesef 
.tatbikata geçememişti. 

Bu kanuni imknâsızlığı bertaraf ederek, 
Yüksek Meclisimizin talebini yerine getirebil
mek üzere hususi bir tasarı hazırlanıp bakan
lıkların tetkikine arz edilmiş bulunmaktadır. 
Kanun kabul ve neşredilir edilmez tatbikine ge
çilecekti]?. 

Karma Bütçe Komisyonu müzakereleri sıra
sında, Sayın Raportörün işaret buyurdukları 
gibi, memleketin menfaatlerini, onu tanıma
dan, müdafaa etmek güçtür. Dışişleri Bakanı
nızın bu konuda gereken tedbirleri alıp âdil bir 
şekilde tatbik edeceğinden emin olmanızı rica 
ederim. 

Kısaca temus ettiğim prensiplerden maksat 
ve gaye, vazifenin en iyi bir tarzda ifası ve 
böylece memlekete faydalı hizmetlerde bulunul
masıdır. Bu zaviyeden bakılınca Dışişleri memur
larının memleketi lâyikı veçhile tanımaları şarttır. 
Bu itibarla, uzun yıllar dışarıda vazife gören 
misyon şeflerini memlekette faal vazifelere 
davet etmek hususunda Yüksek Mecliste, 
komisyonlarda ve efkârı umumiyede gösterilen 
hassasiyete, Dışişlerinin idare mesuliyetini 
taşıyanların bigâne kalmaları mümkün değil
dir. Bakanlığım, Sayın Raportörün işaret ettik
leri gibi, ilk tedbir olarak mevcut imkânları 
kullanacak ve ilerisi için kanuni bir münavebe 
sistemi kurarak bunun âdil bir şekilde tatbi
kine çalışacaktır. 

Teşkilât Kanunu bu istikâmette katı ve 
sarih hükümler ihtiva edecek, vazife tevci
hinde "adalet yerine getirilecek birçok memurlar 
uzun yıllar merkezde feragatle çalışırken, muay
yen bir zümrenin ömürlerini dışarıda geçirme-
leirne müsaade edilmiyecektir. 

Prensiplerin kaybolduğu yerde, faaliyetle
rin de kıymet ve mânalarını kaybettiklerinden 
şüphe yoktur. Emin olunuz ki, Dışişleri Ba
kanlığınız daima manalı kalmak azmindedir. 
Yetiştirdiğimiz gençlere, büyük bir miras 
olarak aşılamaya çalıştığımız ve müspet teza
hürlerini de görmeye başladığımız ruh, işte bu 
ruhtur. Beklediğimiz yegâne mükâfat bu pren
sip ve ruhun tezahürlerini görmekten duyduğu
muz mânevi huzurdur. Bu huzurun müşterek 
ve memleket ölçüsünde olmasını da bu vesileyle 
dilemeden geçemiyeceğim. 
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Çalışmalarımızda bize en büyük ışığı, her 

zaman olduğu gibi, Yüksek Meclislerinin tuta
cağında ve bunun bizim için devamlı bir kuv
vet membaı olacağından şüphe yoktur. 

Bakanlığım bütçesinin müzakeresi dolayı-
siylc Yüksek Meclislerine hitabetmek fırsatını 
bulmaktan duyduğum bahtiyarlık büyüktür. 

Hepinizi teşekkür ve saygı ile selâmlarım. 
(Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ün aldı, sual mi 
soracaksınız? 

MEHMET ÜN ALT) I (Adana) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim 

umumi izahat arasında temas edildi, fakat te
nevvür etmediğim için tekrar soruyorum. Dev
letler Hukuku ve diplomatik esaslara göre Kıb
rıs Devletinin durumu nedir? Yani hâlen bir 
devlet olarak telâkkisi mümkün müdür? Temi-
natçı Devletler tarafından 'Kıbrıs'ın bir devlet 
olmadığı fikri kabul ediliyor mu? Bu bir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERtDLN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Biz, Aralık hâdiselerin
den itibaren iki uzva istinat eden, ikili bir ma
hiyet arz eden Kıbrıs Cumhuriyetinin bir kana
dının ayrılmış olması dola,yısiyle, o Devletin ar
tık kanuni bir mahiyet arz etmediğini ifade et
tik. Aynı tutumu Londra konferansında da mu
hafaza ettik. Şimdi çok memnun olarak müşa
hede ediyoruz ki, İngiltere Hükümeti de Maka-
rios'a yalnız başına aldığı kararların ve yaptığı 
tebliğlerin bir kuvvet ifade etmediğini, yani ka
nuni bir mahiyet arz etmediğini bildirdi. Çünkü 
iki kanadın yanında bulunmadığını tebliğ et
mektedir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Emniyet 
kuvvetlerinin Kıbrıs'a girmesi Makarios'un mu
vafakatine tabi midir? Zira Yunan Hariciye Ve
kili bu mealde bir beyanat verdi. 

D1ŞİŞDERİ BAKANI EERÎDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Müşterek teklifi; bize 
ve diğer memleketlere sunan ingiliz ve Ameri
kan Hükümetleri Makarios'a da müracaat et
mişlerdir. Fakat bu müracaatın neticesi hâlâ 
alınmış değildir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Menfi ce
vap verecekmiş. Verdiği takdirde ne olur. (O 
ayrı sesleri) 
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BAŞ/KAN — Bir dakika efendim; Sayın Ba

kan lüzum görürse cevap verir, görmezse -ver
mez. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun; cevap verecekler 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL, 
ERlKÎN (Devamla) — Yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile yapılan teklifler arasında bir şart 
vardır. Üç ay müddetle garanti veren Devletler 
müşterek ve ferdî müdahale haklarını kullan
maktan feragat edeceklerdir. Eğer Makarios 
kabul etmezse, beyne] minel ıkııvvet teşekkül et
mezse, biz 'Garanti Andlaşması ile elde ettiğimiz 
hakları tamamiyle muhafaza edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu. 
MEHMET ÜN ALDİ (Adana) — Bir sualim 

daha var. Türle mallarına karşı girişilen tahrip 
hareketinin maddi karşılığı talebedilecek midir? j 
Mümkünse kimler talebedeeektir? ı 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL [ 
ERKİN (Devamla) — Bu ilk toplantıda tara- j 
fi nidan talebedildi ve mütaakıp safhalarda İn
giltere Hükümeti tarafından tazminatın kabul 
edildiği ifade edildi. 

BAŞKAN — Sayın Çckcmoğlü. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Bende
nizin soracağım suallere aşağı yukarı cevap ve
rilmiş bir vaziyettedir. Yalnız şu kadarını arz 
ediyorum. 

Adada umumi asayiş ve emniyet mülâhaza-
siyle geçici bir süre için kabul edilen Londra 
ve Zürih Anlaşmaları gereğince üçlü kuvvetin 
takviyesi mânasında <Nato (Kuvvetiyle görevinin 
Londra ve Zürih Anıtlaşmalarının 4 ncü madde
sini bertaraf edecek bir netice tevlidedecek mi
dir? Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Katiyen bertaraf etme
mektedir. 

AHMET CEKEMOCLU (Sivas) — Bir de; 
bu teklif kaimi edildiğine göre, 4 ncü maddenin 
mahfuz tutulması düşünülmüş müdür? Ve bu 
bir protokole bağlanmış mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FER I DUN CEMAL 
ERKİN (Devvamla) — Üç ay bittikten sonra 
tekrar aynı kuvvetler mahfuz tutulacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Karasapan. 
CELAL TEVFİK K ARAŞ A l1 AN (Afyon 

Karahisar) — Efendini, Birleşik Ara]) Cumhuri
yeti ile siyasi münasebetleri birer maslahatgü
zar teatisi ile tesis ettiğimiz görülüyor. Acaba, 
bu hususta daha ileri, normal münasebetlere 
gitmek için bir hareket var mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Mısır Hükümeti henüz 
sefir teatisine yanaşmadığını ifade etmiştir. 

CELAL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — İdari bakımdan bâzı maruzatta 
bulunmuştum: Bilhassa, meslek dışından tayin 
edilmiş olan büyük elçiler ve merkezde bulunan 
meslekten ve işsizler hakkında. Bu hususta aca-
•ba bir düşünceleri var mı?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Bunlar yeni avdet etmiş
lerdir. Tekaüt vaziyetinden Vekâlette kendileri
ne vazife verilmiştir. Vekâlete dönen bütün me
murlar gibi vazife ifa etmektedirler. 

CELAL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Birinci sualim cevapsız kaldı. 
Meslek dışından tayin edilmiş olan büyük elci
ler hakkında bir düşünceleri var mı?. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Büyük elçilerin tayinleri 
Hariciye Vekilinin salâhiyeti dahilinde değildir. 
Daha yüksek makamları da alâkadar eder. Bu 
mevzuda cevap vermekte mazurum. 

CELAL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Vekâletin bu hususta bir nokta i 
nazarı yok mu?. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Vekâletimiz müstakilimi 
bu "meselelerde bir rol oynamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Orfıon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Dışiş

leri Bakanı olarak, 13 sayılı Kanunun tedvini 
ile, bu kanunun tedvinindeki gayeye uygun ola
rak tatbik edildiğine kaani misiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANr FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) —• Dışişleri Bakanı olarak 
ben bu hususta lâzımgelen reformun, ıslahın ya
pılması sureti ile beklenen neticenin alındığına 
kaani değilim. Ve kanunun değiştirilmesi için lâ
zımgelen teşebbüslere girişmiş bulunuyoruz. Bu 
hususta hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa. 
verilmiştir. 

— 411 — 



C. Senatosu B : 37 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Te

şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arı, buyurun. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Güney 

Bulgaristan'da yaşıyan soydaşlarımız 1963 yılı
nın son aylarında Türkiye'ye göç odöbilmek için 
Bulgar Hükümeti nezdinde geniş çapta bir te
şebbüse geçmişler midir? 

DİŞ İŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Müsaade buyurursanız 
cevap vereyim. 

Filhakika bundan bir kaç ay evvel Bulgaris
tan'daki Türkler tarafından Bulgar Hükümeti
ne değil, bizim bilhassa Filibe Başkonsolosluğu
muza ve Sofya Elçiliğimize binlerce müracaat 
vukubulmuştur; Türkiye'ye hicret edebilmek 
için. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Teşeb
büs vâki olduğuna göre, Türkler arasında kütle 
halinde tevkifler yapılmış ve ölümler olmuş mu
dur? ölen var mıdır ve olayın mahiyeti nedir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Kütle hıaiiınıde, baış klorn-
ısoliösluğun ve ıselfaret Ihinaisınm önıünlde Tıüıfkle-
riın toplanması üzerine, Bulgar Hülkümelti 'telâş 
ıgiöısteılmiş ve ibâlzı tevkifler yapmiiş'tır. Faikait, 
gerek Ankara'dan elçiliğimize verdiğimiz talimat 
üzerine yaptığımız teşebbüsler, gerekse bendeni
zin Birleşmiş milletlerde bulunduğum sırada Bul
gar Hariciye Nazırı ile yaptığım görüşme sonun
da bu tazyikler tamamen ref'edilmiş bulunmak
tadır. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) —Soydaş
larımızın 1925 tarihli ikametgâh mukavelename
si muvacehesinde ve serbest iskân yoliyle anava
tana kavuşturulmaları için bir çalışma, bir te
mas, bir teşebbüs var mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Bu mevzuu da görüştük. 
Pek takdir buyurursunuz ki, yüz binlerce raka
ma varan bir kütleyi bir anda memlekete getir
mek mevzuubahis değildir. Fakat, Bulgar Harici
ye nazıriyle yaptığım görüşmede makûl miktar
da müracaatları, muhaceret taleplerini tervice 
amade bulunulduğu bana va'dedildi. 

BAŞKAN — Bitmiştir, Sayın Bakan. (Al
kışlar) 
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

<B- Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul eden-
lei*... Etmiyenlei'... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 58 242 259 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 141 .101 
BAŞKAN — Kabul eden
le/... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 989 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 24 064 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 240 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 410 000 
BAŞKAN —. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

iB. Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalına-

lar 7 800 000 
BAŞKAN — Kabul eden
le . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 25 827 329 
BAŞKAN — Kabul eden
ler..: Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 515 204 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul, eden
ler... Etmiyenlei'... Kabul 
edilmiştir. 

400 000 

leri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

Sayın üyelerden bir istirhamını olacak; Or
tak Pazar hakkında bir kanun tasarısı var, çok 
kısadır, 10 dakika daha kalmalarını rica ede
ceğim. 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/559, C. Senato
su 1/345) (S. Sayısı: 396) (t) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum. 
'CiHnihuFİyet ıSena tosu 'Baş'kanLığınıa 

1 Şu'baJt 1064 tarilhili, Cumlhurilyeit Senialtlosu 
ıgelen Ihâğıldınm raporlar kısmının 6 inci sıraısın-
da bulunan ve 31 Ocak 1964 günü dağıtılan, Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
bir ortaklık yaratan Anlaşma ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 396 sıra 
sayılı kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonunun raporunda da belirtildiği 
gibi, müstaceliyet afz etmektedir. 

(1) 396 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Önem ve müstaceliyetine binaen, bahis konu

su kanun tasarısının, Dışişleri Bakanlığı bütçe
sinin müzakere olunacağı 4 Şubat 1964 günü, 
bütçe görüşmeleri arasında öncelik ve ivedilikle 
tetkik ve müzakere olunmasına delâletlerini say
gı. ile arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Geçici Komis
yon Başkanlığının da bir önergesi vardır. Gün
deme alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Gerekçeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa-

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar uy
gun mütalâa edilmiş ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 17 . 1 . 1964 tarihli ve 35 nci Bir
leşiminde tasvip gören metin Komisyonumuzca 
da aynen kabul olunmuştur. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
İv Mahmut Karakurt 

Kâtip 
îzmir Cuın 
H. Onat 

Siirt 
L. Aykut 

Sözcü 
Giresun 

S. Orlıon 

lıurbaşkanıncî 
E. Kök 

Denizli 
C. Akyar 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
tml edilmiştir. 

Bakanın vermiş olduğu önergede ivedilik tek
lifi vardır. İvedilik hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
'îıiTşıtfii', Malddeleıi oikııitnıyioruim. 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ralan Andlaşma» ile buna ekli «Geçici Proto
kol», «Malî Protokol», «Son senet», «Bildiriler», 
ve «İşgücü mektubu» ıutn onaylanması uygun 
bulunmuştur. j 

BAŞKAN — Madde üzerindi' söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. ı 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenlei'... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba- | 
kanlar Kurulu yürütür. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul i 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyenl. 
Yok. Tümünü yarın açık oylarınıza arz edece- | 
ğim. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Başkan açık oya şimdi arz edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Açık oylarınıza şimdi arz ede- | 
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ceğim. (Yarın olsun sesleri) Usul böyledir efen
dim. İtiraz olmasa idi yarın arz edecektim, tek 
itiraz olduğu için şimdi açık oylarınıza arz et
mek mecburiyetin'deyim. (Oylama yapılsın ses
leri) 

BAŞKAN — Açık oy, yoklama mahiyetin
dedir. 

ESAT CAÛA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
İçtüzüğe göre yoklama sayılamaz defter gelsin. 

BAŞKAN — Efendim bu Riyaset Divanının 
takdirine kalmıştır. Lüzum görmüyoruz. Senato 
yarın, yani bugün saat 10,30 da toplanacaktır. 

Efendim, lütfen ayrılmayınız, açık oylamanın 
neticelerini bildireceğim. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler, lüt
fen kullansınlar. Açık oy neticelerini bildirece
ğim. Bir kısmınız oturun efendim, lütfen hepi
niz gitmeyin. Açık oylarını kullanmıyan sayın. 
üyeler var mı?.. Yok. Olmadığına göre oylama, 
işlemi bitmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı üzerinde 114 sayın üye oya işti
rak etmiş, (104) kabul, (1) ret, (3) çekinser oy 
çıkmıştır tasarı kanunlaşmıştır. Teşekkür ede
rim. 

Bugün saat. 10,30 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 00,30 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'İn, ortaöğretimde uygulanan ifti
har levhasına dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı ibrahim Oktem'in cevabı 
(7/130) 

21 Ocak 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

1. Ortaöğretimde uygulanmakta olan (İfti
har levhası), modern eğitim anlayışına uygun 
bir teşvik vasıtası (modivation) mıdır? 

2. iftihar levhası, henüz çocukluk cağında 
bulunan öğrencileri, tahripkâr bir kıskançlık ve 
rekabete sevk etmekte midir? 

3. Bu müesseseyi kaldırmayı düşünüyor mu
sunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 2 . 1964 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 291 

Konu : Tabiî Üye Mehmet Öz-
güneş yazılı soru önergesi Hk. 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 23 Ocak 1964 tarih ve 3279 - 3889, 7/330 
sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

güneş'in, Ortaöğretimde uygulanan iftihar lev
hasına dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olara'k sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 
M. Eğitim Bakanı 

1. Okul içinde ve dışında millî ve insani ba
kımdan fazilet olarak kabul edilen, iyi hareket
leri ve derslerindeki gayret ve başarısı ile üs
tünlük gösteren öğrencilerin takdir edilmeleri, 
iftihar listesine seçilmeleri, mevcut imkânlar için
de öğrenciyi teşvik edici eğitsel bir takdir vası
tası olarak uygulanmaktadır. 

2. «İftihar levhası» nm küçük yaştaki öğ
rencileri genel olarak tahripkâr bir kıskançlık 
ve rekabete sevk ettiği söylenemez. Ancak «îfti-, 
har levhası» karşısında bütün öğrencilerin aynı 
tepkiyi göstermeleri de beklenemez. Bu konuda 
yaygın tepkinin ne olduğunu ancak bilimsel bir 
araştırma ortaya koyabilir, 

3. Yeni hazırlanan yönetmeliklerde, daha 
yaygın bir teşvik sistemine yer verilmesi düşü
nülmektedir. 

. . .>. . . >9< ...... 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 malî yılı bütçe kanunu tasarısına ikinci oylamada verilen 

oyların sonucu 

(Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 108 

Kabul edenler % 
Reddedenler 1 o 

Çekinserler 2 
Oya katümıyanlar 7 3 

Açık üyelikler 4 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoglu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfza Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasmli 
Rdhmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçkıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gencr 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Selânıi Üren 

TOKAT 
Zihni Beti l 
Osman Hacıbaloglu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğ-1 u 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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G. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil ArtiLS 
Hasan Atakan 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

[Reddedenler] 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Cahit Okurer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusnv 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

[Çekinserler] 
TABU ÜYE I VAN 

Kadri Kaplan j Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat -
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
(B.) 
R k r e t Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban sru oğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavî+ Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(Î-) 

MANİSA 
Feri Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (I.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

StlRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (I.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalm 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or<bay! 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

mmm* 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(TasaMııın kanunluğu kabul edilmiştir/ 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılnnyanlar : 61 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueaffök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Etlıern Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şalıingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söyleımezoğlu 

— 419 — 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurr 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK, 
Cevat Açıkalm 
Âfmil Artus 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

[Reddedenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

[Çekinserler] 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 
A. Bahattin Özbek 
a.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kıımrulu (İ.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sahır Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

420 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

Samsun l 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

» > • • • < « 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yarattan Andlaşma ve eklerinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edil in iştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rilat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haradi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

[Kabul 
BlLEOlK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aıksoy 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sıanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaimrt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan A'takan 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
öımer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

[Reddeden] 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /588) 

T. a 
Başbakanlık 30 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2189/5189 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde k 
lan «Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ekleriyle 
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet înön 

Başbaka 
E. Alic 
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G E R E K Ç E 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden cari harcamalar, yatırım harcamaları, sermay 
vellerine aittir. Bu cetveller için gerekli izahat giderler kısmında mevcuttur. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gedir kısmında lâzım gelen iza 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesi gelir nevilerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveline ai 

lirlerin 1964 bütçe yılında da tarh ve tahsiline devam olunmasına cevaz veren hükmü de ihtiva etmektedir. 

Kanun tasarısının 4 ncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Aynı zamanda 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde mevsııubahsedilmişt 

Kanun tasarısının 5 nci maddesi 1983 yıl:, içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetvelinin kanuna 
Kanun tasarısının 8 nci maddesi bütçedeki tahsisatın üstünde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait borçları 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis büyük onarma giderleri) bölümüne dâhi 
(Kamulaştırma ve satınaümaiar) bölümü arasında ne şekilde aktarma yapılacağını göstermektedir. 

Kanun tasarısının 8 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetveline aittir. 

Kanun tasarısının 9 ncu maddesi gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları göstere 
Kanun tasarısının 10 ncu maddesi döner sermayenin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki Kanunun I 

münün 1964 bütçe yılında uygulanmıyacağım göstermektedir. 

Kanun tasarısının 11 nci maddesi bâzı memur ve hizmetlilere yemek verilmesi için yetki vermektedir. 

Tekel G. M, Bütçesi (S. Sayısı : 346 ) 
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Bölüm Madde 

12.000 Personel gider
leri : 

12.110 Genel idare ay
lıkları 

12.111 Enstitüler ay
lıkları 

Kadro 
L. Cetveli 

üst dereceler 

% 35 zam 

Kadro 
Üst dereceler 

% 35 zam 

Yıllık tutarı 
Aded Lira 

3 386 

44 

3 562 22 618 800 
- 176 — 1 068 000 

2.1 550 800 
5 934 750 

27 485 550 
9 619 450 

37 105 000 

389 400 
154 700 

544 100 
190 900 

6939 sayılı Teşkilât Kanunun 
Müdürlük teşkilâtının umum 
edilmiştir. Bugünkü kadro te 
tülerdedir. Bu kısma dâhil 
22 618 800 liradır. (L) cetve 
yacak kadrolar geçen yıldaki 
1 068 000 liradan ibarettir. Y 
te ve 1964 yılı sonuna kadar 
5 934 750 liradır. Buna % 3 
ilâve edilerek hu tertibe ait ö 
tesbit edilmiştir. Bu iniktir 
f azil a clup bu fazlalık üst der 

Enstitülerde mevcut 44 kadr 
Halen verilmekte ve 1964 yıl 
dereceler tutarı 154 700 lirad 
190 900 Mra ilâve edilerek Ibu 
yıldan 19 070 lira fazlasiyüie 

735 000 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346) 
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Bölüm Madde 

12.211 Genel idare hiz
metliler ücreti 

12.212 Enstitüler hiz
metliler ücreti 

Kadro 
439 hizmetlinin 
terfi imkânı 

% 35 zam 

(Kadro 
3 hizmetlinin 
terfi imkânı 

% 35 zam 

2 049 

20 

8 416 800 

277 200 

8 694 000 
3 043 000 

11 737 000 

147 600 

3 000 

150 600 
52 400 

203 000 

20 si Enstitülere aidolmak üze 
2 069 dur. Bu kısma dâhil bul 
tarı 8 416 800 liradır. 1960 yıl 
metlinin birer üst derece ücret 
za % 35 zam karşılığı için de 
tiyle bu tertip için 11 737 000 
nazaran fazla olan 374 320 lira 
linin birer üst derece terfileri k 

Enstitülerde mevcut 20 hizmetl 
radır. 1960 yılından beri terfi 
üst derece ücret alabilmesi için 
şılığı olarak 52 400 lira ilâve 
çen yıldan 3 740 lira faz!asiyle 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : Tütün ve Müskirat Eksper kursu ile memurin kursu öğ 
Kutu fabrikalarmdaki ilköğretim öğretmenlerinin ücretlerini karşılıyan bu tertibe geçen yıl 
lira ödenek konulmuştur. 

-12.250 Yabancı uzmanlarla yardımeılarrı ücreti : Yalnız hesap mütehassısının ücreti karşılığı ol 
saniyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zamcı : Geçen yılın aynı olarak 715 000 lira konulmuştur. 
-12.320 Doğum yardımı : Geçen yılın aynı olarak 59 000 lira konulmuştur. 
12.330 ölüm yardımı : 50 000 liranın kâfi geleceği hesabedilerek ge'çen yılki ödenek aynen konulm 

Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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Bölüm Madde 

13.340 Tedavi gideri .- Yolluklar hariç olarak ihtiyacın 750 000 lira ile karşılanması mümkün görü 
12.350 Yakacak zammı : Teklif edilen 18 000 lira geçen yıl ödeneğinin aynı olup ihtiyacın karşıl 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Aylıklar ve hizmetliler ücreti olarak bütçeye konulmuş olan 4 

3 235 000 lira teklif edilmiştir. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : Geçen yılın aynı olarak 725 000 lira teklif edilmiştir. 
12.590 6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer tazminatlar : Geçen yılın aynı olarak 7 500 lira te 

ikramiyeler ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira konulmuştur. 

ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği : Geçen yılın aynı olarak 4 200 lira konulmuştur. 

Yönetim yollukları : 

/ - Yurt içi yollukları. 
12.810 Sürekli görev yolluğu : Geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 175 000 lira konulmuştur. 
12.832 Geçici görev yolluğu : Geçen yıldan 75 000 lira noksaniyle 750 000 lira teklif edilmiştir. 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 580 000 lira talebedilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : İhtiyacın 70 000 lira ile karşılanacağı anlaşılmış ve ona göre teklifte bulu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Geçen yıldan 1 600 lira noksaniy 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Kanunun 49 neu maddesi gereğince atlı takip 

nat karşılığı olarak bu maddeye mevcut takip memurları göz önünde tutularak geçen yıldan 2 
nek konulmuştur. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Bu tertibe ihtiyaç karşılığı olarak 85 000 lira konulmuştur. 

/ / - Yurt dışı yollukları: 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : İdari sebeplerle yapılacak yurt dışı seyahatler karşılığı ola 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Staj ve öğrenim maksadiyle yurt dışı seyahatlerin yol p 

23 000 lira konulmuştur. 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif edilmiş 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 
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Bölüm Madde 

13,000 Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri : Geçen yılın aynı olarak 170 000 lira teklif edilmiştir 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı olarak 356 000 lira teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı olarak 275 000 lira teklif edilmiştir. 
13.190 Diğer alımlar ve giderler : Geçen yılın aynı olarak 15 500 lira konulmuştu?'. 

Genel yönetimle ilgili giderler : 
13.210 Su giderleri : İhtiyaç karşılığı olarak 29 500 lira teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : İhtiyaç karşılığı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : İhtiyaç karşılığı olarak 85 000 lira teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : İhtiyaç karşılığı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 
13.320 Giyim-kuşam alımlara ve giderleri : Gecen yıldan 10 000 lira noksaniyle 180 000 lira teklif 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta telgraf giderleri : Posta ve telgraf ücretlerine yapılmış olan zamlar sebebiylo geçen yıl 

lira teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma giderleri : Telefon ücretlerine yapılmış olan zam dolayısiyle geçen yddan 115 000 

muştur. 
13.430 Taşıma giderleri : Genel Müdürlük teşkilâtının nakil ve bununla ilgili diğer masraflar karşılığ 

Kira giderleri : 
13.610 Kira bedelleri : Gecen yılm aynı olarak 360 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : Geçen yılın aynı olarak 160 000 lira konulmuştur. 
Malî hizmetlerle ilgili giderler ; 

14.420 Nigbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : Geçen yılın aynı olarak 28 000 lira tekl 
14.441 Bina ve arazi vergisi : Geçen yılm aynı olarak 5 000 lira konulmuştur. 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : Geçen yıllın aynı olarak 25 000 lira konulmuştur. 
14.491 Tütün «kimi yazma giderleri : Bu yıl tütün ekimi sahasının artmış olduğu göz önünde tutula 

siyle 225 000 lira teklif edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçeyi ( S . Sayısı : 346 ) 
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Böliiru Madde 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.510 Kurs giderleri : Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira konulmuştur. 
14.520 Burs giderleri : Teklif edilen 103 700 lira geçen yılın aynadır. 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Staj ve öğrenim maksadiyle yurt dışına gönderileceklerin talebe 

retleri arasındaki farkı ile İşletme İktisadı Enstitüsünde okutturulacaklarm ücretlerini karşı 
olarak 38 000 lira teklif edilmiştir. 

14.595 Spor giderleri : Geçen yüm aynı olarak 25 000 lira konulmuştur. 

15.000 Kurum giderleri : 
Tarım ve tarımsal araştırma kıt ıımları giderleri : 

15.711 Büro giderleri : Enstitülerin büro giderlerini karşılayan bu tertibe geçen yılın ayım olarak 17 
15.712 Ulaştırma giderleri : Enstitülerin muhabere masrafları karşılığı olarak 8 000 lira teklif edilm 
15.715 Giyim, kuşam giderleri : Giyim talimatnamesi gereğince vazifelilere verilecek giyim eşyası gi 

10 000 lira ödenek konulmuştur. 
15.716 Malzeme alım ve giderleri : Geçen yıİm aynı olarak 160 000 lira teklif edilmiştir. 
15.719 Diğer alım ve giderler : Geçen yılın aynı olarak 24 500 lira ödenek konulmuştur. 

Tarımsal mücadele kurumları giderleri : 
15.726 Malzeme alım ve giderleri : Mücadele mevzuunda almaeaik malzemeler karşılığı olarak bu 

25 000 lira Ödenek teklif edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler : 

Gizli hizmet giderleri : 
16.630 Gizli haber verme giderleri : Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri : Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Bakım ve küçük onanın giderleri": 
16.810 Bina onanımı : Geçen yüm aynı olarak 565 000 lira teklif edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346 ) 
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YATIRIM HARCAMALARI 

Bitfüm Madde 

21.000 Etüd ve proje giderleri : Bu bölüme 2 365 2öö lâva, konulmuştur. 
Lira 

5 000 Tarım sektörüne 
444 500 Tütün ve sigara, mamulleri sefetorüııc 
814 250 Alkollü içkiler sektörüne 

1 003 000 Çay sanayii sektörüne. 
98 500 Tuz sektörüne sarf edilecektir. 

22.000 Yapı tesis onarım, giderleri : Bu tertibe konulmuş olan 78 307 666 Hiralık ödenek aşağıda gös 
245 000 Maltepe Enstitüsünde Enfeksiyon serası inşaatiyle 

* 518 943 5113, 6476 ve 7425 sayılı Kanunlar gereğince ve m 
ve işletme Atölyeleri inşaatiyle bir kısım Bakım ve 
asansörler ve elektrojen gruplarına; 

35 910 057 4898, 7200 ve 260 sayılı Kanunlar gereğince Malt 
fabrikanın diğer tesis ve satın alınacak makinelerin 

2 490 500 M. Kemal Paşa emanet anban, Hakkâri ve İğdır 
sayılı Kanunlar gereğince Unkapan'ında inşa edilm 
nın inşaatiyle sigara sanayii işletme etüd lâboratuv 

10 579 000 4898, 7200 ve 260 sayılı Kanunlar gereğince Yozg 
istanbul ve Ankara Bira Fabrikaları teçhizatına ve 
tesisine. 

4 960 650 Kars transit anban. Şen Kaya. içki deposu Tekird 
tesisleri ve muhtelif içki fabrikalarında yapılacak 
onarımlara: „• 

11 564 016 4898, 7200 ve 260 sayılı Kanunlar gereğince yedi 
ketleme fabrikaları çay fabrikalannd a sosyal tesisle 
fabrikalara ilâve edilecek kuru çay anbarları ve d 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 
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Bölüm Madde 

Lira 

: 039 500 Çamaltı tuzlasında, yaptırılacak yol, köprü, isal e 
kelesi onarımına, Yavşan tuzlasında inşa edilecek 
ğızman tuzlasında anbar inşaasına ve Tuzla yolla 
lalarda taımamılama inşaatlarına ve Gümüşane v 
şaatına, 
Sarf edilecektir. 

23.000 Makine teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : Bu tertibe 37 614 084 .lira teklif edilmiştir 
Bunun : 

300 000 Maltepe Enstitüsünde inşa edilecek enfeksiyon s 
Hublon tesisi cihazlarına, 

1 182 000 Sigara sanayii Iştlefcme Etü t jlâborat uvarı için al 
rikaları için mubayaa edilecek tezgâh, motor ve 
alınacak makine motor ve sair tesislerine, 

645 100 Ankara bira, Paşabahçe içki, Gaziantep içki, Tek 
için satmalınacak tesis teçhizat ve imlâ gruplar 

20 818 984 Çay Fabrikaları için satın alınacak muhtelif ma 
torbalama ınakdnası ile muhtelif çay fabrikaların 
satın alınacak baskül bedellerine, 

8 862 000 Çamaltı tuzlası için satın almacaJk vagonet, su 
Yavşan tuzlası için mubayaa edilecek sofra ve mu 
zel lokomotifleri bedellerine, Yavşan ve Kaldırım 
kaya tuzlaları için baskül bedellerine, 
Aittir, 

Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 340) 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde 

/ - Sermayv teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar : Geçen yddan 352 000 lira noksaniyie .19'S 000 lira. teklif edilmişt 

/ / - Transferler 
34.000 Malî transferler : 

34.610 6085 saydı Kanuımii 56 neı maddesi gereğince sigurta i'onıı karadığı . Geçen yılda olduğu gibi 
34.620 7126 sayılı Kanunun 57 nei maddesi gereğine e sivil savunma fonu karşılığı : .1964 yılı bütçe 

hesabiyle geçen yıldan 26 933 lira fazla siyle 185 362 lira teklif edilmiştir. 

Uluslararası teşekküllere ödeme!ir : 
34.70) Kurum \e demekler : Bu maddeye o-oren yılın ayın olarak 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

35.000 Sosyal transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 </,. 1 ek karşılıklar : Geçen yıldan 11 092 lira l'azlasiyle 497 802 lira teklif edilmiştir. 
35.220 Emekli ikramiyeleri karşılığı : Geçen yılın aynı olarak 2 475 000 lira ödenek konulmuştur. 
35.230 Sandık yönetim giderleri karşılığı : Geçen yılın aynı olarak 214 032 lira ödenek konulmuştur. 
35.240 Diğer ödemeler : Geçen yılın aynı olarak 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 
35.610 Fidelik müsabakaları yardımı -. Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
35.611. Bağ yardımı : Bölümün muhafazası için ı'l) lira ödenek konulmuştur. 
35.612 Kaçakla mücadele yardımları : Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 2 000 lira ödenek teklif edilm 
35.613' Tekel yardımları : Maddenin muhafazası için. 1 lira ödenek konulmuştur. 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzerleri teşekküllere yardımlar : 
35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları Yardım Cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin . ğle yemekleri 

Geçen yıldan 3 658 lira noksaniyie 90 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
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Bölüm Madde 

36.000 Borç ödemeleri 
Devlet borçları : 

36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yılın aynı olarak 63 000 lira teklif edilmiştir. 
36.400 İlâma bağlı borçları : Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira ödenek konulmuştur. 
36.500 Geri verilecek paralar : Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 
36.600 Mütaahhit bono borçları (A. M. ¥.) •. Geçen yılın aynı olarak 1 800 000 lira ödenek konulmu 

1. — MAMUL TÜTÜN 

1963 yılı (4) aylık M. tütün satışı 10 599 833 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarın 
dır. 

1962 yılı senelik satış miktarı 33 808 870 kiloyu bulmuştur. Noksan nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1 
kilo olacağı hesaplanmaktadır. Ancak 1963 yılı başında satış fiyatlarına yapılmış olan zamların satış miktarın 
bulunduğu ve normal olarak her yıl satışlarında artışlar müşahede edildiği göz önünde tutularak 1964 yılı sat 
ğı tahmin edilmiştiı-. Bu satış miktarının nevilerine göre vasati satış fiyatı 2 584,42 kuruş olup tutarının 1 
dilmiştir. 

1963 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 1 300.72 kuruş olarak hesabedilen mamul tütün f 
kuruş olarak hesabedilmiştir. 

1963 1964 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraflar 

937,47 
226,80 

50,35 
88,10 

1 155,35 
222,73 

59,10 
96,12 

1 300,72 1 533,30 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 



_ 14 — 

Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amoı-tiisnıaju ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
tahminlerinde kilo başına 277,47 kuruş hesabedilraişken 1964 yılı için 1962 yılı bilançosuna ûöre yapılan tahm 
olacağı neticesine varılmıştır, 

1963 1964 

Bey'iye 
Bey'iye nakliye 
Hakiki Nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

213,47 
8 

15 
12 
9 

20 

277,47 

169,86 
8,30 

16,85 
11,47 
9,48 

20,46 

236,42 
Satış masraflarındaki cüzi azalmaya mukabil maliyet bedellerindeki fazlalık ve vasati satış fiyatındaki noks 

2 700 000 kilo artışa rağmen 1964 yılı satış kârına nazaran 66 056 190 lira noksaniyle 334 839 810 lira hesabe 
lo aşağıda gösterilmiştir. 

Bedel Maliyet Satış masrafları 
Yılı Kilo Lira Lira Lira 

1964 41 100 000 1 062 196 600 630 188 190 97 168 620 3 
1963 38 400 000 1 006 919 700 499 477 940 106 545 760 4 

Fark 4- 2 700 000 4- 55 276 900 + 130 710 250 — 9 377 140 — 

2. — TUZ 

1963 yılı 4 aylık tuz satışı 125 140 tondur. Bu miktar geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarından 
1962 yılı senelik artış miktarı 365 678 ton olup 1963 yılı satışlarında tesbit edilen % 4,43 nisbetindeki artışın 

tarının 381 880 ton olacağı ve 1964 yılı satışının da 400 000 tonu bulacağı hesabolunmuştur. 
Sofra ve mutfak tuzları ile birlikte tuzla vasati satış fiyatı tonda 31,63 lira olup 400 000 ton satış tutarın 

sabedilmiştir. 
Maliyet ve masrafların seneden seneye artması ve satış fiyatının sabit kalması neticesinde 1962 yılı bilançosu 

lira zarar tesbit edilmiştir. Bu zarar göz önünde tutularak 1964 yılındaki zarar miktarı 3 332 000 lira hesabedil 
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3. - ÇAY 

1963 yılı 4 aylık çay satışları 3 372 063 kilodur. Geçen yılın aynı devresi zarfında 3 004 606 kilo çay satı 
nisbeti % 12,23 tür. 

1963 yılı satış miktarı 9 076 312 kilodur % 12,23 nisbetindeki artışın bu miktara tatbiki neticesinde 1963 y 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Çay satışlarında seneden seneye görülen inkişaf göz önünde tutularak 1964 yılı satış miktarı 13 000 000 kilo 
Çay nevilerine göre vasati satış fiyatı 41,39 lira olup satış tutarının 538 070 000 lirayı bulacağı hesabedilmi 
1963 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 21,60 kuruş olarak hesabedilen mamul çay fabrika 

olarak hesabedilmiştir. 
1963 1954 

Asli madde 
Malzeme 
işçilik 
U. Masraflar 

20,06 
96 
26 
32 

18,16 
80 
35 
45 

21,60 19,76 

Bey'iye, nakliye sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
tahminlerinde kilo başına 328 kuruş hesabedilmişken 1964 yılı için 1962 yılı bilançosu ile tahakkuk eden 326 kuru 

1963 1964 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

240 
3 

30 
29 
23 
3 

240 
4 

25 
30 
22 
5 

328 326 
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Maliyet ve satış masraflarındaki eksiklik ve satış miktarında derpiş edilen 2 000 000 kilo fazlalık sebebiyle 

loda müfredatı görüleceği gibi 1963 yılma nazaran 72 490 000 lira fazladır. 

Yılı 

1964 
1963 

Miktarı 
Kilo 

13 000 000 
11 000 000 

-f 2 000 000 

Bedeli 
Lira 

538 070 000 
440 000 000 

-f 98 070 000 -

Maliyeti 
Lira 

256 880 000 
237 600 000 

- 19 280 000 

Satış miktarı 
Lira 

42 380 000 
36 080 000 

— 6 300 000 

23 
16 

+ 7 

4. — İSPİRTOLAR 

1962 yılının 4 aylık ispirto satışı 6 215 166 litre olduğu halde 1963 yılının aynı devresi zarfındaki safcş mikta 
dederek 6 706 203 litreye baliğ olmuştur. 

1962 yılında 18 722 208 litre ispirto satılmıştır. 1963 yılının 4 ayında tesbit edilen % 7,90 nisbetindeki artış n 
miktarının 20 200 000 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Buna göre 1964 yılı için 20 500 000 litre satış tahmin e 
sati fiyat 245,37 kuruş üzerinden satış tutarının 50 300 910 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

1963 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 105,94 kuruş olarak hesabedilen ispirto fabrika maliy 
rak hesabedilmiştir. 

1963 1964 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraflar 

87,46 
5,17 
2,27 
1,79 
9,25 

81,46 
4,45 

%m 
2,74 

10,09 

105.94 101,41 
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l^Yİye. nakliye, ^g^r;a,. XRVU:' autrrli..w:,:.: ' e muhtelif masraflardan ibaret olan üatış masrafları da aşağıd 
tahmini erinde kilobaşma 28 kanış hesnbedilmişken 1964 yılı irin 1962 yılı bilançosu tahakkukatma göre- bu m 
edilmiştir. 

1963 1964 

2 
4 
9 

10 
1 
2 

28 

1,69 
3.50 
8,95 
7,68 

69 
1.67 

24,18 

Satış masraflariyle maliyet bedellerindeki azalma ve satış miktarındaki 1 495 000 litre fazlalık sebebiyle a 
diği üzere 1964 yılı i em 1963 yılına nazaran 1 992 620 lira fazla satış kârı hesabedilmiştir. 

Bedeli Maliyet Satış masrafı 
Yılı Litre Lira Lira Lira 

1964 20 500 000 50 300 910 20 788 380 4 956 050 
1963 19 005 000 48 020 010 20 134 750 5 321 400 

Fark + 1 495 000 -1- 2 280 900 + 653 630 — 365 350 4-

5. — RAKILAR 

1962 yılının 4 aylık rakı satışları 4 586 817 litredir. 1963 yılının aynı devresi zarfındaki satış mikdarı 196 
3 846 058 litredir. 

1962 yılında 13 821 695 litre satış elde edilmiştir. 1963 yılının 4 ayındaki noksanlık 1 . 3 . 1963 tarihinde 
dan ileıi gelmiştir. Bu menfi tesirin 1964 yılında ortadan kalkacağı göz önünde tutularak 1964 yılı için 17 000 
Bu satış bedeli 330 296 400 liradır. 

Beyiye, 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 
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1963 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 417,31 kuruş olarak hesabedilen rakı fabrika maliye 
rak hesabedilmiştir. 

1963 1964 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraflar 

232,60 
118,66 
12,07 
3,03 

50,95 

417,31 

250,11 
124,18 
14,68 
2,92 

52,94 

444,83 
Beyiye, nakliye, sigorta, zııruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıda 

tahminlerinde kilo başına 218 kuruş hesab edilmişken 1964 yılı için 1962 yılı bilançosunun katî rakamlarına göre 
1963 1964 

î beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

40 
92 
21 
34 
6 

25 

218 

50 
90,30 
22,60 
27,90 
5.22 

19,11 

215,13 
Maliyet bedellerindeki 27,52 kuruş fazlalık, satış masraflarındaki 2,87 kuruş noksanlık ve satış miktarındaki 

1963 yılma nazaran 1964 yılında müfredatı aşağıda gösterildiği üzere 9 565 960 lira satış kârı fazlalığı tesbit edil 

Bedeli Maliyet Satış masrafları 
Yılı Litre Lira Lira Lira 

1964 17 000 000 330 296 400 75 621 100 36 572 100 21 
1963 16 000 000 310 187 040 66 769 800 34 880 000 20 

-L 1 000 000 + 20 109 360 * + 8 851 300 + 1 692 100 _ -4-
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6. — DİĞER İÇKİLER 

A) Votka : 1962 satışı 1 276 083 litre olup aynı devrenin 4 ayında 451 810 litre satılmıştır. 1963 yılının 
olduğundan satış miktarındaki bu noksanlık nazarı itibara alınarak 1964 yılı için 1 310 000 litre tahmin ed 
lira olup bundan 19 435 528 lira kâr elde edileceği tahmin edilmiştir. 

B) Kanyak : 1962 yılı satışı 370 029 litredir. 1963 yılı satış seyrine göre bu yıl satış miktarının 380 0 
1964 yılı için 1963 yılma nazaran 50 000 litre fazlasiyle 400 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun satış bedeli 
4 161140 liradır. 

C) Likörler : 1962 yılında 508 461 litre likör satılmıştır. 1963 yılında ise 385 000 litre satılacağı anla 
litre satılabileceği tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 6 390 060 lira ve satış kârı ise 2 814 900 liradır. 

D) Malt : 1962 yılı satışı 70 843 litre olup aynı devrenin 4 aylık satışı 29 063 litredir. 1963 yılının 4 a 
dan bu noksanlık nazarı itibara alınarak 1964 yılında 50 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 250 000 

E) Cin : 1962 yılı satışı 42 700 litredir. Aynı devrenin 4 aylık satışı ise 12 889 litre olup 1963 yılının 
Sene sonuna kadar 46 140 litre satılacağı hesabedilmektedir. 1964 yılı için 60 000 litre tahmin edilmiştir. 
444 808 lira kâr temin edileceği hesaplanmıştır. 

F) Viski : 1964 yılı için 180 000 litre satılacağı hesaplanmıştır. Bunun tutarı S 000 000 lira olup sat 
ö ) Vermut : 550 000 litre satılacağı hesabedilmiş ve bundan 1 643 450 lira kâr edileceği hesaplanmıştır 
H) Kınakına : 3 000 litre satılaeağıı hesabedilmiş ve bundan 5 848 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır 

7. — BİRA. 

1962 yılı 4 aylık bira satışları 12 165 984 litredir. Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı 8 414 1 
1962 yılı 12 aylık satış miktarı 32 264 868 litreyi bulmuştur. 1964 yılı için de 33 milyon litre tahmin e 

vasati fiyatı 298,79 kuruş olup satış tutarı 98 600 000 lira hesabedilmiştir. 
1963 yılı için aşağıda gösterildiği üzere 78.73 kuruş olarak tahmin edilen bira fabrika maliyeti 1964 yılı iç 

tir. 1963 1964 

Asli madde 
Malzeme 
Su, elektrik 
İşçilik 
İL masraflar 

49,82 
8,28 
2,82 
2,90 

14,91 

55,67 
8,33 
2,94 
3,62 

15,51 

78,73 86,07 
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Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı e muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
çe tahminlerinde litre basma 79,54 kuruş hesab edilmişken 1964 yılı için 1962 yılı bilânçosundaki tahakkuka gö 
miştir. 

1963 19C4 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

40 
14,54 
15 

o 
O 

1 
6 

40 
17,87 
13,12 
2,91 
2,01 
1,30 

79,54 77,21 

Satış miktarlarında bir fark derpiş edilmemekle beraber maliyet bedellerindeki artış sebebiyle 1964 yılı satış 
datı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 1 301 800 lira noksandır. 

Yılı 

1964 
1963 

Fark 

Litre 

"33 000 000 
33 000 000 

4-

Bedeli 
Lira 

98 600 000 
98 400 000 

200 000 J 

Maliyet 
Lira 

28 402 500 
25 980 000 

I- 2 422 500 

Satış masrafları 
Lira 

25 479 300 
26 400 000 

— 920 700 -

4 
4 

-

8. — ŞARAPLAR 

1963 yılı 4 aylık şarap satışları 1 611 332 litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı 1186 
1962 yılında 4 079 535 litre şarap satıldığı göz önünde tutularak 1964 yılı için 4 500 000 litre kabul edilmi 

satış kârı ise 474 920 liradan ibarettir 
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§aıap satış luiktarlariyle maliyet masraf ve satış kârlarının 1963 ve 1964 yıllarına ait mukayeseli tahmin 

BehoT litre Beher litre Beher litre S 
•Satış miktarı maliyet fiyatı satış masrafı satış kârı 

Yılı Litre Kuruş Kuruş Kuruş 

1964 4 500 000 141,18 48,19 10,55 
1963 4 000 000 135,21 44,— 21.61 

Fark + 500 000 -^ 5.97 + 4.19 — 11,06 — 

9. — KİBRİT 

1962 yılı 4 aylık kibril satışları 16 3S2 snıdıktır. Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarında geçen y 
azalma mevcuttur. 

1962 yılı senelik satış miktarı 52 437 sandık olup 4 aylık satışlarda ci 13.15 nisbetindeki noksanlığın yıl 
yılı satış miktarının 45 540 sandık olacağı lıesabedilmiştir. Bu sebeple 1964 yılı için 46 000 sr.mdık kabul edilm 
nız 23 000 000 lira. satış kân ise 739 220 liradır. 

1963 yılı bütçe tahminlerinde aşağıd-ı gösterildiği üzere 247 lira olarak hesabedilmiş olan kibrit fabrika m 
ları göz önünde tutularak 261 lira hesabedilmıştir. 

1963 1964 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
II. masraflar 

150 
2 

28 
5 

62 

131 
2 

39 
5,50 

«3,50 

247 261.00 
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Bejyiye, nakliye, sigorta, zuruf •amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
çe tahminlerinde kilo başına 219 lira ht-sabedılmişk.en 1964 yılı için 1962 yılı bilançosun da ki tahakkuka göre 22 

1963 1964 

150 
50 
10 
.6 
2 
1 

219 

150 
50,63 
11,28 
7,84 
2,38 

—,80 

222,93 

Satış miktarı aynı olmakla beraber maliyet ve satış masraflaruıdaki artışlar sebebiyle 1964 yılı satış kârı aşa 
yılından 824 780 lira noksan hesabedilmiştir. 

Tutarı Maliyeti Satış masrafı 
yılı Sandık Lira Lira Lira 

1964 46 000 23 000 000 12 006 000 10 254 780 
1963 46 000 23 000 G00 11 362 000 10 074 000 

Fark . — — + 644 000 -f 180 780 — 

10 — KAHVU 

1962 yılı 4 aylık kahve satışları 487 776 kilo olduğu halde aynı müddet zarfında 1963 yılında 259 593 kilo 
mütevellit olan bu noksanlığın 1964 yılı tahminlerinde nazarı itibara alınmaması gerekmektedir. Bu sebeple 1964 
tarını karşılayacak bir seviyede olan 2 500 000 kilo olarak kabul edilmiştir. Bunun satış tutarı 100 000 000 lirad 

1963 yılı için 1607 kuruş olarak hesabedilen kahve maliyeti 1964 yılı bütçe tahminlerinde mevcut rakamlara, 
miştir. 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 
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Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1963 yılı 
kuruş hesabedilmişken 1964 yılı için 1962 bilânçosundaki tahakkukata nazaran bunun 28 kuruş olarak alınması 

1963 ve 1964 yılları kahve satış, maliyet ve satış masrafları tabloda müfredatlı ve mukayeseli olarak gösterilm 
re 1964 yılında kahve satışlarından 1963 yılma nazaran 2 325 000 lira noksaniyle 57 050 000 lira satış kârı el 

Bedel Maliyeti Satış masrafı 
Yılı Kilo Lira Lira Lira 

1964 2 500 000 100 000 000 42 250 000 700 000 
1963 2 500 000 —100 000 000 — 40 175 000 450 000 

Fark — — -f 2 075 000 -4- 250 000 — 

N E T t C E 

Yukarda verilen izahata göre satış kârları yekûnu 948 661 298 liradır. Buna memleket harici satışlardan el 
lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve sair gelirler olarak 39 941 400 lira eklendikten ve döner sermaye gid 
edildikten sonra tesbit edilen 982 902 698 lira bütçe geliri «B» cetvelinin 52420 numaralı tertibinde gösteril 

Bütçe gelirinin bu tertibi geçen yıl tahminlerinden 7 449 758 lira fazladır. Çeşitli gelirler ve cezalar tertib 
siyle 7 000 000 lira tahmin edilmiştir. Tekel maddeleri satışlarından tahsil edilecek savunma vergileri de satış m 
geçen seneki tahminlerden 30 495 080 lira fazlasiyle 583 602 480 lira olarak hesabedilmiştir. Bu suretle «B» cet 
38 944 838 lira fazlasiyle 1 573 505 178 lirayı bulmuştur. 

UMUMÎ BÜTÇEYE ÖDENECEK HAZİNE HÎSSESÎ HESABINA GELİNCE : 

1 573 505 178 lira tahmin edilen bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen (cari yatırım, sermay 
cetvellerinde gösterilmiş olan ceman 185 546 998 lira tenzil edilmek ve 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve 
% 4,50 nisbetinde 14 424 940 lira Tayyare Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, kibrit, kahve ve 
107 823 400 liranın % 35 i Kurumlar Vergisi olarak 37 738 190 lira ve Kurumlar Vergisi matrahından % 3 t 
sayılı Kanun gereğince Tekel safi hâsılatından % 5 nisbetinde 32 560 350 lira belediye hissesi ayrılmak suretiy 
zaran 2 415 720 lira fazlasiyle 1 300 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 
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Tekel İdareli:::.. Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıdaki tablada gösterilmiş ve Hazine hissesi 
bulmuştur. Bu d? gecen seneye nazaran 1.1 985 425 lira fazladır. 

1963 

Tekel iî. M. Bütçesi ( S Sayısı : 346 ) 

Hazine hissesi 1. 297 584 280 1 30 
Tayyare Resmi 14 243 307 1 
Kurumlar Vergisi 28 28.1 134 3 
Belediyeler hissesi 33 439 937 . 3 
Tasarruf bonosu . 2 424 097 
Bira İstihsal Vergisi 13 200 000 1 
Kibrit istihsal Vergisi 6 900 000 

1 396 072 755 1 40 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

Tekel Genel Müdürlüğüne ait 1964 yılı bütçe kanunu tasarısını ve eklerini tetkik ettik : 
İdarenin umumi faaliyetleriyle bütçe müfredatı hakkındaki tetkiklerimiz neticelerini ve görümlerimizi Riyas 

olarak sırasiyle arz ediyoruz, 

Birinci Kısım 

TBKKL (İLNKL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALINMALARI HAKKİNDA UMUMİ GÖRÜŞLE 
A) / m u m i mütalâalar : 
Tekel Genel Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyliyen, hükmi şahsiyeti haiz, hülhak b 
Muhtelif kanunlarla (*) ihdas edilmiş bulunan Tekelin yüklendiği vazifeleri bu idare 30 başmüdürlük, 7 

fabrika ve atelye, 49 tuzla ve 12 daimî, 14 muvakkat olmak üzere 36 işletme evi ve 15 daimî, 25 muvakkat, 
mamul tütün, 11 şarap, 2 bira olmak üzere ceman 1 084 başbâyilikten terekkübeden organizasyonu ile ifa etmek 

İS H A ^ T Î : 

i. 9 »> 3 i 9 ti -1 
Li ra % Liva c/r 

1. — Tütün 1 538 338 000 57,80 1 623 117 100 .56,74 
2. — Tuz 16 252 000 0,60 16 652 000 0,58 
3. — Çay 440 000 000 16,54 538 070 000 19,81 
4. —. İspirto ve 

içkiler 543 692 980 20,43 559 710 970 19,57 
5. — Kibrit 23 000 000 0,87 23 000 000 0,8O 
6. — Ka'hve 100 000 000 3,76 100 000 000 3,50 

2 661 282 980 100, 2 860 550 070 100, 

Bıı ta'biuımıı tetkikinden aıiilaışıl'acağı igiîbi idarenin İş hacmi 1963 yılında 2 6.61 282 980 lira iken 1964 yı 
2 860 550 070 lira civarında olacaiktrr. 

(*) 3078 say ıh Tuz Kanunu 
Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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3437 
4223 
1350 
5856 
6556 
6551 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tütün ve tütün inhisarı Kanunu 
Çay inhisarı Kanunu 
ispirto ve- ispirtolu içkiler Kanunu 
Kibritin inhisardan çıkarılmam Kanunu 
Biranın » » » 
Patlayın maddelerin inhisardan çıkarılması Kanunu 

SERMAYE : 
İdarenin 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan döner sermayesi 750 000 000 liradır. 
Bunun halen 504 785 765 lirası ödenmiş ve 245 214 235 lirası henüz tediye edilmemişir. 1958 hesaplarına 

mezkûr tarihten sonra iptidai madde ve malzeme fiyatlarındaki artış ve aynı zamanda iş hacminin de artması 

İdarenin 30 . 11 . 1963 tarihindeki tahmini sermaye durumu aşağıda gösterilmiş olup bu da sermayenin g 
mini ve gerekse bugünkü ihtiyaçları karşılama bakımından döner sermayenin artırılması icabettiğini gösterm 
1 250 000 000 liraya çıkarılması için idarece bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı nezdinde teş 

İdarenin Rantabl çalışması için bu kanun tasarısının bir an evvel kanuniyet kesbetmesi temenniye şayan gör 

Aktiı Pasif 

l. 
2 
> 

o. 4. 
5. 
(>. 

—• Paralar 
— Stoklai' 
—• M. Sermaye sabit kıymetler 
—; İştirakler 
— Alacaklar-
— Tasa m ı f bonosu 

40 000 000 
1 271 000 000 

20 000 000 
.1 144 850 

50 484 587 
3 431 910 

!. 
2 
3. 
4. 
5. 

— ödenmiş sermaye 
— Sigorta ihtiyatı 
— Hazineye ;bore 
—• Bonolar 
— Destekleme hesabından 

idare ve t-ed'aMül 

1 386 061 347 

PERSONEL DURUMU : 
Genel Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile 3 765 kişiden terekkübeden m 

3 732 ye indirilmiştir. 
Gittikçe artan istihlâk ihtiyacını karşılamak üzere tütün fabrikaları Y. T. B. ve işleme atelyeleri teşkil 

ziraatinin gelişmesi ve istihsalin artması sebebiyle 6939 sayılı Teşkilât Kanunu çıkartılmış ve genel olarak iş 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346) 
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kullanılmıyan bir kısım lüzumsuz kadroların kaldırılarak yerine lüzumlu kadroların konulması suretiyle Gen 
indirilmiştir. 

Bilâhara sivil savunma teşkilâtının kurulması üzerine 21 . 10 . 1960, 24 .10 . 1980 tarihli ve 107, 108-say 
Sekreteri, Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı) unvanları ile ceman 97 kadro eklenmiş ve bu suretle k 

(L) cetveline alman görevler geçen yılın aynı olarak 176 aded tesbit edilmiştir. 

ÎDABENİN FAALİYETLERİ : 
1. — İşletmecilik, 
2. — Tevzi, 
3. — Hazineye temin eylediği gelir, 

l — İŞLETMECİLİK BAKIMINDAN 

Sigara, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve çay gibi ayrı ayri özellikleri bulunan muhtelif endüstri kolların 
delerinin, bir taraftan modern metotlara göre i^tahsallerini sağlamak ve diğer taraftan da bu esasalar dâhilin 
yüksek kaliteli mamulâtm matlup nefasetin de arz edilebilmesini temin etmek gerekçesiyle bütün bu endüstri 
tesisat ile mekanizasyon termik ve enerji tesislerinin temini hususunda 1964 yılı bütçesinden yapılması icabeden 
ra ait izahat aşağıda arz edilmiştir. 

A) Tütün fabrikasyonu : 
Yurdun nüfus artışına ve kalkınma temposuna uygun olarak istihsalin de artışı düşünülmekte ve buna göre 

gerekmektedir. 
înşa halinde bulunan İstanbul, Maltepe Sigara Fabrikasının bir an evvel ikmal edilerek işletmeye açılması, n 

gibi enerji ve sosyal tesislerin kısa bir sürede ikmaliyle mümkün olabilecektir. 
Bu suretle yurdumuzun sigara ihtiyacından mühim bir kısmının kolaylıkla karşılanacağı tabiî bulunmakta 
Diğer taraftan sigara mumulleri satışlarının artması dolayısiyle sigara imal ve paketlenmesi için lüzumlu 

Sigara Fabrikası için lüzumlu bir kısım makinahrm ve aynı zamanda Tekele mahsus her türlü baskı işleriyle m 
takviyesi için lüzumlu bulunan makinalarm en kısa bir sürede temini. gerekmektedir. Maltepe Sigara Fabr 
bir ambalaj fabrikasının inşasını da zaruri görmekteyiz. 

Bu meyanda Export împort Bank'tan temin edilen kredi kargılığı A. M. F. Firmasına tevdi edilen bonol 
taahhütlerin borçlar kısmını teşkil etmektedir. 

Tekel G. M. Bütçesi . (S. Sayısı : 346) 
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B) Yaprak tütün bakım ve işlemesi : 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince uışa ettirilecek veya satmalmacak yaprak tütün bakım ve işletme 

bütçesine konulmuş olan 8 518 943 lira; 1963 yılından devam etmekte olan İzmit, Sinop, İzmir, Bandırma, Silva 
ve İşletme atelyeleri inşaatlariyle İzmit, Samsun Y. Tütün Bakım ve İşletme atelyeleri asansörleri ikmal işlerin 
zon Y. T. bakımevi inşaatına, Bursa, Adana, Bandırma ve Üsküdar Y. Tütün B. ve İşletme atelyelerine as 
Y. T. B. ve İşletme atelyesi tesisat ikmaline ve elektrojen grupu mubayaasına sarf edilecektir. 

C) İspirto ve ispirtolu içkiler sanayii : 
İç ve dış piyasada daha büyük rağbet gören ve istihlâki artırmakta olan ispirto ve ispirtolu içkilerin iht 

vasıflı olarak müstahlike arz etmek gayretiyle mevcut işletmelere lüzumlu cihazların siparişi ve bu tesislerin 
mıştı?. 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İŞLETMELERİ 

Yukarda bildirildiği üzere istihlaki artırmakta olan ispirto ve ispirtolu içki ihtiyacını karşılamak ve daha r 
siyle hazırlanan program dâhilinde bu işletmelerde 1964 senesinde yapılması düşünülen; tevsii takviye ve ona 
arz ve izah olunmuştur. 

1. — Bira Sanayii 

a) Kapasiteleri üstünde çalışan Bira fabrikalarının yükünü hafifletmek ve piyasaya daha iyi kalitede bira 
miş olan 4 000 ton malt istihsal edebilecek malt tesisleri inşaatının bitirilmesi hususu programa alınmıştır. 

b) Ankara Bira Fabrikasının kifayetsiz bir durumda olan buhar kazanlarının takviyesi cihetine gidileceği 
c) Yozgat Bira Fabrikasının inşa ve tesislerine devam olunacaktır. 

2. — Şarap Sanayii 

Üzüm mahsulünün zayiatsız alarak istihsal bölgelerinde kıymetlendirilmesi maksadiyle 1964 yılında Şarkö 
nin kurulması programa alınmıştır. 

3. — Rakı ve Votka hnalâtı 

İmalâtı Paşabahçe İçki Fabrikasında yapılmakta olan votkanın kalitesinin düzeltilmesi için votka ıslâh tesi 
Bu meyanda bu Fabrika için yeni bir buhar kazanı ile, muhtelif tesislerin siparişi yapılacağı anlaşılmıştır. 

Tdkel a. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346) 



— 29 — 

Suma istihsal kapasitesi arttırılmış bulunan Gaziantep içki Fabrikasında artarı suma istihsaline muvazi ola 
imlâ dairelerini ve sosyal tesislerin tevsii cihetins gidilecektir. Bu arada Tekirdağ mıntakasmm istihsâl fazlas 
maksadiyle Tekirdağ Şarap Fabrikasında bir suma ve rakı taktir tesislerinin kurulması hususu programa alı 

D) Tuz İsletmeleri : 
İç ve dış piyasa taleplerini karşılamak üzere Çamaltı tuzlasının başlanmış olan tevsii işine bu yıl da devam 
7 kaya tuzlası için beher takımı SO 000 lira olan delik delme makinaları (Perforatris) satınalmmış ve halen muvak 

müdürlüğüne bağlı Oltu Tuzlasında yeniden tanzim edilen 150 985 lira bedelli bir D İt tabaka tesisi inşaatı ihale 
Başmüdürlüğüne bağlı Tepesidelik Tuzlasında yeniden inşa edilecek nefeslik ve irtibat yolunun inşası için tanzim 
ihalesi cihetine gidileceği anlaşılmıştır. 

Çamaltı Tuzlasına Çeşmebaşı mevkiinden getirilecek içme ve kullanma suyunun ihalesi işi İM idare arasında ta 
tokol gereğince 1 673 409 liraya İller Bankası Genel Müdürlüğüne yaptırılmakta olup hali inşadadır. 

a) Tuzla yolları yapım işine 1952 yılında başlanmış 1963 yılma kadar Karayolları Genel Müdürlüğüne ödene 
yekûnu 3 124 138 lira tutmaktadır. 

b) Çamaltı Tuzlasındaki Cedh köprüsü inşası için 380 000, Çamaltı - Çiğli stabilize yolunun asfaltlanması işi 
nılın inşaası için de 350 000 lira ayrılma suretiyle 1964 yılı bütçesine de 1 230 000 liralık bir teklif yapılmıştır. 

c) Çamaltı, Yavşan, Kaldırım tuzlalarında elektrik mevcuttur. 
d) Kağızman, Tuzluca, Çankırı ve Gülşehir, Kaya tuzlalarının elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere evvelce 

1963 yılında satınalınan elektrojen gruplarının kısmen montajları yaptırılmış olup geri kalanlarının da peyderpey 
rilecektir. 

Sekili kaya tuzlası için 50 000 lira bedelle satınalınan elektrojen grupunun montajı da Santral binasının kabul 
Tepesidelik kaya tuzlasının elektrik ihtiyacının teinini işi de 1965 yılında ele alınacaktır. 

E) Çay i§letmeleri : 
1. 1863 yılında 45 f»74 370 kilogram çay mubayaa edilmiş ve mevcut fabrikalarda işlenmiştir. 
1964 yılında 60 000 000 kilo yaş yaprak mubayaa edileceği tahmin edilmekte olup zamanında işlenebilmesi 

ları ile Çayeli tevsiine ait makina montajlarının yapılmasına başlanmış ve 1964 yılı kampanyasına yetiştirileceği v 
2. İmal edilen kuru çayların normal bir şekilde muhafaza maksadı ile 1964 yatırım programına 12 ambar içi 
3. Henüz inşaatı devam etmekte olan fabrikalarla diğer fabrikaların ihtiyacı olan soldurma tekneleri Mak 

yaptırılmasına karar verilmiş olduğu öğrenilmiştir Diğer çay imalât makinaları ihtiyaç nisbetinde peyderpey M 
4. Alım yerlerinde mubayaa edilip, kamyonlarla fabrikaya getirilen çay yapraklan, miktarının kontrolü için 

alınması için 1964 yılı bütçesi programına 21 aded araba baskülü için 650 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

T^kel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 
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.. 5. Çay fabrika ve atelyeîerinîn ekserisi kasa";dar dışında ve mahrumiyet mıntıkalarında bulunduğundan bur 
mek üzere 22 lojman için 880 000 liralık tahsisat 1954 yılı bütçesine konmuştur. 

F) Kibrit tşle-imtsi ' 
Kibrit Tekelden çıkarılmış ve özel sektöre bırakılmış bulunmaktadır. T^kel özel rektörün yetiştiremediği kibrit 

dir. 
Kalitenin ıslâhı için teşebbüse geçilmiş olduğu v.ynien izahattan anlaşılmıştır. 

<7; !.şlrhn(4eı'di- işçi ı>• .şo.sjjal jardım isteri : 
Tekel Genel Müdürlüğü iş yerlerinde halen : 
Tütün fabrikalarında 6 297 
İçki fabrikalarında 3 3*0 
Müteferrik fabrikalarında 2 203 
Çay işletmelerinde 4 102 
Müstakil tuzlalarda 1 211 
Müstakil Y. T. depolarında 10 350 
Merkeze bağlı iş yerlerinde 715 
Başmüdürlüklere bağlı iş yerlerinde 3 832 

32 05i İşçi çalıştırılmaktadır. 

Ödenen senelik işçilik ücreti 136 881 000 lira civarındadır. Vasati saat ücretleri 162, azamî saat icroti ise 615 k 

SOSYAL YARDIMLAR 

Ücretler haricinde işçilerin geçim şartlarını kolaylaştırmak, hayat seviyelerini yükseltmek ve bu suretle iş 
matuf olarak yapılan yardımlar meyamnda, işçilere verilen bir öğün yemeği bilhassa zikretmek yerinde olu 
ettiği yıllık munzam malî külfet 11 850 000 lira civarındadır. 

Ödenen prim ve tazminat 2 122 000 lira, sigorta primleri 18 250 000 lira, dahilî talimatname gereğince 
çocuk yuvaları yardımı 897 000 lira, giyim yardımı 1 400 000 lira, süt, sigara v. s. gibi yardımlar tutarı 500 
lira olmak üzere ücretler haricinde işçilere senede 45 593 000 liraya yakın bir yardım yapılmış olacaktır. 

NOT : 1963 yılı takribi tam hesapları yukarıya çıkarılmıştır. 1964 yılı için gerek ücret, gerek buna iptiııa 
yükselmeler yapılabileceği hakkında, (Toplu iş sözleşmesi devresine girilmiş olduğu ve işçi teşekküllerinin b 
nüz görüşülmesine başlanmış olması itibariyle) bir bilgiye sahibolmadığımız cihetle bu bapta mütalâa beya 
na imkân görülemediğini arz ederim. 
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li - HAZİNEYE TEMİN ETTİĞİ GELİR BAKIMINDAN 

Tekel idaresi Hazineye; a) Tekel safi hasılatı (satış kârları), b) Savunma Vergisi, c) Çeşitli gelir 
gelir temin eylemektedir. 

a) Tekel safi hasılatı (satış kârları) : 
1964 yılı bütçesinin «B» cetvelinde 1 573 505 178 lira gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. Bunun 9 

583 602 480 lirası Savunma vergileri ve 7 milyon lirası çeşitli gelirler ve cezalardır. Eski senelere nazaran çeşit 
çıkarılmıştır. 

SATIŞ KÂRININ TARİFE BEDELİNE NtS'BETl 

Yrl 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Tütün 
% 

43.41 
42.69 
44.43 
45.13 
39.02 
40.59 
49.00 
45.46 
44.57 
45.32 
48.85 
48.06 
44.02 
39.62 

İs. ve İs. 
itkiler 

*% 

44.59 
42.81 
45.90 
50.64 
50.41 
52.22 
54.21 
50.76 
51.20 
54.37 
56.71 
52.67 
51.38 
52.95 

Tuz 
% 

55.17 
53.15 
56.43 

. 53.10 
53.24 
51:69 
44.31 
39.62 
32.76 
23.45 
12.55 
8.12 
5.75 

19.72 zarar 

Barut 
fA 

30.36 
34.20 
36.11 
30.— 
29.38 
25.20 
26.01 
29.80 
32.10 
45.89 
43.44 
51.75 
22.83 

Çay 
% 

39.02 
43.10 
43.10 
43.21 
43.16 
37.63 
46.20 
56.56 
49.82 
35.91 
35.08 
41.42 
37.14 
39.79 

Kibrit 
% 

13.44 
8.32 
9.43 
S.25 
4.65 
2.46 
3.47 
0.32 
3.42 

21.36 
23.66 
16.14 
11.79 
10.41 
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b) Tekel altında bulunan maddelerden tütün, tuz ve müskirattan, 3atı§ bedeline ilâveten Savunma Vergi 
muhtelif senelerde Hazineye sağlanmış olan geliri gösterir tablo aşağıdadır. 

Snıe 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1.955 
Î956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196"! 
1962 
1963 
1964 

Tütün 

75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 
111 938 898 
147 6uS 311 
166 116 952 
196 108 910 
248 720 89^ 
318 059 501 
342 302 443 
370 1.64 574 
407 516 372 
531 418 300 
560 920 480 

2 
9 
4* 2 
o 
• ) 
2 
o 

•J 

3 
o 
•J 

3 
o 

3 

Tuz 

519 369 
523 025 
885 676 
671 637 
110 864 
860 444 
202 958 
211 503 
508 553 
519 169 
648 20'3 
619 558 
659 861 
900 000 

4 000 000 

Müski 

12 009 
13 041 
13 374 
15 298 
İS 299 
14 972 
15 746 
16 222 
16 1.82 
14 680 
14 151 
14 544 
15 980 
17 789 
18 682 

851 
•i * 1 

OüS 
411 

t'—• •) 

737 
946 
053 
005 
604 
253 
411 
993 
100 
000 

Ki 

8 5' 
8 8: 
1 4' 

.bri 

14 
>8 
qo 

İt 

062 
779 
791 

t illimin 
bütçe 

Yekûn 

98 
106 
109 
117 
136 
165 
185 
215 
268 
336 

760 
519 
921 
395 
349 
501 
066 
542 
421 
268 

360 101 
388 
427 

d 553 
583 

328 
157 
107 
(502 

Tekel maddeleri satışının artışına uygun suretle Savunma vergilerinin de arttığı görülmektedir. 
Tekel maddeleri dışında kalan bira, kibritten evvelce Savunma Vergisi olarak ödenmekte olan miktarların 

duğunu ve bu sebeple Tekel Genel Müdürlüğü gelirleri meyanından çıkanlmış bulunduğunu da zikretmek ic 
den Genel Müdürlük İstihsal Vergisi olarak 20 100 000 lira ödeyecektir. 

İkinci kısım 

1963 YILI BÜTÇESİ MASRAF KISMI 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçesinin (A/l) işaretli (cari harcamalar) kısmı için 61 692 900 lira ve ( 
kısmı için 118 287 000 ve (A/3) (işaretli sermaye teşkili ve tranfer harcamaları) için de 5 567 098 lira teklif edi 

Cari harcamalar kısmında geçen yıla nazaran bâzı tertiplerde 1 900 881 lira fazlalık ve bâzı tertiplerde de 66 
Netice olarak 1 240 046 liralık bir artış varsa da bu miktar cari masraflar yekûnunun % 2 si civarında olup 

düşüktür. 
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Ancak burada 1963 yılı bütçesinde «işçi ücretleri» olarak konulmuş olan 473 897 lira ile, işçi «sigortaları 
bulunan 16 663 lira ve «diğer sosyal yardımlar» için konulmuş bulunan 9 440 lira ödeneğin bu yıl katma bütçey 
aktarıliBiş olduğu ve f akat bu miktarların ilâvesi halindede cari masraflardaki artışın % 3 ü geçmediğini kaydet 

(A/2) yatırım barcamalan kısmında da bir kısım tertiplerde 40 189 084 lira fazlalık ve diğer bir kısım ter 
vardır. 

Yatınmlar yekûnu yıllık programa uygundur. 

(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamalar kısmında 38 025 lira fazlalığa mukabil bir kısım ter 
crattur. 

(B) CETVELİ 

1964 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi : 
1964 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasan muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar varidatiyle muk 

Hali 
1962 yılı 1963 yılı lan 
Bilanço Bütee tahmini yılı 

Lira Lira 

Tekel safi hasılat (satış 
Çeşitli gelirler ve cezalar 
Savunma Vergisi 
Hazine H. devrolunan 
(Sigorta ve amortisman) 

kân) 

Yekûn 

681 756 186 
6 527 608 

427 157 226 
25 455 995 

1 140 897 015 

949 952 940 
6 000 000 

553 107 400 
25 500 000 

1 534 560 340 
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Tekd. sât'i hâsıılat, (Satış kân ' 
Oeş-M'i .g.eliıTİ'er ve cte&dâaıv 
Savusn-nıa Vergisi 
Ha/ine Fî. 1 )p^rrakın.a.n 

Yekûn 

l'Hv> V5İ1 

4 ; i y i l i k tj:Hİlt(Wtlİ 

lÂV'â 

254 384 14U 
2 125 000 

161 679 190 
8 <500 000 

426 588 330 

1963 yıl 
Yeikûnu 

Lim 

762 852 
6 375 

485 037 
25 500 

1 279 764 

i 

420 
000 
570 
000 

990 

B 

1 

1.9 
{itçe 

95 

58 
2 

57 

YukardaM rakamlardan da görüleceği üzere 1962 yılı bilançosuna nazaran 1 140 897 015 lira bir gelir sağla 
asgarî bir rakamın 138 867 975 lira fazlasiyle 1 279 764 990 lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlarda bilha 
tür. 

Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra Tekel İdaresi mamıılâtınm başlıca maddelerine ait tahminler ve 
daki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 
1962 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet tutarı, sataş masrafları nihayet satış kârı bakımı 

yılı durumu birlikte mütalâa edilerek keyfiyet rakamlarla aşağıda çıkarılmıştır. 
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1964 yılı bütçe tahmini 
1963 yılı. Mite e tatilinim 

Park 

1962 yılı bilançosu 

1963 yılı. 8 .aylık 
1963 yılı 4 aylık 'tahmin 

Yelcıııı 

1964 yılı 'bütçe •tahmini 
1963 yılı bütçe tahmini 

1962 yılı biılâmçc) 

1963 yılı 8 aylık 
1963 yılı 4 >aylık 

Yeikü.n 

(Milyon) 
Küo 

41,1 
38,4 

+ 2,7 

34,— 

23 — 
11.5 

34,5 

Satış nı 
Y. Fiyat 
(Kuruş) 

2 584,42 
2 622,19 

— 37,77 

2 263,97 

2 554.42 
2 254,42 

2 554,42 

Sataş m 
V. fi|yıat 
(Kuruş) 

236,42 
277,47 

41,05 

240,58 

277,47 
277,47 

277,47 

Ttfkel a. M. Büteesi 

ikîan 

1 062 
1 006 

+ 55 

770 

587 
293 

881 

ira 

196 620 
919 700 

276 920 

147 797 

944 44-6 
972 223 

916 669 

ia.snaifil.aia 

Lira 

97 
106 

9 

81 

63 
31 

95 

168 62ü 
545 760 

377 140 

839 246 

864 493 
932 247 

796 740 

M'aliyet 
V. fiyat 
(•Kuruş) 

1 533,30 
1 300.72 

-r 232,5-8 

1 126.40 

1 300,72 
1 300,72 

1 300,72 

Satış 
Y. fiyat 
(.Kııınış) 

814,70 
1 044.— 

229,30 

896,99 

976,23 
976.23 

976,23 

-f 

kâr 
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Bu liste muhteviyatından da anlaşılacağına göre 1964 yılında beher kilosu 2 584,42 kuruştan 41 100 000 kil 
İdarece bir kilosunun maliyeti 1 533,30 ve satış masrafı 236,42 kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 814,7 
Savunma Vergisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre Tekel İdaresinin 41 100 000 Mlo mamul tüt 

334 839 810 liradır. 

:>. — Çay: 

1964 yılı bütçe tahmini 
1963 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1962 yılı bilançosu 

1963 yüı 8 aylık 
1963 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Kilo 

13 000 000 
11 000 000 

-i- 2 000 000 

9 082 436 

6 627 184 
3 313 592 

9 940 776 

Satış miktarı 
V. Fiyat 

(Kuruş) 

41.39 
4 0 -

-r 1,39 

39,45 

39,72 
39,72 

39,72 

Lira 

538 070 000 
440 000 000 

98 070 000 

358 261 024 

263 209 860 
131 604 930 

394 814 790 

M 
V. Fiyat 

(Kuruş) 

19,76 
21,60 

— 1,84 

20,55 

21,60 
21,60 

21,60 
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1964 yılı bütçe tahmini 
1963 yılı bütçe tahmini 

Fi,:-k 

1962 yılı bilançosu 

1963 yılı 8 aylık 
1963 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Satış 
V. Fiyat 
(Kuruş) 

3,26 
3,28 

4> 
—— i-

3,21 

3,28 
3,28 

3,28 

masrafları 

Lira 

42 380 000 
36 080 000 

-f- 6 300 000 

29 132 652 

21 737 164 
10 868 582 

32 605 746 

Satış 
V. Fiyat 

(Kuruş) 

18,37 
15,12 

+ 3,25 

15,70 

14,84 
14.84 

14,84 

kâ 

-f 

1964 yılında satış 13 000 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo başına 18,37 lira kâr hesabedildiğine gö 
kûnu 238 810 000 lira olacaktır. Son aylarda çay satışlarında görülen inkişafa nazaran 1963 yıllı sonuna kad 
Buna ögre 1964 yılı için tahmin olunan 13 000 000 kilo çay satışı uygun görülmüştür. 
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3. — Bahtlar : 

1964 bütçe tahmini 
1963 bütee tahmini 

Fark 

1962 yıh bilançosu 

1963 yılı 8 aylık 
1963 yılı 4 aylık (TahO 

Yekûn 

1964 yılı B. Tah. 
1963 yılı B. Tah. 

Fark 

1962 yılı bilançosu 

1963 yıh 8 aylık 
1963 yıh 4 aylık «Tah. 

Yekûn 

Satış miktarı 
V. 

Litre (Ki 

17 000 000 1 
.16 000 000 1 

- - 1 000 000 L 

13 821 744 1 

8 527 006 1 
4 263 503 1 

12 790 509 1 

Fiyat 
iniş) 

942,92 
938,67 

4,25 

659,85 

939,43 
939,43 

939,43 

Satış ması 
V. Fiyat 
( Kuruş) 

215,13 
218.— 

— 2.87 

205,05 

218 — 
218.— 

218 — 

-f 

•afi 

Li 

36 
34 

1 

28 

18 
9 

Li 

330 
310 

- 20 

22!) 

165 
S2 

248 

arı 

;ra 

572 100 
980 000 

592 100 

342 321 

588 872 
294 436 

27 883 308 

296 
187 

109 

4.1.9 

373 
687 

063 

400 
040 

360 

904 

782 
891 

673 

V. 
(Ki 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

T. Fiyat 
(Kuruş) 

444, 
417. 

27. 

402, 

417, 
417. 

417. 

Satış t 
Fiyat 
ıruş) 

282,96 
303.36 

20,40 1 

052,50 

304,12 
304,12 

304,12 

,83 
,31 

,52 

,30 

.31 
,31 

,31 

carl 

21 
20 

-

1.4 

1 

1 
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Litre başına 1 286,96 kuruş gelir hesabiyle 1964 yılında rakı satışlarından Savunma Vergisi hariç 218 10 
saplanmıştır. 

X E T İ C E 

Yukarıdaki izaha göre mânıûl tütün, çay, tuz, ispirtolar, rakılar, diğer içkiler, bira, şarap, kibrit ve kahve 

1. 
2. 
o'. 
4. 
•). 
<;. 
7. 
8. 
i). 

10. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
îspirtolur 
K akılar 
Diğer iekiier 
Bira 
Şarap 
Kibrit 
Kahve 

Yekûn 

j j i r a 

'Î84 839 810 
3 332 000 

238 810 000 
24 556 480 

218 1.03 200 
32 701 468 
44 718 200 

474 020 
739 220 

57 050 000 

948 661 298 

Harici satışlarından elde edileceği umulan 800 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler 
ve buna mukabil mütedavil sermaye masrafları olan 6 500 000 liramn tenzili suretiyle bütçe varidatı yani 
982 902 698 liralık Tekel safi hâsılatı (satış kârı) hesaplanmıştır. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim muhtelif varidat ve para cezaları 7 000 00 
bulunan 583 602 480 lira satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının (B) cetvelinde gösteril 
tadır. 

Bütçenin (A/l, A/2, A/3) cetvellerindeki masraf yekûnu 185 546 998 lira ve Tayyare Resmi 14 424 940 
lira tasarruf bonoları 3 234 700 lira ve belediyeler hissesi 32 560 350 liranın tenzilinden sonra îdarenin Haz 
1 300 000 000 liradır. 

TeVİ G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 346) 
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Üçüncü Kısım 

TEMENNİ VE TEKLİFLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısının (7) nci maddesinin tatbikatta pek çok kola 
olmasına mukabil Muhasebei Umumiye Kanununun bütçenin bölümler arasında yapılacak aktarmalara ait hük 
hususun komisyonca evvel emirde bir karara bağlanması uygun mütalâa edilmiştir. 

2. — 1 Mart 1963 tarihinde bir kısım tekel mamulâtı fiyatlarına yapılmış olan zamlara göre 1963 Tekel ge 
tahmin edilmişti. Zamlar dolayısiyle beklenen fazla gelir 360 milyon lira civarında olmasına mukabil sekiz ay 
yılı Tekel gelirinin 1 279 381 560 lira olacağı anlaşılmaktadır. Zam olmasaydı bu gelir 1 175 406 900 lird olacak 

Buna göre : Zamlardan dolayı elde edilecek gelir fazlası 104 milyon lira civarındadır. 
Zamlardan beklenen gelir fazlası bu hesaba göre 256 milyon lira civarında noksan tahakkuk ettirilebilecek 
Bu netice satılacağı, eski yıllar hesaplarına göre, tahmin edilen miktarların elde edilememesinden ve bilhas 

ha aşağı nevilere yönelmiş olmasından ileri geldiği, kalemlere göre satış cetvelinin tetkikinden anlaşılmakta 
Sekiz aylık satış neticelerinin tetkikinden vâsıl olduğumuz netice şudur : 
a) Müstehlikin sabit kalan satınalma gücü dolayısiyle zam yapılan Tekel mamullerinin istihlâkinde azalmay 
b) Bilhassa rakı ve mamul tütün gibi kalemlerde yapılan zamlara karşı gösterilen mukavemet eski y 

rilip eski seviyesine ulaşırken ve hattâ geçerken bu kere namdan bu yana geçen sekiz ayda henüz satış azal 
yıllar seviyesinin altında seyretmektedir. Yıl sonuna kadar da telâfi edileceği zannedilmemektedir. 

Bundan anlaşılmaktadır ki, Tekel maddelerin-• yapılan zamlar bugünün şartlarına göre âzami hududuna u 
Şu halde ; Tekel maddelerinin satış fiyatlarına yeni bir zam yapılmaması önemce temenniye şayan görülmekt 
3. — Tekel Genel Müdürlüğünün ifa etmekle vazifeli bulunduğu fonksiyonları ve iş hacmi nda vukubulan 

idarenin bünye ve fonksiyonlarını ifada tabi olduğu mevzuat bakımından ehemmiyetle yeniden gözden geçir 
4. — 7424 sayılı Kanunla 750 milyon liraya çıkarılmış bulunan Tekel Genel Müdürlümü döner sermayesinin ar 

memiş olan kısmının bir an önce itmamı artan iş hacminin yarattığı bir zaruret olduğunu ifade etmek isteri 
5. — Yeni Hükümet Programında yer alan Tekel maddelerinin kalitesini yükseltmek ve ihraç imkânlarını ar 
a) Tütün : Tütün mamullerinin kalitesine menfi tesir eden yararak tütün bakım ve işleme evleri ile sigara 

bakımdan ve kaansite yönünden ele alınarak kâfi yatırımlarla ıslah edilmelidir-
Müstehlik tarafından rağbet gören s;gara nevilerinde artan satış miktarını iyi kalitede imal edebilmek 

bozulması gibi yanlış gidişe son verilmelidir. 
Dış piyasa etütleri yapılarak sigara ihraç imkânları araştırılmalıdır. 
M ?taraT>: Tekel şarap fabrikalarının tam kapasite ile çalıştırılması imkânları üzerinde daha dikkatle duru 

araştırılmalıdır. 
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c) Çay : Artan istihsale muvazi olarak ihtiyacı karsüıyacak kadar yeni çay fabrikaları inşaatına hız 
revizyonnuna önem verilmelidir-

Günün şartlarına uygun olarak hazırlandığım haber aldığımız yeni Çay Kanunu bir an evvel T. B. M. 
Çaycılığın geliştirilmesini sağlamak ve çay tarımının kontrolü ve idaresiyle çay sanayiinin ayrı ellerde bu 

suru bertaraf etmek için Beş Yıllık Plân ve 1964 yılı icra programında kabul ve derpiş edilmiş oldu 
kuruluş olarak bir elde birleştirilmesi ciheti bir an evvel tahakkuk ettirilmelidir. (1984 yılı icra programı sayfa 

Çay paketleme fabrikasının yeri tesbit edilerek bir an evvel realize edilmelidir. 
Yaş çay yaparklarının alımında standart iki buçuk yaprak esasına sıkı sıkıya bağlı kalmıyarak yetişm 

özelliklerine göre yaprak sayısı esasından ziyade vasıf arama hususu inceleme konusu yapılmalıdır. 
Yaş çay yaprağı alımında kaliteye göre fiyat tesbiti hususu incelenmelidir. 
Çay tarımında, toplanması ve satınalma yerlerinde teslimat işinde çalışanlarla çay ziraati ile iştigal eden 

liteli çay elde edilmesi cihetine gidilmelidir. 
Muhtelif tiplerde ve muhtelif fiyatlar üzerinden piyasaya çay arz edilmiştir. 
Dış memleketlere çay satışı imkânları üzerinde itina ile durulman ve bilhassa ileride Ortak Pazar memle 

teşkil edecek olan çayın tarım sahasının genişle tilmemesi cihetine gidilmemelidir. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısını komisyonun tasviplerine arz ederiz. 

Koportörler : 
Artvin Milletvekili Sakarya M 

Sâhit Onman Avcı Nuri B 
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]9ti3 YILI BÜTÇE TATBİKATI (YATIRIMLARA 

Sektörler itibariyle durum 
1. — Tütün : 
Bu grupta mevcut 18 işten 13 ii taahhüdü bağlanmıştır. En önemli harcama Maltepe Sigara Fabrikası mak 

14 267 000 lira ödenek bulunmaktadır. 
îşin malî portesinin 100 000 000 liranın üstünde bulunması dolayısiyle bu işlere ait şartnamelerin hazırla 

rika makinaları imal edebilecek ecnebi muhtelif firmalarla temaslar yapılmaktadır. 
Bu çalışmaların Ocak 1964 ayında sonuç vereceği sanılmakta ve bundan sonra şartnameler ve projelerin ih 

nın 1964 yılma sirayeti tahmin edilmektedir, 

2. — Yaprak tütün hakim ve isleme : 
Bu gruptaki 16 işin hepsi taahhüde bağlar;rnış olup, ihaleler mevcut ödeneklere nazaran daha tasarruflu 

lira ödeneğin 4 500 000 lirası harcanabilecektir. 
3. — İçki : 
Bu gruptaki işin 30 tanesi taahhüde bağlanmıştır. Taahhüde bağlanmıyan başlıca işler şualardır : 

A) Yozgat Bira Fabrikası : 
Yıl içinde teklif almak ve müracaatçıların belgelerini tetkik edebilmek üzere ilâna çıkıldığı halde, Devlet P 

pasitelere göre alternatifleri muhtevi ekonomik bir projenin istenmesi ve ancak bu projenin incelenmesinden 
sının uygun olacağı Devlet Plânlama Teşkilâtınca öngörülmüştür. 

İstenilen ekonomik proje ihzar edilerek meşkûr teşkilâta gönderilmiş ve alman cevapta inceleme sonucu 
uygun olacağı bildirilmiştir. Halbuki idarem" z tarafından muhtelif alternatiflere göre hasırlanmış olan etütü 
10 000 000 litre kapasitenin kabulü için Devlet P'anlama Teşkilâtına yeniden müracatte bulunulmuştur. Henü 
yatırım ödeneğinin 1964 yılma kalacağı tahmin edilmektedir. 

B) İstanbul Malt Fabrikası : 
Vaktiyle Büyükdere'de yapılacak olan bu fabrikanın sonradan Bomontrye nakli dolayısiyle yeni yerleş 

ve ilgili firma ile temasa geçilmiştir. Olumlu bir sonuç elde edildiği takdirde faaliyete başlanacak ise de, m 
bulunan bu işin inşaatının 1964 yılma devredeceği tahmin edilmektedir. 

('•) (Jaziantf p buhar kazam : 
Gaziantep fabrikamıza ait bu kazanm dâhilden veya hariçten yaptırılması etüt konusu olmuş, idaremizce yu 

kazanın yapılmamış olmasından ötürü ithâl edilmesi tervicedilmiş ise de, Sanayi Bakanlığınca konu etraflıca etüt 
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— 43 — 

•mamakla beraber dâhilden sağlanması temayülü ishar edilmiştir, Sonucun henüz alınmamış olması ve imalâtın 
dolayısiyle işin ve harcamanın 1964 yılma intikâli tahmin edilmektedir. 

Ç) Ankara Bira fabrikam kazan dairesi : 
Ankara Bira fabrikası kazanı ödeneği tasarrufa alındığından inşaattan sarfınazar edilmiştir. 

•i- Caıj : 

Bu grupta 29 iş mevcudolup, 25 tanesi taahhüde bağlanmıştır. Bu grupta bulunan işlerden Sürmene Çay f 
dilmiş ve mütaahhit nam ve hesabına yeniden ihaleye çıkarılması öngörülmüştür. Gene bu grupa dâhil 2 250 
makinalarınm dâhilde yaptırılmasının mümkün olduğu anlaşılmış ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu imalâta 
istiyen bir iş olması dolayısiyle 1964 yılma kalacağı anlaşılmaktadır, 

.5. Tuz : 
Bu gruptaki işlerin tamamı taahhüde bağlanmıştır. 

6. İdare binaları vı anlarlar, sair işi ar : 
Bu gruptaki 33 işin 29 tanesi taahhüde bağlanmıştır. 
Netice olarak : 1963 yılı bütçesi ile kabul edilen yatırım ödenekleri ile yıl sonuna kadar harcanması mümkü 

rilmiştir. 

Yatırım konusu 

Tütün 
Yaprak Tütün B. ve İşleme evi 
îç.ki 
Çay 
İ da tv binaları 
Tuz 
Müteferrik 

Yekûn 

1963 ödeneği 

26 696 467 
5 545 000 
9 612 895 

30 606 494 
6 170 000 
1 925 000 
2 083 533 

82 639 389 

10 aylık 
harcama 

5 487 
2 297 
2 470 

17 174 
2 131 
1 023 
1 599 

32 185 

770 
906 
981 
195 
797 
719 
396 

764 

Yıl sonu 
kada 

harcam 
tahmi 

11 000 
4 500 
5 500 

25 500 
5 600 
1 600 
1 800 

55 500 
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Karma Bütçe Komisyonu raporıı 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisuf-nv. 
Esas Xo. : î/591 
Karar Xo. : 24 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan, Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 
Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71-2189/5189 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı, Gümrük ve Tek 
Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 61 692 900 lira, yatırım harcamala 
yekûnu ise 118 287 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûnu ise 
yılı bütçesi toplam olarak 185 546 998 lira olarak teklif edilmiştir. 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namna tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra söz a 
faaliyeti ile ilgili olarak tenkit ve temennilerde bulundular. 

Gümrük işleri, tütün, çay ve içkiler hakkında çeşitli sorular sordular. 
Gerek Bakan gerekse Genel müdürler gerekli izahat verdikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddele 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında bölüm ve maddelere konulmuş olan ödeneklerin hiz 

düğünden mezkûr cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Müdürlük gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 38 944 838 lira fazlasiyle 

edilmiş olup Komisyonumuzca da tahakkuk edeceği kanaatine varılarak aynen kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının 11 nci maddesi ile iş yerlerinde çalışan işçilere yemek verilmesi yetkisi verilmektedir. Toplu h 

ları yürürlüğe girdiğine göre bu gibi hususların topkı iş sözleşmeleriyle halledilmesi bir kanun maddesi olmam 
kaimrundaz b'i maddenin çıkarılması, tekel maddilerimin kalitelerinin yükseltilmedi ve ambalaj 1 an ••w. .ralaellentir 
imâline önem verilerek ihracatın artırılması, gümrük mevzuatında gerekli tâdiller yapılarak turistlere âzami kola 
yonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Komisyonumuzca aynen kabul edilen Tekel Genci Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri 
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon îzmir Yozgat , Adana Afyon K 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur K. Farnbrahimnğlv Sö/. hakkı in 
M. Turg 
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Artvin 

S. 0. Avcı 

F l̂âziğ' 
H. Mv.flvgi! 

izmir 
Söz hakkım rnahnı/. 

N. Kürşat 

Konya 
A. Onar 

Kize 
Söy, hakkım mahlut 

C. Yalçın 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Giresun 
Söz hakkını mahfil/. 

î. E. Kıhçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
R. Özal 

Saika ry a 
/*. A kdağ 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Burdur 
H. Otan 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kastamonu 
Süz hakkını ıruıhfu* 

S. Keskin 

Mardin 
S. Aysan 

Saika ry a 
.V. Bt'-ıiaı-

Trabzon 
A. Şener 

Çanakkale 
Ş. İnan 

içel 
('. T. Ohifaı,nti 

Kayseri 
İT. Dikeçligil 

Niğde 

Söz hakkım ııınhi'vı 
M. Gür er 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 

Deniz 
C. Aky 

İzmi 
.1. Erîı 

Kırşeh 
A. Bil 

Niğd 
R. S oy 

Sür; 
/... . Ifi 

Tunce 
M. A. D 



HÜNÜMHTİN TEKLİM 

7'(7,:r/ (U'iuü Mvdvr'iığn l')6\ aıh Bütcf. kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için, 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 61 692 900 lira, yatırım 
harcamaları için bağlı, (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
118 287 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de, 
bağlı (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 587 098 lira ki toplam 
olarak 185 546 998 lira ödenek verilmiştir, 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 573 505 178 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1964 yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarih ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3658 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 .3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

Tekel G. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÜE KOMİSYO 

Tekel Genel Müdiı/iüğü 1961 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mad 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad 
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HüMimötin Teklifi j 
I 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili | 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye j 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımı TI a uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A l ) . • 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçlar ' 
maddesine) 

Malıya Bakanlığınca aktarılacak c-donekten ödenir. • 

MADDİ 7, — Bu kanıma bağlı (A. 2) işaretli cetçelin (Yapı, tesis ! 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil maddeler ile (A/3) işaretli ; 
cetvelin (Kamulaştırma ve satmaîmalar) bölümü arasında aktarma i 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider, bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for- \ 
roül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ş 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici j 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet- j 
velde gösterilmiştir. i 

t 

MADDE 10, — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sayılı Tekel Genel Müdür- 1 
lüğti miitedavil sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkın- j 
dafci Kanunim 2 nci maddesindeki miktara ait hükmü 1964 malî yılında I 
uygulanmaz. \ 

MADDE 11. — Tekeni Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde ça- t 
lıştırılan işçilere ve hizmetlilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar j 
dâhil), giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günler- j 
de günde bir kap yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masraf- • 
lamtı karşılıyamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet ! 

Tekel G. M. Bütçesi 

Karm« Bütee Komi 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 

MADDE 11. — Taşarının 11 nci m 
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Hükümetin Teklifi 

raporu ile perhiz yapmaları icabeden veya yemek samanı vasifeten 
dışarda bulıman işçilere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği 
miktarda yemek bedeli verilebilir, 

MADDE 12, 

MÂDDS 13. 
yürütür. 

Bu kanun 1 Mart- 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 

Baş'bakaıı Y. 
E. AJican 

Devlet Bakam ve 
Başlı. Yardımcısı 

T. Feyzioğlv. 
Devlet Bakam 

Ar. Ökten 
İçişleri Bakanı 

Z. Seçkin 
Millî Eğitim Bakam 

Z. öktem 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

F. E. Gökay 
Ulaştırma Bakanı 

t. §. Dura 
Turizm ve Tanıtma 

N, Ardıçoğlu 

I >eviet Bakanı \ f 
Baş'b. Yardım cifti 

E. AJican 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı Y. 

T. Feyzioğlu 
Bayındırlık Bakanı 

A. II. Onat 
Gümrük ve Tekel Bakan 

O. öztrah 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Bakanı imar 

H. 

Dev ı et. B tık a m ve 
Başlı. Yardımcısı 

11. Dince r 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

ı Tarım Bakanı 
M. îzınen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

ve İskân Bakanı 
Mumcuoğhı 

Tekel G. M. Bütçesi 

K-iruıa Büfe»' Komis'v 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci m 

MADDE 13. — Tasanmıı 13 ncü m 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bolüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.211 
12.212 

12.230 
12.250 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.390 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Enstitüler aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Hizmetliler ücreti 
Enstitüler hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 11 940 000) 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
İşçi sigortası kurumlan kesenek ve prim 
karşılıkları 
Diğer sosyal yardımlar 

1963 

Madde 
Lira 

37 109 060 

36 393 130 
715 930 

12 242 572 

11 362 680 
199 260 

116 735 
90 000 

473 897 

4 466 222 

715 000 
59 000 
'50 000 

435 000 
18 000 

3 163 119 

16 663 
9 440 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

56 751 154 

Hükümetç< 
1 

3 istene 
Madde Bölüm to 

Lira 

37 840 000 

37 105 000 
735 000 

12 097 500 

11 737 000 
203 000 

112 500 
45 000 

0 

4 827 000 

715 C00 
59 000 
50 000 

750 000 
18 000 

3 235 000 

0 
0 

Lir 

57 619 
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1963 ödeneği 

i Cadde 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

12.810 
12.832 
L2.833 
12.841 
12.844 

12.846 
12.848 

12.872 
12.882 
12.883 

ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 
tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Kurs geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 933 500) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 183 000) 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

4 200 

2 195 100 

200 000 
825 000 
580 000 
70 000 

22 600 
229 500 
85 000 

100 000 
•23 000 
60 000 

1 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

4 200 

2 116 500 

175 000 
750 000 
580 000 

70 000 

21 000 
252 500 

85 000 

100 000 
23 000 
60 000 
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Bölüım Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

»HIZMETLERLE İLGILI ALIMLAR 
13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KIRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedelleri 

Tekel 
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1963 

Madde 
Lira 

816 500 

170 000 
356 000 
275 000 
15 500 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

2 261 000 

Hükümet 
Madde 1 
Lira 

816 500 

170 000 
356 000 
275 000 
15 500 

sten 
Bölüm t 

Li 

2 61 

184 500 184 500 

29 500 
30 000 
85 000 
40 000 

190 000 
710 000 

305 000 
270 000 
75 000 

29 500 
^ ^ 3 0 000 

85 000 
40 000 

180 000 
1 077 000 

617 000 
385 000 
75 000 

360 000 360 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1933 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGÎLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik
ramiyeler 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
14.491 Tütün ekimi yazma giderleri 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı: 255 000) 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

602 700 617 

160 000 

268 000 

28 000 

;> ooo 
m ooo 
210 000 

174 700 

8 000 
103 700 
38 000 

25 000 

160 000 

283 000 

28 000 

5 000 
25 000 
225 000 

174 700 

25 000 

8 000 
103 700 
38 000 

245 000 245 
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Bölüm Madde 

16.000 

15.711 
15.712 
15.715 
15.716 
15.719 

15.726 

ödeneğin çeşidi 

Tarım kurumları giderleri Kesim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim, kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 220 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 
Malzeme alırc ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

1963 

Madde 
Lira 

245 000 

17 500 
8 000 

10 000 
160 000 
24 500 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

245 000 

17 500 
8 000 

10 000 
160 000 

24 500 

25 000 

8 000 

20 000 

565 000 

25 000 

593 000 59 

8 000 

20 000 

565 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞlTLl GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 
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1963 

Madde 
Lira 

56 751 151 

2 261 000 

602 700 

245 000 

593 000 

60 452 854 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

JJ.UK U.m cD 
Madde J 

Lira 

57 619 200 

2 618 000 

617 700 

245 000 

593 000 

61 692 900 

1 
istemem 

Bölüm to 
Lira 

Tefeel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı ; 346 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

21.111 
21.112 
21.113 

21.311 
21.312 
21.313 

21.321 
21.322 
21.323 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TARIMSAL ARAŞTIRMA 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tarımsal araştırma toplamı : 5 000) 

İmalât sanayi sektörü Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara mamulleri sanayii top
lamı : 444 500) 

ALKOLLÜ ÎÇKÎLER SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı .- 814 250) 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

150 000 

150 000 

Hükümetçe 
Madde Bö] 

Lira 

5 000 

2 000 
2 000 
1 000 

2 360 250 

200 000 
114 500 
100 000 

isten 
tüm t 

Li 

2 36 

400 000 
214 250 
200 000 
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Bölüm Madde 

22.000 

21.331 
21.332 
21.333 

21.341 
21.342 
21.343 

22.111 
22.112 
22.113 

ödeneğin çeşidi 

ÇAY SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 1 003 000) 

KlMYA SANAYİİ (TUZ) 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel giderleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii toplamı : 98 500) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TARIMSAL ARAŞTIRMA 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tarımsal araştırma toplamı : 245 000) 

İmalât sanayii sektörü Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince 
yaptırılacak Y. T. B. ve İşleme Atelyeleri 

22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

73 580 000 

73 580 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

700 000 
200 000 
103 000 

30 500 
40 000 
28 000 

1 

245 000 

237 000 
6 000 
2 000 

78 062 666 

1 
istenen 

lüm top 
Lira 

78 307 

4 500 000 8 176 443 

Tefe* G."M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

22.312 Teknik personel ücretleri 
22.313 Teknik personel geçici görev yollukları • 

(Y. T. B. ve İş. Atelyeleri toplamı •. 
8 518 943) 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE FABRİKA, ÎMAL VE 
DOLDURMA EVLERÎ 

22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 28 885 000 
22.322 Teknik personel ücretleri 
22.323 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Fabrika, imal ve doldurma evleri topla
mı : 35 910 057) 

DİĞER TÜTÜN VE SİGARA MAMUL
LERİ SANAYİİ 

22.331 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 6 650 000 
22.332 Teknik personel ücretleri 
22.333 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Diğer sigara sanayii toplamı : 2 490 500) 

ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin
ce fabrika, imal ve doldurma evleri 

22.341 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 6 950 000 
22.342 Teknik personel ücretleri 
22.343 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Fabrika, imal ve doldurma evleri topla
mı : 10 579 000) 

200 000 
142 500 

35 646 857 
227 130 

36 070 

2 295 500 
130 000 
65 000 

10 396 840 
158 400 
23 760 

Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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BöMim Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lba 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 500 000 
22.352 Teknik personel ücretleri 
22.353 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Diğer alkollü içki sanayii toplamı : 
4 960 650) 
ÇAY SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin
ce çay fabrika ve atelyeleri 

22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 19 095 000 
22.362 Teknik personel ücretleri 
22.363 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 11 5C4 016) 

KİMYA SANAYİİ (TUZ) 
22.371 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 3 000 000 
22.372 Teknik personel ücretleri 
22.373 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 4 039 500) 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
Tarımsal araştırma 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 

18 500 000 

4 716 400 
165 000 

79 250 

11 061 016 
333 000 
170 000 

3 902 000 
87 500 
50 000 

37 614 

300 000 

Tdkel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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^Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

îmaiât sanayii sektörü Kesim toplamı 18 500 000 37 314 084 

23.311 

23.321 

23.323 
23.324 

23.331 

23.333 
23.334 

23.341 

23.343 
23.344 

TÜTÜN YE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı: 6 451100) 
ÇAY SANAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 20 818 984) 
KİMYA SANAYİİ (TUZ) 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii toplamı : 8 862 000) 
Satmalınacak taşıtlar 

925 000 

3 308 000 

13 307 000 

960 000 

1 182 000 

6 047 864 
350 640 
52 596 

19 969 456 
738 720 
110 808 

8 322 004 
474 980 

65 016 

0 

Tekel G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 346) 
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Bölnim 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 

Madde 
Lira 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

150 000 

73 580 000 

18 500 000 

92 230 000 

1 
Hüküm'etşe isteme 

Madde 
Lira 

Bölüm to 
Lira 

2 365 

78 307 

37 614 

118 287 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Boluna Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hüküme 
Madde 

Lira 

1 
tçe istemem 
Bölüm to 

Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 550 000 198 

32.100 Kamulaştırma ve satmalmalar 550 000 198 000 
II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 187 329 214 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 177 329 204 262 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi ge
reğince Sivil Savunma fonu karşılığı 158 429 185 362 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 18 900 18 900 

, . . , . . - , , , . ULUSLABARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 10 000 10 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.211 % 1 ek karşılıklar 
35.222 Emekli ikramiyesi 
35.233 Sandık yönetim giderleri 
35.244 Diğer ödemeler 

2 975 742 

486 710 
2 175 000 

214 032 
100 000 

3 096 402 

2 986 834 

497 802 
2 175 000 

214 032 
100 000 

3 083 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 346) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

—ş* 
Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yar
dım Cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 
îşçi kurum ve sendikalarına yardın? 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar 
36.600 Geriverilecek paralar 
36.700 Mütaahhit bono borçları (A. M. P.) 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

7 002 

35.610 
35.611 
35.612 
35.613 

Fidelik müsabakaları yardımı 
Bağ yardımı 
Kaçakla mücadele yardımları 
Tekel yardımları 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

5 000 
1 

2 000 
1 

113 658 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

7 002 

90 000 

5 000 
1 

2 00€ 
1 

93 658 
20 000 

S3 000 
200 000 

8 000 
1 800 000 

2 071 000 

90 000 
0 

63 000 
200 000 

8 000 
1 800 000 

2 071 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 346) 



Bölüm 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

63 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

-

550 000 

187 329 

3 096 402 

2 071 000 

5 904 731 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

198 0 

214 2 

3 083 8 

2 071 0 

5 567 0 

Tekel O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 346) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

_ 64 — 

B — CETVELİ 

1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

52.000 

63.000 

52.000 
63.000 

B/l — Vergi gelirleri 

TEKEL GELİRLERİ Kesim toplamı 1 528 560 340 

52,410 Tekel maddelerinden alınan Savunma ver
gileri 

52.420 Tekel safi hasılatı 

B/2 — Vergi dtşt gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Kesim toplamı 

63.210 Para cezaları 
63.300 Çeşitli gelirler 

TEKEL GELİRLERİ 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
TOPLAM 

TOPLAM 

553 107 400 
975 452 940 

6 000 000 

200 000 
5 800 000 

1 528 560 340 

6000 000 

1534560840 

1566 505178 

583 602 480 
982 902 69* 

7 000 000 

200 %0 
6 800 000 

1 566 50 

7 00 

157350 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 346) 
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1964 yılı satışlar tahlili 

Öleü 

I — Tekel dâhili satışlar : 
1 — Tütün : 

2 — Tıız : 

Çay 

4 — İspirtolar 

5 — Hatalar : 

6 — D. İçkiler 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

Litre 

Litre 

Tekel dâhili kârlar yekûnm 

Satış 

41 100 000 

400 000 

13 000 000 

20 500 000 

17 000 000 

2 973 000 

Vasati f 
Kuruş 

2 584 
1 533 
236 

3 163 
3 754 
242 

4 139 
1 996 
2 302 

245 
101 
24 

1 942 
444 
215 

1 777 
497 
179 

iyat 
S. 

42 
30 
42 

37 
.41 

ItS 

92 
83 
13 

16 
87 
33 

Satış giderilen 

630 188 190 
97 168 620 

15 016 000 
968 000 

256 880 000 
42 380 000 

20 788 380 
4 956 050 

75 621 100 
36 572 100 

14 802 180 
5 331 412 

t 200 672 032 

Satış bedeli 

1 062 196 62 

727 356 81 

12 652 00 

15 984 00 

538 070 00 

299 260 00 

50 300 91 

25 744 43 

330 296 40 

112 193 20 

52 835 0 

20 133 59 

2 046 350 99 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346) 
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Vasaıti fiyat 
ölçü (Satı§ Kuruş S. Satış giderleri Satış bede 

1 300 000 000 

Satış karları : 1 328 286 292 2 276 947 590 
Haricî satış kârlan 800 000 
•Maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler 39 941 400 

Faiz, amortisman, saıbit ikıymetler sigortası ve sair giderler 

Bütçe (iB) cetvelinde gösterilen satış kârları : 
'Bütçe varidatı 7 000 000 
Savım™ Yergisi 583 602 480 

Bütçe varidatı yekûnu : 
Bütçe masrafları 185 546 998 
Tayyare Resmi 14 424 940 
Kuramlar Yergisi 37 738 190 
Tasarruf 'bonosu 3 234 700 
Belediyeler hissesi 32 560 350 87 958 İSO 

Hazine hissesi : 

.Savum/ma Vergisi 583 602 480 A — 1 = 61 192 900 
Hasılat 716 397 520 A — 2 — 118 287 000 

A — 3 = 5 567 098 

]85 546 998 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayış-. : 346 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kamın 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

Karaname 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

30 . 
25 . 
30 . 

4 . 
9 . 

29 . 
10 . 
19 . 

4 . 
17 , 
10 . 
8 . 
14 

. 5 . 
5 . 
5 . 

4 . 
. 3 . 

. 2 . 

. 6 . 
, 8 , 

. 1 . 

. 9 . 

. 6 . 

. 1 

. 8 . 

. 1934 

. 1938 
1942 

1945 
. 1951 

. 1952 
, 1949 
. 1960 

. 1940 

. 1941 

. 1944 

. 1948 

. 1959 

1961 

2460 
3437 
4226 

4708 
5823 

5887 
5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3/962 

3/6830 
4/12039 

4/12720 
6/40 
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(C) CETVELİ 

Ö z e t i 

Tütün 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu, 
Fevkalâde variyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icr 
nımlarm bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergd ve 
mınım 7 nci maddesi. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 
Tütün ve müskürattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındak 
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması h 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 126 nci madd 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni döviz fdyatla 
kında. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik suretini göstere 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker sigara 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci maddesinin 1 nc 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü tütün satmalm 
lüğüne salâhiyet verilmesi hakkında 
İnhisarlann , pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Karanam 
1961 yılı ekici tütün piyasasının desteklenmesi hakkında Ka 

Tekel G. M. Bütçesi (S . Sayısı : 346 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 23 .12 . 1936 3078 
27 . 5 . 1941 4040 

» 
Tüzük 
Talimatname 

22 . 2 . 1952 5881 
22 .12 . 1952 3/15890 
25 . 4 . 1.956 9293 

Kanun 9 . 5 . 1955 6551 

Kanun 
Karar (Tefsir) 
Kararname 

25 . 5 . 1942 4223 
24 . 4 . 1952 1796 
25 . 6 . 1955 4 / 5354 
15 . 6 . 1960 4/34 

Kanun 30 . 1 . 1952 5865 
13 . 7 . 1956 6802 

— 69 — 

ö z e t i 

Tuz 
Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına d 
ek Kanunun 27 nci maddesi. 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
Hususi müteşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında Tüzü 
Tuz Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin tadili hakkında 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 sayılı Ateşli silâh 
nun 2 nci maddesinde, 4374 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) 
re, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü maddede imali m 
sokulması, yasak edilmiştir. 
Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında. 

Kahve ve çay 
Kahve ve çay inhisarı Kanunu. 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin (B) bendinin yora 
Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında, 
Kahve satış ve hasılatı hakkında. 

Kibrit ve çakmak taşı 
Kibritin İnhisardan çıkarılmasına ve istihlâk Vergisine tabi tutulma 
Gider Vergileri Kanunu. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

1918 
6829 
6846 

30 . 
12 . 
4 
9 . 

5 . 
6 . 

. 4 . 

. 7 . 

1934 
1942 

. 1945 

. 194* 

2460 
4250 
470h 
5237 

>\ 

» 
» 

» 
» 
» 

\ararnam< 

» 
» 

14 

14 
9 

9 
9 
11 
1 

16 
15 

.12 . 

.12 . 

. 8 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 , 
,« 

. 1 . 

. 5 

1949 

1949 
1951 

1955 
. 1955 
1955 

. 1942 

1943 
. 1952 

•> 

•±t 
o 
-i ! 

5451 

5451 
5823 

6552 
6553 
6556 
18435 

'19329 
15076 
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Ö z e t i 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

Kaçakçılığın meni ve. rakibine dair Kamın v<- bu kanunun baz 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Tütün w müskirattan alınacak Alüdataa Vergisi haklımda. 
İspirtolu içkiler inhisarı Kanunu. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkındaki K 
4250 sayılı Kanunun 43 ııcü maddesinin üzei idare hissesine ait 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 .sa 
desinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nei maddesiyle kaldı 
Tütün ve müskirattan alınacak llüdai'aa Vergisi hakkındaki 2 
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hak 
4250 sayılı Kanunun i ve 2 nei maddelerinin değiştirilmesi 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nei maddelerinin değiştirilmesi h 
Bira, viski, tabiî köpüren saralnn tstihsâ! Vergisine tabi olması 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhisa 
hülâsası, asid karbanik ve kolonya yapıp satmasına izin verildiğ 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispirtoların 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların 
resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 8161) 

Tekel G. M. Bütçesi ' S. Sayısı : 346 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

13 . 2 . 1963 6/ 1311 

4/ 65] 8 

— 4/ 689.1 
6 .12 . 1945 3 / 3431 

24 . 3 . 1950 3/10966 
25 . 4 . 1954 4/ 2927 

— 71 — 

Dış memleketlerden getirilen ispirtolu itriyat ile tababette ve 
delerden yurt içinde yapılan veya dış memleketlerden getirilen a 
yolcu beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
fından bunlardan satılan içkilerin maliyetlerine ilâve edilecek T 
tarlarının esaslarını gösteren Kararname R. G. 13 . 2 . 1963 ve 1 
İspirto inhisar resmine dair olan 25 . 6 . 1955 tarihli ve 4/5355 sa 
çıkarılması R, G. 9237/ 
İspirto ve içkilerin vasıi'lariyle bira imalâthanelerinin kontrol ve 
I). I). T. imali için satılacak saf ispirtodan alınacak Tekel Resm 
Sihlıi müesseselerle eczanelere tenzilâtlı verilecek saf ispirtoların 
Off-clıore siparişleri için Makina - Kimya Endüstrisine verilen 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında. 

Tekel G. M. Bütçesi (S . Sayısı : 346) 
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İ C M A L 
Aded Aylık tu tan Yıllık tutarı 

Bölüm Madde 

1964 yıh 
1963 » 

2 069 
2 069 

V 

737 050 8 844 600 
713 700 8 564 400 

v 
23 350 280 200 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.000 12.250 Ecnebi uzmanlarla yardımcıları ücreti 

G - CETVELÎ 
Kanun No. 

1050-'5209 Muıhase'bci Umumiye Kanununun 5209 sayılı Kanunla değişen 50 nei maddes 
terilen hizmetler. 

7077 - 237 Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara ıgeçiei taahhütlere girişîljmiesi ha 
7200 inhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenm 

şilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesine da 
7425 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün ıbakım ve işleme evleri içi 

senelere sâri taahhütlere ıgirişüımesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 s 
nun ile muaddel 1 inci maddesinin değiştirilını esine dair Kanun. 

260 Tekel Genel Müdünlüğü ihtiyaçları için gelecek yıilaıra geçici yüklenmelere g 
.hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 7200 sayılı Kamunla 1 nei maddesinin tad 
Kanun. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 
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(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Sivil 'Savunma Uzmanı 
» » » 

Fen Memuru, Eksper. İstif-
çibaşı, öğretmen 

İdare Memuru, Muhasip, Mu
hasip Veznedar, Veznedar, 
Memur 

Aded Aylık 

11 1 250 
27 1 100 

20 

18 

350 

400 

D. Memuriyetin nev'i Ad 

1 o İdare Memuru, Muhasip, Mu-
ıhıasiip Veznedar, Veznedar, 
Melmur 

14 İdare Memuru, Muhasip, Mu
hasip Veznedar, Veznedar, 
Memur 

1 

Tekel G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 



Bölüm Madda 

12.000 

13.000 

14.000 
14.442 

14.491 
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(R) CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa 
bağU (R) cetveli formülü bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

CARÎ HARCAMALAR 
Personel giderleri : 
Yönetim yollukları : 

Yolluklar kesiminin süreli ve geçici görev yolluklar 
tertiplerine ilişkin harcama formülleri fabrika, atelye. 
tuzla ve diğer iş yerleri (kadrolarına dâhil memur 
ve hizmetliler ile sergilere katılacaklar hakkında 
uygulanmaz. 

Yönetim giderleri : 
Bu bölümün tertiplerine ilişkin harcama formülleri 
fabrika, atelye, tuzla, satış ve transit depoları ve diğer 
iş yerleri için uygulanmaz. 

Hikmet giderleri: 
Diğer vergi, resim ve harçlar 

Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Bele
diye gelirleri Kanununa göre ödenecek vergi v. 
resimleriyle bunlara ait gecikme zammı bu maddeden 
ödenir. 

Tütün ekimi yazma giderleri 
3437 sayılı Kanunla tahmil edilen tütün, tahmin, yaz
ma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde çalıştırılan 
hariçten alınmış üyelerin tahd'id komisyonları ve idare 
heyetlerinin gündelikleri kanuna aykırı olarak ekilen 
tütünlerin sökülmesi yasalk ekimlerin menedilmesi 
uğrunda yapılacak kanuni takibata ait giderler bu 
maddeden karşılanır. 

16.000 Çeşitli giderler : 
Bakım ve küçük on 

16.810 Bina onarımı: 
Kira ile tutulmuş olup 
kaveleleri gereğince ha 
gereken giderlerle onar 
seyahatlere ait giderler 

YATIRIM HARC 

21.000 Etüd ve proje gider 
22.000 Yapı, tesis ve büyük 

A) Aşağıda yazılı 
karşılanır. 

1 — Çay fabrika ve atelyeleriyle 
sağlıyacak iltisak yol ve köprülerinin 
riyle bu masraflara, iştirak giderleri. 

2 — Mevcut ve yeniden yapılacak 
isaieleri veya masraflarına iştirak edi 
onarım giderleri, 

3 — Sürveyaıı ve bilirkişilere öden 
rektirdiği diğer giderleri, 

4 — Etüd ve proje, yapı, tesis v 
şantiyelerle bu işlere ait bürolardaki k 
dınlatma, ısıtma ve haberleşme giderle 
alât ve edevat ve bunların onaranı gide 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 346 ) 



Bölüm Madde 

•j — Teknik pei-soneliu yine dışı yollukları. 
6 — Tapu, tescil, tevhit, kadastro muamelelerine ait her nevi ücret, 

hare ve kanuni masraflar, 
B) Yapı, tesis ve onarım kısmının kimya sanayii (Tuz) sektörüne 

ait sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usûllerine tâbidir. 
C) En çok (700 000) lirası tuzlaların anayollarının irtibatlarını 

sağlıyacak yollar inşaası ve bu yolların 'bakımı için toptan karayolları 
veya vilâyetler hususi idareleri emrine ödenebilir. 

D) En çok (1 000 000) lirası tuzlaların içme ve kullanma suyu 
tesisi isal es i ve bakımı için tiler Bankası Genel Müdürlüğü emrine 
ödenebilir. 

E) 7077 ve 237 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta oban Genel 
Müdürlük binasiyle Mustafa Kemalpaşa emanet anbarı, Hakkâri. 
İğdır, mamulât anbarları inşa bedel ve masrafları tütün ve sigara 
mamulleri sanayii sektörünün ilgili maddelerinden ödenir. 

F) Şenkaya İçki Deposu ile Kars transit anbarı inşa bedel, ve gi
derleri alkollü içkiler sanayii sefetöriinün ilgili tertiplerinden karşı
lanır. 

G) Gümüşane ve İspir mamulât ve satış anbarları inşa bedeli ve 
giderleri kimya sanayii (Tuz) sektörünün 'alâkalı maddelerinden 
ödenir. 

Tekel G. M. Bütçesi 

Bölüm Madde 

23.000 Makina teçhizat 
Fabrikalar, işletme 
satınalınaca'k her ç 
ve masraflariyle »b 
gümrük, ilân ve s 
necek komple mot 
nelin yurt dışı yol 
kik ve bilirkişi ve 
işler için lüzumlu 
kina bedelleri de b 
karşılanır. 
Bu tertipten yapıl 
maye döner usûlle 

SERMAYE TEŞKİLİ VE T 

32.000 Kamulaştırma v 
Kamulaştırma ve 
diği gayrimenkul 
pul, (bedel ve gider 
tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 346 ) 



Bölüm Madde 

35.000 Sosyal transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.420 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığının Yönetim Kurulu Kararı tarihi ile, 
paraların bankaya yatırıldığı tarih arasındaki müd
det için tahakkuk ettireceği faizler de bu maddeden 
ödenir. 

Ödül.ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 
35.610 Fidelik müsabakaları yardımı : 

Tütün ekicileri ve özel şarap amilleri arasında ya
pılacak müsabakalarda (kazananlara 3437 ve 4250 
sayılı kanunlar gereğince Genel Müdürlüğün takdiri 
ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimiyle 
ilgili malzeme bedelleri bu tertipten karşılanır. 

35.612 Kaçakla mücadele yardımları : 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı 
kurşunu ile vurularak veya hastalanarak ölmeleri ve
yahut takip işlerinde kullanılamıyacak derecede 

Tekel G. M. 

77 — 

Bölüm Madde 

sakatlanmalara halinde 
koruyuculara yapılaca 
ödenir. 

35.613 Tekel yardımları: 
4250 sayılı ispirto ve 
6553 sayılı Kanunla tad 
ğince yapılacak yardım 
aynı kanunun tatbikat 
ödenir. 

36.000 Borç ödemeleri: 

36.400 îlâma bağlı borçlar : 
Döner sermaye muam 
ilâma bağlı borçların 
mal bedeli ve benzerdi 
depozitolar hariç diğer 
edenler bu maddeden ö 

( S. Sayısı : 346) 
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E—CETVELİ 

B. M. Öd eneğin nev ı 

1963 y ı l ı kadrosu 

Görevin adı 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 
203 11 Genel Müdürlük mu- Kurs öğretmeni 

203 13 

204 

vakkat 
ücreti 

hizmetliler 

Fabrikalar ve işlet
meler muvakkat hiz
metliler ücreti 

Yabancı uzman ve 
hizmetlilerle bunlara Çay Uzmanı 
yardımcı personelin 
ücreti 

İlk öğretim Kursu öğretmenleri 

Yabancı uzmanlar kadrosu 
Hesap Uzmanı 

Aded 

9 
9 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
3 

Ücreti 
Lira 

300 
400 

- 400 
400 
400 
500 
500 
500 
350 

Hizm 
süre 
Ay 

12 
12 
10 
8 
6 
12 
10 
8 
12 

1 
1 

3 400 
4 100 

12 
12 

Teke l G. M. Bütçes i ( S. Sayıs ı : 3 4 6 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan Andlaşma ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/559; 

C. Senatosu i/345) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 544) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı, : 7036 - 39897 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 1 . 1964 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüler?k 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
Andlaşma ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3 . 10 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ko
rulun 14, 16 ve 17 . 1 . 1964 tarihli 32, 34 ve .95 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 544) 

Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından kurula 
Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân ve Dışişleri, 29 . 1 . 1964 

Turizm ve Tanıtma komisyonlarından kurulu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/345 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi -

396 



Tasaı-mm ^c re kreşin de belirtilen hususlar uygun. ınüüalaa edilmiş ve Millet Meclisi dene! Km 
'Uİuııını 17 . 1 . 1904 tarihli ve ;>f) ııci. "Birleşiminde 'tasvip »'ören metin Komisyonumuzca da aynen 
ta bul olunmuştui'. 

Öncelik ve ivedilikle ••^•örüşülınek ve (lenel Kurulun, tasvibim' arz ediinıek üzere Yüksek lîa.ş-
vanlı^a. sunulur. 

Sö/xrü Kâtip 
Başkan. («iresun İzmir (•. Başkanınca. S. İİ. 

E. Mahmut Karakuri H. Orhan II. Onat E. Kök 

Siirt Denizli 
L. Aykut ('. Akyar 

MİLLET MUCldSİNİN KABIIUL ETİTİĞİ 
METİN 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortakl/ık yaratan Andlaşma ve ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kan un tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan Andlaşma» ile buna ekli «Geçici Proto
kol», «Malî Protokol», «Son senet», «Bildi
riler» ve «İşgücü mektubu» nun onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(1UÇLÜİ KOMİSYONUN KABUL ETTİdİ 
METİN 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir orhıktık yaratan Andlaşma ve ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna, dair 

kamın tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 396 ) 


