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Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul edildi. 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçeleri açık 
oya sunuldu ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Özel Yüksek Okullar Araştırma Komisyo-
nununun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve 
kabul olundu. 

Bakanların, Bakanlık bütçeleri münasebe
tiyle yapacakları konuşmaların bir saatlik bir 
süre ile tahdidi kabul edildi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-

Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
a) Tekel Genel Müdürlüğü bütçeleri ile, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı görüşüldü ve gelecek Birleşimde 
açdkoya sunulacağı bildirildi. 

7 Şubat 1968 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 1,50 de son ve
rilmiştir. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı At alay Sadık Artukmav 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 

kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/295; 
Cumhuriyet Senatosu 2/238) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sas ;i : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yosgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum . 

3. — Başkanlık Divanının Genel Kurula I hakkında kânun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
sunuşları. 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu oylaması (Millet Meclisi 1/440; Cum
huriyet Senatosu 1/860) (S. Sayısı : 1058) (1) 

misyonu raporu oylaması (Millet Meclisi 1/466: 
Cumhuriyet Senatosu 1/876) (S. Sayısı : 10.91) 
(2) 

2. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
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(1) 1058 S. Sayılı basmayazı 6 
rihli 29 ncu Birleşim sonundadır. 

(2) 1091 S. Sayılı basmayazı 6 
rihli 29 ncu Birleşim sonundadır. 

2 . 1968 ta-

1968 ta-
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BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ile Te
kel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun 
tasarısı kutular dolaştırılmak suretiyle açık oy
larınıza arz edilecektir. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a dönüHine kadar, Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/659) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazifeile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'm, dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) (1) 

O) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdür
lüğü. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür 
lüğû 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/432: 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (S. Sayı,?; : 
1051) (2) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Sene 
tosu 1/858) (S. Sayısı : 1057) (3) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesini gö
rüşeceğiz. Komisyon sözcüsü veya Başkanı bu
radalar... Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı bu 
radalar. 

Sayın Yılmaz Mete C. H. P. adına. Sayın 
Fehmi Baysoy G. P. adına, Sayın Sami Küçük 
M. B. Grupu adına ve Sayın Abbas Cüâra A. P. 
adına söz istemişlerdir. 

Sayın Ziya Ayrım, Selâlhattin Cizrelioğ-îu, 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, Suphi Karaman, Mukad-

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 10 . 2 . 1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 1051 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(3) 1057 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. N 

der öztekin, Nahit Altan, Tevfik Okyayuz, 
Fatma ismen, Haydar Tunçkanat, ismail Yeşil
yurt, Salim Hazerdağh, Hüseyin Atmaca, Sırrı 
Atalay, Ömer Lûtfi Bozcalı, Akif TeMn, Kemal 
Şenocak, Alâeddin Çetin, Kâmil Karavelioğlu 
ve Ömer Ucuzal da şahısları adına söz almış
lardır. 

Görüşmeler bilindiği üzere sürelidir. Şahıs
lar adına yapılacak konuşmalar 10 dakika, 
gruplar adma yapılacak konuşmalar 25 dakika 
ve Sayın Bakanın konuşması da bir saatlik sü
reyle tahdit edilmiş bulunmaktajdır. Bu süre 
lere riayet etmiş olduğumuz müddetçe progra
mı yetiştirme imkânına sahibolaeağız. 

Şimdi söz sırası Sayın C. H. P. Grupu adına 
Muslihittin Yılmaz Mete'nindir. Buradalar mı? 
Yok. Sayın Fehmi Baysoy? Yok. Sayın Sami 
Küçük buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Nüfusumuzun % 75 inin kaderini 
bağladığı bir Bakanlığın, Tarım Bakanlığının 
bütçe müzakerelerine başlamış bulunuyoruz. 

1967 yılı bütçesi müzakereleri sırasulda gru 
pum adına yaptığım konuşmada tarım ve top
rak sorunlariyle ilgili konuları, elde edebildi
ğim kadariyle istatistik! bilgi ye rakamlarla di
le getirmeye gayret etmiştim. Hemen bütün ta
rım konularını kapsıyan alanlar üzerinde iyi 
niyetli çalışmalara rağmen bir yıl gibi kısa bir 
süre içinde özellikle tarımda, gözle görünür iyi 
neticeler alındığını ve strüktürün (alt yapının) 
değiştirildiğini iddia etmek mümkün değildir. 
Fakat bu bir yıl içinde değinilebileoek konula-
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ra da el atılmadığım özellikle belirtmekte fay 
da vardır. Bu arada Anayasamızın yapılmasını 
öngördüğü ve toprakla uğraşanların hasretle 
bekledikleri toprak reformu gibi konular önde 
gelmektedir. 

Bakanlığın 1968 yılı bütçesini eleştirirken, 
çözüm yolu bekliyen bu konulara, istatistik! bil
gi vermeksizin tekrar değinmekten kendimi ala
mıyorum. 

Sayın arkadaşlarım: 
Ülkemiz, insanları ve bütün canlı ve can 

sızlariyle geri kalmışlığın damgasını üzerinde 
taşımaktadır. Gelişen ülkelerin aksine olarak 
nüfusumuzun küçük oranı (% 12 civarında) sa
nayi sektöründe iş alanı bulurken büyük kısmı 
(% 75) geçimini topraktan sağlamaktadır. 

Plân uygulamasının altıncı yılını (plân dö
nemine geçiş yılı hariç) bastığımız bir devrede» 
nüfusun büyük kısmının sanayi sektörüne çekil
mesi için sarf edilen çabalar, daha empsretif 
bir plân uygulaması yapılamadığından isteni
len başarıyı sağlıyamamış ve % 3 civarında ar
tan nüfusun büyük kısmı yine tarım alanın.da 
kalmıştır. 1964 yılında tarım sektöründe istih
dam edilen faal nüfus sayısı 9 843 599 iken 1967 
yılma kadar bu sayı 100 009 civarında bir artar
la 9 940 000 e yükselmiştir. (1968 bütçe gerek
çesi tablo 62) Bu hal esasen büyük ölçüde ufa
lanmış ve işliyenleri bile geçindirmekten uşak 
olan tarım arazisinin daha da ufalanmadır-a ^ 
tarımla uğraşanların daha da fakirleşmesine yol 
açmaktadır. 

Türkiye tarım arazisinin gayriâdil dağıldı 
ve tarımla uğraşanların en az üçte birinin top
raktan yoksun oldukları bilinen bir gerçektir. 

Konuşmalarıma, ileri kısımlarda toprak re
formu konusunda, yararlı olabileceği düşünü
lerek, burada Köy İşleri Bakanlığının yayınladı
ğı. «Köy Envanter Etütleri» çalışmalarından İn
şaca örnekler vermek isterim. 

Bugüne kadar tamamlanarak yayınlanan 18 
ilden bâzılarına ait envanter etütlerine göre top 
rakla uğraşanların durumu şöyledir: Toprak
sızların toprakla uğraşanların oram: Maraş'ta 
% 31,6, Mardin'de % 40,8 Hatay'da % 35,3, 
Reyhanlı'da % 66,7, Siirt'te % 42, Urfa'da 
% 53,7, Adıyaman'da % 34 dür. 18 ilde orta
lama % 35,6 dır. 
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Envanter etütlerine göre toprağa sahibolan-
ların durumu da gayet dikkati çekicidir. Bu 
hususta birkaç örnek vermekte fayda vardır. 
Siirt'te 0 - 10 dönüm toprağa sahibolanlar top
rakla uğraşan çiftçi ailelerinin % 57,2 si iken 
işlettikleri toprak, tüm kültür arazisinin ancak 
% 5,2 sidir, Buna karşılık 200 ve bundan faz
la dönüm toprağa sahibolanlar toprakla uğra 
şanların % 3,7 si iken işlettikleri topraklar kül
tür arazisinin % 52,1 dir. Adıyaman'da 0 - 1 
dönüm toprağa sahibolanlar, toprakla uğraşan 
çiftçi ailelerinin % 54,9 u iken işlettikleri top
rak tüm kültür arazisinin ancak % 6,6 sı dır. 
Buna karşılık 200 dönümden fazla araziye sa
hibolanlar toprakla uğraşanların % 3,4 ü iken 
işlettikleri topraklar, kültür arazisinin % 42 si
dir. Mardin'de de kültür arazisinin % 49 ima 
toprakla uğraşanların ancak % 2,3 ü tesaiıübet-
mektedir. 

Toprağın bu ters orantılı ve gayriâdil dağılışı 
yanında ellerinde büyük toprak bulunduran 
ailelerin büyük bir kısmı da arazisinin bulundu
ğu köyde veya kasabada oturmıyarak toprakla
rını yarıcı veya ortakçılara vermekte veya tarım 
işçileriyle işletmektedirler. Yancı ve ortakçı 
işlediği topraktan az masrafla çok varlın almak 
için toprağı âdeta sömürmektedir, yani topra
ğın bakımına ve muhafazasına önem vermemek
tedir. 

Sahiboldukları topraklarda oturmıyarak ka
saba ve şehirlerde oturanların sahiboldukları 
topraklar da azmısanacak kadar küçük deeildra 
Bıma ait envanter etütlerinden birkaç misal ve
relim. Mardin ilindeki kültür arazisinin (Tarı
ma ait aile işletmeleri) toplamı 2 057 281 dönün 
olup bunun 1 093 912 dönümü köyde oturmıyan 
ç'f :-çi ailelerinin elindedir. 

Dürt ilinde aile işletmeleri halindeki kültür 
arazisinin toplamı 964 299 dönüm olup hunim 
203 330 dönümü köyde veya toprağında otur-
mıyanların elindedir. 

Adıyaman'da aile işletmeleri halindeki kül
tür arazinin toplamı 1 049 481 dönüm olup bu
nun 317 111 dönümü köyde veya toprağında 
oturmıyanların elindedir. 

Kültür arazisinin % 27 sinin toprakla uğra
şanların % 1,8 i tarafından işletilen Maraş'
ta 1 416 793 dönümlük aile işletmesinden 411 612 
dönümü köyde oturmayan ailelere ait bulun
maktadır. 
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Görülüyor ki bir tarafta toprakla uğraşan
ların üçte birinden fazla topraksız bulunurken, 
toprağa sahibolanlarm üçte biri, bâzı illerde 
yarısı, sahiboldukları toprağın başında bulun
mayarak kasaba veya şehirlerde yaşamakta
dırlar. 

Türkiye'deki gecekondu problemlerinin ne
denleri arasında bu ters orantının büyük payı 
olması gerek. 

Bu konuya burada son verirken, Köy İşleri 
Bakanlığının ve Toprak Su Genel Müdürlüğü
nün köy envanter çalışmalarının, toprak tah
lil faaliyetlerini ve erozyon çalışmalarını tak
dirle anmayı, ifası zaruri bir borç telâkki ede
riz. 

Teknolojinin tarıma uygulanması : 
Sayı" - -"—^ışiarım : 

Bireylerden daha fazla verim almada tek
nolojinin oynadığı olumlu rol aşikârdır. 1967 
yıb bütçesi dolayısiyle yaptığımız konuşma
da ülkemizden, komşu ve yakın devletlerden 
adedi bilgiler vermek suretiyle tarıma uvfmla-
nan makina, sun'i gübre, ıslah edilmiş tohum 
ve sulamanın önemini belirtmiş ve tarımın her^ 

• alanındaki verimi artırmak için hepsi de ağır 
sanayi ürünleri olan bu konulara gerekli öne
min verilmesini ve tarım alanındaki gelişmiş 
ülkelerin aynı zamanda sanayileşme bakımın
dan da gelişmiş oldukları ve bu itibarla sanayi
leşmenin tanm için de kaçınılmaz bir zaruret 
olduğunu belirtmeye gayret, etmiştim. Bura
da teferruata girmeden, Bakanlığın tarıma uy
guladığı teknik konusuna da elde edebildiğim 
bilgiler ölçüsünde değineceğim. 

II nci Beş Yıllık Plân döneminde her yıl 
bitkissl ürünlerde % 4,4 bir artış öngörülrıe1'-
te ve plân dönemi sonunda buğday artışının 
% 15,9, pamuk artışının % 25,7, yağlı tohum
ların % 33,1, meyvalarm % 33,6, yem üreti
minin de % 89,3 bir artış kaydedeceği ifade 
edilmekte ve bu artışların sulama, gübreleme 
ve ıslâh edilmiş tohum ve nadasların azaltılma-
siyle yapılacağı belirtilmektedir. 

Bakanlığın diğer yıllardaki bütçelerinin 
yatırım bölümleri incelendiğinde bu artışla
rın, en azından 1968 yılı için, realize edilebi
leceğinden endişe duymaktayım, ikinci Beş Yıl
lık Plânın Take - off devresi olan 1968 yılında, 
Bakanlığın yatırımlara tahsis ettiği ödenek, 
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1967 yılmdakinden ancak 45 milyon lira civa
rında bir fazlalık arz etmektedir. Kaldıki teş
vik sonucu artan meyva ürünü için yeterli ve 
devamlı pazarlar sağlanamadığından 1967 yı
lında fazla üretim maliyet ve bâzı yerlerde mali
yet altında satışa arz edilmiş ve satılmıyanlar 
da çürümeye terkedilmiştir. Elma mahsulü böy
le olmuş ve olmaktadır. Bu halin gelecek yılla
rın üretiminde olumsuz etki yapacağından ve 
bu suretle de % 33,6 plân hedefinin tahakkuk 
edeceğinden endişe duymaktayım. Bakanlığın, 
tarımsal ürünler için devamlı iç ve dış pazar
lar sağlıyarak ürünlerimizi, istihsalin yarataca
ğı piyasa dalgalarından koruma ve bu arada 
konserveciliği teşvik ederek bu alana yatı
rımlar yapması veya yaptırmasının zaruretine 
işaret etmek isteriz. 

Bakanlığın, Karma Bütçe Komisyonuna 
sunulan raporunun incelenmesinde, 1968 yılı 
için sarf edilecek gübre ile. satınalınacak trak
tör ve biçer döver miktarında da çoğalma şöy
le dursun bir azalma görülmektedir. Bunların 
da plân hedefine ulaşılmada olumsuz etki ya
pacaklarında şüphe yoktur. 

Sayın arkadaşlarım : 
Bu arada kısaca montaj sanayii üzerinde de 

birkaç kelime söylemek istiyorum. Yıllarca ön
ce kurulduğu halde tarım ekonomisinin ihti
yaçlarını bir türlü karşılayamıyan ve yerli ima
lâta bir türlü geçemiyen ithalâtı dolaylı yol
larla devam ettiren montaj sanayiine artık iti
bar etmiyerek Zirai Donatım Kurumu eliyle 
veya önderliğinde yerli traktör ve tarım alet
leri fabrikalarının kurulmasında sayısız fay
da ve zaruretler vardır. Türk tarım ekonomisi
ne yepyeni bir yüz verecek olan bu büyük te-
şebüsün, halen kurulmuş bulunan montaj sana
yiin dahi ithal etmekte olduğu motor, dişli ku
tuları ve buna benzer anaparçalan da imal 
etmek üzere ikinci Beş Yıllık Plân döneminde 
tahakkuk safhasına konulmasını içtenlikle 
dilerim. 

Bu konuya son vermeden önce tarım kredi
leri ve tohumluklar üzerinde de durmak iste
rim, 

Hepinizin bildiği üzere ülkemizde kredi an
cak sermayeye, daha doğrusu krediye daha az 
ihtiyacı olana verilmektedir. Tütün üreticile
riyle tütün ticareti yapanların, açıklanan ban-
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ka kredileri maalesef bu hakikati bir daha or
taya sermiş bulunmaktadır. 

Tarım üreticisine, ihtiyacı olan krediyi za
manında vererek onu tefecinin insafsız elinden 
kurtarmak için gerekli teşebbüslerin biran ev
vel yapılması ve bu arada Ziraat Bankasının, ku
ruluş amacına uygun olarak, ağır basan ticaret 
yönünün frenlenerek veya kaldırılarak tarım 
üreticisini destekliyecek bir banka haline ge
tirilmesi ve bankanın da bu fonksiyonuna uy
gun olarak Ticaret Bakanlığından alınarak Ta
rım Bakanlığına bağlanmasının zarureti aşi
kâr ve zamanı gelmiştir. 

Islah edilmiş sertifikalı tohumların büyük 
ölçüde ekimde kullanılmak üzere Bakanlıkça 
alınan tedbirler takdire değer. Ancak bu to
humların çiftçiye, ekim ayları yerine daha ev
vel daha sonra dağıtılması randımanları daha 
yüksek olan bu tohumlukların ekmek yapılmak 
üzere pazarlara şevkini ve ekserisi kümülâtif 
zehir maddesini ihtiva ettiğinden bu tohumluk 
buğdaylardan yapılan ekmekleri yiyenlerin 
tedricen zehirlenmelerine sebebolmaktadır. Bu 
tip tohumlukların daha geniş ölçüde dağıtıl
masına devamla birlikte dağıtılma zamanın mün
hasıran ekim ayları içinde yapılmasının ve 
ekimde kullanıldıklarının kontrol edilmesinin 
zarureti aşikârdır. Ayrıca un fabrikalarının da 
kontrolünün da yapılması şarttır. 

Hayvancılık : 
Sayın arkadaşlarım : 
Hayvancılık konusuna da kısaca değinmek 

isterim, ülkemiz 74 691 900 baş hayvanla dün
yada hayvan besliyen ülkelerin sayı bakımın
dan başlarında gelmektedir. Fakat geçen yıl 
da rakamlarla belirttiğim gibi hayvancılığımız 
ve hayvanlarımız et, süt, yapağı ve diğer hay
van ürünleri bakımından sanayileşmiş ülkele
re nazaran geridedir. 

Bakanlığın, damızlık hayvan üretimi ve ıs
lâh faaliyetleri ve hayvan hastalıklariyle mü
cadeledeki olumlu faaliyetlerini takdirle an
mak isterim. Ancak bu faaliyetler, hayvancılık 
alanında çok geri kalmış olan ülkemizin ihti
yaçlarına asla yetmez. Bakanlığın bu konuda
ki bütün imkânlardan faydalanması kaçınıl
maz bir zarurettir. Hayvanlarımız ve hayvan
cılığımız verdikleri ürünler bakımından çok 
geri bir durumda iken, hizmet alanları tama

men ortadan kalkmış olan ordudaki veteriner 
hekimlerin hâlâ millî savunma camiasında mu
hafaza edilmelerine bir mâna vermek müm
kün değildir. Millî bekamızın millî kalkınma
mıza bağlı olduğu hakikati göz önünde tutu
larak, ordu safları arasındaki veteriner hekim
lerin, mağduriyetlerini önlemek üzere, bütün 
özlük hakları Millî Savunma Bakanlığınca sağ
lanmak kayıt ve şartiyle Tarım Bakanlığına 
devredilmesinde Ve Veteriner Fakültesinde 
okumakta olan asken veteriner adaylarının da 
aynı şekilde Tarım Bakanlığı bünyesine alın
masında zaruret vardır. Askerî veteriner he
kimlerin durumunun, Hükümetçe ele alınma-
smm zamanı geldiğine kaani bulunmaktayız. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde yem sana
yiine daha fazla önem verilmiş, hayvancılığı
mızın gelişmesi için atılmış olumlu adımlar
dan biridir. Eıı arada hem Do^u - Anadolu'nun 
kalkınması ve hem de hayvancılığımızın sü
ratle gelişerek milletçe iyi beslenme ve ihraç 
imkânları sağlamak üzere bölgenin hayvancık
la ve hayvan ürünleri sanayiine tahsis edilme
sinde büyük fayda görmekteyiz. Bu alanda ya
pılmış hazırlıklar varsa öğrenmekten mem
nun olacağımızı da belirtmek isteriz. 

Ormanlar : 
Sayın arkadaşlarım : 
Bakanlığın önemli faaliyet alanlarından bi

risi de ormancılıktır. Topraklarımızın ancak 
% 13.56 sı ormanlıktır. Bu oran Kuzey - Ame
rika'da % 39. Güney Amerika'da % 27, Asya'da 
% 19 Avrupa ortalaması % 33 komşumuz Bul
garistan'da % 28 Yunanistan.'da ise % 18,5 tur. 

Uzmanlar, ormanların tabiî fonksiyonları 
olan millî ekonomiye katkıda bulunmak ve 
erozyona mâni olmak için en az o ülke toprak
larının % 25 inin ormanla kaplı olmasının za
ruretinde ittifak halindedirler. Yine uzmanlar» 
bu ormanın % 20 nin altına düşmesi halinde 
millî ekonomiye katkıda bulunma ve erozyona 
mâni olma fonksiyonlarını yapamıyacaklarını 
ifade etmektedirler. % 13,56 oranla Türkiye 
esasen tabiî âfetlerin ve erozyon tehlikelerinin 
içine girmiş bulunmaktadır, ikinci Beş Yıllık 
Plân, ormanların Devletçe korunacağı, uygun 
şekilde işletileceği, yeniden ağaçlandırmalarla 
ormanlar tesis edileceği, ormanlar imar ve ıs
lâh edileceği, orman - halk ilişkilerinin orman-
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ların işletilmesi ve korunması bakımından dü
zenleneceği hükümlerini kapsamaktadır. An
cak, esasen yeteri oranda olmıyan ormanların 
sınırlarını daha da küçültecek olan orman Ka
nunundaki değişiklik çalışmalarını yukarda sı
ralanan plân hedefleriyle bağdaştırmak müm
kün olmamaktadır. 

Ormanların tahribinde birinci derecede rol 
oynıyan kıl keçisi miktarında, bütçe gerekçe
sinde de ifade edildiği üzere bir azalma şöyle 
dursun artma vardır. Ormanlarımaz ve yurt 
ekonomisi yararına olarak bu hayvan türünü, 
yerlerine daha faydalıları ikame edilmek su
retiyle azaltılması politikasmda geç kalmamak 
gerekir. 

Yakacak ihtiyacının ormanlardan kesilen 
odunlarla sağlanması da orman tahribatında 
önemli rol oynamaktadır. Ucuz linyit ve bütan 
gazı temin edilerek köylüye yakıt olarak ve
rilmedikçe ormanları tahripten kurtarmak 
mümkün olmıyacaktır. Köylüye ucuz linyit 
ulaştırıldığı takdirde, bir hesaba göre 10 mil
yon ton çiftlik gübresi toprağa verilerek ta
rımın gelişmesinde kullanılacaktır ki sağlana
cak verim sarf edilecek linyitten daha fazla 
kâr sağlar. 

Orman tahribatının anaâmillerinden birisi 
de orman içi iskândır. Çok ilkel bir hayat ya-
şıyan orman köylerimizin bir plân ve prog
ram dâhilinde hem kendilerine ve hem de yurt 
ekonomisine daha faydalı olacak şekilde ovala
ra veya sanayi bölgelerine nakledilmeleri ve 
bir kısmının orman sanayiinde istihdam edilme
leri istikametinde çoktan beri hissedilmiş olan 
zarureti, biran evvel realize edilmeye başlan
malıdır. Fakat bu hususta olumlu bir adımın 
atıldığına tanık olamtıyoruz. Zira 6831 sayılı 
Kanunun öngördüğü fonlar 1967 de 500 milyon 
liraya baliğ olması gerekirken 12 milyon lira
da kalmıştır. Bu yıl da vecibe yerine getirile
memiştir. 

Toprak reformu : 
Sayın arkadaşlarım : 
Türkiye'nin, yeraltı ve yerüstü servetleriy-

le, Avrupa'da Rusya'dan sonra en geniş tarım 
arazisi rasyonel metotlarla ve bilimsel bir şekil
de kullanılır ve bu kullanmada politik çakarlar 
önplânda tutulmazsa Türkiye'nin en kısa zaman

da sanayi devrimini de yaparak alnındaki ge
ri kalmış damgasını silmesi mümkün görül
mektedir. 

Ülkemizin, tarım ve tarıma bağlı kollarını 
geliştirerek üreteceği ürünlerle halkını dışa 
muhtacolmadan, besleyebilmeği ve sanayileşe-
rek en azından büyük ölçüde mamul madde it
hal etmiyen bir ülke haline gelebilmesi için en 
başta gelen şart toprak reformudur. 

Sayın Bakan, yaptığı konuşmalarda toprak 
reformunu, tarım reformunun bir unsuru say
makta ise de biz tanm reformunun, bir reform 
olmaktan ziyade, bireylerden daha fazla ürün 
almak üzere makinesiyle, sulamasiyle, gübresiy-
le, İslah edilmiş tohumu ile ve tarımsal müca
delesiyle bir tarım politikası olacağına kaani 
bulunmaktayız, ve bunun da toprak reformunun 
kaçınılmaz bir ilkesi telâkki etmekteyiz. 

Biz toprak reformunun, doktriner bir görü
şün ifadesi olmaktan ziyade Türkiye'nin için
de bulunduğu şartlardan ve konuşmamın ilk 
kısımlarında konu ettiğim Köy İşleri Bakanlı
ğının yayınları arasında bulunan köy envanter 
çalışmalarında belirli şekilde görülen gerçek
lerden doğduğuna ve yapılmasında Türkiye'nin 
ve Türk demokrasisinin büyük çıkarları oldu
ğuna kaani bulunmaktayız. Biz yine, toprak 
reformu derken, yalan dünya tarihinden ders 
aldığmıızı ifade ediyor ve bundan ders almıyan 
milletlerin ne gibi sosyal ve siyasi buhranlara 
düştüklerini ve bu bunalımların neticesi belki 
de hiç arzu etmedikleri rejimleri zorla kabul
lenmek durumunda kaldıklarını görerek bunun 
yapılmasında ,zaruret olduğunu anlatma
ya gayret ediyoruz. Nihayet biz mülki
yeti daha yaygın bir hale getirerek da
ha fazla insana toprak vermek ve uygulana
cak tarım politikasiyle, verimi artırmak ve top
rak reformu ile gelirdeki mevcut adaletsizliği 
bertaraf ederek gelirin sosyal adalet ilkeleri 
dâhilinde dağıtılmasını ve bu suretle bütün çift
çi ailelerinin, demokrasinin de istediği şekilde 
iktisadi güce sahıbolmasmı istiyoruz. 

1967 bütçesinde yaptığım konuşmada, dün
yada 80 den fazla demokrasi ile idare edilen 
ülkede toprak reformunun uygulanmakta oldu
ğunu belirtmiş ve Japonya'dan örnekler vermiş
tim. 
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Sayın arkadaşlarım : 
Bu kısa açıklamadan sonra, toprak refor

munun kapsamını ve yararlarını da belirtmekte 
fayda görmekteyim. 

Toprak reformu; toprağın adil ve toplum 
yararına uygun olarak dağılması, bu değerli 
kaynağın müessir ve devamlı bir şekilde kulla
nılması, üretim kabiliyet ve kapasitesinin ko
runması ve artırılması insan - toprak ilişkileri
nin en uygun şekle sokulması, kiracı, ortakçı 
ve tarım işçilerinin hak ve vecibelerinin sa-
hibolunacak toprak büyüklüğünün daha fazla 
insanı toprak sahibi yapacak şekilde tavan ve 
tabanlarının tesbiti. tarım arazisinin başka 
maksatlarla kullanılmasının önlenmesi, topra
ğın bizzat işleyene verilmesi, modern teknolo
jinin tarıma uygulanabilmesi ve işletmelerin 
daha rasyonel ve rantabl olarak çalıştırılabil
mesi için işletmelerin kooperatifler halinde bir
leştirilmesi teşvik esaslarını kapsamalıdır. 

Toprak reformu, topraksız ve az topraklı 
insanların toprak açlığını gidererek verimli 
çalışmalarını sağlıyacak, üretimi artıracak ve 
ürettiği ürün değerin tamamı kendisinde kala
cağından iktisadi satmalına gücüne sahibola-
caktır. Toprağın dağılışmdaki muvazenesizlik 
bertaraf edileceğinden tarım işletmeleri, koope
ratifleşme ile ekonomik büyüklüğe kavuşacak 
ve daha rasyonel ve verimli olarak işletilecek
tir. Reformla kiracılık ve ortakçılık azalaca
ğından tarım işçilerinin çalışmaları düzene so
kulacak, gizli işsizlik azaltılacak, herkes sahi-
bolduğu topraktan, daha fazla ürün alabilmek 
için, toprağa daha fazla bakmak zorunda kala
cak ve nadaslar süratle azalacaktır. 

Toprağın işleyene verilmesi, toprağa bağlı 
tarım aile işletmelerinin meydana gelmesini 
sağlıyacak ve şehre olan işsizler akını büyük 
ölçüde azalacaktır. 

Toprak reformu, tarım kesimindeki gelir ve 
servet dağılımını sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak düzenleyeceği gibi, reformla ellerinden 
toprakları alınacak büyük toprak sahipleri, 
topraklarının bedellerini sanayi yatırımlarına 
yatırmak suretiyle ülkenin sanayi kalkınmama 
yardımcı olacaklardır. 

Dağıtılacak arazinin tavan ve tabanları tev
hit edileceğinden ve arazinin el değiştirmesi 
menedileceğinden ve miras yoluyle da parça-
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lanması önleneceğinden toprağın tek ellerde 
toplanması veya daha da ufalanması önlenecek-

Toprak reformu; iktisadi ve sosyal güvenlik 
ve istikrarın geniş halk tabakalarma yayılma
sına yardım edecek ve bu suretle demokrasinin 
şiddetle muhtacolduğu ekonomik hürriyetlere 
sahip fasla sayıda çiftçi ailelerinin meydana 
gelmesini sağlıyacaktır. 

Tarım kooperatifleri : 
Sayın arkadaşlarım : 
Tarım kooperatifleri, ciddî anlamdaki bir 

toprak reformunun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Toprak reformundan faydalanan çiftçiler, tek 
başlarına yapamıyacakları veya topluca daha 
kolay ve ucuza yapabilecekleri sulama, gübre
leme, makineleşme ve pazarlama dâhil üretim
le ilgili işleri başarmak için, demokratik esas
lara uygun olarak tarım kooperatiflerini kur
mak üzere birleşmelidirler. 

Anayasaya ve plâna uyularak devletçe des
teklenecek olan bu kooperatifler sayesinde ta
rım en kısa bir zamanda makinalaşacak, sula
ma gelişecek, gübreleme ve hastalıklarla mü
cadele daha etkili bir şekilde yapılacak, kredi
ler yerine masruf olacak, kooperatifler en kı
sa zamanda tarım ve hayvancılık uzmanlariyle 
donatılarak verim artacak ve köylünün yaşan
tısı büyük ölçüde değişecektir. 

Kooperatiflerin gelişmesiyle pazarlama ko
nulan ele alınarak aracılar ortadan kaldırıla
cak ve bu suretle de artan gelir köyün bünye
sinde iyiye doğru bir gelişmeyi ve köyün sos
yal balamdan kalkınmasını sağlıyacak ve kısa 
zamanda köy - kasaba arasındaki ayrılıklar 
azalacağından şehirlere olan göç azalacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kooperatiflerle örgütlenmiş bir toprak re

formu, mutlu ve müreffeh Türkiye'nin müjde
cisi olacaktır. 

Sözlerime burada son verirken bütçeye ve 
uygulıyacakîara başarılar diler, hepinizi gru-
pum adına saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük konuşması
nı 28 dakikada bitirmiştir. Sıra Sayın Musli-
hittin Yılmaz Mete'de. Başlangıçta salonda bu
lunmamıştır. Yazılı beyanına göre, konuşması
nı ihtisar etmek maksadiyle geç geldiğini be
yan etmiş ve söz istediğini tekrar etmiştir. 
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Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 

YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
kıymetli senatör arkadaşlarım, Sayın Bakan 
ve Bakanlık mensupları, C. H. P. Grupu adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Tarım Bakanlığı 1968 yılı Bütçe Kanun ta
sarısının görüşülmesi dolayısiyle bu bütçenin 
uygulanması ve Hükümetin tarım politikasını 
eleştirip, görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Az gelişmiş ülkeler arasında olan memleke
timizde tarım ürünlerinin artırılması halkımı
zın iyi beslenmesinin sağlanması ihtiyaçtan 
fazla olan ürünlerimizin dış pazarlarda satılma
sı, yurtta sanayie geşiçin sağlanması, bu sebep
le sanayie gerekli olan ürünlerin yeteri kadar 
istihsali tarım politikasının amacıdır. 

Bu. amaca erişebilmeK için hali hazır duru
mumuz nedir, ne yapılmak isteniyor, ne yapıl
ması gerektir? ürünün artırılması, değerlendir
me, hayvancılığımız, ormanlarımız konularını 
sıra ile inceliydim. 

Ürünün artırılması için; toprak dağılımın
daki dengesizliğin giderilmesi, tohumların ısla
hı, sulanan sahaların çoğaltılması, gübre ihti
yacının karşılanması, tarım alet ve makinaları-
nın yeteri kadar ve ucuz temini, hayvan ve bit
ki hastalıklariyle mücadele, yeteri kadar ve 
dengeli kredi sağlanması, kooperatifçiliğin, teş
kilâtlanmanın teşvik ve tahakkuku, ekili saha
ların korunması eğitim ve yayım konularının 
iyi bir hale getirilmesi gerekir. 

Türkiye'de toprak dağılımı ne haldedir? 
Tarıma elverişli arazi toplamı 64 milyon 668 

bin hektardır. Bunun 25 milyon hektarı tarıma,, 
29 milyon ̂ hektarı kadar, çayır ve meraya tah
sis edilmiş olup, 10 milyon 600 bin hektarı da 
ormanlıktır. 13 milyon 100 bin hektarlık arazi 
de ürün vermemektedir. 

Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan bir 
incelemeye göre; erozyon olmadan 16 milyon 
400 bin hektar arazi ekilebilir durumdadır. 

Bu tarım arazisinde (1963 yılı istatistikleri
ne göre) 3 milyon 514 bin aile çalışmaktadır. 
Bunlardan 308 899 ailenin.hiç toprağı yoktur. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 yılında baş
latıp 1966 yılında bitirdiği ihtiva ettiği bâzı 
acı gerçekler dolayısiyle neşredilmeyip gizle
nen bir araştırma raporuna göre topraklara, da
ğılımı şöyledir: 

— 855 

7 . 2 . 1968 O : 1 

işlenen arazinin 
Alt aile beşte bir dilimine yüzde 1,50 
Alt - orta » » » » 5,00 
Orta » •» » » 11,50 
Üst - orta » » » » 20,50 
Üst » » » » 61,50 
arazi düşmektedir. 
Bu tablodan görüldüğü gibi ailelerin yüzde 

20 si toprağın yüzde 61,5 unu, yüzde 80 aile de 
yüzde 38,5 unu işlemektedir. 

Raporda, aile işletmelerinin bölgelere göre 
ayırarak verdiği rakamlardan toprak dağılı
mındaki bu adaletsizlik daha açık ortaya çık
maktadır. 

Türkiye'nin Orta - Kuzey bölgesinde 38 527 
ailenin elinde 88 500 dönüm arazi varken, sa
dece 49 ailenin elinde 295 480 dönüm, Ege Böl
gesinde 75 670 ailenin elinde 204 290 dönüm 
arazi varken, sadece 41 ailenin elinde 394 570 
dönüm, Marmara bölgesinde 22 321 ailenin elin
de 55 270 dönüm arazi varken, 21 ailenin elin
de 285 490 dönüm, Akdeniz bölgesinde 38 024 
ailenin elinde 115 540 dönüm arazi varken, 78 
ailenin elinde 603 200 dönüm, Kuzey - Doğu 
bölgesinde 34 419 ailenin elinde 103 150 dönüm 
arazi varken, 26 ailenin elinde 235 230 dönüm, 
Güney - Doğu bölgesinde 41 572 ailenin elinde 
116 440 dönüm arazi varken, 236 ailenin elin
de 1 852 380 dönüm, bir başka 734 ailenin elin
de-2 266 270 dönüm, Orta - Doğu bölgesinde 
35 961 ailenin elinde 102 910 dönüm arazi var
ken, 181 ailenin elinde 623 230 dönüm, Karade
niz bölgesinde 72 552 ailenin elinde 251 290 dö-
nüm araz i varken, 13 ailenin elinde 39 650 do
rum arazi bulunmaktadır. 

398 866 ailenin elinde 1 143 850 dönüm ara
zi varken, 491 ailenin elinde 4 056 110 dönüm 
arazi bulunmaktadır. 

Çukurova'da yapılan bir ankete göre; 156 
bin aileden 2 800 ü anket konusu arazinin yan
sına, 153 200 aile de diğer yarısına sahip bu
lunmaktadır. Yani 156 bin ailenin yüzde 1,8 i 
yarı araziye, yüzde 98,2 si de diğer yarıya sa
hiptir. 

Bâzı bölgelerimizde topraksız ailelerin oran
ları çok yüksektir. Biraz evvel Sayın Sami Kü
çük izah ettiler, ben tekrar etmiyeceğim. 

Toprak dağılımındaki dengesizliği tesbit et
tikten sonra, gelir dağılımını alırsak: 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının basıimıyan 
araştırma raporuna göre, aile beşte bir dilim
lerine isabet eden gelir dağılımının oranları 
şöyledir: 

Alt dilime yüzde 4,5 
Alt - orta dilime yüzde 8,5 
Orta dilime yüzde 11,5 
Üst - orta dilime yüzde 18,5 
Üst dilime yüzde 57 oranında pay düşmek

tedir. 
434 bin aile yılda (2 bin liranın altında) 715 

milyon lira, 1 029 aile 1 milyar lira, 12 494 aile 
de 4,5 milyar lira millî gelirden pay almak
tadır. 

3 milyon 787 bin aile yılda millî gelirden 
18,5 milyon lira alırken, 1 milyon 416 bin aile 
35,5 milyar lira pay almaktadır. 

Kredi dağılımındaki dengesizliği daha son
ra kendi bölümünde belirteceğim. 

Durumunu daha önce belirtiğim bu perişan 
Türk köylüsünü kalkındırmak, istihsali artır
mak, iyi beslenmesini sağlamak, herkesin çalış
ması nisbetinde millî gelirden pay almasını te
min etmek için ne yapılmak isteniyor? 

Sayın Tarım Bakanı «istihsali artırmak, 
Türk çiftçisini kalkındırmak için zirai reform 
yapılması gereklidir, biz, zirai reform yapaca
ğız» . şeklinde beyanlarda bulunmaktadır. 

Toprak dağılımı bu kadar dengesiz memle
ketlerde yapılacak zirai reform mevcut adalet
sizliği eksiltmez, daha fazla artırır. 

Biz, toprak reformunun zirai reformun en 
önemli ve başta gelen unsuru görmekteyiz. Aksi 
halde, çok topraklı ile topraksız, ya da yete
ri kadar toprağı olmıyan vatandaş arasındaki 
uçurum artacaktır. Bu anlamdaki zirai reform, 
büyük toprak sahiplerinin daha fazla zengin
leşmesini, topraksızı sömürmesini sağlıyacaktır. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda veri
len şu bilgileri eleştirirsek: 

Bingöl - Erzurum arasındaki Şerafettin Ova
sında 66 dönümlük bir belgeye sahip bir vatan
daşımızın 5 200 dönüm, 95 dönümlük bir belge
ye sahip bir vatandaşın 8 175 dönüm, 26 dö
nümlük bir belgeye sahip diğer bir vatandaşın 
5 412 dönüm, 4 dönümlük belgeye sahip baş
ka bir vatandaşın 5 788 dönüm ve nihayet 5 
dönümlük belgeye sahip bir vatandaşın 14 971 
dönüm arazi işlettiği, Çukurova'da 435 dö
nümlük bir tapu ile Hazinenin 14 000 dönüm 

toprağına, Konya'da bir şahsın 200 dönümlük 
bir belge ile binlerce dönümlük araziye sahip 
çıktığı memleketimizde toprak reformuna kar

şı kimseler bulunmasını tabiî karşılarız. Ama, 
gerçekleri tahrif edip birtakım çirkin isnat ve 
iftiralarda bulunanların en hafif deyimle çı
karcı olduklarını belirtmek isteriz. 

Gazeteler, Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Fede
rasyonunun yaptığı kongrede - evvelki gün -
Sayın Bakan Bahri Dağdaş'ın toprak reformu 
istiyenlere «satılmışlar» deyimini kullandığını 
yazdılar. Gerçekten böyle bir beyanda bulun
muş ise, cevabımız şu olacaktır. 

Bizler, Türk halkına satılmış, adanmış kim
seleriz, bu ve buna benzer hezeyanlarda bulu
nanlara soruyoruz; kendileri kimlere satılmış
lardır? 

Muhterem arkadaşlarım, politika sahtecilik, 
iftiracılık ve halkı aldatmaca değildir. Politika
cılık; kendini halka adamışlık, doğruculuk mes
lekidir. 

Şahsi çıkarları veya siyasi hayatlarının be
kası için komünizm satıcılığı yapanlara, şahsi 
çıkarları için vermiyecekleri hiçbir mukaddesat 
tanımıyan müfterilere veya onlara satılmış bir
kaç şahsa bâzı gerçekleri hatırlatalım: 

Toprak reformunun birçok memleket yüz
yıllarca önce yapmıştır. Komünizmin işçi mu
hitlerinde yayıldığı ve işçisi çok olan bölgeler
de revaç bulduğu söylenirse de, 18 ve 19 ncu 
asırlarda toprak reformu yapmış olan ve sana-
yileştiği için işçisi çok olan memleketlerde ya
yımladığını görüyoruz. Dünyada iki memleket
te komünizm ihtilâlinin yapıldığını görmekte
yiz. Bu iki memlekette de hem sanayi ilerleme
miş hem de toprak reformu yapılmamıştır. 
Bunlar, Rusya ve Kıt'a Çinidir. Bugünkü uy
gar ve ileri memleketler toprak reformunu bir 
hayli zaman önce yapmışlardır. Halen 80 kü
sur memlekette toprak reformu ya yapılmıştır 
veya yapılmaktadır. 

Japonya'da toprak reformunun iki sebeple 
yapıldığım görmekteyiz: 

1. — Tarımsal verim artışı, 
2. — Köy toplumunda demokratik düzenin 

gelişmesini sağlamak. 
Japonya'da toprak reformu adlı bir kitabın 

son sayfasında şu satırları okumaktayız. «Her 
hangi bir ihtilâfa sebebiyet vermemek için ki-
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racı her türlü faaliyetinde arazi sahibinin ar
zularına göre hareket etmek zorunda kalmış, 
fikirlerini serbestçe ifade edememiştir. Kamu 
işleri ile ilgili çeşitli seçimlerde kendi vicdanın
dan ziyade arazi sahibinin arzusuna göre reyi
ni kullanmıştır. Reformdan sonra çiftçi, bütün 
bu tehdit ve baskılardan kurtulmuş ve köy 
toplumunda demokratik düzen hızla gelişmeye 
başlamıştır.» Görülüyor ki, demokratik düze
nin yerleşebilmesi için toprak reformu en önem
li unsurlardan biridir. Biz, iktisadi bağımsız
lığa kavuşmamış toplumların isyasi bağımsızlı
ğa erişemiyeceği kanaatindeyiz. 

Toprak reformu yapıldığında, mülkiyetin 
ortadan kaldırılacağı iddiasında bulunanlar 
var. Biz, toprak sahibinin elindeki yeterden faz
la olan toprağı alırken bedelini ödiyeceğimizi, 
topraksıza veya az topraklıya verirken, bedeliy
le vereceğimizi açık olarak belirttiğimiz halde, 
sahteciler mülkiyet hakkını kaldıracağımız şek
linde beyanlarla halkı aldatma yoluna sapmak
tadırlar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Elimde kanun var benim. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale ötmeyi
niz, müsaade buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Duyduk bunu 
söylediğinizi, söylemediniz mi, söylemediniz mi? 
Bunu beyan ediniz siz çıkıp buraya. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Mete, kavga 
etmeye mecbur değilsin, sakin ol.. 

BAŞKAN — Sayın Mete Senatonun sükû
nunu hep beraber koruyacağız, ancak bir nok
tayı hatırlatmama müsaade ediniz. Sayın Mete 
size vâki olan bir isnadı buradan karşılamış ol
manızı saygiyle karşılarım. Fakat aynı isnadı 
evirir çevirir siz karşınızdakine söylerseniz bu
nu, hoş görürlükle karşılayamam. Bu topraklar 
üzerinde ve bu kubbe altında her hangi bir 
maksat için satılmış bir insanın bulunduğunu 
düşünmek istemiyoruz; buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Evvelâ siz be
nim sözümü kesip başkaları namına cevap ver
meye mezun değilsiniz takdir edeceksiniz. Gö
reviniz değildir sizin. 

BAŞKAN — Satılmış kelimesinin bu kürsü
den kullanılmasına müsaade etmiyorum, devam 
ederseniz sözünüzü keserim efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Sayın Başkan sizin göreviniz burada müza
kerelerin selâmetle cereyanım temin etmektir. 
Orada buluşunuzun da sebebi hikmeti budur. 

BAŞKAN — Yardım etmenizi rica ettim. 
Karşılıklı konuşursanız, hakkınızda vâki olan 
bir isnadı aynen karşılamaya kalkarsanız sükû
neti ben yalnız başıma koruyamam. Rica ede
rim devam ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Sayın Başka
nım, konuşmamı kesmenizdeM sebebi ve mak
sadı anlıyamadım. Fakat bana söylenmiş olan 
bir sözün cevaplandırlması gerekiyordu. Mü
saade edin de bunu scyliyenlere cevabımızı ve
relim. Biraz evvel de ifade ettim, mutlaka söy
lemiştir de demedim. Söylemişle diyorum. Yok
sa mutlaka Bahri Dağda* söylemiştir demiyo
rum. 

BAŞKAN — Aynı isnadı siz yaparsanız bu 
hig hoş karşılanmaz efendim. Buyurun 10 daki
kanız var. Usul dışında çıktığınız zaman sizin 
zamanımzdan gider, isterseniz devam ediniz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Sizin konuşmalarınız da buna dahil mi? Na
sıl olur bu Sayın Başkan (devam devam sesleri). 

Aşırı solcuların dedikleri gibi tüm istihsal 
araçlarının devletleştirilmesini, mülkiyet hak
lanın kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Toprak 
Reformunun yani, topraksız çiftçinin geçinebi
lir toprağa kavuşturulmasının faydalarından bi
ri de, işçilerin az yevmiye ile sömürülmesinin 
önüne geçmektir. 

Konuyu ilim süzgecinden geçirmeyip, safsa
ta yapanların iddiaları gibi, Toprak Reformu 
verimi azaltmıyacak, aksine çoğaltacaktır. Baş
kasının tarlasında işçi ya da yarıcı olarak geçi
ci çalışanların isteksiz çabalarının yerine, ken
di tarlasında çok verim almak istiyen hür insa
nın gayreti verimi artıracaktır. Bunun misal
lerini italya'dan ve yurdumuzdan verebiliriz. 

italyada yapılmış Toprak Reformuna ait 
14 Mayıs 1961 tarihli «Toprak Reformunda Ge
lişmeler adlı bir raporda; Güney italya'da 
reformdan önce 20 hektarlık bir işletmede hek
tar başına gayrisâfi 62 000 Liret değerinde ürün 
elde edildiği ve 12,5 hektara bir işçinin isabet 
ettiği, reformdan sonra ise, 5 hektardan küçük 
işletmelerde verimin hektar başına 140 000 Li-
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rete yükselerek, istihdam bakımından da 1;5 
hektara I kişinin isabet ettiği açıklanmaktadır. 
Yurdumuzdan da Sayın Sanat Lir Sami Küçük'ün 
geçen yıl bütçesi konuşulurken verdiği bir mi
sale göre; Ödemiş'in Gölcük ovasında tarıma 
elverişli 3 000 dönüm arazi bulunmaktadır. Bu
raya Patates ekilir. En büyük işletme 100 dö
nümdür. Ortalama işletme büyüklüğü 5 dönüm
dür. Türkiye'nin diğer belgelerinde ortalama 
1Î4 kilo patates alındığı halde, Gölcük ovasında 
dönümden 2 600 - 4 000 kilo patates elde edil
mektedir. Bu misaller işletmeler küçüldüğü tak
dirde, verimin düşeceği iddialarının kofluğunu 
açıkça göstermektedir. 

Mülkiyete saygınız, yarı aç Türk köylü
süne sevginiz ve hür bir demokratik düzenin 
devamına isteğiniz varsa, Toprak Reformunu 
yapmak zorundasınız, 

Muhterem arkadaşlarım, ürünün artırılması 
için toprak dağılımındaki dengesizliği düzelttik
ten sonra, tohum ıslahına önem vermemiz ge
rektir : 

Bol ürün elde edebilmek için, şartlardan biri 
de iyi tohum kullanmaktır. Tarım Bakanlığının 
elinde pekçok kıymetli eleman nıevcudolduğıı 
halde, tohum ıslahında arzulanan duruma ge
lemediğimizi belirtmek isterim. Pamukta iyi cins 
tohumların yurdumuza çok geç getirildiğini 
ve hattâ özel şahıslar tarafından kaçak olarak 
sokulduğunu bilmekteyiz. Buğday tohumunda 
da aynı yol tutulmuştur. Meksika menşeli So
nara 64 Buğdayı özel şahıslar tarafından yur
da getirilmiş, onlar tarafından denenmiş ve bu 
yıl Bakanlık tarafından fasla miktarda ithal 
edilerek çiftçiye dağıtılmıştır. Gerekli olan ilmî 
araştırmalar yapılmamıştır. Yıllardan beri 
Meksika ve Amerika'da ekilen bu tohum, 5 
yıldan beri Pakistan'da ekilmektedir. Âdı geçen 
tohumun besleme değeri, protein miktarı ve ik
lim şartlarına uygun olup olmadığı ilmî bir süz
geçten geçirilmeden uygulanmaya başlanmasını 
tenkid edenlerin kınanmaması gerekir. Bu buğ
dayın satış bareminde hangi dereceyi tutacağı 
fiyatının ne olacağı halen meçhuldür. 

Tohum konusuna kısaca değinerek sulama 
durumumuza bir göz atalım : 

israil'de işlenen toprakların yüzde 35 i, Irak'-
da % 32 si, Lübnan'da % 27 si, Bulgaristan'da 
% 25 i, Yunanistan'da % 11,3 ü, Suriye'de 

% 7,5 u sulandığı halde, Türkiye'ce ancak 
% 5;7 si sulanabilmektedir. 

Bu rakamlarımız mevcut istatistiklerimize 
göredir. Geçen yıldan beri yapılan çalışmalara 
bir miktar daha arttığı kanaatindeyim. 

Toprak Su Teşkilâtının çalışmaları övgü
ye değer ise de; Âkarsuiarımızdan ve yer al
tı sularımızdan yeteri kadar faydalanamamak
ta olduğumuz acı gerçeklerdendir. Esasen top
rak reformu yapılmadan sulama işlerinin dü
zenlenmesi mümkün değildir. Hem topraksız 
çiftçilerimizin gelirine bir şey katmryacak, 
hem de reform yapıldığı zaman ödenecek istim
lâk bedeli çok yüksek olacağı için dağılan 
araziden faydalananlar yüksek değer ödiye
ceklerdir. Sulama tesislerinin yapılmasının dur
durulması memleket yararına olmıyacağma 
göre toprak reformunun acilen yaplması ge
reği bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım, verimi artıracak unsurların 
başlıcalarmdan biri de gübredir. Dünyada en 
az gübre kullanan milletlerden biri olduğumuz 
halde (1965 - 1966 yılında toplam sarfiyatımız 
1 milyon 200 bin tondur.) Çiftçimiz faydalı ol
duğu bilincine varmıştır. 

Yeteri kadar istihsal edilmediği, ithalinin 
yetmediği, fiyatının yüksek olduğu, halka in
tikalinde fiyat artırılması olduğu gibi düzensiz
likleri belirtip diğer bir hususa geçelim. 

Verimin artırılmasında diğer önemli bir 
unsur da makineleşmektir. 

BAŞKAM — Sayın Mete beş dakikanız 
var, 

C. H. P. GRÜPU ADINA MUSLîKıTTÎlT 
YILMAZ METE (Devamla) — Tarıma elveriş
li toprakların yüzde 31 i karasapanla işlenir
ken, ancak yüzde 19 u traktörle işletilmekte
dir. 

Bu miktar yabancı ülkelerde şöyledir : 
İsviçre'de 67 dönüme, Hollanda'da 95 dönü

me, Belçika'da 161 dönüme, Fransa*da 260 dö
nüme, Amerika Birleşik Devletinde 390 dönü
me, İsrail'de 432 dönüme 1 traktör düştüğü hal
de, Türkiye'de 5 044 dönüme bir traktcr düş
mektedir. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde sayın ba
kan bir fabrikanın temel atma tarihini kesin 
değerini de muhtemel olarak bildirmişti. Bu 
fabrikaların yapımına başlandımı? 
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Tarım makineleri yurdumuzda dünya piya
salarına göre çok pahalı satılmaktadır. Arka
daşlarımın bu hususta verdikleri takrir kanun
laştığı takdirde bugünkü fiyatlar en as yüzd^e 
30 dan yüzde 50 ye kadar ucuzlıyacaktır. Kal
dı ki, bu kanun kabul olunmadan dahi bu na-
kinalârın fiyatlarının çok ucuzlaması sağlana
bilir. 

Kamyon, otomobil ve traktör lâstiklerinin 
basit bir görüşme sonunda yüzde 30 ucuzlaması 
bunun delilidir. Bu emtia yüzde 30 ueuzladığı 
halde imalci ve satıcıları hâlâ" kâr ettiğine gö
re halkın nasıl soyula gelmekte olduğu açıkça 
anlaşılıyor. 

Biraz ilgi, biraz himmet bugünkü sömürü 
düzenindeki korkunçluğu hayli azaltacaktır. 

Verimin artırılması unsurlarından biri de 
nebat ve hayvan hastalıkları ve zararlı bitki 
ve hayvanlarla mücadeledir. 

Gerek ekilecek tohumların ilaçlanması, ge-, 
rekse ekili sahalarda zararlı ot, hayvan ve has
talıklarla mücadelede de Dünyanın maalesef en 
geri ülkelerinden biriyiz. 

Her yıl milyonlarca zararımızı doğuran bu 
hususa gereği kadar önem verilmediğini, öde
nek konulmadığını üzülerek görmekteyiz. IIo-
lânda'da bir dönümden 420, Danimarka'da 387, 
Belçika'da 377, Mısır'da 359, Bulgaristan'da 
256 Kg. ürün alındığı halde bizde ortalama 
110 Kg. buğday alınmasında mücadele husu
sunun yeterli olmayışının da önemi ortadadır. 

Tavuk hasta&klariyle hemen hemen hiç me
sabesinde mücadele yapıldığı, halkın eğitilme-
diği bir gerçektir. 

Ürünün artırılmasına etkili diğer bir unsur 
da kredidir. 

Yurdumuzda kredi ve gelir dağılımına bir 
göz atarsak : 

Haziran 1967 rakamlarına göre özel sektö
re dağıtılan kredi yekûnu 21 milyar 391 milyon 
liradır. Küçük sanat ve esnaf kredileri 486 mil
yon lira, sanayici kredileri 932 milyon lira, 
tarım kredileri 4 milyar 576 milyon lira, ticari 
krediler 13 milyar 445 milyon ile ipotek karşı
lığı verilen 1 milyar 952 milyon lira ile toplam 
olarak 15 milyar 397 milyon liradır. 

Türk ekonomisine en büyük katkıda bulunan 
tarım, sanayi ve esnaf kredilerinin 5 milyar 944 

I milyon lira toplamına karşılık 293 bin 180 kişi-
! ye verilen kredi 15 milyar 397 milyon liradır, 
ı üç misli. 
] Ticari sektöre verilen bu kredinin (1966 da 
| 6 milyar 700 milyon lirası sorumluluk duygu-
! sundan uşak kimselerin deyimi ile) teşkilâtlan

mamış kredi adı altında yüzde 300 e varan bir 
faiz ile üretişi köylüye intikal ettirilmekte, hem 
milletin parası ile gayrimeşru büyük kârlar elde 

ı edilmekte, hem de vergi kaçakçılığı yapılmak
tadır. Çünkü bu parayı verirken, kütlüdeni çe
kirdekli pamukta gerçek fiyatını söylemiyor bir 
lira verdiği halde, 125 kuruş verdiği halde 110 

I kuruştan aldım diye fatura alıyor. Aradaki kâ
rın vergisini vermiyor. 

Merkez Bankası reeskont imkânlarından sa
nayicilerin 1266 yılında aldıkları 260 milyon li-

I ra krediye karşılık, ticari sektöre aynı fondan 
j 2 milyar lira civarında kredi sağlanmıştır. 
I Ayrıca tarım kredisinin dağılımında da bü-
j yül: dengesizlik vardır. 

İşletmelerinin yüzde 50 sine sahip 600 bin 
j çiftçi ailesi yılda ortalama 296 lira, alırken, 40 

kişi ortalama 626 biner lira kredi almaktadır. 
I 992 bin 300 aile 552 milyon lira kredi almış 
I ikon, 91 bin 100 aile 400 milyon lira kredi al-
I misti-. 

Eu bozuk düzeni değr-tiroceğiz, yerine Ana-
î ya=nnm gerçek anlamda istediği âdil bir düsen 
i % getireceğiz, getireceğiniz düzen halktan, az ge

lirli vatandaştan yana olacaktır, seklindeki be-
I yanlarımızın, sömürü düzeninin devamından çı

karı olanları tedirgin ettiği görülmektedir. 
Toprağının sahibi, yeteri kadar kredi sağ-

lıyan, bir ağanın kölesi olmayıp kendi kendi
nin efendisi olarak çalışan maddeten ve manen 
hür vatandaşların yaşıyacağı Türkiye'nin özle
mi içindeyiz. Böyle bir düzen niçin bâzılarını 
telâşlandırır, ilim ve gerçek dışı beyanlarda 
bulunup, söylemediklerimizi bizlere isnadeder-
ler? Halk artık bu soruların cevaplarını anlamış 
bulunmaktadır. 

Verimin artırılmasına etkili diğer önemli bir 
I husus da çiftçinin teşkilâtlanması, kooperatif ça

tıları altında birleşmeleridir. 

Çiftçileri bir araya getiren, teşkilâtlandıran 
iki teşekkül mevcuttur. Birisi Türkiye Çiftçi 
Birlikleri ve Federasyonu, diğeri de Türkiye 

\ Ziraat Odaları ve Birliğidir. 
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Bunlardan birincisi teşekküle hâkim olan- ! 
•lar tarafından hemen hemen işverenler federas
yonu haline getirilmiş durumdadır. 

Diğerinin de aîdbeti aynı görülmektedir. 
Büyük toprak sahiplerinin haklarını koru

yan bir müessese haline getirilmiş bulunan bu. 
teşekkülün gerçek çiftçileri hâkim olduğu, çift
çilerimizin dertlerine eğilecek faydalı ve gerçek
çi bir duruma gelebilmesi için gerekli kanun de
ğişikliği teklifinin biran önce Meclise getrilme-
si zamanı geçmektedir. Sayın Bakandan bu ko
nuya eğilip biran evvel getirilmesini sağlamasını 
istirham ederim, 

Küçük toprak sahiplerinin gerek istihsal ge
rek satış konularını sağlıyacak kooperatiflerin 
kurulmasını kolaylaştıracak kanuni mevzuat 
biran önce getirilmelidir. Kooperatif ortakları
na kredi kolaykğı, alet ve maldna temini, tek
nik yardım hususları sağlaması da bu kanunda 
sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ürünü artırmak için 
diğer unsurlardan birisi de ekili arazinin ve 
hayvanların korunması konusudur. Halen bu 
hususu sağkyan 4031 sayılı Çiftçi Mallarının Ko
runması hakkındaki Kanun diye ölü doğmuş ve 
asla uygulanamamış bir kanun vardır, iki yıl 
evvel T. B. M. Meclisinde müzakeresi yapıldığı 
halde dönem bittiği için kadük olmuştur ve hâ
lâ da ele alınmamış durumdadır. 4081 sayılı Ka
nunu değiştirecek ve daha iyi bir usul ve fay
dalı hükmü getirecek olan kanun tasarısının bi
ran evvel Meclise getirilmesi şarttır. 

Efendim ben konuşmamı 25 dakikalık hazır
lamadığım için buraya kadar önemli noktalara 
temas etmiş bulunuyorum. Bundan sonra söz
lerimi şöyle hülâsa edeceğim, şema halinde. 

Şimdi daha eve! arz ettiğim ürünün artırıl
masından sonra bir de onun değerlendirilmesi 
vardır. Hem ürünün artırılmasına, hem de de
ğerlendirilmesine çok önemli etkileyici bir hu
sus toprak haritalarının yapılmasıdır. Maalesef 
Cumhuriyet idaresi kurulduğundan bugüne ka
dar Türkiye'nin toprak haritası yapılmış değil
dir. Çok acı bir şey bu. Çünkü vatanın bir nevi 
tapusu demek olduğu için tapusuna sahip deği
liz gibi bir durum. Bu şekilde acı bir gerçek. 
Kimin bölgesi, hangi arazinin şartları, vasıfla
rı nelerdir, ne gibi mahsullerden iyi netice alı
nır. Bu hususlarda bir harita yapılmış değil
dir. Yine bâzı teşekküllerimiz, bu arada Toprak - | 

Su bölge, bölge yapımına başlamıştır. Fakat bu 
da çok zayıftır. Daha fazla ödenek konarak bu 
işe ehemmiyet verilmesini arz ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, değerlendirmede 
mühim unsurlardan birisi de_, cesur politikacıla
ra ihtiyaç gösteren tahdit konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Mete vaktini" bitmiştir. 
G. H. P. ADINA MUSLİHİTTİN YILMAZ 

METE (Devamla) — Çok kısa olarak arz edi
yorum, Sayın Başkanım. Muhterem arkadaşla
rım, mesele tütün ve fındığa tahdit konması ge
rekmektedir. Bilhassa yetkili arkadaşlar ve sa
yın senatör arkadaşlar bilirler, mutlaka tahdit 
kanması ve kaliteli, iyi tütün yetiştirmek ve fın
dığa iyi müşteri temin etmek için tahdit konma
sı şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; değerlemede, nak
liye, pazarlama ve yine kooperatifçiliğin çok bü
yük önemi vardır. 

Hayvancılık konusunda bir şey söyliyemi-
yeceğim çünkü yetişmiyecek. 

Ormancılık konusunda keaa birtakım dertle
rimiz vardır. Bir noktayı arz etmeden geçemiye-
ceğinı. Orman haritaları bozuktur. Vaktiyle 
yapılırken birtakım hatalı ilşemler yapılmıştır. 
Yıllardan beri, 80 - 100 yıldan beri tarla halin
de bulunan geniş sahalar orman içerisine ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Mete sözlerinizi bağlı
yacaksınız, yeni konulara geçiyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Halkla Devlet 
arasında birtakım kötü münasebetlerin doğması
na sebebolmuştur. Binaenaleyh, Orman tahdit 
haritalarının yeniden yapılmasında halkımızın 
yararına büyük bir önem vardır. Orman tah
dit haritaları yeniden yapılırken Orman mühen
dislerinin, hukuçusunun yanında bir de Ziraat-
çi üye bulunuyordu, ayrıca Ziraat odalarından 
da birer kişinin bulunması ve ayrıca köy ihti-

~yar heyetinin de bir temsilcisinin bulunması 
hususunda büyük isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlraım; tenkidlerimizi arz 
ettim, fikirlerin ifadesinden hiç kimsenin kı
rılmaması gerektiğine kaaniim. Her hangi bir 
şahsı hedef tutmadığımı bilhassa belirtmek iste
rim. 

Bu bütçenin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını, ilgililerin muvaffak olmasını 
temenni eder saygılarımızı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Mete bu tavzihinizden 
dolayı teşekür ©derim. Çünkü şahsınıza karşı 
hürmetkarım. Ancak, beyanınız arasında bir 
cümleniz var ki bu tüzüğün 63 ncü maddesine 
aykırıdır. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devanda) — Hangisi Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — «Siz kimlere satıldınız» şeklin
deki beyanınızdır. 

Ben size şimdi 63 ncü maddeyi hatırlamış 
olmanız için tekrar ediyorum: «Bir üye Genel 
Kurulda haya ve edep dışı sözler kullanırsa 
Başkan hemen o üyeyi temiz dille konuşmaya 
davet eder. Devamı halinde Başkan o üyenin 
sözünü keser» demektedir. 

Şimdi sizin «Siz kimlere satıldınız» şeklin
deki beyanınız edep içi ve nazik bir ifade ol
madığına göre, şüphesiz ki 63 ncü maddeye uy
gun ve burada sarf edilmemesi lâzımgelen bir 
sözdür. Bu itibarla sözünüzü ben demin kes
miştim. Son tavzihinizi, kimseyi incitmek niye
tinde olmadığınıza dair beyanınızı da bunu telâ
fi sadedinde söylenmiş söz kabul ediyorum ve 
sizle teşekkür ediyorum.. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Fehmi Baysoy'-
da buyurun efendim. 

G. P. GRUPÜ ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım, Tarım Bakanlığının Bütçesi yüksek huzuru
nuzda konuşulurken bizim ve halikımızın zihni
yetini meşgul eden çözümünü beklediği ve her 
sene üzerinde durulan meseleler yine şunlardır. 

1. Bugün dâhi milletçe beslenmemize yeter
siz olan tarımsal ürünler üretimi her yıl bir 
milyona yaklaşan, birkaç yıl sonra bunu da aşa
cak olan nüfus artışı karşısında hangi yollardan 
ve hangi tedbirlerle, hem mevcut nüfusumuza, 
hem de bu artışa yeterli hale gelecektir? 

2. Tarımda çalışan 20 milyonu aşkın köy 
ve kasaba nüfusumuzun hayat seviyesi, sanayi
de çalışan nüfusumuzun hayat seviyesine han
gi yollardan ve hangi tedbirlerle yükseltile
cektir? 

3. Ortak Pazar muvacehesinde sanayi sek
törümüzün karşılaşacağı güçlükler karşısında, 

döviz dengemizi kurmak için tarımsal ürün
lerin ihracatının artırılması hangi yolardan ve 
hangi tedbirle sağlanacaktır? Bütün bu husus
larda tarımımızın kapasitesi ve potansiyeli ne
dir? Yukarıdaki meselelerin hallinde, önemine 
binaen, Tarım Bakanından rica ediyoruz. Tarım 
ürünlerimizin kapasite ve potansiyeli bakımın
dan bizleri aydınlatsınlar. Tarım Bakanımız
da bu hususa önem vermiş olacaktır ki, işe baş
ladıklarından bugüne kadar, zamanlarının bü
yük bir kısmini buna hasretmişler ve çeşitli za
manlardaki beyanlarına göre de Türkiye tarı
mının 2 000 yılma kadar ki, makro projeksiyo
nunu tesbit etmiş bulunuyorlar. Yukarıda belirt
tiğimiz sorulara plânda gerekli cevaplar vardır. 
Projeksiyon bunu halledecektir denebilirsede, 
büyük mesailerle hazırlandığı bildirilen 2 000 
yılma kadar ki projeksiyon henüz neşredilip, 
bizlere intikal ettirilmediğinden bir bilgiye sa
hip değiliz. 

Plâna gelince; ikinci Beş Yıllık Plânda be
lirtildiği veçhile, Birinci Beş Yıllık Plânda bâzı 
sektörlerimizde öngörülen hedeflere ulaşılmadı
ğı belirtilmektedir. Ezcümle, 1968-1972 plân 
sayfa 328, hayvancılığın gelişmesini sağlamak 

! üzere öngörülen tedbirlerden çoğu gerçekleş-
| nıemiştir. Bunlardan 500 bin hektar mera ıslahı 
i hedefine karşılılk, 50 bin hektar gerçekleşebil

miş ve kaba yem üretiminde de çok az bir ge
lişme kaydedilmiştir. Kesif yem için hedef alı-

İ nen 2 - 6 milyon artışın % 40 ı gerçekleşebilmiş
tir. Hayvancılığın istenilen gelişmeye ulaşabil
mesi için lüzumlu toplam yem artışında ise an
cak % 30 kadarı gerçekleşebilmiştir, denilmek
tedir. Plânda yazılanın tatbikata intikal ettiril-
mediği müdetçe, sorularımızın orada da cevap 
bulamıyacağı aşikârdır. 

Bu kısa görüşten sonra grupumuzun, tarım 
ve hayvancılık alanındaki düşüncelerini kısaca 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. Zirai reform 
kanunu henüz Meclise gelmemiştir. 1945 te baş
layıp bâzı fasılalarla bugün dahi devam eden 

i toprak tevziine muvazi olarak anladığımız mâ-
j nada zirai reformla ilgili tedbirler alınmadığın

dan bu toprak dağıtımından beklenen sonucun
da elde edilemediği herkesçe bilinmektedir. 
Çünkü toprak dağıtımından sonra, toprak alan
lara temin edilmesi lâzımgelen kredi, çekim ve 

i sürüm aletleri, iyi tohum gübre, teknik bilgi gibi 
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munzam tedbirler temin olıınmamakladır. Tev-
ziden alınan toprak çoğu zaman kuru bir mül
kiyet halinde kalmaktadır. Ayrıca uygulama 
normları da münakaşa edilecek bir konudur. 
Bunun için organizasyon ve nıekanizasyon te
mel olmadığı bir bünye değişikliği asla bir re
form olamaz. Türk çiftçisinin toprak meselesi
ni bu acıdan mütalâa etmekteyiz. Tarımın bün
yesine de yapılacak her iyileştirme her refor
mu arazi sınıflandırması ve zirai bölge ayırımı 
temeline oturtması şarttır, öyle umuyoruz ki, bu 
hususta birtakım çalışmalar mevcuttur. Ancak 
tarımın ıslah edileceğinden durmadan bahset
tiğimiz halde, bu temel konuda yeterli bir haber 
ve beyandan mahrumuz. Şuna eminiz ki, arazi 
sınıflandırma çalışmalarının artık uzamaya ta
hammülü kalmamıştır. Şurada şunu da ilâve et
memiz gerekli olnıaktadırki, teknik mütalâalar 
hiçbir zaman hak ve hürriyetlerin csûnü zede
lemeye vasıta olamazlar. Bu itibarla, gerek top
rak reformu, gerekse arazi sınıflandırılması akı
betleri daima, özel mülkiyet esasına dayanan 
tedbirler camiasından asla taşırımıamalıdır. 

Gübre konusu; gübre sağlanmasındaki çalın
malar umumiyetle memnuniyet verisidir. An^ak j 
memleket dâhilinde üretimin sağlanması için sa- i 
nayi uygulanmasının hızlanması zarureti aşikâr
dır. Bundan başka gübre fiyatlarının çiftçi ge
liri ve maliyetine göre ayarlanması veya elde 
edilen malın bu maliyetlere göre değerlendiril
mesi hususu dikkatle üzerinde durulacak bir 
konudur. 

Tohumluk sağlanması: Tarım teknolojisine 
mütaallik araştırmaların önemi, sonore 64 buğ
dayı dolayısiyle bir kere daha su yüzüne çık
mıştır. Teşebbüsün memleket bayırına ve fay
dasına olup olmadığı hususu en ilmî otorite
lerden, en tabi« tatbikatçılardan ve hattâ po-
lemikçilere kadar çok değişik ve zıd yönlü ola
rak ele alınmıştır, üretici ve kamu oyu bu ko- ı 
nuda şaşkın bir hale düşmüştür. Türkiyemiz- J 
de, bölgeler şartlarına göre bu türlü materyal i 
üzerinde araştırma yapan müesseselerimiz ye
terli olsa idi, ilmî tarif ve kararlarda tartışıl-
mıyacak bir itimat zeminine sahip kılmsalardı 
bu görüş ve iddialar karşılığı olmazdı. 

Tohum konusuna değinmişken bir miktar 
suni tohumlardan bahsetmek isteriz. Sayın ar
kadaşlarım, suni tohumlama Türkiye'de tutun-
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muştur. Yalnız tatbikatta bâzı noksanlıklar gör
mekteyiz. Bugün 30 - 40 Kg. süt veren bir ineği 
4-5 bin lira civarında Türkiye'ye ithal etmek 
mümkündür. Fakat testleri yapılmış, istenen ev
safı yavrularına intikal ettirecek damızlık bir 
boğanın fiyatı 50 bin liradan başlıyarak 200-300 
bin liraya çıkmaktadır. Şu halde bu gibi kıy
metli boğaları ithaldense, bunların spermaları
nın ithalinin daha iktisadi olacağını düşünmek
teyiz. Mahallî müesseselerimizde yetiştirilip hiz
met alanında verilen boğalar da teste tabi tu
tulmadan spermalarının kullanılmasının pek 
uygun netice vereceğim ummuyoruz. Sayın Ta
rım Bakanımızdan bu türlü araştırma müessese
lerimizin azlığı ve mevcutlarının da kendilerin
den bekleneni vermemesi karşısında, gerekli 
teşebbüse geçeceğini umarız. 

Zirai Mücadele: Zirai mücadelenin iyi uy
gulandığı yerlerde olumlu sonuçlar alınmakta
dır. Bunun memleket ölçüsünde gelişmesini te
menni ediyoruz. 

Makinalaşma tarım makinalaşması verimin 
ve istihsalin artırılmasında, maliyetin düşürül-
mesindeki rolü bilindiği halde bu sektördeki 
çalışma ve gelişmeleri de yeterli görmek müm
kün değildir. Yeter ki, bugün traktör, biçer -
döver, mibzer ve diğer benzer makina ve alet
leri yüksek fiyatlarla, çiftçimizi bütün istek
lerine rağmen,, bunları tedarikte büyük güçlük
lerle karşıkarşıya gelmektedir. Tarım Bakanlı
ğının bu konu üzerinde de verimli çalışmaları
nı beklemekteyiz. 

Mahsulün değerlendirilmesi: Marifet iltifa
ta tabidir. Sözü üretme alanındaki mekanizma 
ve manivelayı veciz olarak ifade etmektedir. 
Köylü ve çiftçilerin yetiştirdikleri bütün mah
sullerin zamanında ve değer fiyatla satılabilme
si hususundaki müteferrik ve palyatif tedbir
leri yeterli görmek mümkün değildir. Türkiye 
tarımının başta gelen konularından mahsulü 
değerlendirme meselesinin gecikmeye hiç de 
tahammülü yoktur. Bu konu halledilmemiş ol
ması dolayısiyle çiftçi gelirinin yarısının zayi 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Esasen hepi
mizin malûmu bulunduğu üzere, yalnız üretim 
tekniği ve mülkiyet değişikliği üretiminin de
ğerlendirme araçları arasında en sonda gelen 
bir yoldur. Hattâ iyi ayarlanmadığı ve fizikî 
şartların etkisinden kurtarılmadığı ahvalde, 



C. Senatosu B : 30 7 . 2 . 1968 O : 1 

fazla veya noksan istihsal ekonomi için vaha
met de taşıyabilir. Bu alanda birçok memleket
lerde birçok tedbirler ve olumlu sonuçlar alın
mıştır. Memleketimiz şartlarına en uygun şekil
de bizce, devletin yardımı ile kooperatifleşme 
sisteminin uygulanması ve kooperatiflere Dev
letçe 20-30 sene gibi uzun vâde ile, ucuz faizli 
krediler verilerek kuruluşlarının sağlanması 
ve bunları koruyacak ekonomik tedbirlerin 
alınması lâzımdır. İlk zamanlarda kooperatif 
idareci elemanları ile önderlerin yetiştirilebil-
mesini sağlamak' üzere, kurumlar aracılığı ile 
öğretimle personel yetiştirme, kurs veya okul
larının açılması ihmal *edilmiyecek bir konu
dur. 

Tarım Sigortası: Sigortanın önemi özellikle, 
âfetlerin olduğu yıllarda açıkça görülmektedir. 
Tarım Bakanlığınca bu hususta alınmış ve alın
makta olan tedbirler varsa bu hususta verile
cek bilgilerden büyük bir memnunluk duyaca
ğız. 

Tarımsal araştırma eğitim ve yayım: Bu 
konularda araştırmaların yetersizliği üzerinde, 
tohumluk mevzuunda kısaca durmuştuk. Ta
rımda ele aldığımız her hangi bir mevzuda araş
tırmanın yetersizliği eğitim ve yayımın kifa
yetsizliği her zaman her yerde karşınıza çık
maktadır. Eğitme konusunda memur yetiştir
me sistemi yerine, çiftçi çocuğu ve çiftçi eği
ten bir öğretme sistemi kurulmasını daha uy
gun görmekteyiz. Bütçelerin tetkikinde bu hu
susta alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu gör
mekteyiz. Bu bakımdan Tarım Bakanlığı eği
tim sisteminde ilmî verileri, halkı eğitecek bir 
değişikliğin lüzumuna kaaniiz. Okullar, dersha
ne ve öğrenici kadrolar sayısı oranında faydalı 
olurlar. 

Millî ve köy bünyesi içinde, kifayetli kad
roya çok uzun yıllar sonunda erişilebilir. Hal
buki, araştırma ve eğitim üniteleri ile donatıl
mış Türkiye sathında belli süreler boyunca bu 
küçük eğitim ünitelerinde çevre halka için ilmî 
verileri kısa sürelerde ulaştırmak üzere, kurs
lar yolunun tercih edilmesi daha uygundur. 
Ayrıca bu kursların faydalı olabilmesi için çev
re içinde halk gönüllü teşekkülerinin kurulma
sı ve küçük eğitim ünitelerinin, eğitim ve ya
yım faaliyetleri ile koordinasyon sağlanması 
ve bu teşekküllerin programlarında dinlenme, 

kür, çeşitli köy turizm programının yer alma
sı dünyada başarı ile uygulanan metot olmuş
tur. Bu bakımdan Tarım Bakanlığı eğitme sis
teminde temelli değişiklik yapması lüzumuna 
kaaniiz. 

Hayvancılık: Bizce en önemli ele alınacak 
tedbir, hayvan ve hayvan mahsullerinin değer
lendirilmesi olacaktır. Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gibi mües
seseler çok eski tarihlerde kurulmuş ve toprak 
mahsullerinin değerlendirilmesine olumlu etki
ler göstermiştir. Maalesef hayvancılık sektö
ründe son yıllara kadar narh sistemi ulgulan-
mış ve hayvancılık Devletin toprak mahsulleri
ne uyguladığı teşvik ve hamiyet edici tedbirler
den mahrum bırakılmıştır. İlk teşebbüs olarak 
1963 te Millî Korunma Kanunu gereğince ku
rulmuş olan Et ve Balık Kurumunu üzüntü ile 
beyan etmek isteriz ki, ne üreticiye, ne de tüke
ticiye icabı gibi faydalı olmadığı ekonomi için
de kendisine isabet eden hizmetleri başarama
dığı görülmektedir. Aslında Et ve Balık Kuru
mu projesini Türkiye'ye yaygın mezbahacılık 
faaliyetlerinden ayrı mütalâa edilmesine artık 

t imkân kalmamıştır. Mezbahacılıkla, hayvan pa
zarı ve pazarlanmasmı birbirinden ayırmaya 
modern ekonomi ve teknolojide imkân yoktur. 
Bu itibarla Tarım Bakanlığı bölgesel sanayii, 
mezbahacılık, hayvan pazarı düzenlemesi, hay
vancılık pazarlanması enstitüsü gibi yatırımla
rı teşvik etmesi, kendisinin de bu hususlarda 
teşkilâtlanması ve birçok bakanlıklardaki ken
disine ait yetkiler ile teçhiz edilmesini lüzumlu 
görmekteyiz. 

Su ürünleri: Bu konuda yasama organların
da yılardır bekliyen kanunlara tekrar tekrar 
değinmek isteriz. Üretimi pazarlama ve araş
tırma eğitim yönlerinde düzenleme ile görevli 
olan Et ve Balık Kurumu şimdiye kadar yapa
madığı işleri bu kanunun beklemesinin mazere
tine oturtabilmek imkânına sahibolmuştur. 
Üretici ümitle kanuna beklemektedir. Tarım 
Bakanlığı asıl kendi faaliyet alanına girmekte 
bulunan bu konuya hakikaten ciddî olarak eğil
miş değildir. Halbuki Türkiye'de deniz ve iç 
kara sularına bitişik olarak yaşıyan nüfus 6 
milyon kişiyi bulmaktadır. Orman içi sular ve 
göller ve civarı köy refahında da su ürünleri 

I oldukça ağır basacak niteliktedir. Bu kadar 
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yakın ilgisi bulunan Tarım- Bakanlığının su 
ürünlerini desteklemesi himayesine alması ge
reklidir. 

Süt sanayii: Sütün değerlenmesinde büyük 
önemi olacağına kaani bulunduğumuz süt sa
nayiinin biran evvel faaliyete geçirilmesini 
uzun senedir yapılmıyan fabrikaların biran ev-

* vel bitirilmesini temenni etmekteyiz. 
Üretme Çiftlikleri: Üretme çiftliklerinin 

bilhassa tohumluk mevzuunda son senelerdeki 
çalışmaları memnuniyet vericidir. Üretme çift
liklerinin civarındaki köyleri etkiliyerek, onla
rın mahsullerinin değerlendirilmesinde, bilhas
sa hayvan mahsullerinin değerlendirilmesinde 
de öncülük yapmasını temenni ederiz. 

Tiftik - yapağı: Türkiye'miz başlıca hamur 
yapağısı ve tiftik üreten memleketler arasın
dadır. Bu ürünlerimizin ihraç kabiliyeti çok bü
yüktür. Bu alandaki standardizasyon, ticari yı
kanma ve ambalajlama işlerinden Devletçe he
men hiçbir şeyin ele alınmadığını söyliyerek 
gerçeği ifade etmiş oluruz. Her yıl 40 bin ton 
yerli yapağı ve 8 bin ton tiftiğin iyi kaliteli 
olarak ihracı döviz dengemizin kurulmasında 
büyük bir rol aynıyacaktır. Bu sektörde faali
yette bulunmak üzere kurulmuş olan tiftik ve 
yapağı Anonim Şirketi 44p sayılı Kanuna göre, 
memleketteki gerçeği yerine en kısa zamanda 
almalıdır. Bakanlığın bu konudaki ilgi ve faa
liyetlerini artırmasını temenni ediyoruz. 

Sözlerimize son verirken Tarım Bakanlığı 
teşkilâtı üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
Bakanlık teşkilâtına bir nazar attığımız tak
dirde 1937 tarih ve 3203 sayılı Teşkilât Kanu
nu ile, ziraat veteriner ve orman genel müdür
lükleri olarak üç genel müdürlük halinde ku
rulmuş olan Tarım Bakanlığı, bilâhara ziraat 
sektöründe Zirai Mücadele, Zirai Donatım Ku
rumu, Devlet Üretme Çiftlikleri, Yem Sanayii, 
Süt Sanayii genel müdürlükleri olarak büyük 
bir şişkinlik meydana getirdiği halde Veteriner 
ve Orman genel müdürlükleri birer genel mü
dürlük halinde kalmıştır. Teşkilâttaki bu anor
mal şişkinlik tarımsal istihsal alanındaki hiz
met ifasında aksaklıklar meydana getirdiği şüp
hesizdir. Kısır bir halde bırakılmış olan orman 
Ve veteriner genel müdürlüklerinin, gördükleri 
vazifelere göre, ziraat sektöründe olduğu gibi, 
teşkilâtlandırılmaları ve fakat her sektörün 
teşkilâtlanmasında, diğerinin aleyhine bir ta-
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sarrafta bulunulmamasını ve Bakanlığın Cum
huriyetin kuruluşunda ve bilâhara 1937 teşki
lât kanununda büyük bir isabetle, istihsal üni
telerinin özelliklerine göre kurulmuş olan ana-
teşkilâtının haleldar ettirilmemesini temenni 
ederiz. 

Sayın arkadaşlarım konuşmamı bağlarken 
Güven Partisi adına Sayın Senatoyu hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abbas Cilâra Adalet Par
tisi adına. Sayın Faruk Kmaytürk'e Sayın Ab
bas Cilâra'nm sözünden sonra Köy İşleri ile 
ilgili olan hususlarda Adalet Partisi adına ko
nulacaklardır. Buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUFU ADINA ABBAS 
CİLÂRA (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Ta
rım Bakanlığının değerli erkânı; Adalet Parti
si grupumuz adına, Tarım Bakanlığının 1968 
yılı Bütçesi üzerinde görüş ve temenilerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyo
rum. Mâruzâtıma geçmeden önce Yüce Heyetini
zi derin saygılarımla selâmlarım. 

Zamanımızın müsaadesi nisbetinde görüşle
rimizi belirli konular üzerinde toplıyabilmek için 
tarımın, yurdumuz bakımından önemine bir neb
ze dokunmayı faydalı bulmaktayız, 

Sayın senatörler; 1968 malî yılı bütçe tasa
rısına ait gerekçenin incelenmesinden anlıyo
ruz ki tarımsal ürünlerimizin dış ticaretimizde 
ki payı % 75, millî gelirimizde ki payıda % 38,3 
îiıiktarmdadır. Diğer taraftan bilindiği üzere ge
nel nüfusumuzun % 68 oranındaki 20 milyonu 
aşan miktarı köylüdür ve bu, her çeşit geçimini, 
sıkı sıkıya bağlı bulunduğu topraktan sağlama
ya çalışan çiftçi nüfusumuzun kabarık sayısını 
göstermektedir, ilâve etmeliyim ki, bu yirmi 
milyonu aşan çiftçimiz millî gelirimizin ancak 
% 38,3 üne ortak olmakta ve diğer sektörlere 
nisbetle düşük bir gelire sahip bulunmaktadır
lar. Yine aynı kaynağa göre; Tarımımızda geliş
me hızının 1963 te % 7,6, 1964 te hava şartları 
dolayısiyle bir artış sağlanamadığı, 1965 te de 
yine aynı sebeplerle % 3,3 ııisbetinde bir azalma 
ile karşılaşıldığı, 1966 yılında ise hem daha 
önceki yıllar seviyesinin ve hem de plân hede
finin aşılarak % 8,6 oranına ulaşıldığı görül
mektedir. Esasında Biyotik ve Abiyotik faktör
lerin her yönü ile salt etkisi altında bulunan 
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ve bir açık saha işletmesi niteliğinde olan tarım, 
bu alanda çalışan çiftçi nüfusumuzun kabarık 
sayısı ile birlikte düşünülecek olursa, önemini 
daha da özelleştirerek hissettirmekte bulunmak
tadır. 

Gerek millî gelirimizdeki payı ve gerek
se dış ticaretimizdeki önemi ile çiftçi nüfus du
rumumuz dolayısiyle yurdumuzun bir tarım 
memleketi olduğunu ve millî ekonomimizin de 
tarıma istinadetmekte bulunduğunu kolaylıkla 
ifade edebiliriz. Hal böyle olunca; mevsimlerin 
ürünlerini aynı mevsimde idrak etmemiz imkân 
ve bahtiyarlığını bünyesinde bulunduğumuz çe
şitli toprak ve iklim adacıklarına sahip yurdu
muzda yüksek tarımsal potansiyel gücü harekete 
geçirmek ve topyekûn millet olarak gösterece
ğimiz gayretlerin başarılı sonuçlarını elde et
mek suretiyle millî gelirimizde günden güne 
artan bir gelişme yolunu bulmak zorunda oldu
ğumuzu, izin verirseniz, kaydetmekten kendi
mi alamıyacağım. Buna da mecburuz. Zira yur
dumuzda birim saha başına elde ettiğimiz ürün 
Kuzey ve Orta Avrupa memleketlerine nazaran 
bir kaç misli daha düşük bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; tarımın dayandığı işletmeyi 
karakterize eden en önemli unsur olarak, toprak 
ve iklim gibi ekolojik şartlarla su, gübre, çeşit
li şekilleriyle makina ve ekipmanlar, tohumluk, 
damızlık, bitki ve hayvan hastalıklariyle ve za
rarlılarla mücadele gibi fizikî ve kredi, insan-
gücü iç ve dış tüketim alanları olarak ele alına
bilecek tamamlayıcı ve geliştirici ekonomik çev
re faktörlerini ele alalım. 

Bunlardan; yakından tanınır, sahibolunur ve 
iyi kullanılırsa nimetlerini bol ve devamlı ola
rak veren toprak, bulunduğu bölgeye nazaran 
taşıdığı özellikler dolayısiyle bir milletin en bü
yük gelir kaynağı ve bütün tarımsal ürünlerle 
insan hayatının bağlı bulunduğu müstesna bir 
varlıktır. Şu kadar ki, üzerindeki bitki örtüsü
nün düzensiz işletilmesi ve tahribi sonucu olarak 
bozulan topraksu ve bitki dengesi sebebi ile top
rak aşınma ve taşınma olayı başlar ve gerekli 
tedbirler alınmadığı takdirde de sürati. artar. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bu yollarla her yıl 
milyonlarca ton yurt toprakları denizlere taşın
maktadır. Bu taşınmalar neticesi ömürleri aza
lan barajlarımızla kum ve taş yığınları altında 
kalan verimli topraklarımızın uğradığı zararlar 
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eklenirse ekonomimizin ne derece zarar gör
mekte bulunduğunun tahmini zor değildir kanı
sındayız. 

Aşınmasını ve yıkanıp taşınmasını kolayca 
müşahade edebildiğimiz toprağın vücuda gel
mesinin ise pek uzun yıllara hattâ yüz yıllara 
ihtiyaç gösterdiği üzerinde münakaşa götürmez 
bir vakıadır. Bu sebeplerden ötürü toprağın ko
runmasını sağlıyacak türlü tedbirlerin ön plân
da tutularak çiftçilerimizle elele verip ciddî bir 
çalışma içine girmemiz başlıca gayemiz olmalı
dır. Hele arazi kullanma kabiliyetinin tesbitini 
hedef tutan toprak sınıflandırılması işlerinin hız
landırılması samimî özlemlerimizdendir. 

Sayın senatörler; yurdumuzun iklim bölge
leri ve özellikleri üzerinde hâtıralarımızı taze
lersek göreceğiz ki, çoğu kurak iklime sahip böl
geler bulunmaktadır. Bu bölgelerde tarımsal 
ürünlerin idrak edilmesine kadar geçecek peri-
yod içinde meydana gelecek kuraklık, don, çığ 
ve sel gibi vukuu muhtemel olayların hatırlan
masının dahi çiftçimizi ne kadar endişelendirdi
ği biran düşünülürse, tarımımızın gelişmesinde 
suyun büyük bir önem taşıdığı kendiliğinden 
meydana çıkar. Binaenaleyh yeraltı ve yer üstü 
sularımızı çiftçimizin hizmetine sokmak kaçınıl
maz bir ihtiyaçtır. 

Kültüre müsait 26 milyon hektar tarım ara
zimizin istatistiklere göre yalnız 8.5 milyon hek
tarı sulamaya elverişli olup, bugün bunun 1,5 
milyon hektarı sulanabilmektedir. Tarım ala
nında sulanan arazilerin % 81 küçük su kay
naklarından ve çiftçimiz tarafından karşılan
makta, buna karşılık büyük su tesislerimiz ihti
yaç seviyemizin altında bulunmaktadır. Bu se
bepledir ki, İkinci Beş Yıllık Plânda tarım yatı
rımlarına ayrılan 17 milyar liranın % 53 ü su 
kaynaklarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve 
yararlı hale getirilmesi için tefrik edilmiştir. 

Yurdumuz toprakları üzerine düşen yağış
lardan yapılan hesaplara göre 80 milyar metre-
kübünün kullanılabileceği tahmin edilmektedir. 
Bunun için de suların barajlarla rejimlerin dü
zenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yeraltı sula
rının da kıymetlendirilmesi mutlak zaruridir. 

Bu maksatlar için Hükümetimizin almış ol
duğu yerinde tedbirler ve giriştiği teşebbüsler 
ümit vericidir. 

Bu cümleden olarak 1967 yılında plâna bağ
lanan ve tahakkuk eden 230 000 dekar sulama, 
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200 000 dekar taşkından korunma çalışmalarına 
ilâveten 1968 yılında programa alman 610 000 
dekar sulama, ve 177 000 dekar taşkından koru
ma çalışmalarının zirai üretimi artırma yönünde 
büyük katkıda bulunacağını memnuniyetle mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

İnşaatına başlanıp da 1972 yılma kadar ik
mali İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 20 kü
sur barajın işletmeye açılması halinde, yurt top
raklarımızın ayrıca 3 920 000 dekarının sula
maya, 2 940 000 dekarının da toprak muhafaza 
tedbirlerine kavuşturulmuş bulunacağını ifti
harla arz etmek isterim. 

Yorgun düşmüş, verim gücü azalmış bulu
nan toprağın verimini artırıcı en önemli faktör
lerden biri de gübredir. Yakın senelere kadar 
toprağı ihmal etmiş, ondan her sene almış, fa
kat hiçbir şey vermemişiz. Halbuki gübre, üre
tim artışında % 52 oranında rol oynamaktadır. 
Bu gerçek karşısında son senelerde gübre tüke
timine önem verilmeye başlanılmış ve yıldan 
yıla hızlı artışlar görülmüştür. Nitekim 1960 yı
lında 107 000 ton olan gübre tüketimi 1965 yı
lında 800 000 tona, 1967 yılında ise 1 700 000 
tona yükselmiştir. Bu rakamlar çiftçimizin ge
leceği bakımından son derece sevindiricidir. Bu 
yönde öğretici ve yönetici teknik ziraat perso
nelinin gübre tüketimi hususundaki başarılı ça
lışmalarını takdir etmekten zevk duyarız. 

Büyük Türkiye yaratma gayretleri içerisin
de bulunan Hükümetimiz 1968 yılında 2 500 000 
ton olarak öngördüğü gübre tüketimini ikinci 
Beş Yıllık Plân devresi sonunda 4 500 000 tona 
ulaştırmayı h°def almıştır. 

Bugün Türkiye'mizde 400 000 ton civarında 
kimyevi gübre istihsal edilmektedir, Tüketim ih
tiyacımızın yurt içindeki fabrikalardan sağlan
ması amaciyle 140 000 ton kapasiteli Kütahya 
Azot Sanayii Müessesesi 400 000 ton ilâvesiyle 
540 000 tona çıkartılmıştır. Tevsii inşaatı devam 
etmektedir. 

Ayrıca temelleri, geçen sene atılmış bulunan 
720 000 ton kapasiteli Mersin Gübre Fabrikası 
inşaatı 1969 yılında, 220 000 ton Tripl Süperfos-
fat kapasiteli Samsun Gübre Fabrikası 1970 yı
lında ve 220 000 ton kapasiteli Ergani Gübre 
Fabrikası ise İkinci Beş Yıllık Plân devresi içe
risinde ikmal edilmiş ve hizmete açılmış buluna
caktır. Şükranla karşılarız. 

i Bu arada yurdumuzun belirli bölgelerinde 
tezek adı altında yakacak maddesi olarak tüke
tilen hayvani gübrenin toprağa verilememesin
den uğradığımız çok yönlü ekonomik bir prob-

I leme de işaret etmeliyiz. Çiftlik gübresinin top
rağın fiziksel yapısını düzelttiği ve üretim gü-

I cünü artırdığı bilinen bir haldir. Bu sebeple çe
tin şartlar altında, değil yalnız köylümüzün, ke-
sabalı ve hattâ şehirli halkımızın yakacak ola
rak tükettiği tezeğin tarlaya atılmasını sağlıya-
cak tedbirlerin alınmasını ve bu maksatla bil
hassa mahallî linyit ocaklarının geniş çapta işle
tilmesine hız verilmesini yer üstü doğal kaynak
larımızın da emniyeti bakımından lüzumlu ve 
hattâ zaruri görmekteyiz. 

Muhterem senatörler, Standart ve kaliteli 
ürün, şüphe yok ki, iyi nitelikteki tohumla sağ
lanır. Ve tek başına iyi kalite, verimi % 15 
oranında artırabilmektedir. Elimizdeki rakam-

I lara göre memleketimizin yıllık tüm tohumluk 
ihtiyacı 2 500 000 tondur. Bunun 500 000 to
nu diğer bitkiler tohumluğu, 2 000 000 tonu 
ise hububat tohumudur. 

Hububat tohumluğunun özellikle ekiliş sa
hasını teşkil eden orta, Doğu Anadolu ve Trak
ya bölgelerinde beş sene müddetle ekiminde 
teknik bir sakınca görülmediğinden ortalama 
olarak yıllık sertifikalı hububat tohumluğu 
ihtiyacımız 400 000 tondur. Devlet Üretme 
Çiftlikleri bu miktarın 1967 yılında ancak 
110 000 tonunu karşılıyabilmiş, 40 000 sözleş
meli çiftçi üretiminden 20 000 ton da ithal 
edilen tohumdan tevzi edilmiştir. Artan ihti
yaç köylümüzün kendi yetiştirdiği hububat
tan karşılanmıştır. 1968 programına göre ser-
tifikali tohum olarak Devlet Üretme Çiftlikle
ri kendi ihtiyaçlarından başka 148 500 ton, 
sözleşmeli çiftçilerden 60 000 ton, sahil böl
gesi sözleşmeli çiftçilerin yetiştirdiği ithal 
malı tohumluktan ise 60 000 ton hububat 

j tohumluğu olmak üzere cem'an 268 500 ton 
iyi kaliteli tohumluk tevzii öngörülmüştür. 
Bu miktarın 400 000 tona ulaştırılması hedef 
olarak alınmıştır. 

Hazırlanan projelere göre en iyi şartlarda 
üstün verim veren çeşitlerin tesbiti için, za
mandan da kazanmak amaciyle, diğer memle
ketlerde yapılan araştırmalar sonuçlarının 

| adaptasyonu yönündeki Tarım Bakanlığının 
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deneme çalışmaları memnuniyet vericidir. Bu 
cümleden olarak geçen sene Meksika'dan it
hal edilmiş bulunan 22 100 ton yüksek ve
rimli buğdayın sahil bölgelerinde yapılan 
ekim neticelerini ümitle beklemekteyiz. 

Tohumluğun temizlenmesi ve ilaçlanması 
işlerinin mutlaka yapılmasının ve bu işlerin 
yapılabilmesi için de gerekli araç ve gereçle
rin kısa zamanda tamamlanması lüzum ve za
ruretine temas etmeyi de faydalı bulmaktayız. 

Memleketimizde kullanılan tarım alet ve ma-
kinalarıyla, ekipmanları da çok çeşitlidir. Ve 
henüz ihtiyacımız seviyesine çıkarılamamış
tır. Çeki gücümüz yetersizdir. Mevcut istatis
tik! rakamlara göre, işlenen arazimizin % 16 
smda traktör, bakiye miktarı % 84 ise insan 
ve hayvan gücü kullanılmaktadır. 

Halen tarım alanlarında kullanılmakta bu
lunan 60 000 aded mevcuduna ilâveten 1968 
yılında traktör ihtiyacı 20 000 aded olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu hale göre 
denilebilir ki memleketimizde bir traktör sa
nayiinin verimli işlemesini mümkün kılacak 
satmalma gücü ve piyasası vardır. Memle
ketimizde halen dört aded traktör montaj 
müessesesi vardır. 1968 yılında yenilerinin 
ilâvesi düşünülmektedir. 

Zirai Donatım Kurumu ve özel Sektör ta
rafından bugün için küçük tarım alet ve ekip
manlarının büyük ölçüde yapıldığını görmek
le cidden sevinmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Şimdi tarımsal üre
timde azımsanmıyacak payı bulunan bitki 
hastalıkları ve zararlılarla mücadele konu
suna değinmek istiyorum. 

Memleketimizin birçok bölgelerinde bitki 
hastalıkları ve zararlılarla mücadelenin öne
mi kavranmıştır. Bu halin ve alışkanlığın 
memleket sathına yayılmasını gönülden dile
riz. Bu konuda hizmet almış ve çok iyi ye
tişmiş araştırıcı ve tatbikatçı değerli ele
manlarımız ve mücadele reislik ve müdür
lüklerimiz vardır. Ancak bunların adetleri
nin artırılması araç ve gereç yönünden tak
viye edilmeleri zaruretine işaret etmeyi de 
yerinde bulmaktayız. 

Sayın senatörler; yurdumuzun tabiî şart
ları ve coğrafî durumu hayvancılığa müsait 
ve hayvani ürünlerimizin kolaylıkla değerlen

dirilmesine imkân bahşeden bir karakter ta
şımaktadır. Böyle olmasına rağmen yıllık tarım 
gelirimizin yalnız % 30 unu hayvan ürünleri iş
gal etmektedir. Bu oran diğer memleketlerde 
2, hattâ 3 misli yüksektir. Küçümsenmiye-
cek bir rakama ulaşan hayvan adedi bakı
mından dünya memleketleri arasında ön
lerde bulunmamıza rağmen, hayvani ürün
ler yönünden oldukça geride bulunduğumu
zu görüyoruz. O kadar ki, diğer memleketler
de verimin bize nazaran beher hayvan bası
şına ette 2 - 3, yumurtada 3 ve sütte 10 - 15 
mislini bulmakta olduğunu istatistik kay-
nsM^rından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tabiatiyle bu olumsuz durumun çeşitli ne
denleri bulunmaktadır. Uzun yıllar sürekli ot
latmalar neticesi çayır ve meralarımızın ta-
kattan düştüğü, besleme güçlerinin azaldığı ve 
hatta tahribedildiği ifadesi zorunlu bir vakıa
dır. Buna karşılık ahır hayvancılığı da pek 
yapılamamaktadır. Binaenaleyh meraların ıs
lahı ve ihyasının bir düzene sokulması yö
nündeki çalışmalara önemle eğilmek mecburiye
tinde bulunduğumuzu bilhassa belirtmek iste
riz. Bir yönden yem sanayiinin geliştirilmesi, 
bir diğer yönden de yem bitkilerinin daha geniş 
çapta ele alınması suretiyle iptidai hayvan 
yetiştiriciliğinden modern hayvan yetiştiricili
ğine atlanılması hususunda alman kararları ve 
tatbikatını görmek memnuniyetimizi artıracak
tır. 

Hayvan varlığının ıslaha muhtaç cepheleri
nin bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 
Bugün daha çok Devlet eliyle yürütmekte bu
lunduğumuz damızlık hayvan üretme işlerinin 
özel sektör yetiştiriciliğine kaydırılması ve teş
vik edilmesini isabetli tedbirler olarak müta
lâa etmekteyiz. Hayvan hastalıklariyle mücade
ledeki gayretlerimizi, salgın ve paraziter has
talıklara karşı alınmakta olan tedbirleri gü
nün ihtiyaçlarına göre kifayetli bulmamakta
yız. Alınması lüzumuna işaret ettiğimiz tedbir
ler arasında, bilhassa tatbikî bilgilerin yetişti
ricilere kadar ulaştırılmasını ve bunların bu 
istikamette geliştirilmelerinin zaruretine ayrıca 
işaret etmek isteriz. 

Bu ifadelerimizle, veteriner hekimlerimizin 
hizmetlerini küçümsemediğimizi, aksine bu 
memleket evlâtlarının feragat ve fedakârlıkla 
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yurt hizmetinde gayret göstermekte bulunduk
larını ifade etmeyi ihmali caiz olmıyan bir va
zife sayarız. 

Sayın senatörler; kısaca orman ve ormancı
lığımıza da dokunmak istiyorum. 

Orman, sağladığı maddi değerler yanında ve 
belki de bu değerlerin üstünde vefasız iklim 
şartlarını düzenliyen, su rejimini dengeli hale 
sokan, yurt topraklarının emniyetini sağlıyan 
ve nihayet sağlığımız ve varlığımız üzerinde 
olumlu etkileri sonsuz yer üstü doğal kaynak
larımızın başında gelen millî servetlerimizden-
dir. 

Bu millî servetimizin korunması, geliştiril
mesi, işletilmesi, millet hayatında dikkat ve 
hassasiyet gösterilmesi zaruri, çok yönlü sos-
yo - ekonomik problem ve faaliyetleri kapla
maktadır. Bu sebepledir ki, çeşitli nitelikte 
odun maddesi alınmasında uyulması lüzumlu 
ve zaruri teknik tedbirler dolayısiyle, ormanı 
yalnız üretici meta olarak, sadece ekonomik 
fayda ve prensiplere göre kabul etmek, onu 
tek yönlü ekonomik bir varlık olarak görmek 
olur. 

Halbuki ormanların; var olması, gelişme
si ve devamlılığı ekoloji şartlarına uymayı ve 
tabiatının yadırgamıyacağı şekilde müdahale 
edilmesini yine tabiatından doğan özellikler 
bize zorla öğretir. 

Ormanların korunması ile ilgili usulsüz ke
simler, açmalar ve yangınları önleme gayretle
ri içinde bulunan Orman Genel Müdürlüğünün, 
ormanları geliştirmek, imar ve ıslah etmek hu
susunda giriştiği orman içi ve kenarı ağaçlan
dırmalar, toprak muhafaza ve mera ıslahı ile 
hava fotoğrafları yoluyla orman amenajmanı 
üzerindeki çalışmaları ve mahallî köylerimizin 
ihtiyaçlarını da dikkate alarak, günden güne 
hızlandırılan orman yolları inşaatı sevinçle iz
lediğimiz güven verici faaliyetler arasındadır. 
Orman varlığımızın en büyük düşmanı hiç şüp
hesiz ki yangınlardır, iklim şartları yurdumu
za uygun bulunan Avrupa memleketlerinden 
ispanya ormanlarında yangın neticesi % 0,2; 
Yunanistan'da % 0,4 ve italya'da % 0,8 nisbe-
tinde ormanlık sahanın kaybına mukabil yur
dumuzda bu miktarın % 0,1 oluşu bizleri az da 
olsa teselli etmekte ise de, bu rakamın daha da 
aşağıya indirilmesi en büyük temennimizdir. 

idare ile halkımızı karşı karşıya getiren 
ve geniş çapta anlaşmazlıklara yol açan orman 
tahdit işlerine, gerekli tedbirleri almak sure
tiyle hız verilmesine, ormanlarımızın geleceği 
ve orman içi ve kenarı orman köyleri halkımı
zın huzura kavuşturulması yönlerinden zaruri 
olduğu inancımızı muhafaza etmekteyiz. 

Çeşitli ormancılık hizmetlerinin, tercihan 
orman içi ve civan köylülere yaptırılması pren
sibi dolayısiyle geçen emekleri karşılığı bu va
tandaşlara ödenen meblâğda günden güne bir 
artış görülmesi güvencimizi artırmaktadır. 

Bu cümleden olarak, istihsal, imalât, nakli
yat ve orman bakımı isleri için köylüye 1960 
yılında 185 milyon, 1963 yılında % 45 fazlasiyle 
275 milyon lira ödenmiş iken, 1966 yılında % 100 
artışla 500 milyon liraya yakın ödeme yapılmış 
olmasını ümitlerimizi artıncı bir gelişme olarak 
kabul ediyoruz. Bununla beraber gelirleri az 
köylerin tanm ve orman gelirlerine yeni değer
ler ekleme yolunda köylü el sanatlan ve orman 
ürünleri işleyen sanayii ve iş kollarının geliş
tirilmesine ve böylece orman köylerinin kalkın
ma güçlerine güc katılmasına gayret edilmelidir. 
Bu konularda mevcut kredi hacminin geçen se
neye oranla genişletilerek 20 milyon liraya çı
karılmasını ve 4 720 köyün istifadesini de içine 
alan orman yollan uzunluğunun 47 376 Km. ye 
ulaştırılmış olmasını memnuniyetle kaydetmek 
isteriz. 

Mevcutlarının rasyonel bir çalışma düzeni 
içine alınması ve yurdumuzun değişik bes ye
rinde yeniden kurulması plâna bağlanmış bulu
nan Lif, Yonga ve Parke fabrikalan, Prefabrik 
ev ve ambalaj sandığı inşaat tesislerini günden 
güne gelişen orman sanayiimizde atılmış ileri 
adımlar olarak görüyor ve kısa zamanda reali-
ze edilmesini temenni ediyoruz. 

Bundan böyle de kurulacak orman sanayiin
de entegre ve kombine sanayie gidilmesi zaru
retine işaret etmek isteriz. 

Sayın Senatörler; tarımsal üretimin artınl-
ması, sürekliliğinin sağlanması, ürünün değer 
bedelle satılması, müstakar pazar ve zararlı fi-
at dalgalanmalanndan kaçınmak ve korunmak 
gibi ekonomik vasatı yaratan, alınması gerekli 
tedbirler üzerinde de biraz durmalıyız. 

Görüyoruz M, tarım kesiminde bu konular 
üzerindeki çalışmalarımız henüz yeni, satış ve 
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piyasa şartlarımız yetersiz, çok zaman da çiftçi
miz fiyat emniyetinden endişe duymaktadır. Bu 
sebeple ürünlerimizin tüketici taleplerine uygun 
tip ve vasıfta pazarlanması, özellikle dış piya
salarda rekabeti yenebilecek incelikte tedbirli 

bulunmamız gerektiği gibi bu istikamette üreti
cilerin teşkilâtlanmasına, nakliyat kolaylıkları
nın sağlanmasına, istikrarlı bir taban fiyatı te
sis suretiyle piyasada emniyet yaratılmasına 
ilişkin alınmakta olan tedbirlerin genişletilmesi 
başta gelen temennilerimiz arasındadır. 

Bu tedbirlerin sağlanması nisbetinde üreti
min artacağı inancındayız. Bu vesileyle taban 
fiyat politikası uygulamak suretiyle pamuk, tü
tün, fındık, ayçiçeği, zeytinyağı, üzüm, incir, 
pirinç, hububat ve çay gibi ürünlerin fiyatlarını 
tesbit ve gerektiğinde satın alarak büyük bir 
çiftçi kütlesinin emeğinin değerlendirilmesine 
imkân bahşeden Hükümetimizin almış olduğu 
olumlu kararları burada şükranla kaydetmek 
isteriz. 

Tarım kredi anlayışının üretimi artındı is
tikâmette geliştirilmesi başlıca' hedeflerimizden 
olmak lâzım gelir. Birbirini tamamlayıcı mahi
yette bulunan zirai kredi politikamızla üretim 
politikamızın bir dengede tutulmasını teminen 
girişilecek her türlü çabayı takdir ve büyük 
bir inançla desteklemek zorunluğu içindeyiz. 

Geçen seneye nazaran Hükümetimizin 1963 
yılında 1 600 000 000 lira fazla plasman vermek
le çeşitli zirai sahalarda çalışan çiftçi kütleleri
mize fert fert sağladığı büyük imkânlar, bizler
de yarına emniyetle bakmak ümit ve güvencini 
artırmıştır. 

Muhterem Senatörler; Şimdi, çeşitli vesile
lerle üzerinde türlü yön ve anlamda fikirler be
yan olunan, toprak reformu ile, zirai reforma 
ilişkin düşüncelerimizi kısaca beliteceğiz. 

Her türlü geçimleri tarımsal faaliyet ve 
ürünlere bağlı bulunan topraksız veya az top
rağı bulunan kimseleri, üzerinde çalışabilecekle
ri yeter bir araziye sahip kılabilmek için, Dev
letin alacağı tedbirleri kapsıyan toprak reformu 
bu dar mânası ile alındığı takdirde dahi çiftçi
mizi, hesaplanan ölçüde toprak sahibi etmenin 
mümkün olamıyacağı, mukayeseli rakamların 
ortaya koyduğu kaçınılmaz bir vakıadır. 

Zira çeşitli" şekilde kültür altında bulunan 
tarım arazimiz toplamı 26 milyon hektarı bul-
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maktadıi'. Adedleri ortalama olarak 800 000 ci
varında bulunduğu tahmin edilen topraksız, ve
ya yeteri toprağa sahip bulunmıyan çiftçi aile
sini toprak sahibi etmek ise, maruz esaslara gö
re mümkün değildir. Bununla yetinmiyerek her 
yıl artmakta bulunan nüfusumuzun, tarım kesi
mindeki miktarını da bu hesaplarımıza katmak 
zorundayız. 

Şu hale göre; aslında tarım sektöründe, is
tihdam gücünün çok üstünde bir nüfus bulun
duğu da bilinen bir keyfiyettir. Binaenaleyh 
yurt gerçeklerine ve hazırlanacak imkânlara gö-
*e bu sektördeki fazla nüfusun diğer sahalara 
kaydırılmasının, önemle üzerinde durulacak bir 
konu olduğu, kanısındayız. Bir görüşe göre Top
rak Reformu, üretimi artırmak, Türk köylüsünü 
günün icap ve şartlarına uygun bir refah seviye
sine kavuşturmak hedefine yönelmiş faaliyetler 
mecmuası ise, Zirai Reformun zorunlu kıldığı 
tedbirlerle birlikte uygulaması da şarttır, düşün 
cesindeyiz. Bu halde de Toprak reformu bir gaye 
olmaktan çok, zirai reformun bir unsuru olmak 
lâzımgelir. 

Aslında birim saha üzerinde en yüksek hâsı
la almaya yönelmiş, bilgiye dayanan ve her çe
şit teknik imkânlarla beslenen tabiat gücünün 
harekete geçirilmesi suretiyle üretimden tüketim 
"lanuıa kadar uzanan teknik ve ekonomik ça
lışmaların tümünün teşkilâtlandırılmasını ve in
kişaflarını gaye edinen Zirai Reform, tarımda 
prodüktiviteyi art?rmayı hedef edinirken, cebrî 
tedbirlerle sosyal adaletin bozulmamasını da, bil
hassa titizlikle kollıyacağı tabiîdir. 

r 

Hürriyetçi bir nizam içinde, temel haklara 
",aygı gösteren b"r zihniyetle diyebiliriz ki. "T"'!-
kiyetin korunması ve tasarrufu şartlarını ihlâl 
etmeden, mülk sahipleriyle, çalışanlar arasında
ki ilişkileri ciddî esaslara bağlıyacak olan bir 
zirai reformun samimî taraftarıyız. 

Sayın Senatörler; toprak ve iklim özellikleri 
yer yer değişiklik gösteren, yurdumuzun her bir 
bölgesinin mevcut tabiî şartlarına göre en yük
sek verimi sağlıyacağımız ve millî ekonomimi
zin muhtaç olduğu ürünü hangi şartlarda temin 
edebileceğimiz yollarını bütün yönleriyle araş
tırmak lüzum ve zarureti içindeyiz. 

Araştırmalarla elde edilen sonuçların aynı 
sadakatle üretici çiftçilerimize mal etmenin öne-
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mi de aşikârdır. Bakanlığın bir diğer fonksiyo
nu da bu esasta toplanmaktadır. Çiftçilerimizin 
bilgi yönünden geliştirilmeleri kadar, kendi iş 
alanlarında teşkilâta en ya^n yardımcı olmala
rı da beklenen bir eyfiy3ttir. Bu sebeple Tarım 
Bakanlığının feragat ve fedakârlıkla çalışan di-
ravetli memleket evlâtları mensuplarının bu
günkü teknik teşkilâtın» kuruluş ve işleme tarzı
nı memleket gerçek ve ihtiyaçlarına daha ya
rarlı Hv organizasyonla yürütecek azım. ve gay
ret içinde bulunmalarını arzu ve temenni ede
riz. 

MTThtnrem arkadaşlarım: bu mâruzâtımla 
Tarım "Bakanlığının bütçe teklifi üzerindeki dü
şüncelerimizi ve temennilerimizi belirtmeye ça
lıktım. Yüksek huzurlarınızdan ayrılırken Savın 
Bakan a^ada^ıma ve Bakanlığın her kademe
sindeki değerli personeline candan başarılar di
ler. bütçenin memleket ve b^yük milletimiz için 
hayrlı ve umurlu olmasını Cenabı Haktan nivaz 
Mio" haninizi sonsuz saygılarımla selâmlarım 
(Alalar ) 

RAS^A^T — Sayın Kınaytürk, Köy işleri ile 
ilgili olarak. 

ADAT^T PARTİSİ GRUPU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK mordur) — Mehtere** 
Balkan, muhterem senatörler, kıymetli Bakan 
ve rç^a^bk erkânı: Adalet, Partisi Grupu adı
na Köv taleri Vakarlımı Toprak - Su Genel Mü-
rtü?iü*ünvn 1968 bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görülerimizi. temenni ve tenkidlerimizi 
a?3 etmek üzere huzurunuzda bulunuyoruz. 

Görüşlerimizi şu temel prensibin üzerinde 
arz etmeye cal^a^aqız : Umûm Müdürlümün hiz
metleri, partimizin görüşü, temenni ve tenkidle-
rimiz. 

Partimizin ff'irüsünü sarahaten parti ve Hü
kümet programlarımızda belirtmiş bulunduğu
muzdan vaktinizi almamak halamından bu ko
nuyu bırakıyorum. 

G°-"el Müdürlüğün hizmetlerini şöylece özet-
liysbiliriz : 

1. Ziraate elverişli topraklarda erozyonu 
durdurmak, sel sularını önlemek, suyu toprakta 
tutmak ve toprak veriminin devamını sağlıya-
cak tedbirleri almak; 

2. Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve 
bilhassa mülkiyetindeki yabani zeytinlik, har-

nupluk, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî mer'a, 
taşlık, asitli, akkali veya turbiyer topraklan 
ziraate elverişli hale getirmek; 

3. Sulu ziraat sahalarında suyun kullanıl
ması ile ilgili arazi tesviyelerini ve tarla içi su
lamaları ve drenaj sulamalarını yerine getir
mek; 

4. Sulama suyu ihtiyaç:; saniyede 500 lit
reye kadar olan sulama tesislerini kurmak, ku
rulmuş tesisleri işletmek, noksanlarını tamam
lamak, ıslah ve tevsi etmek; 

5. Toprak muhafaza ve zirai sulama tekni
ğinin zaruri kıldığı hallere münhasır olmak şar-
tiyle, tüzüğü hükmünce arazi tevhidi varmak; 

6. — Zirai sulama, toprak muhafazası ve 
arazi ıslahı hizmetlerinde icabederse, birlikler, 
ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve gerekirse 
hükmi şahsiyeti haiz işletmeler kurmak, 

7. Tonrak - Su kredileriyle çiftçi yatırım
larım teşvik etmek gibi hizmetlerle yükümlü
dür. 

Sa,ym senatörler; Birinci 5 Y^bk Plân dö
neminde 1 1 Amalık 1967 tarihine kadar); Ge-
nel Müdürlük hizmetlerine göz atarsak; 

Tonrak muhafaza, drenai arazi ıslahı ve su-
Hma develonmanı konularında katî bir hedef 
serilmemiş olmakla beraber yalnız sulanacak sa-
bava 515 bin hektar arazi ilâvesi derpiş edil
miştir. 

515 bin hektar sahanın büvük bir kısmı DSİ 
^e m.ahallî idarelerce gerçekleştirilmesi ve mü-
*̂ >a.M Ms ı̂ır»m da Toprak - Su tarafından ik-
-19/1 i ör,fTÖrüîmii°tiir. 

Tonrak - Su. iftiharla «oylayabilirim M. ken
esine d'i^n sabahın % 100 fa^a^Vle hi^ su-
la^mıvan 131 335 bQk+ar «saba.vı suva ^avuçt-nr-
muş ve 149 328 ailenin istifadesine terk etmiş
tir. 

"R^nun iri" de. 9S4- 72? 000 Tl har'nvorak, 
1. 377 adûd küçük su nroiesi tatbik etmietir. 

Sulama developman hizmetleri için 990 600 000 
lira sarf edilmiş ve 231 aded proje ile 172 751 
hektar sahanın sulama developmanı yapılmış ve 
53 097 çiftçi ailesinin faydalanması sağlanmış
tır. 

Ayrıca 52 855 000 lira sarfiyle 147 aded pro
je ve 50 727 hektar sahada drenaj ve arazi ıs
lahı yapılarak, ziraat elverişli hale getirilmiş 
ve 25 191 çiftçi ailesinin istifadesine terk edil
miştir. 
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Toprak ve su muhafazası tedbirleri için 
79 684 000 lira ile 270 proje ve 113 264 hektar 
sahada tedbirler alınmış ve 43 002 çiftçi aile
sinin faydalanması sağlanmıştır. 

Toprak - Su kredileriyle 4 768 çiftçi ailesi 
için 501 875 dekar sahayı kapsıyan 106 961 206 
lira keşif bedelli proje yapılmış ve bunun 
76 909 905 lirası kredi ile, geri kalan 29 781 301 
lirası çiftçi iştiraki ile sağlanmıştır. 

Teşkilâtın, henüz yeni olması ve her türlü 
imkânlarının tam olmaması karşısında yukarda 
belirttiğimiz Birinci Beş Yıllık Plân döneminde
ki hizmetlerini takdirle karşıladığımızı belirt
mek isteriz. 

Taşıt ve makina yatırımlarına gelince; Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde taşıt ve makina 
yatırımları için Toprak - Suya 97 166 600 lira 
verilmişse de, bâzı makinalarm ve bilhassa ara
zi ıslahı makinalarının dış memleketlerden it
hali, mevcut kanun ve tüzükler muvacehesinde 
mümkün olamamıştır. Devlet Plânlama Teşki
lâtınca da tesbit ve ifade edildiği üzere bu gibi 
makinalarm dış memleketlerden mubayaaları 
için bir yıl kâfi gelmemekte, 16 aya ihtiyaç gös-
tornv&tedir. 6 aylık kotaların ilân tarihlerinin 
malî yıla uymamaları yüzünden döviz teminin
de zorluklarla karşılaşılmaktadır. Böylece de, 
ithalât gerçekleşememekte ve neticede makina 
va^rmlannın temin edilememesi yüzünden, 
Toprak - Su umumi yatırımlarının da tahak-
küiku zorlaşmaktadır. 

Onun için, Bakanlığın bu hale bir çare ara
masını temenni etmekteyiz. 

Taşıt durumları ise; bütün resmî sektörler
de olduğu gibi. Devlet Malzeme Ofisinden te
min edilmektedir. Bütçelerle ayrılan taşıt be
delleri Ofis hesabına yatırılmaktadır. Ofis elin
de taşıt mevcutsa vermekte, aksi halde yatırım 
gerçekleşmemekte ve hizmetler de aksamakta
dır. 

Bugün yaptığımız tetkikten öğrendiğimize 
göre, Toprak - Su eTnde bulunan 486 vasıta
dan, 353 adedi ömürlerini doldurmuş vaziyet
tedir. 

Bu duruma değerli arkadaşlarımızın bir hal 
çaresi bulmasını beklemek en samimî dileği
mizdir. 
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I 1968 yılı bütçesinde, taşıt alımları için ayrı
lan 360 000 liradan zamanında istifade edilebi
lirse, teşkilâtta kısmen olsun bir ferahlama ola
cağına kaani, bulunmaktayız. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1967-1968 
yatırım bütçelerini mukayese edersek; 

1968 yılında Makina Taşıt ve Ekipmanlar 
bölümünde 25 milyon gibi büyük bir artış gö
rülmektedir. Bunun sebebi İkinci Beş Yıllık 
Plânda sulama, developman hizmetlerine ağırlık 
verilmiş olmasıdır. 

Küçük su kaynaklarının geliştirilmesi, yeni 
sahaların sulamaya açılması gibi hizmetler için 
verilen tahsisatta 13 milyon ilra gibi bir azal
ma mevcuttur. Eldeki mevcut projelerin tahak
kuku için verilen bu tahsisatı yetersiz bulmak
tayız. 

Toprak - Su G-enel Müdürlüğünün işaret et
tiğimiz yatırım hizmetleri yanında, memleketi
mizin tabiî kaynaklarının temelini teşkil eden 
toprak servetimizin ilmî esaslara dayanarak fi
ziksel ve kimyasal ve biyolojik karakterlerini 
tesbit ederek belli bir sistem içersinde sınıf
landırmak ve farklı toprakların yayıldıkları sa
haları bir harita üzerinde göstermek suretiyle 
her çeşit toprağa ait değişik sürüm, ekim, di
kim, gübreleme, sulama ve toprak muhafaza 
usullerinin nasıl yapılacağını ortaya koymak 
maksadıyla topraklarımızın etüdünün 3,5 sene
de bitirilmek üzere programlaştırılmış olmasını 
takdirle ifade etmek borcumuzdur. 

Bu çalışmalara 1966 yılında 26 havza esas 
olmak üzere başlanılmış ve aynı yılda 17 mil
yon hektar sahanın toprak etütleri tamamlan
mıştır. 1967 de 21 849 816 hektar arazinin 
etütlerinin bitirilerek büro çalışmalarına ge
çilmiştir. 1969 yılında bu etütler tamamlana
cak ve memleket topraklarımızın en iyi şekilde 
nasıl kullanılacağı ortaya konulmuş olacaktır. 
Bu hayırlı hizmetin başarıyla bitmesini temen
ni etmekteyiz. 

Toprak etüt ve haritalama çalışmaları ya
nında 1967 yılında çiftçilerimizin toprak - su 
konularında ihtiyaçları bulunan kredilerin te
mini maksadiyle 1292 aded çiftçi ailesine top
rak projesi hazırlanmıştır. Bu projelerin keşif 
bedelleri tutarı, 29 593 060 lira olup, 102 271 de
kar sahaya hizmet götürmüştür. Bu projelerin 

I 19 854 109 liralık kısmı Ziraat Bankasından 
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kredi olarak, çiftçilere intikal ettirilmiş ve 
mütebaki kısmı 9 738 901 lirası çiftçilerimizin 
iştirakiyle sağlanmıştır ki, bu da çiftçilerimi
zin bu hizmete karşı gösterdikleri yakın alâ
kanın bir ifadesidir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
yatınjn programı gerçekleşmesini tetkik eder
sek; 

Yatırım programında münferit ve küçük su
lama, sulama developmanı, drenaj, arazi ıslahı 
ve toprak muhafazası konularında 419 proje 
ele alınmıştır. Mezkûr projelerin yatırım tu
tarı 171 752 000 lira olup, hizmet götürülen 
saha 108 102 hektar ve istifade eden çiftçi sa
yısı 57 926 dır. Türkiye'de 3 200 000 tarımsal 
işletme mevcudolup, Toprak f- Su'nun açtığı 
kredi ise 1 500 adeddir. Bu kadar cüzi bir kre
di ile Toprak - Su'nun memlekete ciddî bir 
etki yapacağını düşünmek pek fazla iyimser 
olmak demektir. Binaenaleyh, Toprak - Su ne
ticelerinin çok müspet olduğunu müşahade et
tiğimiz bu kontrollü kredi sisteminin ön bin
lerce, yüz binlerce çiftçi ailesine mal edilecek 
şekilde organize edilmesini Sayın Bakandan 
beklemekteyim. Fazla yüklü olan proje çalış
malarının işlerini kolaylaştırmak bakımından 
muayyen nispette projelerin özel teknik büro
larda hazırlattırılarak, Toprak - Su Genel Mü
dürlüğünün tasdikine sunulmasını ve böylece 
hizmetlerin aksamaması bakımından yerinde 
olacağı kanaatindeyiz. 

1967 yılınjda ele alınan projelerden 84 adedi, 
bâzı mücbir sebepler dolayısiyle, 1968 malî yı
lına devredilmiştir. Bu projelerin yatırım tu
tan 11 557 000 lira olup, 1967 malî yılı inşaat 
mevsiminin ilk aylarında bitirilerek, çiftçileri 
mizin hizmetine teslim edileceğini ve 1967 yılı 
yatırım programında görülen projelerin ger
çekleşme oranının % 90 olduğunu memnuni 
yetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1 nci Beş 
Yıllık cari masraflarını tetkik edersek; 

Bâzı senelerde personelin ancak terfilerini 
sağlıyabilecek küçük artışları görürüz. 

Transfer harcamalarında artış yapılmaması, 
Genel Müdürlüğün çalışmalarını zorlaştırmış
tır. 

21 nci maddesi gereğince ihtiyaç sahibi çift
çilerimize Toprak - Su konularında kredi ve
rilmesine ve bu iş için de her yıl 20 milyon li
ranın Ziraat Bankası sermayesine mahsuben 
ayrıca tahsisat konulmasını âmir bulunmasına 

7457 sayılı Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 
rağmen, bu husus tahakkuk etmemektedir. 

Bu durum arazi ıslahı, toprak muhafazası, 
zirai sulama ve arazi tevhidi gibi tedbirleri 
alacak çiftçilere kredi projesi hazırlanmasını 
önlemekte ve çiftçilere Toprak - Su kredisin
den istifade imkânını ortadan kaldırmaktadır. 
Bu halin ıslahını çok sevdiğimiz Sayın Bakan
dan istirham etmekteyiz. 

Teklif ve temennilerimiz : 
Toprak - Su Genel Müdürlüğünün çiftçi 

ile Devlet münasebetlerini proje ve anlaşma
lara bağlıyarak hizmet yaptığı toprak ve su 
kooperatiflerinin kuruluşları, Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre olduğu için, gerek yatırım ve 
gerekse kredi konularında kısıtlayıcı hukukî 
ve malî hükümler bulunduğundan müşkilât 
çekilmektedir. 

Bugün Türkiye'de kurulmuş bulunan 600 
kooperatife Köy işleri Bakanlığı, işaret edilen 
müşkülâtlar sebebiyle istenildiği hizmeti yapa
mamaktadır. Bu bakımdan Köy İşleri Bakan
lığı toprak ve su koopsrat ileri yerine toprak 
ve su kaynaklarını geliştirme birliklerini, kı
sacası Top - Su Kanun tasarısını hazırlamış 
ve Yüce Meclislere sevk etmiştir. Bu tasarıda 
çiftçi kamu tüzel kişiliği halinde teşkilâtlan
dırılmaktadır. Devletin çiftçi yatırımlarına 
katılmasını sağlamakta, mahallî mütaahhitlik 
müessesesini geliştirmektedir. Kontrollü kredi 
sistemi uygulanmakta ve çiftçi yatırımları pro
jelere bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 
bulunan bu tasarının biran evvel kanunlaşma
sını temenni etmekteyiz. 

Devlet Su İşleri, Toprak - Su ve T. C. Ziraat 
Bankası arasında imzalanan Toprak ve su koope
ratifleriyle, yeraltı sularını geliştirme protoko
lünü da memnuniyetle ve yerinde bulmaktayız. 

Mahallî çiftçilerin, toprak ve su kooperatifi 
olarak teşkilâtlanıp yeraltı sularını geliştirmek, 
Devletçe yapılan yatırımları geri ödemek ve ku
rulan pompaj sistemlerini devir almak üzere, 
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anlaşmalı olan bu müşterek çalışma düzeni saye
sinde yeraltı sularının hızla değerlendirilmesinin 
mümkün olacağına kaani bulunmaktayız. Ve bu 
yoldaki çalışmaları takdirle karşılarız. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün bütünlüğü
nü parçalıyan proje çalışmalarını engelliyen Ge
nel Müdürlük bünyesindeki sulu ziraat araştır
ma enstitülerinin ayrı ayrı bakanlıklar bünye
sinde bırakılmış olmasını doğru bulmamaktayız. 

Teşkilâtlar taassubundan sıyrılarak, hizmet 
bütünlüğünü esas alan bir zihniyet görüşü için
de gerekli tashihin Sayın Bakan tarafından kısa 
zamanda yapılmasını ve sulu ziraat araştırma 
müesseselerinin Toprak - Su Genel Müdürlüğüne 
bağlanarak hizmet bütünlüğünün sağlanmasını 
temenni etmekteyiz. 

Geniş bir çiftçi topluluğuna dağınık ve pera
kende olarak hizmet götüren ve 2490 sayılı ka
nunların kısıtlayıcı hükümleri içerisinde çalışan 
Toprak - Su Genel Müdürlüğünün daha iyi bir 
hizmet verebilmesi için mülhak bütçeli bir Ge
nel Müdürlük olmasını isabetli görmekteyiz. 

Toprak etüt ve haritalama işlerinin havzalar 
itibariyle çalışmalara hız verilerek biran evvel 
bitirilmesini temenni etmekteyiz. 

İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü hayvan
cılık gelişmesine 1 nci derecede yardımcı olacak 
olan mer'a ıslahı çalışmalarına, programlarda 
ayrı bir yer ve hız verilmesini uygun görmek
teyiz. 

Sözlerimize son verirken, Köy işleri Bakan
lığı Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1968 ma
lî yılı bütçesinin, memleket ve milletimize ve Ba
kanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Ulu Tan
rıdan niyaz eder, Yüce Heyetinizi saygıla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı ile ilgili 
olarak Grupu adına Sayın Suphi Karaman da 
söz istemiştir, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, birkaç yıldan beri Köy işleri Ba
kanlığı tarafından yayınlanmakta bulunan ve 
zannediyorum, 23 veya 24 ilde tamamlanan köy 
envarter çalışmaları "ismi altında kitaplar var. 
Bu kitaplar Türkiye'nin topraksal bütünlüğü
nü, tarım durumunu, tarımın işletme durumunu, 
toprağın mülkiyeti ve dağıtımını gayet ince de
taylarına kadar inerek gösteren çok .özel bilgi

ler var içerisinde. Bendeniz konuşmamda Tür
kiye'de toprak reformu yapmak için, elde kâfi 
toprak yoktur diyenlere karşı Köy İşleri Bakan
lığı tarafından yayınlanan bu envanter çalış
malarından aldığım bilgilerle toprak reformuna 
kaynak olacak toprakları saha, aded ve yer 
göstermek suretiyle açıklıyacağım. Daha önce 
şu hususu arz etmek istiyorum: Aşağı - yukarı 
bir seneden beri bir düzen değişikliği, düzen de
ğiştirilmelidir, düzen değiştirilecektir gibi söz
ler yapılmaktadır. Ve bu sözler yapılırken, bu 
propaganda işlenirken, buna karşı bir propa
ganda da, bu düzen değişikliği ile ne demek 
istiyorsunuz, ne gibi bir düzen değiştireceksiniz 
diye de mukabil bir propaganda işlemektedir. 
Biz o propagandanm da, onun karşısında olanın 
da dışında ve kendimizi ikisinin de üstünde ad
dederek, evvelâ bâzı temel hükümlerini ifade 
ederek sözlerime başlıyacağım. Çünkü benim 
konuşmamı da Anayasa dışında bir düzen diye 
yorumlamaya hiç kimsenin hakkı olmasın, diye 
Anayasanın esaslarını orta^ya koymak suretiyle 
izah edeceğim. Anayasa birçok maddelerinde 
şu hususlar dikkate alnıarak şu işler düzenlenir, 
şu şöyle yapılır, diye bahsettiği için Anayasanın 
içinde bir düzen değişikliği elbetteki her siyasi 
partinin, her siyasi yorumcunun hakkıdır. Ama, 
Anayasa dışında bir düzen değişikliği, Anayasa
nın temel ilkelerini bir tarafa iten bir düzen 
değişikliğinin bizim de şimdiden ve ilelebet kar
şısında olacağımızı peşinen ortaya koymak iste
rim. Şimdi bu itibarla sözlerime başlarken, ev
velâ Anaya^anm sözlerimle ilgili ve ona temel 
olacak birkaç maddesini okumak istiyorum. 

«Madde 2. — Cumhuriyetin nitelikleri:» Yani 
bizim her türlü konuşmamızı bu ilkelerin içinde 
kabul etmek lâzımgelir, bu bakımdan okuyorum. 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 
Her türlü düzen değişikliği heveslileri bu ilkenin 
dışına taşamazlar. Taştıkları anda, gayrimeşru 
olurlar. Bu ilkelerin içinde ve Anayasanın diğer 
maddelerinin içinde her türlü düzende revizyon, 
reform, düzen değişikliği Anayasanın içinde iste
mek herkesin hakkıdır, bunu istismar etmek de 
hiç kimsenin hakkı değildir. 

«Madde 36:» Anayasanın temel ilkelerinden 
bir tanesi. «Mülkiyet Hakkı: Herkes mülkiyet 
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ve miras hakkına sahiptir.» Kesin. Hiçbir temel 
düzen değişikliği mülkiyet hakkını zedeliyemez. 
Mülkiyet hakkının dışında bir düzen değişikli
ği bahis konusu olamaz. Anayasaya aykırı olur. 
Bu maddenin ikinci fıkrası: «Bu haklar ancak 
kamu yararı amacı ile, kanunla sınırlanabilir.» 
İlânihaye bir mülkiyet hakkı yok. Ancak kanun
la sınırlanabilir. Bir başka fıkra: «Mülkiyet hak
kının kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz.» Toplum yararına aykırı olduğu yerde Ana
yasanın düzeni içinde, düzen değişikliği yapmak 
her siyasi organın, her siyasi iktidarın hakkı
dır. «Madde: 37 Toprak mülkiyeti: Devlet top
rağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştir
mek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulun-
ıriıyan kimseye toprak sağlamak amaçları ile 
gereken tedbirleri alır.» Tabiî bu tedbirler eğer 
bir düzen değişikliği ise odur Anayasa içinde. 
«Kanun bu amaçla değişik tarım bölgelerine ve 
çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebi
lir.» Yani yukardaki maddede ilânihaye mülki
yet hakkını smırlıyan bir hüküm. Genişliğini 
göstermek demek, bir nevi tavan sınırını tesbit 
ederek toprak reformunun unsurlarından birini 
ortaya koymak demektir. «Devlet çiftçinin işlet
me araçlarına sahibolmasmı kolaylaştırır.» Bir 
başka madde, «Madde: 51 Kooperatifçiliği geliş
tirme: Devlet kooperatifçiliğin gelişmesini sağ-
lıyacak tedbirleri alır.» 

Şimdi arkadaşlarım biraz sonra envanter ça
lışmalarından adedî bilgilerle koyacağım esas
ları ve toprak reformu bu memleketin sanayileş
mesi için, bu memleketin kalkınması için temel 
yapı düzen değişikliklerinden birisidir derken, 
bu tezlerimizi ifade ederken aksi bir yoruma 
meydan verilmemesi için Anayasamn bu ilkele
rini tesbit ediyorum. Arkadaşlarım, 23 - 24 ilde 
çıkarılmış olan köy envanter çalışmaları etütle
rine göre kitaplar var. Bunlardan her kitapta 
her bölgeden gayet tipik' örnekler var. Birçok 
örnekleri huzurunuza getirip açıklamak saatler
ce sürecek, ama Türkiye'nin toprak mülkiyeti 
dağılımını, Türk çiftçisinin durumunu ortaya 
koyması bakımından geniş etütler olacaktı. Ama 
vaktimiz dar olduğu için biz örneklerden bir 
iki misalle yetineceğiz. Maraş kitabı. Maraş ki
tabının 44 ncü sayfasında, 63 ncü ve 64 n'cü say
fasındaki tobloları karşılaştırıyoruz. Ve Köy iş
leri Bakanlığının uzun yıllar yaptığı etütlerin 
sonucunda yayınladığı dokümanı huzurunuza su

nuyorum. Maraş merkez ilçesine bağlı 108 köy 
var. Bu köylerde toplam olarak 148 031 dönüm 
toprak var, tarım işletilmesi yapılan topraklar. 
Bu Maraş merkez ilçesine bağlı 108 köyde çift
çilikle uğraşan, tarımla uğraşan 14 299 aile var. 
Bunun % 31,4 yani 4 492 tanesi topraksız. Bu 
topraksız köylü ailesinin 200 tanesi ortakçı
lık yapıyor, 5 tanesi kiracılık yapıyor, 4 287 ta
nesi tarım işçisi. Yani ne ortakçı, ne kiracı çalı
şıyor, işçi olarak çalışıyor, yövmiye -alıyor, bo
ğaz tokluğuna çalışıyor. Şimdi arkadaşlarım 
148 000 dönüm toprağın geriye kalan % 68,6 sı 
toprak sahibi olarak işletiliyor. 9 807 aile edi
yor. Bu aile arasındaki dağılımını görelim. Ne 
durumda. 10 dönümden az toprağı olan bu aile
lerin arasında, bu 9 807 ailenin arasında 10 dö
nümden az toprağı olanların oranı % 64,2; 6 296 
aile. Ve bütün toprakların % 20,5 ini isliyor. Yani 
toprak mülküne sahibolan ailelerin % 64 ü top
rağın % 20 sini işliyor, 10 dönümden aşağısını. 
Hani diyoruz ki, efendim Türkiye'de 200 dö
nümden aşağı toprak işe yaramaz. Öyle ise bun
ları da topraksız saymak lâzım. Öyleyse bunla
rın da toprağı yok demektir ve yaşamıyor saya-
caksak bunlar da yaşamıyor. Peki bu yaşamıyan 
insanlara ne yapacağız? Elbette Devlet olarak, 
iktidarlar olarak, siyasi partiler olarak, Hükü
met olarak bir çaresini bulacağız. 

11 dönümle 25 dönüm arasında toprağı olan
lar: 2 329 aile. Toprak işliyen ailelere göre ora
nı % 23,8 ve toprakların da,% 25 i ki burada 
ortalama bir denge var. Aaile oranı ile toprak 
oranı birbirine eşit. Ondan sonra biraz tavana 
doğru yükseliyorum, 76 ile 100 dönüm arasında 
toprağı olan aile sayısı 68 dir. Ve bu toprak iş
liyen aile sayısının % 0,7 sini teşkil ediyor. Top
rakların da % 4,1 ini işliyor. 101 dönümle 200 
dönüm arasında toprak sahibi olanlar, toprak iş-
liyenlerin % 0,9 unu teşkil ediyor. 92 ailedir. 
Toprakların % 8 ini isliyorlar. 200 dönümden 
fazla toprağı olanlar: 61 aile ediyor. Toprak 
mülkiyetine sahibolanlarm % 0,6 sini teşkil edi
yor. 22 733 dönüm toprak işliyorlar ve işledik
leri topraklar bütün tarım topraklarının % 5,4 
üdür. Demek ki, eğer ikiyüz dönümden az bir 
toprak işe yaramıyorsa, ki Öyle söylüyorlar, da
ha iyi anlıyan, tarımla uğraşanlar ifade ediyor 
bunu. Şu halde bu Maraş'm Merkez ilçesine 
bağlı 108 köyünde 14 299 ailenin sadece 61 ai
lesi, 200 dönümden aşağısı işe yaramadığına gö-
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re, bunun üstündekiler yaşıyor. Diğerleri hiç
bir iş yapamıyorlar ve aç dernektirler. Buradan 
Türkiye'nin açlığı meydana çıkıyor işte. Eğer 
meseleyi 200 dönümden aşağısı için toprak re
formu yapılamaz diye vaz'ediyorsak bu Maraş'-
ın Merkez ilçesine bağlı 14 299 ailenin 61 in
den geri kalanlarına bir çare bulmak lâzım. Sa
dece zirai reform da değil, zirai politika takibe-
decek olursanız o takdirde 61 aileyi en başta 
saymak ve ürün olarak o aileler 10 alıyordu, top
raksız aileler ise (1) alıyorlardı. Zirai reform 
ile 10 kat artırılmca 10 alan 100 alacaktır, (1) 
alan ise 10 alacaktır . Eskiden aradaki fark 9 
iken bu defa 90 olacaktır. Yani bunu sarih ola
rak ortaya koymak lâzımdır, iyi bir tarım po
litikası yürütmek şarttır, ama sadece iyi bir ta
rım politikası ile meseleyi çözmeye kalkacak 
olursak 1 e 10 kazanan insanların verimini 10 
kat artırırsak (1) on olacaktır, on ise yüz ola
caktır. Eskiden fark dokuzken, dediğimiz gibi, 
bu sefer fark 90 olacaktır. 

Demek ki, Anayasanın okumuş olduğum 
maddeleri de dikkate alınarak toprak dağılımın
da sınır tavan meselesine ait Anayasa hüküm
lerini de nazarı dikkate alarak düzelimini yap
maya zaruret vardır ki, bunun adına bütün Ba
tı literatürü ve komünizmden kaçan bütün mem
leketler toprak reformu demişler ve yapmışlar. 

Arkadaşlarım mesele bitmedi ve meselenin 
en ciddî noktasına geliyoruz: Sözlerimin başın
da ifade etmiştim ki, Maraş'm Merkez ilçesine 
bağlı 103 köy vardır. Ve bütün tarım toprak
ları 148 031 dönümden ibarettir. Arkadaşlarım 
bu 148 031 dönüm toprağın 120 174 dönümü ya
ni 4/5 inden fazlasının sahipleri o köylerde 
oturmuyorlar. Bunlar şehirlerde oturuyorlar. 
Ya Maraş'ta oturuyorlar, ya paraları biraz da
ha fazla olanlar Adana'da oturuyorlar, ya An
kara'da, ya istanbul'da veya isviçre'de oturu
yorlar. Bilemiyoruz. Onlara ait doküman olsa 
idi onu da verecektim. Ama dokumanı olan şey 
şu: Bu toprakların 4/5 ini mülk olarak elinde 
bulunduran insanlar, o köylerde oturmuyorlar. 
Bu o envanterin içerisinde yazılıdır. Ve bunlar 
1 072 aile ediyor. Bu köyde oturmıyan toprak 
sahibi 1 072 alenin ki, 4/5 oranındaki toprak
lar bunların elinde idi. Bu rakamları tamamen 
envanter çalışmalarından aldım ve rakamları ve
riyorum, sayfa 44 - 45 te toprağın tarım mülki-

I yetine sahibolanlar arasındaki oranı anlatıyor. 
Sayfa 63 topraksız insanların miktarını anlatı
yor. Sayfa 64 şehirlerde oturup da köylerde top
rak mülkiyetine sahibolonların.ne kadar topra
ğa sahibolduklarını anlatıyor. Şu halde arka
daşlarım şu korkunç rakamları ortaya koyunca 
Türkiye'de toprak reformunun yapılmasının bir 
zaruret olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Bir 
düzenlemeye ihtiyaç var. Kimse şu envanter 
çalışmaları karşısında bunu inkâr edemez. Çok 
kısa olarak Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinden de 
maruzatta bulunmak istiyorum : 

Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinde 30 köy var
dır. Çiftçi aile sayısı 4 544. Bütün topraklar bu 
4 544 çiftçi ailesinin % 39,4 üne aittir. Geri ka
lan % 60,6 sı topraksızdır. Yani 4 544 tarımla 
iştigal eden ailenin 2 754 tanesi yani % 60,6 sı 
topraksızdır. Bilgileri kısa olarak arz ediyorum: 
Bunların da 328 aile toprak sahiplerinden olup 
köylerde oturmuyor. Nerede oturuyorlar? Rey
hanlı'da, iskenderun'da, Adana'da veya Ankara'
da, istanbul'da veya isviçre'de... Belki bilemi
yoruz vardır. Ve bu envanter çalışmalarından 
aldığım bilgiye göre bu 328 ailenin toprak mül
kiyeti 238 000 dönümdür. Şu halde bu rakam
ları eğer böyle devam ettireceksek ve sadece ta
rım reformu ile meseleyi halledeceksek, o köy
lerde toprağı olup da şehirlerde oturan bu kişi
lerin varlıklarını daha da büyük hale getirmek... 
Onların hattâ senenin birkaç gününde köŷ e gel
mesi ki, 1952 de ben Diyarbakır'da görmüşüm-
dür, köylüye soruyoruz nasıl diye. «Hiçbir şey 
bizim değil, hepsi ağanın» diye cevap veriyor
lar. Ağa nerde diyorsunuz «istanbul'da» diye ce
vap veriyorlar. Ne zaman gelir diyorsunuz; yıl
da üç gün, beş gün gelir alır ve götürür diyor
lar. Kime rey verirsiniz, «Ağa kimi ister, kimi 
severse». 

Şu halde-maruzatımı, Jtoprak reformu ile iliş
kin maruzatımı şu adedi rakamlarla huzurunuza 
sermiş bulunuyorum. Arkadaşlarım, ikincf ve 
kısa bir konuya daha değinmek istiyorum, o da 
ormanlar meselesidir : 

Yine her türlü düzen değişikliği arzusunda 
olan varsa iktidarlar, muhalefetler hepsini Ana
yasanın içine sokmak lüzum ve ihtiyacı içinde 
olan bir grup olarak Anayasanın maddeleri ile 

I konuşmak istiyorum: «Madde 130. - Tabu ser-
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vetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. Bunların aranması ve işletilme
si hakkı Devlete aittir. 

Arama ve işletmenin Devlet özel teşebbüsle 
birleşmek suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık iz
nine bağlıdır.» Demek ki bu Devletin hüküm 
ve tasarrufunda bulunan her türlü kaynakların 
işletilmesi sadece Devlete ait değildir, özel te
şebbüs de bunu yapabilir. Devletin özel teşeb
büs ile karma bir şekilde de bunu yapabilir. 
Ama bu, kanunla düzenlenir. Ancak mülkiyet 
hakkı ve tasarrufu Devlete aittir. 

«Madde 131. — Ormanların korunması ve 
geliştirilmesi. Devlet ormanların korunması ve 
ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün or
manların gözetimi Devlete aittir. Devlet orman
ları kanuna göre Devlet eliyle yönetilir ve iş
letilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yöneti
mi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz.» 
Demek ki tabiî kaynaklar, ki orman da bir kay
naktır, fakat Devlet kaynaklarında özel teşeb
büsler kurmak mümkün, fakat ormanlarda yok. 
Olamaz. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edi
nilemez ve kamu yararı dışında intifa hakkı
na konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek 
hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan 
halkın kalkındırılması ve ormanı koruma ba
kımından gerekirse başka yere yerleştirilmesi 
kanunla düzenlenir. Bir düzen lâzımdır. Arka
daşlar ormanın içinde bir köyü alacaksınız, kal
kındırmak için, orada kalkmdır anlıyorsanız 
oradan kaldırıp başka yere nakledeceksiniz bir 
düzene koyacaksınız. Kanunla düzenlenir de
niyor. işte bu da bir düzen değişikliği. 1961 den 
bugün kadar hiçbir iktidar bu yolda hiç birşey 
yapmadı. Halbuki bugün düzen, düzen diyorlar. 
Üç sene evvel de bu düzen vardır. O yok... Düzen 
değiştirmek, düzenlemek hepsi aynı kökten ge
liyor... Her türlü düzen değişikliği arkadaş

larım, Anayasaya uymak zorundadır. Anayasa dı
şında düzen değişikliği kabul etmiyoruz. Ana
yasanın içerisinde pek çok düzen değişikliği 
vardır. Bunlar yapılabilir. Yeter ki iktidarlar 
iyi niyetli ve faaliyetli bulunsun. Yanan or
manların üzerinde yeni orman yetiştirilebilir. 
Ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvan
cılık yapılmaz. Orman suçlan için genel af çı

karılamaz. He kadar entresan bu madde arka
daşlar. Çünkü Türkiye'de katilleri af ediyo
ruz. Katiller af ediliyor. Ama orman suçundan 
af çıkaramıyoruz. Ormanların tahribine yol 
açacak hiçbir siyasi propaganda yapılmaz. Eğer 
bug'ün böyle bir işlem veya eylem varsa bu 
Anayaasya aykırıdır. Eğer ormanın tahribi ile 
şu veya bu işlemi yapacağız diyenler varsa bu 
eylemleri düpedüz Anayasaya aykırı bir eylem 
ve işlemdir. 

Yine buna ilişkin olarak 37 nci maddenin 
son fıkrasını da arz etmek istiyorum: «Toprak 
dağıtımı» biraz evvel üzerinde konuştuğumuz 
o büyük toprak reformu ki buna rağmen «or
manların küçülmesi veya toprağın azalması so-
nucunu doğuramaz.» Yani ormanı toprak re
formunun içine sokmuş. Şu halde Türkiye'de 
ister muhalefetler olsun, ister iktidarlar olsun 
orman konusundaki her türlü eylemimizin, her 
türlü işlemimizin ve her türlü faaliyetimizin 
bu hükiimler içerisinde bulunması zarureti var
dır. Bunun dışında propagandalar, sloganlar 
veya kanun yapılması işlemleri Anayasaya ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman iki dakikanız 
var. 

MİLLÎ BİRLİK GKUPU ADINA SUPHİ 
KAR,AMAN (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 
.sözlerimi bitirirken biz Millî Birlik Grupu ola
rak toprak reformunun zaruretine inanan bir 
grupuz. Toprak reformu yapılmadan Türkiye 
kalkındırılamaz. Türk köylüsü, Türk çiftçisi 
kalkmdırılamaz. Toprak reformu tarım reformu 
ile birlikte yapılacaktır, yapılması zorunluğu 
vardır. Sanayileşmeyi ve temel yapısal ki ikinci 
Beş Yıllık Plânda çok çok ismi geçen «Yapısal 
düzen değişkliği» ancak ve ancak bu şartlara 
bağlıdır. 

Mesele bu noktaya gelmişken, birkaç gün
dür ve bugün, bir grup sözcüsü arkadaşımızın 
da' ifade ettiği gibi, toprak reformunu isteme
nin satılmışlık anlamına geldiğini Sayın Tarım 
Bakanının birkaç gün evvel, bir yerde yapmış 
oldukları konuşmada söyledikleri tevatür edil
mektedir, söylenmektedir, ifade edilmektedir. 
Biz Millî Birlik Grupu olarak iktidarlara ve mu
halefetlere karşı Türk polifkasma karşı yerimiz 
bellidir. Herkese bir saygı ölçüsü içerisinde ve 
davranışı içerisinde bulunuyoruz. Ama toprak 
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reformunu istiyoruz. Toprak reformunu istiyen 
bir grup olarak Sayın Tarım Bakanının, ben, 
böyle bir söz sarf etmediği inanışı içerisinde
yim. Ama sarf etmediği mutlaka bu kürsüden 
ifade etmesi lâzımdır. Bildirmezlerse sükûtu 
ikrardan kabul etme durumu içinde olacağız. 
Bu itibarla bunu Sayın Tarım Bakanının açık
lamasında zaruret vardır, eğer böyle bir ifade
de bulunmuşsa o zaman biz de politikamızı 

' buna göre düzenlemek; buna göre tutum ve dav
ranış içerisine girmek mecburiyetinde kalaca
ğımızı Yüce Senatoya saygıyla arz eder, hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

» 
BAŞKAN .— Grupları adına söz istiyen sa

yın üyelerin hepsi konuşmuş oluyor. Şimdi şa
hısları adına yapılacak konuşmalara geliyoruz. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım söz sırasını Sayın 
Nusret Tuna'ya vermektedir ve bu Tüzüğümü
ze uygundur. Buyurun Sayın Nusret Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Karaman 
sözü orman mevzuunda bitirdiler. Bendeniz 
müsaade ederseniz, bu on dakikalık zaman 
içinde söze ormandan başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, orman dâvası çok 
veçhesi olan bir dâvadır. Hakikaten orman
lar memleketin ziynetidir, pek çok faydaları 
varlır. Şu on dakikalık zaman içinde faydala
rını saymak suretiyle zamanınızı almak iste
miyorum. Yalnız orman dâvası, yalnız ağaç 
dâvası değildir. Bir de ormanlarda yaşıyan 
köylü davasıdır. Şimdi müsaadenizle bir iki 
dakikada şu tarihî inkişafı nasıl olmuş, ona 
temas etmek istiyorum. Bizim mevzuatımıza 
göre, ormanlar arzı mubahtan sayılır. Yani 
halkın ormandan istiafde etmesi bir kayıt ve 
şarta tâbi tutulmamış. O zaman içerisinde 10 
milyona yakın vatandaş orman köyleri içine 
veya civarına yerleşmiştir. Yıllar geçmiş, bak
mışlar ki, ormanlar tahribedir yor, hakikaten 
çok zararlı bir hareket; 1937 yılında ilk 
defa teferruatlı bir orman kanunu çıkarılmış
tır. Aradan yıllar geçmiş ormanın tahribatı 
devam etmektedir. 1945 yılında 4185 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Bu der ki, ormanlar 
devletleştirilmiştir. Muhterem arkadaşlar, o 
güne kadar çalışıp, ondan istifade edip, ge
çinen bir zümre var, halk var vatandaş var. Bir 
gün sabahleyin kalktığı zaman yeni bir ka

nun çıkmış bulunuyor, yeni kanunda bütün 
ormanların Devlete geçtiği bildiriliyor. Doğ
rudur, devletler böyle mühim ahvalde hakika
ten tedbirler alarak ormanların lehine her 
tedbir alınmalıdır. Bu hususu bilhassa belirt
mek istiyorum. Fakat tedbir alan Devlet, en 
az ağaçlara verdiği kıymet kadar vatandaşa 
da kıymet verecek. Ormanlar devletleştiril
miştir, Ağacı kesen şu hapise, şu kadar para 
cezasına nakleden şu kadar cezayı müstahak
tır. Fakat bu vatandaş ne yiyecektir, ne 
giyecektir, nasıl geçinecektir? Bu tedbir 
nazara alınmamıştır. Orman dâvası var der
ken, orman dâvasının bir başka veçhesi var 
derken, bunu kasdediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Oylarını kullanmıyan sayın Üye var mı? (var 
sesleri) Buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, bundan sonra 
hükümetler orman köylüsünün bu ıstırabını 
nazarı itibara akması suretiyle, kanuna hü
kümler koymuşlardır. Bu hükümlerden bir ta
nesinde, son 1956 da çıkanı Orman Kanunu 
olarak nitelendirebiliriz. Bu orman kanunu 
her türlü tutanaktan mahrum kalan orman 
köylüsünün bulunduğu yerde kalkınmasına 
imkân yoksa, Devlet her yıl bütçemden en az 
50 milyon lira ayıracağım, orman içinde ka
lan, kalkınması mümkün olmıyan vatandaş
ların ormana zarar vermiyecek şekilde kal
kınmalarını temin edeceğim taahhüdünde bu
lunmaktadır. Elimizdeki Orman Kanununun 
13 ncü maddesi bunu âmirdir. Devlet bütçe
sinden her yıl, Ziraat Bankasında açılacak bir 
hesaba en az 50 milyon lira yatırılacaktır . 50 de 
olabilir, 100 de olabilir 200 de olabilir. Yatı
rılacak, orman içinde ormana zarar vermeden 
yaşanması mümkün olan köylünün elinden tut
mak suretiyle onun yaşamasını temin edecek
tir. Şimdi Orman Kanununun birinci kısmı or
man köylülerine tanınan haklardan bahsedi
yor. İkinci kısmı orman köylüsünün işliyebile-
ceği suçlardan ve bunların cezasından bahset
mektedir. Orman Kanununun ikinci kısmı yani, 
kesen nakleden, her hangi bir surette zarar 
veren kimseler hakkında hükümler kemali ile 
tatbik olunmalıdır. İşte Sayın Ziraat Bakanı
mız burada, Ziraat Bakanlığının muhterem er
kânı burada. Şu kanun 1950 de çıkmıştır. 
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Hangi yıl şu orman köylüsünün kalkınması, 
orman içinde barınması için en az 50 milyon, 
kanuni hüküm bu, bu kanun meriyette en az 50 
milyon lira tahsisat konacaktır diyor, hangil yıl 
Ikoydu? Konmadı. Kanun yürürlüktedir, kon
madı. İlk yıllar 7 milyon lira kadar bir tahsisat 
kondu. Biz geldiğimiz zaman bu nasıl 17 mil
yon oldu, en az 50 milyon olacak diyorduk. 
İkinci , üçüncü yıllar, yani 1964 - 1965 te on
lar da kayboldu, yeni bir Köy İşleri Ba
kanlığımız, kuruldu orada hakikat3n g-ayretli b'r 
ekibin orman köylüsüne yardım götürmek için 
çaba sarf ettiğini memnuniyetle müşahade edi
yordum. Faikat bunların da alabildiği tahsi
sat her halde iki - üç milyon lira gibi bir 
tahsisat olmuş. 10 milyon orman köylüsü ba
rındırılacak, 10 milyon orman köylüsü orma
na zarar vermiyecek şekilde gel;ştirilecek, kaç 
milyon lira? 2 milyon lira. Arkadaşlar ,Sayın 
Karaman arkadaşıma bunu demek istiyorum. 

Bu orman böyle korunmaz. Yani o, orada aç-
duracak, 10 milyon köylü ormanda aç dura
cak, ormanlar korunacak. Bunu denedik. 1937 
senesinden bugüne kadar denediğimiz hüküm 
bu. Vatandaşa bakmadık, ormana da. Korun
muyor. Tabiatın kanunu beşerî kanunlardan üs
tündür. Korunamaz. Ne oldu, 30 yıl içinde or
man mı arttı? Hayır, artan bir şey var. Dâva 
dosyası arttı arkadaşlarım. İlk zaman, başladığı 
zaman dâva dosyası belki 100 binlerin içinde 
idi, şimdi milyonların içindedir. Artan bir şey 
oldu, hapishanedeki mahkûmlar. Gidiyor, geli
yor. Ya ölecek, ya hapse girecek. Bunun başka 
yolu yok. Bunu derken, vay efendim, bu, ka
çakçılığa bir nâme. Arkadaşlar şu 10 milyon va
tandaşın ıstırabını dindirelim. Bunlar açtır, se
fildir, arazisi yoktur. Her yıl mahsul mevsimin
den sonra çoîuğunu çocuğunu alır, İstanbul'a ve 
büyük şehirlere gider. Kendi yavrusunu satar 
arkadaşlar. Bunların ıstırabını bilmek, bunların 
içinde yaşamakla mümkündür. Fakat diyor, 
efendim işte ormanlar, falan filân... Hayır ol
maz. İkame kanunları tatbik edeceğiz. O vatan
daş ormana dokunmadan yaşama imkânı bulu
yorsa, ormana dokunmıyacaktır. Bizim milleti
miz kanuna, nizama saygılıdır. Eğer el uzatma
ya mecbur kalıyorsa, mihaniki, açlığını gider
mek içindir. Orman dâvası muhterem arkadaş
larım ; biz diyoruz ki, zecrî tedbirler almakla, 
bakım memuruna tabanca yerine tüfek vermek

le, tüfeğin yerine mitralyöz vermekle bu orman 
dâvası hallolmaz. Bunun içinde yaşıyan insan 
vardır. İnsanı Anayasanın kabul ettiği, asgari 
insan haysiyetine yakışır şekilde, yaşama imkâ
nı sağladığımız zaman orman kurtulur. 

BAŞKAN — Sayın Tuna vaktiniz dolmak 
üzeredir. Mesainin bitmesine ise beş dakika ka
lıyor, görüşün ve doldurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bi
tiyor efendim. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Orman Kanunun çıktığı zaman, Anayasa hazır
landığı zaman enerjik bir ekip Anayasanın ha
zırlanmasından mesuldür. Doğrudur, takdir edi
yorum. Konuşmamın başında da ormanların şu 
memleket için zaruretinin en ufak aleyhinde bir 
söz söylemek de istemem, söyliyeni de dinlemek 
istemem. Fakat bunu korumanın yolu bugünkü 
mevzuat, bugünkü tutum değildir, derim. Şimdi 
şu izahatım muvacehesinde ormanı korumakla 
vazifeli olan Tarım Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü, her yıl ikame kanunları işletir. İh
tiyacın yerine bir şey ikame edecek tedbirler 
alır. Orman böyle korunur. Şu halen mer'i ka
nuna rağmen, 13 ncü madde meriyette. Ne cins 
bir çaba sarf edildi, şu mer'i kanunun hükmüne 
rağmen, neden en az 50 milyon lira konmadı, bu 
yıl konan kaç milyondur merak ediyorum. Bu 
yıl konan kaç milyon liradır mer'i kanun ve ni
zama göre? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım ikinci bir 
dert, vazife çelişmelerindedir. Orman Umum 
Müdürlüğünün bir teşkilâtı Köy İşleri Bakan
lığına verildi. Verilen muayyen kurumdur. Bun
ların vazifelerinin hududu ne? Hangi sahada 
hizmet görecekler, bunlar tesbit olunmuş değil. 
Köy İşleri Bakanlığının teşkilât kanunu henüz 
yapılmamıştır. Müracaat edildiği zaman, hiz
metler birbirlerine atılmakta, bu işi bunlar ya
pacaktır, o işi onlar yapacaktır diye, ara yerde 
mekik dokumak zaruret haline gelmektedir. Za
mandan kaybımız oluyor. Bu teşkilât kanunu 
biran evvel çıkmalı, hangi hizmeti hangi bakan
lığın göreceği açık olarak belli olmalıdır. 

Kısaca bir de ziraat makina ve aletlerinden 
bahsedeceğim. Muhterem arkadaşlarım; bundan 
üç yıl kadar evvel bir kanun teklifi olmuştu. 
Hükümetimiz ziraat makina ve aletlerinin ucuz
latılmasını istiyordu, Hükümet programında 
vardı, köylü bunu istiyordu. Biz bu talebi yap-
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tığımız zaman bize kısa bir mehil verin, bir ha
zırlığımız var, yapacağız diye başladılar. Bu 
üçüncü yılın içindeyiz şu ziraat makina ve alet
lerinin ucuzlatılması hakkındaki mesainin hangi 
safhada olduğunu bilememekteyim. Bunu rica 
ediyorum, hangi safhadadır bunu bilelim. Yal
nız şu kadarını ifade edeceğim, Ziraat Komis
yonunda Hükümetin yetkili şahısları geldiler, 
her birisi kitapları ve kâğıtları açtılar; dediler 
ki, Türkiye'de hali hazır yapılmakta olan mon
taj sanayii de dâhil, ithal edilen traktörlerin 24 
bin liraya satılması lâzımdır. Orada çoğunluk 
ziraat mühendisi arkadaşlarda idi, Bugün 52 bin 
liraya satılmakta olduğunu söylediler. 24 bine 
satılması mümkün iken, 52 bin liraya da satıl
dığı vakıa. Arkadaşlar bakanlığımızın yanlış bir 
noktai nazarda olduğuna kaaniim. Biz arz ve ta
lep kaideleri ile fiyatların tesbit olunacağı ka
naatindeyiz. Adalet Partisi fiyatlara hariçten 
müdahaleyi istemez. Ne;', zaman istemez, serbest 
piyasa varsa istemez. Fiyatlar serbest ise, güm
rükler yoksa, herkes malını alıp ortaya getire-
biliyorsa, alıcı dilediği kadar malı pazarda bulu
yorsa orada Adalet Partisi fiyata müdahale et-

» » ^ . l « l ^ 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayı
sı : 1045) 

O — TABIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vamı) : 

a — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdür
lüğü : 
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mez. Öyle değil de 6 bin traktör yapılır, yahut 
yapılmasına imkân verilir. 60 bin talip var. 
Efendim biz piyasaya karışmayız. 6 binden faz
la traktörün gelmesine imkân vermedin mi, ser
best piyasa yok. Serbest pazar yok. Serbest pa
zar olmıyan yerde, fiyatı serbest bırakırsan, 
eğer elinde malı olanın da gözü doymaz cinsin-
dense milleti sömürür. Şimdi bu ziraat makina 
ve aletlerinin kâfi miktarda ithaline imkân bu
lamıyoruz ve bu adamların fiyat mekanizması
nı, bakanlık sıkı bir suretle takip ve kontrolü 
elinde bulundurmazsa, 24 binlik mal köylüye 52 
bin liraya satılır. Bu kısmı da ifade ettikten son
ra vaktim dolmuştur. Bütçenin aziz milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar)... 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Sonuçları ikinci oturumda ilân edilmek üzere 
kutular muhafaza edilecektir. 

Oturumu 14,30 da tekrar toplanılmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/432; Cumhuriyet Senatosu 1/857) (S. Sa-

, yısı : 1051) 
3. — Orman Genel 3Iüdürlüğü 1968 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Se
natosu 1/858) (S. Sayısı : 1057) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

• 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz sıra
sı Sayın Selâhattin Cizrelioğlu'nundur. Buyu
run efendim. 

SALÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
% —Sayın Başkan, muhterem senatörler; Tarım 

Bakanlığının 1968 Bütçesi üzerinde konuşmak 
üzere muhterem huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Sayın Bakanın, mevzudaki derin bilgi ve 
vukufiyetini, görüş, düşünce ve tasavvurlarını 
ve bakanlığın içinde bulunduğu ciddî ve kesif 
çalışmaları memnuniyetle duyuyor, takdirle 
müşahede ediyoruz. 

İlerlemekte, gelişmekte olan ülkemizde tarım 
sektörünün henüz tamamiyle ilerlemiş ve ge
lişmiş olma durumundan uzak bulunduğunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Tarım hizmetlerinin ileri bir sistem içine 
girerek daha müessir ve verimli bir şekil ala
bilmesi için bakanlığın gerek merkez, gerek
se diğer teşkilâtlarının reorganizasyonuna git
mekte zaruret olduğu bakanlıkça da kabul edi
lir zanındayım. Tarım sahasında henüz de arzu 
edilen neticelere varılmamış bulunulmasının 
başlıca sebeplerinden biri bu reorganizasyon 
meselesidir. Birinci Beş Yıllık Plânda da ön
görülmüş bulanmasına rağmen henüz de ne
ticelendirilmemiş bulunan bu reorganizasyon 
işini bakanlığın biran evvel gerçekleştireceğini 
ümidederim. 

Tarımda üretimin artması; yüksek vasıflı 
tohum, fide ve fidan; hayvancılıkta da yük
sek vasıflı damızlık hayvan kullanılmasına 
bağlıdır. Tohum ve damızlıkları ıslah .edip, 
üreterek çiftçinin taleplerine hazır duruma ge
tirmekle vazifeli araştırma kurumlarının mev
cut imkânları içerisinde âzami derecede fay
dalı olma büyük gayreti içinde bulundukları 
şüphesizdir. Fakat araştırma kurumlarının, ki 
bunlar araştırma enstitü ve istasyonlarıdır, ta
rımın çeşitli ve komplike meselelerini tam mâ-
nasiyle halledebilecek derecede gelişememiş bu
lundukları da bir gerçektir. Bu kurumlar da
ha çok, kapalı bir düzenle çalışmakta, dış 
âlemle işbirliği kuramamakta ve ilerlemiş ülke
lerin araştırma neticesini memleketimiz şartla
rına uygun denemelere tabi tutup yeni, yeni 
materyal sağlama durumuna gelmemiş bulun
maktadırlar. Bu kurumların geliştirilmesi, bura

larda hizmet görecek araştırıcı kadroların 
süratle yetiştirilmesi lâzımdır. 

Tohum mevzuunda Bakanlık plân hedefleri
ne uygun gayretler içinde bulunmakla ve to
hum üretim, tedarik ve tevziinde ciddî çalışma
lar müsahade edilmektedT. Senelik tahıl tohum 
ihtiyacı 400 bin ton olduğuna ve 200 bin 
ton realize edilebildiğine göre yakın bir 
gelecekte bakanlık ve sözleşmeli çiftçilerin 
bu hedefe varabileceklerini mümkün gör
mek elbette ki memnuniyet vericidir. Sahiller 
kesimindeki tohumluk ihtiyacı için ithal edi
len Meksika menşeli 22 bin ton buğday çeşitle
rinin büyük bir miktarı çiftçiye tevzi edilip 
ektirilmiştir ki, cesaretle ele alınmış oldukça bü
yük çaptaki bu tohumluk programının millete 
hayırlı olmasını temenni ederken, memleketi
mizin diğer kısımlarındaki şartlarda yüksek ve
rim verebilecek, tohum çeşitlerinin Busya ve 
Amerika'dan sür'atle getirilerek intibak dene
mesine tabi tuttuktan sonra üretime vermeye 
girişilmesinin lüzum ve zaruretine ehemmiyetle 
işaret ederim. 

Gübre meselesi de gittikçe büyük bir önem 
kazanmakla ve gübreleme yaygın bir hal al
maktadır. Bakanlığın bu husustaki gayret
leri memnuniyet verici olmakla beraber, bu 
meselenin eğitim tarafının henüz çok kifayetsiz 
olduğu da bir vakıadır. 

Azotlu ve fosforlu gübreler ayrı ayrı torba
larda satılıp, karışımı kullanana bırakıldığı için, 
nasıl kullanılacağı tam mânasiyle bilinmediğin
den istenilen fayda sağlanamamaktadır. 

Tohumluk tevzii ve zirai krediler meselesi, 
Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasındaki 
münasebette teması zaruri kılıyor. Ziraat Ban
kası, bilindiği gibi, çiftçi desteğiyle ve çiftçi
ye yardım gayesiyle kurulmuş bir bankadır. 
Hal böyle olmasına rağmen, bankanın muame
le hacım ağırlığı ticari olduğu gibi, banka da 
Ticaret Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Bu 
durum, hem Tanm Bakanlığının çiftçiye ban
ka kanalı ile yardım tasarruflarının zamanın
da icrası bakımından, hem de başka bankalar
dan zirai kredi temini imkânından mahrum çift
çiye bankadan gereken ölçüde zirai kredi temi
ni bakımından müşkülâtlar, komplikasyonlar 
doğurmaktadır. Meselâ bakanlıktan zamanında 
çıkan bir tohumluk kararı, bankanın normal 
muamelelerinden geçinceye kadar tohumluğun 

— 880 — 



0. Senatosu B : 30 

zamanında tevzi edilememesi gibi bir durum 
meydana getirmektedir. Bu bankanın Tarım 
Bakanlığına bağlı olması lâzımdır. Ama mev
cut durumu ve muamelelerinin hacım ağırlığı 
sahası itibariyle buna artık imkân yoktur 
denirse, o zaman, Tarım Bakanlığına bağlı bir 
bankanın kurulmasının zarureti kabul edilme
lidir. Veya hiç olmazsa çiftçilerin başka ban
kalardan da zirai kredi temin edebilmeleri im
kânı sağlanmalıdır. 

Tarım işçilerinin sigortası meselesi de büyük 
önemi haiz bir meseledir. Uzun samandan beri 
üzerinde durulan bu hususun gerçekleştirilmesi 
zamanı çoktan gelmiştir. Bakanlığın bu mese
leyi, üzerinde önem ve hassasiyetle durulacak 
başta gelen meselelerden biri olarak ele alması
nı ve kendisi ile. ilgili muamelelerini biran evvel 
ikmal etmesini temenni ederim. 

Zirai sigorta da, mühim bir husustur. Ser
mayesini toprağa gömüp uzunca bir saman bak
liyen çiftçinin sermayesinin kârı ile birlikte 
geçmesi değil de, bizzat sermayenin de yok olma
sı bizdeki tarım seviyesi, iklim şartları ile çek 
kolay ve sık vukuübulan bir hâdise olduğu gös 
önünde tutulursa zirai sigortanın önemi kadar 
zarureti de çok daha açık bir şekilde anlaşılır. 
Bu hususta da bakanlığa ait gerekli meselelere 
girilmesi, eğer girişümişse bunlara his verilme
lidir. 

Çiftçilerin terekkübedan faizleri ile artık 
donmuş bir hale gelmiş geçmiş senelere ait 
borçları da büyük bir problemdir. Bu hususta 
bilhassa küçük çiftçilerin durumu üzerinde cid
diyetle durulması gereken bir mesele halindedir. 
Zira vaktiyle alınıp, taksitlerle ödenmesine baş
lanan bu borçlar her sene inzimam eden faizle
riyle, esas borç miktarı çoktan ödenmiş halde 
olmasına rağmen artık küçük çiftçi tarafımdan 
ödenmesine imkân kalmamış ağır bir yük, bir 
külfet halini almıştır. Bu meseleyi biran evvel 
ele alıp tesbit edilecek muayyen miktarlara gö
re, muayyen bir miktara kadar olan borçları 
faizleriyle birlikte, muayyen bir miktarın üs-
tündekilerin sadece faizlerinin ve onun da üs-
tündekilerin faislreinin bir kısmının affına git
mek gibi yola tevessül etmekle, bir kısım çift
çileri tamamen rahata kavuşturmak, bir kısmını 
da geri kalan borçlarını rahatlıkla ödeme du
rumuna sokmak ve bankaya da tahsilat imkâ
nı vermiş olmak durumu yaratılmış olur. 
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Ziraat okul] arının her tarafta, bilhassa zira-
atiîi kesif olduğu yerlerde biran evvel açılması 
gayreti içine girilmeli eğer girişilmiş bir gay
ret meveut ise buna hız verilmelidir. 

Hayvancılığa gerçi önem verilmektedir, fa
kat bu kâfi değildir. Bu mevzu üzerinde daha 
da hassasiyetle durulmalıdır. Süt hayvanlarının 
süt verimlerinin artırılması, kesim hayvanları
nın ise bir1 taraftan üretiminin artırılması, di
ğer taraftan fiyat durumlarının iyi bir şekilde 
ayarlanması lâzımdır. Kesim hayvanlarının fi
yat meselesi sık sık bahsi geçen hayvan kaçak
çılığının başlıca sebeblerinden biridir. 

Hemen her sene vukubıüan orman yangınla
rı bir taraftan ormanı azaltmak, diğer taraftan 
millî servet kaybı gibi büyük zararlara sebebol-
maktadır. Bu hususta önleyici ve yangını kısa 
saman içerisinde söndürücü vasıta ve tedbirle
re ihtiyaç vardır. Mevcut vasıta ve tedbirler ki
fayetsizdir. 

Bu mevzuda, ileri memleketlerin vasıta ve 
tedbirlerini yerinde tetkikle memleketimizde 
tatbikatına girişmek gayreti içine süratle giril. 
mesi, gerek orman politikası gerekse millî ser
vetin kaybına mani olmak yönünden zaruri-

! dir. 
I Sözlerime son verirken Tarım Bakanlığı 
İ 1968 bütçesinin millete, Tarım Bakanlığı ve teş-
j kilâtma köylümüze ve çiftçilerimize hayırlı ol-
| masını temenni eder, hepinizi hürmetle selâm-
• larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Musa Kâzım 
] Karaağaçlıoğlu. 
j MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af

yon Karalıisar) — Muhterem başkan, Yüce Se-
j natonun muhterem üyeleri, huzurunuzda müza

keresi' yapılan Tarım Bakanlığı üzerinde grup-
] lar adma ve şahıslar adına konuşan muhterem 
I senatör arkadaşlarım tarafından bu mevzuun 
1 ehemmiyeti mertebesinde dile getirilmiş ve 
] problemler huzurunuzda açıkça ifade ve beyan 
i edilmiştir. Ben de Yüce Senatoya, şahsım adı-
| na, Tarım Bakanlığı bütçesi dolayısiyle birkaç 
| beyan ve ifadede bulunmak suretiyle kanaatle-
j rimi arza çalışacağım. 
j Muhterem arkadaşlarım, tarımsal faaliyetler 
| ve bunların neticesi olan istihsal, dünyanın gün 
| geçtikçe artan nüfusunu beslemek için gerek 
] sanayide ve gerekse beslenme sahasında çok bü-
' yük bir ehemmiyet taşımakta ve artan nüfusun 
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sosyal hayata, ekonomiye tesiri sebebiyle hükü
metlerin üzerinde ciddiyetle duracağı birtakım 
tedbirleri almaya mecbur olacağı hâdiseleri do
ğurmaktadır. Bu sebepledir ki, Türkiye'nin ya
rınının güçlü nüfusunu besliyecek tarımsal ted
birleri almada Tarım Bakanlığı 1934 - 1965 yıl
larından sonra geçmişteki tatbikatın aksaklık
larını, kusurlarını giderecek yeni bir projeksi
yon içerisinde 800 kişilik teknik elemanla ça
lışmakta ve Türkiye'nin 2000 yılma kadar ta
rım sahasındaki bütün ihtiyâçlarını karşılıya-
cak şekilde gerek ilmi ve gerekse lâboratuvar 
çalışmaları yapmak suretiyle tarım sahasına bü
yük yenilikler getirmek çabası içinde bulunmak
tadır. Huzurunuza getirilen bu bütçe ile bu ça
lışmaların samimî gayretini görmekten büyük 
bir memnuniyet duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'mizin kal
kınması, hiç şüphe yok ki, A. P. iktidarının, 
Hükümetinin anafelsefesini teşkil eden, karma 
ekonomi düzlemi içerisinde iki istikamete yö
nelmiş bulunmaktadır. Bunlardan birisi, tarıma 
müteveccih faaliyetler, diğeri de endüstri saha
sında yapılan çalışmalardır. Şümullü bir tarım 
politikasının anlayışı içerisinde tarımsal ürün
lerin beslenmeye ve sanayiinin mutacclcluğu 
hammaddeyi temine, istihsale matuf geniş gay
retler tarım sahasındaki çalışmaların tümünü 
teşkil eder. Endüstriyel sahadaki çalışmalar ise 
Türk Milletinin kalkınmasını, tarımda yığılan 
insan gücünün kademeli bir şekilde, elâstik bir 
şekilde sanayi sektörüne çekmek suretiyle Tür
kiye'nin tüketim maddeleri ihtiyacının karşı
lanması ve Türkiye'nin bir endüstri memleket: 
haline gelmesine matuf bilcümle çalışmalardır. 
İşte bu sebepledir ki Tarım Bakanlığı, millî ge
lirimizde çok ağırlığı olan bir bakanlık hüviye
tini uhdesinde bulundurmak suretiyle, uzun yıl
lar Türk ekonomisinin dayalı bulunduğu iki 
kanadından bir tanesi olan tarımın, Türkiye'de 
Türk ekonomisinde ağırlığını hissettirecek oîan 
bu müessesenin hizmetlerini geleceğin ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde tedvir etmek mec
buriyetindedir. Bu anlayışladır ki Türkiye'mi
zin bilhassa hayvancılık faaliyetleri bakımın
dan geniş bir zenginlik taşıdığı ve Tarım Ba
kanlığının hayvan ürünlerinin değerlendiril
mesi yönünde büyük gayretler göstermesinin 
lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Bütçenin tetki-
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kinden, diğer kuruluş ve müesseselere bilhassa 
zirai istihsale, tarıma verilmiş olan ehemmiyet 
yanında, veteriner hizmetlerinin hissedilir de
recede geri plânda tutulmuş olduğunu üzülerek 
söylemek mecburiyetindeyim. Dünyada nüfusu
na ve toprağına göre çok sayıda hayvan yetişti
ren bir memleket olmamıza rağmen, bunun ran
dımanı çok düşük ve hayvan ürünlerinden el
de etmiş olduğumuz neticeler iktisadi ve eko
nomi hayatımıza tesiri çok az değerlere ulaş
mış vaziyettedir. Bu itibarla Tarım Bakanlığı
nın diğer tarım faaliyetlerinde olduğu gibi hay
vancılık faaliyetlerinde de esaslı tedbirlerle 
güçlü bir çalışmaya geçmesinin zaruretine kaani 
bulunuyorum. Memleketimizde bilhassa zirai 
istihsalin artırılması, toprak genişlemesi şek
linde değil, tarımın ilmî metotlarla bugünün 
modern tarım teknolojisinin anlayışı içerisinde 
birim sahada istihsalin artırılmasına matuf 
olan çalışmalar şeklinde kabul etmekteyim. 
Bu sebepledir ki Tarım Bakanlığının, takdir
le karşıladığımız, memleketimizin muhtelif 
yerlerinde açmış olduğu lâboratuvar mahiyetin
deki deneme istasyonları, tohum İslah istasyon
ları ve bunların çalışmaları ve bilhassa Ameri-

j ka'dan Türkiye'de birim sahadaki verimi bugü
nün şartlarının çok daha ötesine götürecek oîan 
sanora ve besesye gibi emsali tohum nesillerinin 
memleketimize adaptesi suretiyle yapılacak fa
aliyetleri büyük bir memnuniyetle telâkki et
mekteyim. Yarının zirai ürünlerindeki Türki
ye'nin bilhassa hububat vadisindeki istihsalinin 
bu kabîl çalışmalarla daha da güçleneceği kana
atinde bulunuyorum. 

1954 yılları civarında Türkiye'de gübre kul
lanılması tahmin ederim ki 13 bin ton civarında 
i^i. 1965 - 1966 Türkiye'sinde bu miktar bir 
milyonun üzerine çıkmış ve bugün memnuniyetle 
söylemek icabed.er ki, .1.967 tatbikatı ile 1 700 000 
ton civarına gelmiş bulunmaktadır. Artık, Türk 
çiftçisi Tarım Bakanlığının kendisine yap
tığı bu âcil yardımları benimsemiş ve her 
vatandaş tarlasına artık aldığı gübreyi saçmak 
suretiyle verimini artırmak yolunda büyük 

| gayretleri, Bakanlığın bu samimî çalışmaların 
| benimsemiş eski sistem zirai metotlarını terk 
i etme yoluna düşmüştür, ümüdederiz ki önü-
| müzdeki yıllardaki tathikatîariyîe bu gübre sar

fiyatları birkaç milyonun üzerine çıkeak ve bu 
j suretle zirai istihsalimizin miktarı çok büyük 
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olacaktır. Keza bu sene ve geqen sene 1966 -
1967 tatbikatlarında gübre fiyatlarında bakan
lıkça yapılan indirimler olumlu bir şekilde kar
şılanmış ve vatandaşların memnuniyetini ve bu 
hizmete ve bu kullanma şekline daha süratle 
geçmelerine imkân vermiştir. 

Bundan başka Ziraat Odaları hususunda fik
rimi arz etmek istiyorum. 6965 sayılı Kanunun, 
Teşkilât Kanununun Bakanlığa vermiş olduğu 
yetki ile Ziraat Odalarının faaliyetleri, onların 
çalışmaları, Bakanlık tarafından denetlenmekte
dir. Ziraat Odalarının tatbikatı bugün bütün 
vatan sathına yayılmış, çitfçi hemşerilerimisin, 
vatandaşlarımızın büyük mağduriyetini nıucibo-
lan tatbikatlarla devam edegelmektedir. Seçim 
bölgem olan Afyon'da ve diğer gezdiğim 
mıntıkalarda bütün çiftçi vatandaşlar Ziraat 
Odalarının tatbikatından yakınmakta, kendileri
nin aidat ödiyememeleri sebebiyle icra vs mah
keme kapılarında sürünmekte olduklarını ifade 
ve beyan etmektedirler. Sayın Bakanlığın bu 
husus üzerinde durmak suretiyle, buna olumlu 
bir çare getirmesini Ziraat Odalarına kaydı ih
tiyari bir hale sokacak bir kanun tasarısı hazır
lamasını ehemmiyetle beklemekteyim. 

Bundan başka orman mevzuu hakkında da 
birkaç kelime söz söylemek suretiyle sözlerimi 
bağlıyacağım. Biliyorsunuz ki memleketlerin 
bekası erozyondan korunması, klimanın, iklimin 
muhafazası ve o memleketin yaşanır bir halde 
olabilmesi için ormanlar çok büyük bir ehemmi-
yen taşımaktadır. Türkiye ormanları gün geç
tikçe tahribe uğramış ve memleket erozyonun 
tehlikesi ile karşı karşıya gelmiş bulunmakta
dır. Bu hususta Orman Kanununun getirmiş ol
duğu tatbikatların bugünün gerçek ilmî açısın
dan ormanın muhafazasını temine matuf çalış
maların süratle yapılması suretiyle Türk ekono
misinin emniyetini temin edecek olan arazi sta
bilizesini temin etmek mecburiyetinde olduğu
muzu ifade etmek isterim. Keza Orman Kanu
nunun 12 nci maddesi gereğince, her yıl Hazi
neden 50 milyonluk bir tahsisatla orman içi 
köylerinin kaldırılması öngörüldüğü halde, bu
güne kadar sayın arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibi bu tatbikat maalesef yapılamamıştır. 
Türkiye'de orman dâvasının ve orman içi köyle
rinin modern bir insan olmanın haysiyeti içinde 
hayatiyete kavuşturulması için büyük projelerin 
tahakkuk safhasında olduğunu, bilhassa bakir 

olan Siirt, Silvan, Mardin, Haran, Ceylanpmarı 
ovalarının Fırat'ın aşağı kademelerinde yapıla
cak 11,5 milyar lira değerindeki taşıt su baraj -
lariyle 10 milyon dönüm üzerindeki ziraat arazi
sinin sulanabileceğini ve bu arazide 8 - 12 mil
yon insanın, bilhassa orman içi mıntıkalarında 
olan insanın bu istikamete sevk edileceğini ve 
Taşıtsu barajının aşağısında sulama tesislerin
de yapılacak olan 6 aded depolama ile 19 mil
yara varan bir sarfiyatla Türkiye'de 11 milyar 
kilovat saatlik bir enerji istihsalinin de mümkün 
olacağı... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu vakit ta
mamdır. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Böyle bir enerji de istihsalinin müm
kün olacağını ve bu suretle orman dâvasına 
olumlu bir zaviyeden bakmanın Türkiye'de ar
tık mümkün hale geldiğini, binaenaleyh Tarım 
Bakanlığı ile Enerji ve Bayındırlık bakanlıkla
rının, Köy İşleri Bakanlığının iskân mevzuunda 
müştereken çalışmak suretiyle bu hayati dâvaya 
parmak basmalarına ve buna bir çözüm yolu 
bulmalarına vasile olmalarını ikinci Beş Yıllık 
Plân devresi faaliyetleri bakımından ehemmi
yetle işaret etmek isterim. 

Sözlerimi burada bitirirken Tarım Bakan
lığı gibi çok geniş hizmetleri kapsıyan bu bakan
lığın bütçesinin Büyük Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını candan temenni eder, bu* Ba
kanlığın hizmetlerini gören muhterem arkadaş
larımın 1968 de yapacakları müspet hizmetleri
nin muvaffakiyetlerini şimdiden tebrik ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mukadder öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, şahsım adına 
söz almamın esas konusu Sayın Bahri Dağ-
daş'a tevcih ettiğim bir yazılı sorunun beni tat
min etmemesi idi. Kendileriyle dışarda muta
bakata vardık. Buna vait buyurdular. Teşek
kür ederim. Onun için bu konuya temas etmi-
yeceğim. Cevaplarını bekliyorum. 

Kısaca birkaç temennide arz etmekle müsaa
de buyurmanızı rica ederim. Birincisi, Tarım 
sektöründe mühim bir konu olan pazarlama ko
nusu İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 27 
ve 29 ncu maddelerde Hükümetin ve plânın 
öngördüğü tedbirler Ziraat konusundaki rapo-
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ru hazırlıyan arkadaşın raporundan anladığı
ma göre 1968 programında vazıh bir şekilde 
belirtilmemiş, esasen bu konu Ticaret Bakanlı
ğı ile Tarım Bakanlığı arasında bir koordinas
yon mevzuu yapılması lâzımgelirken buna da 
temas edilmemiştir. Ben Sayın Bakanın tarım 
ürünlerinin pazarlama ve değerlendirilmssi ko
nusundaki görüşlerini plâna uygun ola
rak burada öğrenmek istiyorum. Lüt
federlerse memnun olurum. 1968 Büt
çesinde nüfusunun % 74 ü çiftçi ve ik
tisadi yapısının bariz karakteri zirai olan 
memleketimiz için ayrılan 100 milyon yatırımı 
az görüyorum. 374 milyon yatırımın 274 mil
yonu Köy işleri Bakanlığına ait, toprak su ça
lışmaları için. Direkt olarak Ziraat Vekâletini 
ilgilendiren yatırım 100 milyon civarında, bu
nun 61 milyonu ziraate, 21 milyonu veterinere 
9 milyonu mücadeleye, beş milyonu da pamuk 
konularına tahsis edilmiş. Sayın Bakanın bu 
yüz milyonluk bir yatırım bütçesi ile memle
ketin zirai alandaki dertlerine cevap vermesi 
biraz mümkün değildir kanaatindeyim. İleriM 
yıllar hakkında bize ümit verici beyanlarına 
memnun olacağız. 

Bundan başka yine raporu tetkik ettiğim 
zaman bilhassa geçmiş yıllarda çok büyük önem 
verilen zeytinlik tesisleri meyvelik tesisi, yem 
bitkileri tesislerinde de, çalışmalarda mühim 
bir gerileme vardır. Bunun da sebeplerini be
lirtirlerse memnun oluruz. Son bir konu ola
rak da şuna teması faydalı görüyorum. 

Türkiye süt endüstrisi kurumunun inşa ha
linde bulunan fabrikadan yüzde sekiz faizte 
elde ettikleri kredi ile 21 milyon lira civarın
da bir kredi sağlanmıştır. Fakat 4 projenin 
portesi 82 milyon. Bununla sağlanacağını tah
min ediyorum, bu kredilerin Hazineden gayri 
yerden sağlanması güçtür. Acaba bir teşebbüs
leri var mı ki, bölgem bulunan Adana'da bir 
süt fabrikası, inşaat kredisi noksanlığı yüzün
den tamamlanamadı. Bu konuda da umumuna 
şâmil bir izahatta bulunurlarsa memnun olu
rum. 

Yine raporda dikkatimi çeken bir husus, 
Ziraat Bakanlığına ait taşıtların % 64 ü eko
nomik ömrünü doldurmuş, kendilerinden bü
yük hizmet beklediğimiz ziraatçi arkadaşların 
bu konuda ihtiyaçlannı giderici ne gibi ted

birler öngörülmüştür? Bu hususta da bizi ay
dınlığa kavuşturmalarını rica ederim. Maruza
tım bu kadar arkadaşlar, 1968 yılı bütçesinin 
Tarım Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan, buyurun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Tarım Bakanlığı 
mevzuu üzerinde çok söz söylenebilir. Ben bu
rada günlük, aktüel ve hayati ehemmiyeti olan 
iki hususa temas edeceğim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, birkaç seneden, 
beri her bütçe münasebetiyle dışta ve içte bir 
toprak reformu mevzuu vardır. Bu hususta 
fikirler çatışmaktadır. herkes kendi te
zinin daha uygun olduğunu Anayasanın 
bunu emrettiğini ve memleket gerçek
lerine bunun uyduğunu, fikirlerinin uy
duğunu ve daha faydalı olduğunu iddia 
etmektedirler. Bir kısım arkadaşlarımız ve par
tiler, toprak reformunu bizatihi toprağın tak
simi mahiyetinde anlamakta ve o tezi savun
makta; bir diğer fikir olarak da bunun bu şe
kilde ele alınmasını, memleketin iktisadi ge
lişmesi bakımından bunun toprak reformu ola
rak, zirai reform şeklinde kabul edilmesi ve 
bunun gerçeklerinin tahakkuk ettirilmesini is
terler. ilk tezi savunan arkadaşlarımız bunun 
Anayasanın emredici bir maddesi olduğunu, 
tevzii suretiyle toprak reformu yapılmasının 
öne alınması lâzımgeldiğini iddia ederler. 
Sırası gelmişken Anayasanın bu husustaki 
37 nci maddesini okumazsak arkadaş
larımızın bu emredici hükmü nereden 
çıkardıkları hususu anlaşılamaz. Anayasamız
daki 37 nci maddenin, matlabı «Toprak mül
kiyeti» «Devlet toprağın verimli olarak işletil
mesini gerçekleştirmek» demektedir. Birinci 
ele aldığı husus, toprağın verimli olarak işle
tilmesi hususudur ki, bu, ikinci tezi savunan 
arkadaşlarımızın ve sahibi salâhiyet bugünkü 
A. P. iktidarının tezidir. Bu da ancak zirai re
formla olur. Bundan sonra, «topraksız olan ve
ya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır» 
diyor. Bu tedbirlerin alınmasına mutlaka şa
hısların mülkiyetinde olan ve mülkiyet rejimi
ne, Anayasanın teminatı altında bulunan mül
kiyet rejimine tecavüz mahiyetinde kabul edil
mektedir. Buna da, «gereken tedbirleri alır» 
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demekle, iktidarı o günün iktisadi, içtimai, si
yasi şartlarına göre tedbir almak vazifesini 
vermektedir. Bu, iktidarın, görüşüne göre de
ğişecektir ve bunun taksim mahiyetinde anla
şılmaması hususu da Kurucu Meclisin Anayasa 
zabıtlarında dercedilsn hususlarda sarahaten 
gözükmektedir. Kimse bunları sarih olarak tak
sim mahiyetinde yapılsın diye bir iddiada bu
lunmamıştır. Bütün bu arz ettiğim hususlar 
karşılıklı orada da müzakere edilmiş, en son 
bu şekli verilmiştir, kaldı ki aynı maddenin son 
fıkrasında, «toprak dağıtımı, diğer topraklar 
servetlerin azalması sonucunu doğuramaz» de
mek suretiyle katî bir emir de vermekle top
rağın, teknik elemanların da burada saraheten 
tasdik edecekleri veçhile, ufalması İm
linde, karasabana dönmesi mânâsına ge
lir. ki, toprağın verimini azaltacağı 
cihetle hiçbir zaman toprağı bu şekilde taksim 
mahiyetinde küçülterek tevzi yolu ile toprak 
reformu cihetine gitmek de doğru olamaz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 3 ncü 
fıkrayı anlatınız, lütfen onu da okuyun. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Arz ediyo
rum; işte buyurun okuyorum. 

«Toprak dağıtımı, ormanın küçülmesi... 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bir ev

velki fıkrayı, onu değil. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Beyefendi, za
man geniş olsa bunu da izah edeceğim, ama sa
atimi işgal ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Altan, görüşmenizi ikmal 
ediniz. 

- SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Lütfen 
okuyun. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — «Kanun, bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitleri
ne göre toprağın genişliğini gösterebilir.» 

Bu emredici bir hüküm değildir. Baştadır 
birinci fıkradır, emredici hüküm. Son fıkrada 
yine bunun ne şekilde yapılacağını, anlaşılaca
ğını tasrih etmiştir. Binaenaleyh bu fikri savu
nan arkadaşlarımızın iktidarları samanında ha
zırlanmış olan Toprak Reformu tasarısı tetkik 
edildiği takdirde gerek bu Toprak Raformu ta
sarısının gerekçesinin yanlışlığı ve isabetsizliği, 
gerekse mahiyeti sarahaten anlaşılır. Burada da 
bunun hakkında iki misal vereyim! Orada, ge
rekçede bir dönümden 50 dönüme kadar olan 

1 50 dönümden 10 küsur dönüme kadar olan filân 
diye, böyle bir tasnif yapmış ve burada bir dö
nümden 50 dönüme kadar toprak sahibi olan va-

j tandaşlarımızm aile olarak yekûnu 700 küsur 
s bin gösterilmiştir. Kıstas, toprağın genişliği alın

mıştır. Halbuki kıstas, toprağın genişliğinin 
I alınmaması iktiza eder. Samsun'dan* Rus hudu

duna kadar olan sahalarımızda toprak küçük
tür, fakat ailenin geçimine yetecek topraktır. 
Yine aynı şekilde Cenup mıntakamızda, sırasın
da ziraat bakımından bilhassa sulu ziraat bakı
mından iki mahsul alınma imkânı olan yerlerde 
bir ailenin geçimini temin eden saha çok ufaktır. 
Ama bu 50 dönümden aşağı girdiği için, istatis-
tikî bakımdan, halkı aldatmak yönünden istis-
mar edilmektedir. Orta - Anadolu'da ve Şarkta 
ise 200 - 300 - 500 dönüm hiçbir zaman müref
feh bir hayatı sağlayıcı toprak değildir. Ama 

i rakamlara vurduğumuz zaman, istatistikler ba
kımından değerlendirme babında bunlar büyük 
çiftçiymiş gibi gösterilmektedir. 

I Yine aynı kanunun gerekçesinde çıkarılmış-
j tır. Bu kanunun gerekçesinde Türkiye'de çiftçi 
I ailelerine mevcut dağıtılabilir topraklar ve halk 
j elinde yani büyük toprak sahiplerinin elindeki 
i topraklar tevzi edildiği zaman vasati 77 dönüm 
i düşmektedir. Kendilerinin hazırladığı tasarıyı 

arz edyorum. Binaenaleyh bu 77 dönümü bun-
j lara verdiğimiz zaman bilhassa çoğu kıraç olan 

bu Türkiye'de bunun ile çiftçi ailesinin geçiri-
| meşinin imkânsız olduğu da kendi verdikleri 

gerekçe ile sabit olmuş, demektir. Öyle ise bu
rada da hakikat kendisini gösteriyor. Bizatihi 
toprağı taksim etmek suretiyle değil, toprak-

| tan en iyi şekilde nasıl istifade imkânı varsa, 
bunun şeklini ve şartlarını tâyin etmek sure-
tiyle, yani zirai reform ile bu işin gerçekleşme-

j si ve memleketin ilerisinde uzun vadeli iktisadi 
| kalkınmasını sağlayıcı bir tedbir olduğu mey

dana çıkar. 
Bilhassa şurasını da tebarüz ettirmek isterim 

ki, bu iddiayı kabul ederken, % 70 küsuru nü
fus itibariyle çiftçi olan bu memlekette dağı
tılacak, işlenebilecek ne kadar toprak varsa 
hepsini tevzi etsek, topraksız çiftçi ve sahipsiz 
arazi kalmasa; bu tarihten itibaren doğacak 
çiftçi çocuklarına ve onların meydana getire
ceği ailelere nereden toprak bulacağınızı dü
şünmemiz iktiza eder. Senede 700 000 kişi artı-

| yoruz. Bunun 450 000 i çiftçi nüfusu olduğuna 

— 885 — 



C. Senatosu B : 30 7 . 2 . 1968 O : 2 

göre beş sene sonra 2,5 milyonluk bir nüfus 
asgari 700 - 800 bin aile daha topraksız kala
cak demektir. Öyle ise burada bir zaruret daha 
ortaya çıkmaktadır. Dünyanın her tarafında 
olduğu gibi toprakla uğrasan vatandaşlarımı
zın sanayi sektörüne aktarılması mecburiyeti 
doğmaktadır. Bugün kapitalist memleket olarak 
kabul edilen Amerika'da çiftçiler, umumi nü
fusa nisbetle % 12 dir. Bugün toprak reformu
nu önplâna aldığı iddia edilen ve öncülüğünü 
yapan Rusya'da % 40 tır. Biz % 70 in üzerinde 
bir çiftçi ile bu memleketi kalkındırma yolu
na gittiğimiz takdirde çiftçiyi toprağa bağla
mak gibi sakîm bir yol tercih edilmiş olur. Bu, 
da Türkiye'nin istikbali bakımından yanlış bir 
metottur. Esasen yine bu Toprak Reformu ta
sarısı tetkik edilecek olursa C. H. P. nin 1945 
senesinde çıkardığı, «Çiftçiyi topraklandırma 
Kanun» unda, bu kanunun anahükümleri ba
kımından, kooperatifler mevzuu hariç hiçbir 
farkı yoktur. Bilhassa kamulaştırılacak arazide
ki sıra, kimlere toprak verilmesi lâzımgeldiği 
hususundaki sırayı tetkik edersek kelimesi ke
limesine aynıdır. 1945 senesinden bu yana tat-
hik edilememiş ve iyi netice vermemiş bir ka
nunu evirip, çevirip bir başka gerekçe ile bu
gün karşımıza çıkarıp bunun da kötü netice ve
receğini bildikleri için sumen altında uyutan 
insanların bugün toprak reformunu bizden is
temeleri ve bunun şeklini kati olarak tâyin ede
meden bizim tâyinimizi istemelerinden bir ba
kıma ben iftihar ediyorum. Çünkü kendilerinin 
yapamadığı bir şeyi bugünkü iktidarın yapaca
ğına kendileri de kanaat getirdiklerinden bu
nu bizden istemektedirler. Bu bizim için bir 
iftihar vesilesidir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, vaktiniz tamam, 
dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Efendim, za
man kısa olduğu için bir de orman mevzuunda 
fikir arz edeceğim kısa olarak. 

Bugün orman teşkilâtımızın metodunun yan
lış olduğu kanaatindeyim. Bu teknik elemanla
rın verdiği bilgiye göre bir memlekette orman 
sahasının asgari, o memleketin mesahasına gö
re % 25 olması iktiza eder. Türkiye'nin, malû-
muâliniz ortası ve Şarkı ormandan mahrum
dur. Orman sahaları Şimalde, Cenupta ve Garp-
tedir. Orman idaremiz 131 nci maddenin gerek
lerini tam manasiyle yerine getirmemektedir. 

«Devlet, ormanların korunmasını» diyor. Evve
lâ mevcut ormanları korumakla mükelleftir. 
Ondan sonra orman sahalarının genişletilmesi-
dir. Esasen Cenupta, Şimalde orman sahası bu
lunduğuna göre, bu % 25 i temin bakımından 
orman sahası olmıyan ve erozyonun fazla bu
lunduğu, sellerin daimi tahribettiği mıntaka-
larda ormanın yetiştirilmesi iktiza eder. Maale
sef orman idaremiz, Şark ve Orta Anadolu'da 
hiçbir zaman orman yetiştirme sistemine gitme
mekte, mevcut ormanların bulundukları yerler
de onları muhafaza etmek suretiyle 'işi savuş
turmaktadırlar. Benim görüşüm odur ki, diğer 
sahalara aktarma ile orman yetiştirmeyi ve 
mevcut orman sahasının bulunduğu yerlerde
ki zirai sahalara da, bu nisbeti temin etme ba
kımından, el atmaları, iktiza eder. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bütçenin mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçe kanun tasarısının açık oylamasına 
133 sayın üye iştirak etmiş, 132 kabul, 1 çekin-
ser; salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Ege Üniversitesi 1967 yılı bütçe kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmaası hak
kındaki. kanun tasarısınada 133 sayın üye ka
tılmış, 131 kabul ile tasarı kanunlaşmıştır. 

Şimdi söz sırası Sayın Tevfik Okyayuz'de-
dir, buyurun. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; karatopra-
ğın bağrından alınteri ve yorulmak bilmez bir 
emeğin gücüyle, yeşil bir gerçeğin, ümit ve 
hayat getiren kaynağını derleyen Türk çift
çisi, yılların uzunluğunda teknolojik âmillerden 
ve bu hizmette lüzumlu teknik bilgiden mah
rum karasabanla kucak kucağa milletine en 
vefakâr hizmeti yapmış olmanın büyük iftiha
rına sahip bulunuyor. 

Bizim çiftçimiz, geleneksel ve tercübelerle 
elde edilmiş bir bilginin içinde ve en ağır şart
ları yenmek zorluğu ile karatoprakla didişe
rek bir şeyler üretmeye çakşırken, her türlü 
yol gösterici, kolaylık verici, ürünü artırıcı 
alâkadan mahrum kalmış, mahrum edilmiştir. 

Bugün de yeteri kadar teknolojik gelişme, 
üretim kaynaklarımızdan daha fazla ve daha 
iyi. yararlanmayı mümkün kılacak ölçüye ula
şamamıştır. Bugün ekici denince gayet tabiî 

— 886 — 



C. Senatosu B : 30 7 . 2 . 1968 0 : 2 

olarak onun hizmet ve emeğinin değer haline 
inMlâbettiği toprak hatıra gelmektedir. Top
rak politikamızın bugünkü sosyal münasebetle
rin dengeli gelişmesinde belli ve açık bir he
defi olmalıdır. Tarımda üretimin süratle ar
tırılması, modern işletmecilik ve bu gerçekle
rin birleşebileceği bir toprak rejimi ve köylü
müzün hukukî ve kanuni ölçüler içinde tertip
lenecek çalışmalar ile toprağa sahibedilmesi, 
bu politikanın sosyal ve iktisadi hüviyetinin 
ana şartları olmalıdır. 

Şüphe yok M; toprak üzerinde gelişecek zi
rai reformun ve toprakla ilgili her türlü hare
ket ve düzenlemenin temel ihtiyacı, bu sahada 
bütün ihtilâfların bitirilmesine esaslı şekilde 
hizmet edecek bir âmil olarak, toprağın hendesi 
hüviyetinin tâyin edilmesidir. Bu tapu ve ka
dastro ile kazanılabileceğine göre, Tarım Ba
kanlığının bu vazife ve mesuliyeti üzerinde ta
şıyan Devlet Bakanlığiyle daima temas halinde 
kalmasına ihtiyaç vardır. Çiftçinin sosyal, eko
nomik ve teknik bakımlardan süratle kalkı
narak lâyık olduğu seviyeye kavuşması, millî 
ekonomi ile ziraat ekonomisinin birbirlerini 
destekleyici hale geetirilmeleri, bu hedefin iyi 
seçilerek, bu hedefe tam bir emniyetle gitme
nin şartlarını isabetle ve cesaretle değerlen
dirmeye bağlı bulunuyor. 

Bu istikâmette modern tarım makinalannin 
hizmet ayırımına göre yeteri kadar ucuz ve sağ
lam olarak, memleket içinde imaline çalışmak, 
mücadele ilâç ve aletlerini daha kolay imkân
larla sağlıyarak çiftçiye intikallerini temin 
etmek gerçekten tarımımızı tazyik eden âcil 
meseleler haline gelmiştir. Çiftçimizi mesut bir 
istikbalin aydınlığına ulaştırma gayretleri, ger
çekte. Milletçe kalkınmamızın esas temellerin
den en mühimini inşa etmektir. Biz bu istikâ
mette tarım kredilerinin yapıcı ve kuvvetlendiri
ci tesirlerini önplânda kıymetlendirmenin 
lüzumuna inanıyoruz. Çevirme, donatım ve uzun 
vadeli yatırım kredilerinin teknik tedbir ve 
tertipler yanında, üretimini artırma çalışmala
rındaki büyük önemini iyice ölçerek bu istikâ
mette daha müessir bir tatbikatın imkânları 
Tarım Bakanlığınca devamlı olarak aranmalı
dır. 

Sayın Başkan 
üretimi artırıcı bir hamle kuvvetiyle, bol ve 

verimli bir buğday cinsi olarak Meksika buğ

dayının bu yıl memlekette daha geniş ölçüde 
ekilmesi mevzuundaki teşebbüsleri takdir et
memek mümkün değildir. Fakat ne yazık ki; 
bu buğdayın ekimine engel olmak istiyen his 
ve hırslarına mağlup bâzı çevreler, bizim vi
lâyetimizde de köy köy dolaşarak, korkunç ve 
yıkıcı bir propagandanın küçüklüğü içinde bu 
buğdayın hanımlar için kısırlık getireceğini, 
ofis tarafından alınmıyacağını, alınsa dahi fiya
tının çok düşük olacağını hiçbir suretle ekmek 
yapımına müsait bulunmadığını söyliyebilmenin 
tahripkâr mesaisi içine girerek bu muzaffer 
hamlenin önüne geçilmez sandıkları engeller 
koymaya çalışmışlardır. Köye ulaşmıyan ve köy
den geçmiyen bir kalkınmanın mümkün ola
mayacağına inanmıyan bir zihniyetin ve köyün 
kalkınması gerçeğini, bir medeniyet ve beşeri
yet meselesi sayan bir cesaretin bu türlü engel
leri yıkması kolay olmuş ve çiftçimiz bu buğ
daydan tahsis edilen miktarı kara toprağın cö
mert koynuna atmıştır. Bugüne kadar neşvü
nemanın ümitli ve sevindirici oluşu çiftçimize 
yeni ve muzaffer bir ufkun mesut kapılarını aç
manın müjdesini getirmektedir. 

Sayın Başkan; bugün hepimizin hep birden 
her türlü fikir ve meslek taassubundan sıyrı
larak yalnızca realiteleri görüp gerçekleri de
ğerlendirmenin objektif ölçüsiyle hareket 
ederek karar vermeye mecbur olduğumuz bir 
orman meselemiz, bir ormancılık meselemiz var
dır. Ben Anayasamızın teminatı altına alın
mış ormanlarımızın bu millete her yönden yap
tığı hizmet ve yararın münakaşa edilmesine ra
zı olacak bir şaşkınlık ve ölçüsüzlüğüne sü
rüklenmiş tek bir vatan çocuğunun bulunabi
leceğine şahsan inanmıyorum. Ben inanırım M, 
hepimiz, orman yolları, ağaçlandırma, bozuk or
manları imar çalışmaları istikâmetinde yapılan 
gayretlerin daha da artırılarak imkânın da üze
rine çıkılmasını istemekte tam ve mutlak bir 
iştirak halindeyiz. Bu istikâmetteki çalışmala
rın bu toprağın gerçek sahibi Türk köylüsüne 
ıstırap ve eziyet getiren bir tatbikat olarak 
haksız olacak tezahürüne hiçbir suretle lüzum 
olmadığı inancım daima muhafaza ve müda
faa ediyorum. Bizim bölgemizde Mersin il dâhi
linde, bugün dehşet verici ölçüsüz, verimsiz hak
sız ve bilgisiz bir iddia ve inanışın tahrip zih
niyeti ile masum ve gerçekten mağdur köylü
müz, çiftçimiz âdeta didişip savaşmaktadır. 
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Köylü ve çiftçilerimiz yıllardan beri hepimize | 
gurur ve iftihar verecek ve âdeta kahramanca j 
bir emeğin yenilmez güciyle uğraşıp didişerek 
hasırladıkları ve zirai ekonomimize büyük mad
di imkânlar katan portakal bahçelerinden, 
turfanda sebze bahçelerinden, elma bahçele
rinden burası ormandır iddiasiyle çıkarılmak
ta ve mahkemelere sevk edilerek tazyik ve tah
kir edilmektedir. Bildiğiniz gibi, Cenup Akde
niz şeridi; iklim şartları, toprak ve su karak
teri bakımından, narenciye ve turfanda sebze 
üretiminde dünyanın en uygun, en elverişli ku
şağıdır. Allanın ilâhi bir lûtüfla Türk milletine 
bahşettiği bu verimli sofraya tertemiz ellerini 
uzatarak bu memlekete hayırlı olmayı, yararlı 
olmayı becermiş köylümüze, bahçecimize, yal
nızca bir meslek taassubu içinde hiçbir yönden 
ne orman için, ne memleket için hayır getirmi-
yen bir inanışla dur diyerek, onun her bakım
dan öpülmeye hak kazanftıış muhterem ve ça
lışkan ellerini kırmak istemek hiçbir şart için
de haklı bir davranış değildir. Kanunlar, mil
letlere eziyet etmek için değil, hizmet etmek 
için çıkarılır. Bu ölçü ve bu faziletli bir ger
çek içinde Anayasamızın haktan ve hakikattan 
kaynak alan fikriyatı ve ahlâki güciyle kuvvet
li hâkimlerimizin milletin ve ormanlarımızın 
bayırına olanı tahkik edebilecek bir güçle teç
hiz edilmelerinde mutlak zaruret vardır. Bir 
yerin orman olup olmadığını yalnızca Tarım 
Bakanlığının tâyin ve tesbit etmesine müteal
lik hüküm, haklan sınırları içinde değerle
nen şartların her cephesiyle aranmasına mut
lak olarak engel bir nizamı tahrik ederek, Türk 
köylüsünün Türk çiftçisinin, Türk milletinin 
ormanla olan münasebetleri yönünden ıstırabına, 
eziyetine âmil olmaktadır. 

Orman içi köylerimizi, Allanın nimetleri
nin hırsızı olmak hicabından, kurtaracak ve bu 
ormana zarar vermeden onları iktisadi ve sos
yal yönden teçhiz etmek kuvvetlendirmek de
ğil midir, Sayın Bakan, bu istikamette çalışkan
lığı, yenilmez cehdi ve vatanperverlik duygu-
siyle kendisini teçhiz ederek, sosyal hayatını 
tanzim etmiş Türk çiftçilerimizi, Türk köylü
lerini tahrip değil, kanaatime göre her yönden 
takdir etmek lâzımdır. Bu noktada millete de 
ormanlara da huzur ve gelişim yönünden fay
da sağlıyacak yeni hükümleri Sayın Tarım Ba
kanından güvenle beklediğimi ifade ediyor, büt-

— 888 

çemizin tarım âlemimize, aziz ve vefakâr çiftçi
lerimize, Türk milletine hayırlı olmasını dili
yor Cumhuriyet Senatosunu hürmetle selâmlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı 23 sayın 
üyeden altısı konuşmuştur. Kifayet vardır. Oy
lama zamanı geldiği için okutup oylarınıza su
nacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetine karar verilmesini 

saygılarımla arz ederim. 
Antalya 

Akif Tekin 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Sayın Bingöl kifayet aleyhinde 
buyurun. 

İSA BİNGÖL (Tunceli) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler, Türkiye'nin tarım politi
kası,, ilmî yönleriyle bütün unsurları elenerek 
teker teker ifade edilse her halde çok uzun za
manı işgal etmeye değerdi. Bu inanış içinde 
burada grupları adına konuşmuş olan arkadaş
lar çok rahatlıkla inandıkları, benimsedikleri 
fikirlerini ifade ettiler. Ama kişisel görüşlerini 
ifade eden altı arkadaştan sonra bu konuda ha-' 
kikaten dile getirilmesi sarini. bulunan birçok 
önemli konuların bu kürsüden konuşulmasında 
ye bu kürsüden telkin edilmesinde, münakaşa
sı yapılabilir bir vasata getirilmesinde büyük 
zaruret bulunduğu inancı içende. Muhterem 
senatörlerden bu takrire iltifat etmemelerini, s-. 
rada bulunan arkadaşların da konuşmalarına 
imkân vermelerini, bilhassa bir polemik konu
su haline getirilme temayülünde bulunulan top
rak reformu mevzuunda biraz daha rahatlıkla 
fikirlerin belirtilmesi, Türkiye'deki tatbikatın 
neler olduğu, hangi yönlerde buna çalışıldığı, 
hangi unsurların tahakkuk ettirildiği, hangile
rinin tahakkuk ettirilmesinin mümkün olabile
ceği konularına temas edilebilmesi imkânının 
sağlanması bakımından Muhterem Senatonun 
mulhterem üyelerinin bu takrire iltifat etmeme
lerini, bundan sonra konuşacaklara mikan sağ
lamalarım hassaten istirham edeceğini. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı olup 
halen konuşmayan sayın üyelerin sayısı Sayın 
isa Bingöl hariç tutulmak kaydiyle 16 dır. Onar 
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dakika hesabiyle 160 dakika tutar. Bu ise üç ı 
saatlik bir zamana mütevakkıftır. Diğer taraf
tan Sayın Tarım Bakanı ve Sayın Köy İsleri 
Bakanı da ayrıca görüşeceklerdir. Takdir Yü
ce Heyetindir. Okunmuş olan kifayeti oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi söz sırası Sayın Ba
kanda buyurun efendim. Ancak Sayın Bakan 
görüşmeden evvel bir noktayı kararlaştıracağız. 
Sayın Tarım Bakanı kendisine tanınmış olan 
bir saatlik zamanın meselelerini açıklamaya ve 
anlatmaya, soruları cevaplandırmaya kifayetli 
olmadığını beyanla müddetin genişletilmesini 
benden talebetmiştir. Genel Kurulun kararı ] 
muvacehesinde Divan Başkanı olarak benim 
buna mezuniyetim yoktur. Bu itibarla bu ko
nuyu oylarınızla halledeceğim. Sözlerinin ba
şında bu hususun halledilmesinde fayda var 
dır. Çünkü Sayın Bakan kendisine geniş bir 
müddet tanınmadığı takdirde ona göre sözleri
ni ayarlıyacaktır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkanım...* 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, lütfediniz 
ben sözlerimi bitireyim, sizi dinlerim. Ancak 
yine bir noktayı tavzihe muhtacım. Tüzüğümü
ze göre Sayın Bakanlar, komisyon sözcüleri ve 
grup sözcüleri, sıraya sayıya ve zaman tahdi
dine tabi değildirler. Hal böyle iken biz Ge
nel Kurulda bu sayın sözcülerin sözlerini bildi
ğiniz müddetler içerisinde tahdidettik. Bu söz 
tahdidedildiği takdirde tüzüğün sarih hükmü
ne aykırı bir karar almış oluyoruz, Tahdidedil-
mediği takdirde ise Anayasa oiıgüıı içerisinde 
bütçenin Senatoda görüşülüp ikmal edilmesini 
âmir olduğu için Anayasaya aykırı bir tutum 
içerisine girmemiz muhtemeldir. Demek ki, bu 
birbiriyle çatışan bu iki hükümden birini ih
mal etmek bizim için mukadderdir, iste bu du
rum muvacehesinde Anayasa hükmüne itibar 
edilmiş ve Sayın sözcülerin sözleri tahdödilmiş 
tir. Esasen Tüzük, Anayasa hükümlerini yerine 
ve meydana getirmek için tanzim edilmiştir. 
Şimdi bu itibarla bilgilerinize maruzatımı arz 
ettikten sonra Sayın Bakandan şu noktayı öğ
renmek durumundayız. Ne kadar zaman zar
fında sözlerinizi bitirebilirsiniz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Kanaatime göre iki saat kâ
fi gelecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı ko
nuşacaklar mı? Ne kadar sürer? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
Ankara Milletvekili) — Konuşacağım; bir saat 
içinde biter. 

BAŞKAN — Sizinki normal saatinde biter. 
iki saat Sayın Tarım Bakanına, üç saat şimdi 
münhasıran Tarım Bakanına aidolmak kaydiyle 
teklifini oylarınıza sunuyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — 
Efendim, karar grup sözcülerini ve sayın ba
kanları kapsamaktadır. Bu durum karşısında 
grup sözcülerine böyle bir istisna tanımadığı
nıza göre Sayın Bakanm konuşması bir saatin 
dışına çıkamaz. Çünkü çelen tamim böyledir. 
Ayrıca Tarım Bakanından sonra Köy işleri Ba
kam da konulacaklardır. Bu suretle bakanlara 
burada iki saat tanınmış oluyor zaten. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat bu hususlar 
Genel Kurula arz edilir. Başkanlık Divanı ola
rak böyle bir şeye mezun olmadığımı da söyle
dim. Zamanı tahdideden, Yüce Heyet, bunu ge
nişletme salâhiyetine de elbette sahiptir. Diren
dikleri için, arzu ettikleri için oyunuza sunuyo
rum. Aksi şekilde karar çıkarsa ona göre hare
ket edeceğiz. Oyunuza sunuyorum, Sayın Ta
rım Bakanına inhisar etmek üzere iki saatlik 
konuşma süresini ka'ml edenler.,, Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyuran Sayın Tarım Bakanı Bahri Dağdaş. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Konya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; bakanlığımızın, 1968 malî 
yıl?, bütçesinin müzakeresi dolayısiyle; sayın se
natörlerimiz tarımımızın ve tarım sorunları üze
rinde kıymetli mütalâa ve tenkidlerde bulun-

ı dular ve bu arada bâzı sorular tevcih ettiler. 
Kendilerine teşekkür ederim. 

Tarım Bakanlığı bütçesi çalışmaları hakkın
da vereceğim izahat arasında sorulan sualleri 
de cevaplandırmaya çalışacağım. Bu genel ma
ruzatım içerisinde yer alrmyan konular üzerin
deki sorulara da ayrıca cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakerele
ri münasebetiyle, bundan evvelki bütçelerde ol
duğu gibi, bu sene de Yüksek Heyetinize dünya 
gıda ve beslenme durumuna dair kısaca bilgi 
vermeyi faydalı bulmaktayım. 
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Bilindiği üzere, ikinci Dünya Harbinden bu 
yana, dünya gıda maddeleri üretimi, devamlı 
olarak dünya nüfusu artışı altında bir seyir ta-
kibetmektedir. Geri kalmış memleketlerde bu 
durum daha da elverişsiz bir istikamet almış
tır. 

Bilhassa son 3 yılda bu memleketlerde nüfus 
ve gıda maddeleri üretimindeki muvazenesizlik 
daha da bozulmuştur. Yine hatırlanacağı üse-
re 1965 yılında dünya zirai üretiminde büyük bir 
azalma olmuştur. O yıl üretim sadece nüfus ar
tış?. altında seyretmekle kalmamış?, fakat miktar 
itibariyle de geçmiş yıllar istihsalinin altına düş
müştür. 1968 yılında ise dünya zirai istihsalinde 
biraz artma olmuşsa da bu artış genellikle kal
kınmış memleketlere münhasır kalmıştır. Dış 
kaynaklardan aldığımız ,sen bilgilere göre, 1967 
yılı dünya zirai istihsalinde nispî bir artış gö
rülmektedir. Bununla beraber nüfus başına is
tihsalde bir artma Gİmamış, aksine bir azalma 
olmuştur. Yalnız açlık tehlikesinin devamlı ola
rak ,tehdidettiği, Hindistan, Pakistan'da bu yıl 
hububat üretiminde önemli artışlar kaydedil
miştir. Bilhassa dostumuz Pakistan; seçtiği veri
mi artırıcı tedbirler neticesi istihsalde mühim 
artışlar' sağlamıştır. Keza komşu memleketler
den iran, Suriye, Afganistan ve Rusya'da da 
1967 yılında hububat istihsalinde artışlar olmuş
tur. Tunus müstesna, bütün Şimalî - Afrika mem
leketlerinde iyi bir hasat yılı idrak edilmiştir. 
Cenubi - Amerika'da daha ziyade hayvan ürün
lerinde artışlar olmuş ve umumi zirai istihsalde 
ise % 6 bir yükselme beklenmektedir. Bütün 
Avrupa memleketlerinde bu yıl hububat üretimi 
rekor seviyelere yükselmiştir. Bununla beraber, 
Avusturalya'da hüküm süren şiddetli kuraklar 
yüzünden dünya buğday istihsalinin geçen yıla 
nazaran % 1 ile 2 nisbetinde az olacağı tahmin 
olunmaktadır. Bütün gelişme halindeki memle
ketlerde bu sene mahsul durumu geçen yıla na
zaran nispî bir yükselme gösteriyorsa da, bun
dan geleceğe ümitle bakılması mânası çıkarıl
mamalıdır. Zira bütün bu memleketlerdeki gıda 
maddelerindeki artış, nüfus artışını karşılaya
mamıştır. Hattâ nüfus taşma üretim bakımın
dan 1967 yılı istihsali 1964 yılı seviyesinin % 7 
altına düşmüştür. Gelişme halindeki'memleket
lerin bu son yılardaki istihsaîindeki azlık, on
ların kalkınma hamlelerini ele aksatmıştır. Zi-

I ra, bu memleketler döviz imkânlarının mühim 
bir kısmını gıda maddelerinin ithaline sarf et
mek zorunda kalmışlardır. Bunun neticesi ola
rak Amerika ve Kanada elinde bulunan hububat 
stoklan en düşük seviyelere inmiştir, öyle ki, 
bugün gelecek yıllarda karşılaşılacak muhtemel 
bir hububat darlığını gidermek için güvenilecek 
bir stoktan bahsetmek mümkün değildir. ' 

Bu itibarla Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca 
yapılan dünya gıda yardımlarında, bundan böy
le plânlı bir tarzda istihsali artırıcı tedbirlere yer 
verilmesi lüzumu üzerinde ısrarla durulmakta
dır. Bundan başka gelişmekte olan memleketle
rin diğer tarımsal ürünlerinin ihracatı da hem 
fiyat, hem de satmalma gücü itibariyle önemli 
miktarda gerilemeler göstermiştir. Bu durumda 
da bu memleketlerin ekonomik kalkınmalarına 
olumsuz etkiler yapmıştır. Gelişmekte olan 
memleketlerin gıda maddeleri üretiminde kar
şılaştıkları bu durum bu memleketlerin açlığa 
doğru süratle sürüklendiklerine dair öteden 

} beri ileri, sürülen iddia ve endişeleri daha da 
j şiddetlendirilmiş bulunmaktadır. Filhakika 

1954 den beri FAO tarafından yapılmakta olan 
etütlere göre, bu memleketlerde nüfus umumi
yetle % 100 kadar artmakta buna mukabil gıda 
maddeleri üretimi nüfus artışının bir hayli al-

j tında seyretmekte ve netice itibariyle nüfus ba
şına düşen gıda maddeleri üretimi de her ge
çen yıl daimî bir azalma husule getirmektedir. 
Durum bu şekilde devam ettiği takdirde kal-

j kınmakta olan memleketlerin gelecek yıllar
daki nüfuslarını beslemekte çok büyük güçlük
ler ve tehlikelerle karşılaşacakları şüphesiz gö
rülmektedir. Kalkınmakta olan memleketlerde 

I nüfus ve gıda meselesinin arz ettiği bu kritik 
durum bütün dünya teşekküllerini nüfus, bes
leme ve tarım uzmanlarım bu konu üzerinde 
önemle durmaya sevketmiştir. öyle ki Birleş
miş Milletler Teşkilâtı, Gıda ve Tarım Teş
kilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı gibi millet
lerarası teşekküllerin son 10 yıllık faaliyet 
kongre ve konferanslarının başlıca görüşme 

| konularının dünya açlığına çözüm yollarını ara-
i mak meselesi teşkil etmiştir. Konuya verilen 
I bu fevkalade önem dclayısiyle, malûmları ol-
| duğu üzere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
] 1950 - 1970 devresini dünya açlığı ile müca-
j dele için 10 yıl olarak ilân etmiş ve bütün mil-
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letleri fiilen bu mücadeleye iştiraka davet et
miştir. 

Dünya açlığı ile mücadele meselesi 1963 yı
lında Waşington'da toplanan ve bütün dünya 
milletleri teşekkülleri temsilcilerinin katıldığı 
Birinci Dünya Gıda Konferansında esas mü
zakere konusunu teşkil etmiştir. Bu konfe
rans bütün dünya devletlerinin gıda maddele
ri üretimini artırmaları için vakit kaybetme
den gereken tedbirleri almalarını önemle tavsi
ye etmiştir. Bu meyanda dünya açlığını önle
mek maksadiyle, her memleketin, gelecek 
yıllar tarım ürünleri talep ve üretim . projek
siyonlarını hazırlamaları fikri ilk olarak bu kon
feransta ortaya atılmıştır. 

Birinci Dünya Gıda Konferansı gelecek yıl
lar dünya gıda maddeleri ihtiyacının karşılan
ması için alınması gereken, tedbirlerin tssbiti 
F. A. O. ya vermiştir. Bundan başka milletlerin 
ayrı ayrı ve bölgeler itibariyle dikkatli bir tet-
kika tabi tutularak 1975 - 1985 yılları gıda mad
deleri ihtiyaçlarının tahmin ve bu ihtiyaçları 
karşılamak için milletlerin münferiden ve müş
tereken nasıl hareket etmeleri lâzımgeldiğine 
dair ayrı bir tatbikat plânının hazırlanmasını ve 
bu plânın 1969 da toplanacak olan İkinci Dün
ya Gıda Konferansına sunulmasını kararlaştır
mıştır. Bu suretle isari bir dünya gıda plânının 
hasırlanması sağlanmış olacaktır. Nitekim Müş
terek Pazar ve Avrupa Ekonomik Topluluğun
dan son aldığımız bültende de, biraz sonra de
ğineceğim, işletme büyüklüklerini düzeltme su
retiyle üretime sağlanacak artışlar üzerinde du
ruluyor ve bunun yanında da 2 000 yılma kadar 
olan projeksiyon çakmalarının behemahal yapıl
masını ve üye devletlerin hassasiyetle bunun 
üzerinde durmasını işaret ediyor. Bu arada bir
çok memleketlerin dünya ihzari gıda plânı üze
rinde bilhassa durduğu husus, hasırlanacak, gı
da maddeleri talep projeksiyonunda gelecek yıl
larda milletlerin munzam olarak ne miktarda 
gıda maddelerine ihtiyaç duyacaklarının tesbiti 
istenmektedir. 

Gıda maddeleri ihtiyaçlarının tesbitinde iki 
esaslı faktör üzerinde önemle durulmuştur. Bun
lardan birisi nüfus artışı hızı, ki bunun gelecek 
yıllarda asgari % 2,5 olacağı anlaşılmaktadır, 
diğeri de gelir artışının tevlidedeceği munzam 
gıda maddelerinin talebidir. Birçok memleket

ler, bu arada Amerika, Japonya, Hindistan, İs
rail ve hattâ Suudi Arabistan F. A. O. nun ha-
zırlıyacağı raporu beklemeden, mevcut süreli is
tihsal potansiyellerini dikkatli bir etüde tabi 
tutarak, gelecek yıllardaki ihtiyaçları ile karşı
laştırmışlar ve gereken tedbirlere daha şimdiden 
başvurmuşlardır. 

Memleketimize gelince; Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtının tetkiklerine göre 
1954 ten beri, memleketimizde gıda maddeleri 
üretimindeki artış, nüfus artışının bir hayli al
tında seyretmektedir. Bu vaziyette de gereken 
tedbirlere derhal başvurulmadığı takdirde, mem
leketimizin de ileride bir açlık krizi ile karşıla
şabileceğine işaret olunmaktadır. İşte bu sebep
lerledir ki, biz de Tarım Bakanlığı olarak, bir 
taraftan memleketimizin uzun vadeli istihsal 
potansiyelini tesbit ederken, diğer taraftan da 
gelecek yıllarda gıda maddeleri ihtiyacımıza da
ir bir projeksiyon çalışması yapmış bulunuyo
ruz. Gerçi Bir ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânları münasebetiyle bâzı tarım ürünlerimiz
de kısa vadeli talep ve üretim tahminleri yapıl
mıştır. Ancak bütün tarım ürünlerimizi içine 
alan ve 2000 yılma kadar olan bir devreyi kap
ayan bir projeksiyon çalışmasına ilk defa 1966 
da Bakanlığımızda başlanmış ve bu çalışmalara 
tarım camiamızın ilgili profesör ve uzmanları da 
katılmıştır. Bu projeksiyonda, genel olarak, 
tarım ürünleri üretimi talep projeksiyonunda 
uzun vadeli bir preperspeiktif içinde başlıca ta
rım ürünlerinin ihtiyaç miktarlarını tahmin et
mek, bu ihtiyaçlara göre yıllar itibariyle tarı
mımızın makro - üretim hedeflerini tâyin etmek 
ve bu hedeflere ulaşmak için tarımımıza tatbiki 
gereken anapolitika, prensip ve tedbirlerini 
tesbit etmek, bu politika prensip ve tedbirlerini 
bugünün ve geleceğin tarım meseleleri ile ilgili 
şahıslara benimsetmek suretiyle; tarım, nüfus 
ve beslenme meselelerimizin halline yardımcı 
olunmuştur. Tarım ürünleri talep ve üretim 
projeksiyon çalışmalarının daha birçok fayda
ları olduğu aşikârdır. Bir defa gelecek yıllar 
kalkınma programlarımızın hazırlanmasında, is
tihsal kaynaklarımızın gereği gibi kullanılma
sında ve geliştirilmesinde ve istihsalde kullanı
lacak su, gübre, ve tohumluk, damızlık, ilâç, âlet, 
makina, teknik eleman, kredi ve benzeri gibi 
çeşitli imputların programlaştırılmasmda bu 
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projeksiyonlar bize en önemli ip uçları yer
mektedir. 

Bundan başka gelecek yıllarda hangi ürün
lerde talep artışları, dar boğazları ve sıkıntılarla 
karşılaşabileceğimizi ve bunların giderilmesi 
için şimdiden ne gibi tedbirlere başvurulması 
gerektiğini yine bu projeksiyonlar bize açık ola
rak göstermektedir. Makro bir görüş olsa dahi 
tahmine dayansa dahi hiçten çok daha iyi bir 
çalışmadır. Bir istikamet veriyor, nereye götü
receğimizi, ne yapacağımızı tesbit yönünden bil
hassa inputta diğer teknolojik vasıfların geliş
tirilmesinde gayet tabiî ki, tarım uzun vadeli 
olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Bildiği
niz bizde bir tarife var : «Çiftçinin bir eli top
rakta bir eli Allah'ta. Bu tarif, Garpteki mede
niyette biraz daha başka türlüdür. Söylenişe gö
re çiftçi bir ayağı toprakta ve başı bulutta olan 
uzun bir adamdır.» îşte uzun vâde içerisinde 
gereken tedbirler alınmadığı takdirde ge
çici senelik programlar içerisinde şu ve
ya bu konjonktür oynamalarına göre istih
sale istikamet vermek tarımda büyük dar boğaz
lan yaratır nitekim şimdiye kadar ki, konuşma
larımız her sene yıllık bütçelerde sene içinde 
duyduklarımız, gördüklerimiz ve işittiklerimize 
istinadetmiştir. Ve o yönde tarıma bir istikamet 
çabası içerisine atılmışızdır. Ancak bu konuda 
geçmişte emeği geçen ve aşağı - yukarı o gü
nün şartlarına uygun oldukça da ileri görüşlü 
bir adam olan Sayın Hocamızın zamanında, okul 
konusunda ve bâzı inputlar yönünden Devlete 
bağlı teşekküller halinde o günkü ekonominin 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir adım 
atılmıştır. Bunu burada şükranla kaydetmek 
isterim. Onun dışında tarımımıza yön vermek 
bakımından Meclislerimizin ve Bakanlığımızın 
bugüne kadar bir sisteme oturttuğu, henüz bir 
uzun vâdeye veyahut 5, 6, 7, yıllık bir prepers-
pektif içinde gelişmeyi sağlıyacak hiçbir üretim 
politikasına veya input temini politikasına ras-
lamak mümkün değildir. Biraz sonra bu husus
ları rakamlara dayanmak suretiyle Yüce Sena
toya arz etmeye çalışacağım. 

Şimdi bu yaptığımız projeksiyon çalışmaları 
gene bir heyetimiz tarafından redaksiyona tâbi 
tutulmaktadır. Öyle zannediyorum ki, Mart ayı 
içerisinde bu çalışma tamamlanacak ve bastırı
lacaktır. Gayet tabiîdir ki, sözlerimin başında 

da belirttiğim gibi, projeksiyon çalışmaları bir 
makro hedefler çalışmasıdır. Katiyet ifade et
mez. % 50 - 60 asgari istihsal hedeflerini göste
ren çalışmaları istihdaf etmektedir. Bununla da 
tarımda 2000 yılma doğru nereye ulaşacağımızı, 
hangi temel mahsullerden ne randıman sağlıya-
bileceğimizi artan nüfus muvacehesinde halkın 
gıda ihtiyacının hangi yollardan ve ne şekilde 
teminat altına alınacağı konuları üzerinde has
sasiyetle duruluyor. Şimdi bu projeksiyon çalış
ması bize yeni bir şey öğretiyor. Öğrettiği bu 
şey nedir üzerine eğiliyorum. 

Diyoruz ki; Türkiyemiz 78 milyon hektar 
bir arazi varlığına sahiptir. Bu 78 milyon hek
tarın. arazi değerlendirilmesi yönünden yuvar
lak olarak 26 - 27 milyon bir hesaba göre ve 
diğer bir istatistike göre 24 milyon, gene diğer 
bir görüşe ve ankete göre 23, 24, 26 milyon ara
sında değişen bir kültür arazisi aşağı - yukarı 
27 - 28 milyon hektar. (Bu rakamlar bana göre 
düşük bir rakamdır) ilâveten meralarımız var 
10,5 milyon civarında bir orman arazisi olduğu
nu istatistikler söylüyor bize. Bir araştırmaya 
dayanmıyor, daha ziyade anket mahiyetinde 
toplanmış rakamlardır. Yani kültür arazisi, me
ra arazisi, orman arazisi kesin hudutlan mik
tarları yönünden elimizde araştırmaya, ilme, 
tekniğe dayanan maalesef hiçbir ölçü yok. An
cak bildiğimiz bir şey varsa, sarf edilen tohum 
ve Ziraat Bankası köy kredilerinden elde edi
len anketler neticesinde kültür arazisi hakkın
da veya bâzı bakanlıkların yaptığı çalışmalar ve 
benden evvel söz alan hatiplerin de belirttikleri 
gibi, anket mahiyetindeki çalışmalardan ibaret
tir. Bu projeksiyon çalışması bize diyor ki; bu 
arazi varlığı üzerinde dururken ve poliekolojik 
karakter taşıyan bir üretim potansiyeline sahi-
bolan memleketimizde, üretimin temel gıda mad
delerinde nerelere kadar ulaşabileceğimizi ra
kamlar halinde ifade etmekte. Benim burada 
an abatlar:*. ile vereceğim rakamlar; ki, projeksi
yon çalışmalarımızın redaksiyonu bittikten son
ra daha katî rakamlar halinde ifade edilecektir. 

Buğday üretimi, aşağı - yukarı 28 - 30 mil
yon tona çıkabilecek, yekûn hububat üretimi 
40 ilâ 45 milyon ton arasında değişebilecek. 
Meyvacılığımız ve diğer sebzelerimiz bugünkü 
istihsalin 3 ilâ 5 misline erişecektir. Çünkü 
ürün çeşitlerine göre artış imkânları memle-



C. Senatosu B : 30 1968 

ketin mevcut potansiyelinde vardır, tabiî 
İd, bu potansiyeli tetkik ettiğimiz samanda 
genel görüş olarak, birim sahadan âzami veri
mi de kabul etmişizdir. Bizim, birim sahada 
âzami verim anlayışımızda; bulunduğu ekoloji
deki mevcut yağış miktarı veya su miktarı-
:-m ve jetasyon müddeti içerisinde mevcut sı
caklığı nazara alarak, kuru maddeye faika-
bül ettiği miktarındaki üretimi yapmaktır. 
Yoksa bilfarz Orta - Anadolu'da buğday saba
sında birim alanda 170 kilo değeri 350 kg. 
ma çıkartmak birim sahada âzami verimi ifa
de etmiyor. Orta - Anadolu'nun iklim şartla
rında veya geçit iklim şartlarında o mıntaka-
mn ısı yekûnunu nazari olarak elde edilmesi 
icabeden kuru maddeye erişmesi için gereken 
gayreti sarf ettiğimiz takdirde elde edece
ğimiz miktarı, biz, birim sahadan âzami ve
rim olarak kabul ediyoruz. Hesaplarımız da 
o esasa göre yapılmıştır. Bu bir nazari görüş
tür, bir teorik tariftir ama yalnız su, yağ
mur ve ısının yanında, bir de, gayet tabiîdir 
ki, bu üretimi sağlamak irin lüzumlu inputla-
rın temini yani kendi ekolojisi içersinde en 
yüksek teknolojik vasfa aidolan tohumluğu:1. 
temini, şartlardan biri yine kendi ekolojisi 
içersinde rasyonel bir gübreleme ve bıı güb
reyi zamanında temin edip vermek şartiylo 
iyi bir mücadele metodunun tatbiki ile vs 
bunun yanında tarla hazırlığı için iyi bir 
meydan istasyonuna gitmek kayıt ve şartı ile 
Türkiye'de üretim hedeflerini makro görüş ola
rak bu şartlara dayattırmak suretiyle tesbit 
etmiş durumdayız. Yine bu çalışmanın bize 
sağladığı diğer önemli bir say ise biz hangi 
ölçülerde ve hangi düz m içersinde sonuca 
erişebiliriz? 

Değeri senatörler; geçmişte, yani insanlı
mın kuruluşundan bu yana insanların toprakla 
ilişkilerini tesbit eden çeşitli görüşler var. Bu 
görüşler ilmin ışığı altında bâzı yerlerde mâ-
kes bulmuş, bâzı yerlerde bulmamış, uzun 
uzun tartışmalar yapılmış. Fakat en sonunda 
ekonominin, tekniğin, ilmin emrettiği sis
temler bulunmuş ve onun gerektirdiği yol
ları bulan milletler tarımlarını daha çabuk 
geliştirmişler. Bunu sadece ilimden uzak şu 
veya bu gazete kupürlerinde, şu veya bu dedi
koduda, su veya bu neşriyatta, şu veya bu 
zümrelere dayatıp üzün uzadıya dedikodu 

mevzuu yapan, ki, adına geri kalmış ülke-
sr de&igimis milletlerde de bir sistem müna-\ 1 - . 

kaşa mevzuu olup gitmekte. Şimdi geliyoruz 
oraya. Geçmişte insanlar değerli ilim adam
larının elinde bu konunun gelişebileceğini ka
bul etmişler. Bu arada Hamburg'la yayınla
nan bir bilim k'tabında- da bu durum bütün 
açıklığı ile belirtilmiştir. Ben mevcut kitaplar
dan bir tanesini bura-va getirmiş bulunuyorum. 
Keza bunlardan yüzlercesi de mevcuttur. 
Tarım reformu münasebetiyle daha öncede 
belirtt :ğimis gibi, getirdiğim bu kitabın ilk 
baş sayfasını açıyorum, İlk olarak bir mar-
kentilist toprak görüğü var, bir sosyalist 
toprak görüsü var, bir ileri sosyalist top
rak görüşü var, bir liberal toprak gö
rüşü var. Âlimler bunları ele alıyor iktisat
çılar, işletmeciler u*un uzadıya tartılıyor ve 
en sonunda netice olarak, biraz önce de arz 
ettiğim gibi; ilme, tekniğe ve matamatiğe 
dayandırmasını başaranlar bu dâvayı hallet
miş, buna mukabil dedikoduya yer verenler 
ise hâlâ münakaşa halinde devam ediyorlar. 

Temel görüşe girmeden önce bunlara işa
ret etmeikto fayda gördüm, ve onun için be
lirttim. 

Simdi gelelim, tarımda mı reform, toprak 
da mı reform konuluna : Matamatik görüşler, 
rpkamlar çıktjfh. "aman ben de öyle kaydetmiş
tim diyor ben onu dememiştim, canım diyor. 

Bizde toprak reformu dedik, ama aslı bu 
dedik. Yani onunla bunu karıştırıyorsunuz. 
Biz ne dedik? Bizim de görüşlerimiz var. Ben 
bunun karşısındayım, toprakta reformun karşı
sındayım. Sen dersen, ben de alırım S , top
rak da reformun karşısındayım. Fkirinizi kris-
talleştirm getirin.. 

Henüz fol yok yumurta yok, kanun gelme
miş ve keza bir görüş belirtilmemiş Yüce Mec
lise, söz alan herkes, her hatip, aşağı - yukarı 
tarımda mı reform, toprakta mı reform konu 
suna değiniyor. 

Bir mevzu 'hazırlanır, tezgâhlanır, Yüce He
yete sevk edilir; yine karşı görüşler, mukabil 
görüşler hazırlanır, getirilir. İlmin, tekniğin 
süzgecinden geçirilir ve sonra münakaşası yapı
lır. Netice de. hangisi bizi realiteye götürüy or
sa, hangisi ölçüp biçmeye imkân veriyorsa o 
görüş kabul edilir. Bu bir aşk ilânı değil, bu 
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bir hayalle, sununla bununla bir kimseye hi
tabetine değil, bunun aslı işi matematiğe oturta
cak, yaygaraj^a boğulmıyacak. 

Ne diyor toprak reformcusu? Şimdi bir sa
yın arkadaşım. 

Benim, toprak reformunun karşısında olanla
rın, demogoji yapmak için söylemiyorum, ben 
âciz bir kimse değilim ki satılmış kimse de de
ğilim. Kim der onu? Bilgisi olmıyan adam ve 
bundan yarası olup gocunan adam der. Ben 
niye diyeceğim satılmış adam. Madem kendi
me güveniyorum, işi matematikle, teknikle, ilim
le izah ediyorum. Aslında Anayasanın hükmü 
de bu. Eğer Anayasa matematiğe, tekniğe ve 
ilme dayanan bir görüşü kabul etmiyorsa o ya
sa değildir ki, yasa olamaz o. Yasa olması için 
bu görüşü kabul etmesi lâzımdır. Medeni, kül
tür sahibi Türk Milleti buîıun dışında hiçbir 
görüşü kabul etmez. Eğer Anayasayı Büyük 
Millet kabul etmişse bunun ilme, tekniğe ve 
ekonomiye dayalı olduğuna inandığı için kabul 
etmiştir. Bunun dışındakiler fasaryadır affe
dersiniz lâftır, güzaftır. Her şeyi matematiğe 
oturtacağız, gelecektir bu. Şimdi, hakikaten 
bir endişe mi var? Adalet Partisi Hükümet prog
ramında öngördüğü ve Yüce Meclislerinden ge
çirdiği şeylerde bir ipe un serme politikası mı 
güdüyor ki bâzı arkadaşlarımız endişe izhar 
ediyor? 

Tarımda reform, toprakta reform şeklinde 
ikide bir, tasarı gelmeden şu veya bu kaynakla
rı, şu veya bu maksatla, bilmiyorum maksat ne
dir anlamıyorum, anlamamıza da maddeten im
kân ybk. Demin de söyledim görüşler kris
talleşir gelir, münakaşa konusu olur, ondan 
sonra çıkılır söylenir; ben bunu istiyorum, is
temiyorum. Ama hiçbir şey yok. Niçin ça
buk gelmiyor? Kolay mı bu? Öyle oturup rakı 
masasında muhabbet etmeye gelmiyor ki iki 
satır yazıp getirmeye. Kanun bu. Öyle şey 
yok, böyle bir şey olamaz. Ben geldim. 

Sayın Yem Kürsüsü Hccam, Sayın Ömer Ho
ca bir buçuk seneden beri bir Mera kanunu ha
zırlıyor. Tek bir madde, birbuçuk yıldır. 

Tarım reformu tasarısına iştirak ettiğim za
man, bu kanım üzerinde birbuçuk sene çalıştım 
ama beğenmiyorum diye buyurdular, ilim ada
mı böyle söyler. Olur bu. 

| Şimdi sadece tevhidi arazi konusunda arka
daşlarıma rica ettim, ama onlar efendim Mec
liste kitap nümayişimi yapmak istiyorsunuz de
diler. Sadece tevhidi arazi konusunda 47 tane 
kitap bulunmaktadır, 47 tane. Tabiatiyle her 
konusu için. Oturacaksın bu bir kanun, temel 
kanun bu, göz nuru dökeceksiniz sekreterya 
kuracaksınız. Kitap ve ilmî kitaplar tercüme 
ettireceksiniz ve bu arada bünyemize uyup uy
madığını araştıracaksınız, unuttuklarımız var 
mı yok mu, bunlar üzerinde hassasiyetle dura
caksınız. Bu öyle gece yarısı hazırlanıp sabaih-
ları Meclisleri toplayıp onlardan geçirilecek bir 
kanun değil ki. Ve zaten sürüden koyun kap
maya gelmedik M. O şekilde getireceğiz ki, ce
miyetimize ve milletimize devamlılık arz edecek, 
onu saadete götürecek, nifaktan kurtaracak, 
dedikodudan uzaklaştıracak ve kötü cereyan
lardan uzak tutacaktır. 

Aksi halde oturursun bu yazmış şu yazmış... 
Şevket hocamın yazmış olduğu kanundan iki 
paragraf, ötekisinden beş paragraf alırsın. An
cak, bu sözlerimden de etüdedilmesin mânası 
çıkarılmasın, biliyorsunuz yanlız bizde değil 
bütün kanunları dünyada mevcudolanları göz
den geçirmek zorundasınız. Ama bizim düzle 
mimizin içinde yaşıyanların gayet tabiî yani 
Devleti kuranın, verdiği istikametteki devlet
lerin bünyelerindekini kasdediyorum. Yoksa 
benim rejimimin dışında, benim görüşümün, 
inancımın, örfümün, ananemin, transmisyonu
mun dışında, en ufak bir görüşü ben getirsek 
dahi siz benden değilsiniz diyerek atar adamı 
millet, bu büyük millet biraz sonra imputlar-
da da bunları belirteceğim. O halde tarım re
formu mu yoksa toprak reformu mu? Ne ge
tiriyor sun burada? 

Anayasanın hükümlerini tekrarlamakla ne
dir kasdmız? Aynen intibak ediyoruz. Anaya
sa ne diyorsa onu aynen intibak ediyorum. Ay
rı olabilir. En iyi şekilde değerlendirecektir. 
En iyi şekilde değerlendirilecek sayı, mataına-
tik istiyor, almteri istiyor, gayret istiyor, 
bilgi istiyor. Türkiye'de bu güç de vardır. Bu 
düzeni getirecek teknik güc de mevcuttur. Mü
hendis mekteplerimiz de vardır. Ziraat fakül
teleri de mevcuttur, her yönüyle mevcuttur. O 
bakımdan ihtiyacımız da yok. O halde biz gö
rüşümüzü getirelim, ondan sonra oturalım, ko-

I nuşalım. . * 
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Diğer bir konu : Ben hakikaten «satılmış» 
kelimesini hatırlamıyorum. Söylemeye de tenez
zül etmem. Benim elimde bir kanun var. 

Sayın Başvekilin «Anayasayı ihlâl ve Anaya
sa hükmünü ihmal Türkiye'de dağıtılacak top
rak yoktur.» demesi münasebetiyle bir gensoru 
verilmiş, o gensoruyu veren partili arkadaş
ların, Büyük Meclise sunduğu bir kanun var 
elimde. Şurada, kanun teklifi bu, şer de de
ğil, iftira da değil. Ben bunu buldum Mecliste, 
elimde duruyor. Bunun içerisinde görüşler var. 
Bu görüşleri aldım eleştirdim. Bu görüşler di
yor ki, biz toprak reformu istiyoruz, burada 
var, şeriatı getirmek istiyenler, ağalık rejimi
ni kurmak istiyenler ve bu suretle milletin rey
lerini, ağaların yaptırdıkları baskı ile diyor, 
burada aynen var. Sizin sözlerinizi tekrar edi
yorum. Burada var, isterseniz aynen okuya
yım. Bunlara vesile veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen Genel 
Kurula hitabederek konuşun, şahıslara hitabet-
meyin, gruplara, zümrelere hitabetmeyin. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Evet, teşekkür ederim Sayın Başka
nım. Köy komisyonları kuracağız, bu komis
yonlara büyük mülk sahipleri iştirak ettirilmi-
yecek, birer uzman tâyin edilecek. Maalesef 
bu uzmanın tarifi de yok. Uzman mıdır, ko
miser midir bilmiyorum, itiraz hakkı tanını
yor, itiraz etmesi için arazisinin 10 senelik ver
gisini vermek suretiyle ancak mahkeme aça
bileceğini ileri sürüyor ve ondan sonra da daha 
korkuncu, üç sene içinde mülk sahiplerinden 
başlamak üzere topraf reformunun yürürlüğe 
girdiği dakikadan itibaren 3 sene sonra tamam
lanıyor bu kanun. 

Şimdi böyle bir kanun ister istemez bana 
Lenin'in ihtilâlden önce herkese toprak verile
cektir parolası ile paralel. Peki 3 sene sonra 
ne olacak, doğanlar ne olacak? 15 sene sonra 
doğanlar, 25 sene sonra doğanlar ne olacak? 
Onlar bu vatanın evlâdı olmıyacak mı? Bu 
kanunun getirdiği şey bu. 

Ben bu kanun münasebetiyle Hükümetimin 
ve bakanlığımızın görüşünü açıkladım orada. 
E... bu kadar bir şeyi tahlil etme kudretini ha
iz olan bir insanın da, af buyurun, kendimi 
methetmiyeyim, çok ayıptır; ben kalkıp da, 
kelime bulamadım, satılmış, diye bir tâbiri kul-
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lanmama maddeten imkân yoktur. Hayır ola
maz bu. Şahsan ben kendim için sürçü lisan 
olsa dahi kabul etmem. Onu kullanmam ben, 
affedersiniz, bir tenezzül meselesi o. Türkiye'
de bu kanun teklifinin içinde bulunduğu gibi, 
bâzı istatistikî rakamlar her yerde var. Bun
lar, daha önce de belirttiğim gibi, anket mahi
yetinde. Hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. 
Hangi şey ölçülüp biçildi ki katiyetle ifade edi
yoruz? 

Bir görüşe göre işletme büyüklükleri arazi 
dağılışının elde mevcut Devlet istatistik Ens
titüsünün 1952 ve 1963 anketlerine göre; 

1952 yılındaki anketi şu kanun teklifini ya
pan zatlar esas kabul ediyor. Fakat 1963 teki 
anketi ise kabul etmiyorlar. Biz ise 1963 teki 
anketi esas kabul ediyoruz ve en esaslısıdır di
yoruz. Son ankettir diye belirtiyoruz. Ancak 
katiyet ifade etmemekle beraber, onu tahlil 
ediyoruz. Bakıyoruz ki, arazi dağılımı işletme
ler üzerinden hangi seyir içerisindedir. Ve de
min de söylediğimiz gibi, birim sahadan âzami 
verime götürecek üniteler ne olmalıdır, ilim 
ne emrediyor ve bizi nereye götürecek? Esa
sen bu konudaki görüşümüzü Hükümet progra
mımızda belirtmiştik. Fakat, işin tahliline gir
meden evvel kısa da olsa arz etmek istiyorum. 

Bakın ne diyoruz : Tabiî kaynaklarımızın 
en rasyonel şekilde işletilebilmesi için çiftçinin 
ve köylünün toprağı ile olan hukukî münase
betinin düzenlenmesi kesinliğe ve açıklığa ka
vuşturulması lâzımdır. Zirai reformun ve top
rağa ilişkin her türlü teşebbüsün temel hizme
tinde öteden beri devam edegelen ihtilâfların 
çözüm yolu, topluma ve kadastro faaliyetleri
nin en kısa zamanda bitirilmesine bağlıdır. Bu 
itibarla tapulama ve kadastro faaliyetleri üze
rinde artan bir hassasiyetle duracağız. 

Toprak politikamızın hedefi, tarımda top-
yekûn üretimin artırılması, modern işletmeci
lik esaslarına uygun şekilce toprak rejiminin 
düzenlenmesi, köylümüzün toprağa kavuşturul
masıdır. Ancak köylüyü kuru toprağa kavuş
turmakla iktifa etmemek gerekir. Çiftçinin 
kendisine verilmiş olan toprağı işleyip geçimi
ni sağlıyabilmesi için ucuz kredilerle alet, ede
vat ve diğer vasıtalarla teöhiz edilmesi gere
kir. Şimdi temel görüş olarak, çiftçiyi top
rağa kavuşturacağız. Doğru ve fakat hakiki 

j çiftçi haline de sokacağız. Çiftçiyi toprağa ka-

— 895 — 



C. Senatosu B : 30 7 . 2 . 1968 O : 2 

vuşturacağız diye mülk sahibinin mülküne hü
cum etmiyeceğiz. Buradaki temel görüşümüz 
mülkiyete dayalı, medeni milletlerin ölçüsünde 
Anayasanın kasdettiği mânada çiftçiyi toprağa 
kavuşturmakta: kasdımız. Bunun da çeşitleri 
vardır. Bu çeşitleri de biraz sonra izah ede
ceğim. Buna hangi yollarla erişeceğiz? 

Deniyor ki, eğer toprakta reform yapılmaz
sa ziraatte reform yapılamaz. Kim demiş bunu? 
Hangi memlekette var bu? Diyenler nereye 
götürdü ve sonra nereye rücu etti? TaMbede-
lim nereye gittiler ve nereden geri döndüler. 

Gördüğüm örnekleri tekrar bana kabul et
tiremezsiniz. Ne derseniz deyiniz matematiğe 
uymadığı için benim canım çıkar da, o bilgi 
benden çıkmaz. Bunun üzerinde de duracağım. 
Eğer getirdiğin konu matematiğe dayanıyorsa 
varım, ben de beraberim. Onun dışında hayal 
yok. Onun dışında istihsali köstekleyici ve ser
best insiyatifi baltalayıcı, yarınından emin ol-
mıyan insanlar haline benim vatanımı getirme
ye hiçbir kimsenin gücü yetmiyecektir. Çünkü 
büyük millet de bunun karşısındadır. Mesele bu. 

Şimdi rakamlara geliyorum : 

Muhterem senatörler; Türkiye'de 1963 an
ketlerine göre arazi dağılışı aşağıda belirttiği
miz şekildedir. 

Sıfır ilâ bir dönüm arasında 308 bin aile var. 
Bunlara biz arazisi olmıyanlar da, aşağı yukarı, 
diyebiliriz. 

Bir ilâ 50 dönüm arasında 2 132 291 işlet
me sayısı mevcuttur. Ve yekûn arazi varlığı
mızın % 68.6 sidir. Bu ise 5 219 248 hektar
dır. 4 

Yine 51 ilâ 200 dönüm arasında 853 425 iş
letme vardır. Total işletme yekûnuna oranı 
% 27.6 ve kapladığı arazi sahası da 8 775 000 
hektardır. 

Yine 201 ilâ 1 000 dönüm arasında 110 764 
işletme mevcut. Bütün arazinin işlenen araziye 
oranı % 3.6 dır. Arazi yekûnu ise 4 932 000 hek
tardır. 

Yine 1 001 ile 5 000 dönüm arasında 5 832 
işletme var, yekûn araziye oranı % 0,1. Bu da 
1 632 655 hektar. 

5 000 dönümün üstünde de 491 işletme mev-
vuttur. Bütün araziye oranı % 0,2 dir. Saha 
olarak da 513 000 hektar civarındadır. 

Şimdi alıyoruz bu 2 132 000 işletmenin, 
yani 5 319 000 hektarlık kısmını. Bir de 
308 000 dönümlük bir şey var. 

Bir ilâ 50 dönüm arazinin, aşağı - yukarı, 
% 32 si yeterli işletmeler halindedir. Türkiye'
de yani portakallıktır, limonluktur, çaylıktır, 
yani entansitesi yüksek, verimi yüksek olan 
mahsullere veyahut kesif hayvancılık veyahut 
şu veya bu şekilde entansitesi yüksek olanı böl
gelerdeki işletmelerdir, geriye aşağı - yukarı 
1,4 toprağı yetersiz, geçimi zor olan arazi işlet
meleri var. Buna inzımamen de 308 000 tanesin
de hiç yok. 

Şimdi alıyoruz 100 dönümden, yeterli hale 
getirmek için arazi tevziine gidiyoruz; hattâ 
bir hesaba 110 dönüm 120 diye bir rakam ve
relim, yoksa bu rakamları konuşturmak, demin 
de söylediğim gibi mevcut istatistik imkânlar 
bize verdiği içindir ki, bunların üzerinde duru
yoruz, aslında getireceğimiz, biraz sonra ifade 
edeceğim, tarım reformu tasarısında her şeyi 
araştırmaya bağlıyoruz: Buna mecburuz, çünkü 
aksi takdirde bir kör döğüşü gibi devam ede
cektir. Havza araştırmasına ve ilmî araştırma
ya tabi tutulup, kıymetlendirmeleri yapılma
dan hacma büyük ve küçük olanlar tâyin edi
lemez. Bunun başkaca yolu yoktur. Hazari gö
rüşle bu yürümez. 

Bir bakıyoruz ki, sadece bunlara 154 mil
yon dönüm arazi lâzım. Tamamlamak için, bu 
rakamlara dayanarak, eğer konuşmak istiyor
sak, bizim bir de 1 308 tane hiç toprağı olmı
yanlar var ki, onlara da 150 şer dönüm versek, 
bunlar tabiî nazarî, bu da 46, 47, 50 milyon dö
nüm eder ki, toplam olarak 200 milyon dönüm. 
Peki; biz bunların hepsini aldık yoluna getir
dik. 10 sene geçer, bu işçi Partisinin dediği gibi, 
bu 3 senede olacak iş değil. 

Kadastro Genel Müdürlüğüne soruyoruz; 
bu iş kaç senede biter? Diyorlar ki, 15 sene bel
ki de 20 sene sürecektir, diyor. Haydi; bunun 
10 senede bitirileceğini kabul edelim, 10 sene 
içinde her sene 10 000 aile artıyor ve nüfusu
muza ekleniyor. Kanun istisnai kanun olamaz 
ki. Onun bunun elinden mülkü gasbetmek için 
kanun çıkarılmaz ki. Şimdi kanunun yürürlüğe 
girdi herkese toprak verecek. Bu, 10 senede de 
artan nüfusu da nazarı itibara alırsak bunun 

î 100 milyon, 150 milyon dönüme çıkacağı görü-
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lecekter, ki yekûn da bir bakıyoruz 350 - 400 
milyon dönümlük bir arazi lâzım ki, hiç olmaz
sa yeterli olarak çalışma mümkün olabilsin. 

Bunu nereden bulalım? Verin adresini de 
biz de bulalım. Yani büyümez toprak. Silindir
le dağları düzeltemeyiz. Bunun bir yolu var. 
Ama biz sulhçü milletiz. Bize taarruz etmiyen, 
misaki millî hudutlarına taarruz etmiyen hiç 
kimsenin arazisinde gözümüz olmadığına göre, 
başka yolu yok. Başka bir yolu var. Nasıl? ilim, 
teknik yolu ile. Nasıl bahçeli ev, apartman var
sa tarlada da var, ama entansiteye götürmek 
için mülke dokunmıyacaksm, emeğe dokunmı-
yacaksm, alın terine dokunmıyacaksm, gözünü 
servet ve mülk sahibine dikmiyeceksin, servet 
düşmanı oİmıyacaksın ki, o gerçekleşsin aksi 
takdirde iptidai bir bünye ve strüktür içinde 
kalırsın ve sabana dayanırsın. Bütün dâva bu. 
Şimdi hesap ortada verdiğiniz rakamları ben 
de dile getirdim. Netice itibariyle rakam yok, 
arazi yok. Eğer Adana'daki, Maraş'taki şu 400 
veya 500 tane büyük çiftçinin arazisini diyor
san, bunun hepsi 513 000. Yani 5 000 000 dö
nüm, verilmek için lüzumlu olan 395 000 000 
dönüm arazi nerede? Sonra bu kanun devam 
edecek, bu kanun yürürlükte. 

Bir arkadaşım bana dedi ki, Maliye Vekili 
bâzı görüşlerin açıklanmasında, Tarım Bakanı 
herkese et, süt var diyor; ve 100 milyon nüfus 
beslenebilir diyor, bunun yanında toprak yok
tur diyor. Doğru söylüyorum. 

Her doğan Türk'e toprak yok ama Türkiye'
nin potansiyeli, demin de belirttiğim proj aksi
yonda bir nebze izah ettiğim sistemin içine itil
diği zaman ihtiyaç karşılanacaktır, işi lâfa bağ
layıp sana kadastro getireceğim diye, bu^ün 
git yarın gel diye, onu oyalayasm aradan. 15 
yıl geçsin. Ondan sonra dediğiniz her şeyi anın
da, senesinde bulmak zorundasınız. Kolay mı 
bu? 2,5 milyon ton gübre temin edeceksiniz, bir 
milyon traktör parkına gideceksin, bunları bu
lacaksın, bunları bulmadıkça üretim yok. Yük
sek verim kabiliyeti olur, bulacaksınız. Meyve
de de öyle. Götürüp de taban arazisine elma dik-
tirmiyeceksiniz, onları sisteme sokacaksınız on
ları getireceksin, îşte , bunları politika dolayı-
siyle yurt topraklarının en ücra köşelerine ka
dar değerlendirmek suretiyle krediye dayalı, 
yarınından emin, Türk çiftçisini yeterli işletme
ler halinde geliştirecek. Bu da olacak, Nitekim 
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ı biraz sonra rakamlar vereceğim. Bütün medeni 
âlem bu yolda gitmişken ve bu işi başarmışken 
"Diz de yapacağız. 

O halde netice olarak ve Adalet Partisi ola
rak diyoruz ki kısaca; bir memlekette hiç bir 
fayda sağlamıyan, sosyalist devletlerde bile ne
tice vermiyen, orta çağdan kalma toprak refor
mu yerine, hürriyet rejimine ve Anayasa niza
mına uygun, hukuk devletine yakışır, istihsali 
teşvik edici, mülkiyet esasına dayanan, kasıtla
ra imkân vermiyen bir tarım ve mer'alarmın ıs
lahını, su haklarını ve uygulama esaslarını içe
risine alan, arazi tevhidini, işletme bünyelerinin 
ıslahını, pazarlamayı, çiftçi teşkilâtlandırılma
sını, kiracılık ve ortakçılık ve diğer zirai tek
nik organizasyon ve mekanizmayı geliştirmek 
suretiyle tarım reformu kanunu tasarısı ile hu
zurunuza çıkacağız diyoruz. Netice itibariyle 
bu çalışmaların da içerisindeyiz. Hem de iktida
ra geldiğimizin ertesi günü bu işe başladık. De
min de Yüce Heyetinize arz ettiğimiz gibi, ko
lay bir iş değil, her maddesinin üzerinde uzun 
uzun durulmuş ve çeşitli kooperatif görüşleri 
belirtilmiştir. 

Faraza Bulgaristan radyosunu açarsınız, ar
kadaşlarımın da söyledikleri gibi, hergün biri 
çıkıyor «ben o kadar saadetliyim ki, annem ba
bam da arasiyi verdik, ikimiz de kooperatifin 
memuru olduk» diyor. O da kooperatif, bu da 
kooperatif. Çeşitli kooperatifler var. Bunların 
hepsi ferde insiyatif veren çiftçinin gelişmesin
de büyük rol oynıyan ve bunun esaslarını ön
gören, kredisini geliştiren bir teşkilâtlanmanın 
içerisine gireceğiz. Türk vatanı elbette ki 100 
milyon insanı da besliyecektir. Bunları da mak-

j ıo görüş olarak, demin de arz ettiğim gibi, ana-
| hatları ile birlikte getireceğiz. Şimdi tarım re

formu hakkındaki temel görüşlerimiz bu olmak-
i la beraber yine Meclisteki geçen konuşmam mü-
i nasebetiyle burada bâzı hususlara da cevap ver-
I mek istiyorum. Bu cevaptan önce ben orada ne 
j eledim? Bunu tekrarlamak istiyorum. O konuş-
\ mamda demişim ki, «Tarımda toprak reformu 
j istiyen yalnız bunlar değil; ama buna taraf -
j tar olan bâzı görüşler de vardır. Bu mealde de-
İ ğil de, bilemiyorum, demişim ki 1929 da, 1936 
! da, 1940 da ve hattâ 1945 ve 1946 da çıkarılan 
| kanunlar kendi zamanlarına aidolup arazimiz-
j de ve arazi varlığımızda bir gelişme yaratmak 
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istikametinde ve mülkiyete götüren yollardır. 
Fakat bunlarda bası noksanlıklar olduğu için 
ve o günün şartları içindeki imkânsızlıkları yü
zünden tam realize edilememiştir. Veyahut da
ha geniş mânada tatbik imkânına belki de tek
nik güce o günlerde sahip değildi. Vatanımız 
henüz harpten çıkmıştı, şudur budur. Fakülte
lerimiz şöyle gelişmiştir. Bunların hepsini ka
bul ediyoruz, iftira da etmiyoruz. Ama yine bu 
paraleldeki hareketler bize bâzı gıcıklar veri
yor. Bfe bunlara cevap verirken bâzı muhitler, 
sanki kendilerine hücum ediliyormuş gibi bir 
hissin içine itiliyorlar. Bunu biz anlıyamıyoruz 
işte. Bu ne demek? Bu, sizin görüşünüz değil 
ten sizi kas iletmiyorum. Eer kim olursa olsun, 
ben şunu kastediyorum; eğer siz de o görüşte 
iseniz sizi de kastediyorum. Başka bir diyece
ğiniz var mı? (Gülüşmeler) Yok değilseniz hür
metim var, bir şey de diyeceğim yok. Sonra di
yorum ki, bıı görüş veya bundan daha hafif bir 
görüşün temsilcileri; Türkiye nüfusu 15, 20, 30 
milyon iken ki, 1986 yılına kadar halkın bes
lenmesi temin edilememiş; dışarıdan et, yağ ve 
buğday maddeleri gibi her yıl gıda maddeleri 
ithal edilmiştir. 

Bu arada sanayileşme ve petrol politikası 
neticesinde halka fincan ile gazyağı dağıtılmış, 
yorgan yüzü ile ölüler gömülmüş ve en büyük 
hediye olarak hastaya seker ve elma götürülmüş, 
portakal ile muz ise köy okul kitaplarında 
okutturulmuş, buğday ekmeğini arpa ekmeği
nin yanına katık yapan, çimentoyu çıkın için
de sakîıyarak çanak ve çömlek yapıştırmada 
kullanan halk, hergün yeni bir sloganla uzun 
seneler aldatılmış. Bunu yapanların bugün Tür
kiye'nin sanayileşmesinde ve tarımsal kalkınma
sında büyük iddia peşinde olması ve bu iddiala
rını getirip hepsini toprağa bağlamaları kendi
lerini Türk efkârı umumiyesi önünde hergün 
biraz daha gülünç duruma düşürdüğünü açık
lamak isterim demişim. Şimdi acaba Türkiye'de 
Türk Milleti bu görüş sahiplerinin iddia ettiği 
kısır bir görüşle mi yoksa ilim, teknik, ekono
mi ışığı altında büyük Türkiye, güçlü Türkiye 
olma yolunu mu bulacaktır. Her doğan çocuğa 
süt, et ve ekmek gibi her türlü gıda maddeleri 
temin edilecektir. Fakat toprak kaynaklarımız 
her doğan Türk ailesine verilecek durumda de
ğildir. 
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Matematiğe dayanan bu görüşlerin ışığı al
tında, yekûnu henüz bilmiyen devlete ait arazi
den başka, hukuk devleti anlayışı içinde her 
medeni memleketteki gibi tapusu ile parasına 
itibar olan, büyük Türkiye'nin Başvekili Sayın 
Süleyman Demire!'in ileri sürülen ölçüler içinde 
mülkiyeti zedeliyecek Türk Devletinin medeni 
alemdeki itibarını sarsacak bir Toprak Eefor-
mu Kanunu ile dağıtılacak toprağın olmadığını 
söylemiş bulunduğunu huzurunuzda belirtirim. 
Buraida ne var? Anayasa mülkü teminata alı
yor hukuk devletini esas sayıyoruz, hürriyet re
jimini esas sayıyoruz. Tamam bir iddiamız da 
var. Diyoruz ki, çıkında çimento saklanmıştır. 
aynen bu doğrudur, fincanla gaz yağı dağıtıl
dığını söyledik. Bunlar birer vakıa O saman 
17 veya 18 yaşında bir niyabetle mi idare edili
yordu, şimdi mı aklınız başınıza geldi? Mesele 
bu. Biz de Kuvayı Milliyenin çocuklarıyım. Be
nim de babam, dayım ve amcam orada şehit ol
muştur, yalnız siz değil Müsaade edin de biz de 
düşünelim. Tamam mı? Bütün dâva bundan iba
ret olduğuna göre, rakamlara tekrar bakıyoruz. 
Medeni âlemdeki düzen ne şekildedir? Ona ba
kıyoruz. İşte Size tekrar okuyorum. 1955 - 1956 
ya 1959 - 1960 a göre Almanya'daki mevcut ta
rımdaki nüfusun genel nüfusa oranları, 1955 te 
sırasiyle 19 iken, 1963 - 1964 te- bıı 11,S a düş
müştür. Avusturya'da yine yukardaki sır?ya gö
re 28 iken 20 ye inmiş, Belçika'da 9 iken 6,3 e 
düşmüş, Kanada'da 17 iken 11,5 düşmüş, Dani
marka'da 24 iken 18 e inmiş, İspanya'da, ki bu 
enteresandır, 44 iken 37 ye düşmüş. A.B.D. de 
10,9 iken 7,9 a düşmüştür. Bunların hepsini sı
ralamak mümkün. Ancak kıymetli zamanlarını
zı fazla almak istemiyorum. Demek İri belirttik
lerimiz gerçek. Her doğan Türk'e toprak mev
cut değil fakat bu saydığım memleketlerde her 
Alman'a ekmek, et, süt var, ama Doğu Alman
ya'dakine yok. O yine sırada bekliyor. Mesele 
bu (Alkışlar) (Müdahaleler) Hayır, Doğu - Al
manya'da stüdyo var. Müsaade ederseniz bi
lelim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Saym Dağdaş, lütfen karşılıklı 
konuşmamanızı rica ederim. Çtinkü sükunu bo
zarsak anlaşılmanız güçleşir. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Batı Almanya ile Doğu Almanya'nın 
arazi varlığı birbirleri ile kıyas edilenıiyecek 
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kadar büyük ve verimlidir. Pomeranyayı bili
rim, patates deposudur. Silezyayı bilirim pan
car deposudur. Prusya'yı da bilirim. Onun iğin 
ezberden konuşmam, merak buyurmayın. 

Toprak reformu veya tarım reformu müna
kaşalarını yapmaktan hiç kimseden çekinmiyo
ruz. Allahtan başka. Çünkü büyük millete biz 
hesap vereceğiz ve hiçbir zaman da günümüzü 
gün etmiyoruz. Bütün gücümüzle bu tasarıyı ha
zırlamaya çalışıyoruz. Yüce Meclisimize ve se
natoya takdim edeceğiz. O gün geldiği zaman 
görüşleri olanlar lütfen buyursunlar. Her çe
şit münakaşaya hazırız. Bir ön görüş olarak eğer 
şu veya bu ayak tıpırtısı ile bundan vaz geçi
lir deniyorsa, sakın hayal etmeyin. Bundan, biz 
ölürüz de vaz geçmeyiz. (Alkışlar) 

Şimdi üretime geliyoruz: Bu projeksiyon ça
lışmalarımız oldukça bize cesaret vermiştir. Ya
ni teknik gücümüzün şu veya bu baiskı grupları 
altında acaba 100 bin ton, 200 bin ton tohum 
üretirsek elimizde kalır mı? Acaba bir milyon 
2 milyon ton gübre getirsek taşlaşır, sonra biz
den de hesap sorarlar mı? Tamam mı? Şu veya 
bu ağanın amaline hizmet etti diye bize de he
sap sorarlar mı şeklinde endişeleri de bertaraf 
ettik. Aslında Türkiye'de Ağa yoktur. Var. var 
ağa. Çünkü köklü bir milletiz, her yerde asil 
vardır. Köklü olan millette vardır. Hem de 
1 000 sene, 1 200 seneye dayanan geçmişimiz 
vardır. 

Bendeki ağa, hamiyetli, şefkatli, sofrası olan, 
fakire el uzatan ve el tutan kabiliyetli kişi. Baş
ka yoktur. İsim yok. Bunları ileri sürenlerin bir 
kısmı çıkıp da ağa var. Benden evvel konuşan
lardan biri ağadan bahsetti. Bir zamanlar lüple 
aradılar. Ancak 55 ağa buldular ve sonunda 
yapılan tetkikte onların da ağa olmadığını gör
düler, serbest bıraktılar. Öyle ise yok ağa. Tür
kiye'mizde ağa yoktur, bir ağa düzeni yoktur. 
Ben şahsan görmedim, ama ağabey veya abi 
vardır. Elbette ki, benim örfümü, geleneğimi, 
transmisyonumu baltalıyabilir misin? Böyle bir 
şey olamaz. Yani Türkiye'de tek, monoton bir 
tâbir yoktur. Bunlar var. Ama bunlar da saygı 
işaretidir. Türkiye'nin beyi olacak, efendisi ola
cak, ağası olacak. Bu gayet tabiîdir ve ebediye
te kadar bunlar bulunacaktır. Ancak bu benim 
dediğim anlamda ve benim dediğim mânadadır. 

Söyledim; 1966 yılma kadar her sene buğday 
ithal ediyorduk, yine 1966 yılına kadar her sene 

I likit yağ ithal ediyorduk. İktidara geldik, daha 
itimat oyu almadan bir öntoplantı yaptık. Likit 
yağı ne yapacağız, dedik. Derhal Ticaret Vekili 
namzedine vazife verildi ve, yine hemen peşin
den bilindiği gibi, gübre politikamızı da değiş
tirdik ve keza tohum politikamızı da hangi öl
çülerde yapacağımızı belirttik. Bu demek değil
dir ki, geçmişi unuttuk. Her iyi şeye minnetimiz 
vardır ve yine her iyi şeye vefamız vardır. Biz 
bunu hiçbir zaman inkâr etmeyiz o zaman baba
sını inkâr etmiş oluruz. Onu da biz yapmayız. 
Mesele bundan ibaret. 

Milletimin teknik gücü ben iktidara gelince
ye kadar şu veya bu müeseseleri kurmuştur. Be
nim şu andaki vazifem ilmin, tekniğin ışığı al
tında mevcut hizmetlerimizi âzamiye yükseltip 
onun, ayağına götürmektir. Bunu başarıyoruz. 
Örnek olarak, iyi bilirim, 1962 - 1963 yılında 
ben hem plânlamada idim ve hem de Millî Hu
bubat Komitesinin ve Millî Tohumluk Komitesi
nin âzası idim. 1962 ve 1963 senesinde biz halka 
20 milyon lira kredi Ziraat Bankasından ala
madık ve bu arada Şeker Şirketi olarak dedik 
ki, bize 20 milyon liralık kredi açarsanız biz to
humluğu üretiriz, yoksa üretemiyeceğiz. Ziraat 
Vekâleti bu 20 milyon lira krediyi alamadı. Niye 
alamadı? Çünkü halk tohumluğun kıymetini bil
miyor. Peki halk bilmiyorsa bunu plâna neden 
koydunuz? Peşinden dediler ki, verelim ama te
minat mektubu isteriz. Bunlar tüccar mı? Hani 
ya siz halktan yana idiniz, çiftçiden yana idiniz, 
sosyal adaletten yanaşınız, nerede? Tüccar te
minat mektubunu bulamıyor, tohumluk pek ta
biî tevzi edilmiyecek. Elbette ki, depoda kala
cak. Stokta kaldığı için de mesul arkadaş mu
hakkak ki, endişeli olacak. Bununla da ilgili 
bâzı rakamlar elimde mevcut, biraz sonra ifade 
edeceğim. Dünyanın hiçbir yerinde köylü iyi to
humluğu peşin pxara ile alamaz. Krediye daya
nır. Gübre de aynı şekildedir, traktör de keza 
öyledir. Kredisiz bunları hiç kimse alamaz ve 
hiçbir kimse bunu inkâr edemem. Bütün medeni 
âlem bunu böyle yapıyor ve biz de bunu yapa
cağız. Peki nasıl yapalım? İşte diyor ki, tapuyu 
göster. Sanki biz gelinceye kadar tapuların hep
si tamamlanmış ve tevzi edilmiş, biz gelince de 
bunları iptal ettik ve şimdi tapusuz olduğu için 
de kredi vermiyoruz; öyle mi? Böyle şey mi 
olur? Zilliyedlik müessesesi vardır. Ve her şey-

I den önce diyoruz ki, benim milletimin, benim 
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çiftçimin bir imanı vardır, borçla ölmek istemi
yor, ölse dahi evlâdına vebalim boynuna olsun 
diyor. Ben böyle konuşunca şimdi eminim ki işi 
şeriata bağlıyacak diyecek. Biliyorum inanç bu, 
Çünkü inanıyor buna ve eğer bu böyle ise be
nim borcumu da öde diyor. Bundan büyük te
minat ne var? Türk çiftçisi, sorarım size, kimin 
parasını yemiştir? Aşağı - yukarı 30 seneden 
beri Şeker Sanayii 7 000 köyde bu sistemi tat
bik ediyor. Kurduk mu müteselsil kefaleti ve 
üretme çiftliklerine dedik mi şu senin kapasi
tenle biz bu işi nasıl yürüteceğiz? Çok güzelsin 
ve fevkalâde bir kuruluşsun, ama bundan sonra 
daha iyi mataryelle uğraş, halkın ihtiyacı olan 
komersiyal tohum karakterini taşıyan tohumu, 
nüveyi götür bakalım. 1963 - 1964 te 5 000 dö
nüm alamadık fakat 1966 da 600 000 dönüm 
civarında nüveci çiftçiye taahhüt verdik ve to
humluk sertifikasyon kademesi yönünden de 
hiç de Devlet Üretme Çiftliği o kademe yönün
den geri kalmadı. 40 bin ton tohum aldık işte 
onun verdiği cesaretle bunu 800 bin dönüme de 
çıkarttık. Demek ki Devlet Üretme Çiftliği bu 
kademede de halka doğru gitmeye başladı. 
İleride de sertifikayı amaç, orijinal tohum ve 
onun ilersinde de fakültelerimizin, ilim müesse
selerinin araştırma merkezleri bunda yardımcı 
olacaktır. Bu şahaser düşünülmüş bir şeydir. 
Şimdi bunu ele almış; Tarım Bakanı Devlet 
Üretme Çiftlikleri kolhozların esasıdır, diyor. 
Sebep şu; gayet basit. Hürmetim olan bir sav, 
ile aramızdaki olan münasebetleri şu veya bu 
şekilde zedelemek istemem. En aşğı benim ka
dar milliyetçidir ve yine en as benim kadar hür
riyet rejimi, mülkiyet rejiminin savunucuları
dırlar. Bu dedikodu da vardır. Onun için arz 
ediyorum. Yok öyle bir şey. Kuruluş felsefe
sini bilen bir meslektaşım. Türkiye'de değersiz 
bir arazi nasıl kıymetlendirilir? Birinci kade
mede Devlet Üretme Çiftlikleri bu işi ba sarmış
tır. Ondan sonra da sadece, bakın burada hu
bubat yetişebiliyor diye onu da ispat etmiştir. 
Demin söylediğim arazi değerlendirilmesi vs bi
rim sahadan âzami verime götüren yerlerde iyi 
bir ekol olmuştur. Ama bu ekol içinde illâki 
devam edecek değil ki? Her geçen safhada bir 
kademe daha atlıyor. 4 aded fakülte kuruyoruz. 
Denemeye, araştrımaya dayanmıyan bir fakül
tenin de yetiştirdiği elemanların tecrübesi bakı

mından noksanlığı vardır, irtibatını da kuru
yoruz, o çağa da erişmiş vaziyettedir. Demek 
ki tohumluk yönünden iyi bir nüve vardır. Ada
let Partisi iktidara geldi ve imkânları buldu. 
1983 da tohumluk miktarı aşağı - yukarı 200 bi
nin üstünde, 1967 de 270 bin ile 280 bin tona, 
pamuğu ile, ayçiçeği ile birlikte yükseldi. 1968 
de de bunu 400 bin tona götürüyoruz. Ama kre
diye dayalı. Şahsan hiçbir zaman hatırımdan 
dahi geçmiyorki, demin bir hatibin belirttiği 
gibi, Türk Milleti gübreyi değerlendirmesini bi
liyor mu? O ne demek? Elbette ki biliyor. Ha
sıl bilmez? Türk Milleti bundan 200 sene evvel 
dahi, Selçuk devrinde dahi çöplüğünü tarlasına 
çekmiştir, öübrenin ne olduğunu o günlerden 
bori biliyor. Ama adamın basına vurmuşlar 
vay arkam demiş, Neden diye sormuşlar. De
miş ki, arkam olsa sen başıma vuramazsın. 
Param yok ki alayım bunu. Param olsa sen 
bana akılsız diyemezsin, işte biz bunu bulduk 
ve bu imkânı bulup ona verdik götürdük. Her 
nadası olana tohum ve gübre var dedik. Sonra 
ne diyoruz? 400 bin tona gidiyoruz. Belki de 
600 bin tona erişeceğiz. Ondan sonra sade bu 
değil dedik. Arsanın üzerinde apartmanı kabul 
edersiniz de, tarlanın üzerinde apartman olmaz 
mı? Yani entansite dediğimiz, tek katlı ev, çok 
katlı ev. iste mesele burada. Bunu bir araya 
getireceksin. Ne yaptık? Dedik ki Allah razı 
olsun, geçmişte bizim geçit bölgelerimizin buğ
dayları vardı, izah ediyorum, mesele şu: Bir 
çeşit buğdaya karşı, Türk efkârı umumiye-

j îinde, büyük endişeler, sanki vatan satılmış gibi 
| alerji uyandırılmak isteniyor. Sebep şu: Çalışan 

Türk çiftçisi bu imputları değerlendirmesin, şu 
birini sahada âzami verime giden ve teknolojik 
vasfı yüksek olan şeyler değerden düşsün ve 
biz yine gidelim her Türk'e toprak dağıtacağız 

I doğanımız doğru çıksın, ispat edilmiş olsun. Yok 
l öyle yağma. Türk Milleti bunu biliyor. Şimdi 
| bakınız demiştik ki; Sonora buğdayı, Mentana 
j buğdayı var. Akova buğdayı var, Floransa 
j buğdayı var ve bunların hiçbirisi ıslaha tabi 
| değildi, devamlı olarak tohum tazeleme yönün

den bir imkânımız yok. Geçit bölgelerimiz bü
yük bir potansiyel taşıyor, pamuk her sene 
üst üste, tütün ise taban araziye kadar kendini 
aldı gitti. Tohum yok. araştırdık yeryüzünde 
böyle bir şey Rusya'da da olsaydı getirirdik. 
Mamafih oradan da getirdik. Ama senelerce, 
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bir avuç, kendilerinde orabanşa mukabil tohum i 
vardır işte teknik arkadaşım buradadır. 1962 -
1963 te 10 defa yazılmıştır. Fakat alınmamış
tır. En sonunda Virnıori Müessesesinden üretil
miş 10 ton kadar Ünilevar kanalı ile bu memle
kete ora1-"! ansa tohum getirilmiştir, istendi ve
rilmedi. Verilip verilmediği de bizce meçhul. 
Onların ıslah kademeleri nedir bilemedik, bile
miyoruz da. Bu sefer dünyada bunu en iyi ya
pan kim dedik araştırdık. En iyi yapan Bokfel
ler Fondeyşinin Meksika'da kurduğu Hububat 
Islah Müessesesini bulduk, oradan getirdik, 
buğday geldi. Efendim; dendi ki; bunun adap
tasyon kabiliyeti yok. Ben burada bunun ilmî 
kısmını uzun uzadıya tartışmak istemiyorum. 

Çiftçiye deniyor ki, şu benim buğdayı —5 
dereceye kadar, 24 saat donu olmadıkça, veje
tasyonda 2 500 derecelik hararet sağlandığı 
müddetçe ve 1 000 mm. kadar yağmura taham
mül eden bir buğdaydır. Bunun % 80 nin 
adaptasyonu halen tamamlanmıştır. Kaldı ki, 
3 yıldan beri de Adapazarı müessesesinde bu 
da denenmektedir. Bunlar elimdedir. Bütün 
teknolojik vasıfları, ekmeklik vasıfları hepsi 
elimde. Karar verdik, buğday geldi ve buğ
day geldikten sonra da bir yaygara koptu. 
Amerika'nın pamuk stokları çok, bu pamuk sa-
hasma girecek ve pamuk rekoltemizi düşüre-
cekmiş ve dolayısiyle Amerika pamuk priyorite-
rini yükseltecekmis, Bu da «fil ile karınca ya
ri'?!, gibi bir şey. Simdi bu olacak iş değil. Bu 
yalan da tutmadı tabiî. Bu sefer dediler ki bun
lar getiriyorlar, ama dönüme 90 kilo gübre ve
rilecek, sen bunu hiç işittin mi? Peki ne ola
cak? Amerika'da gübre çok, onu satmak için si
ze veriyorlar bu buğdayı. Hulâsa, demin bir 
arkadaşımın belittiği gibi, köy köy dolaşıldı, 
bütün haşmetiyle ama bütün bunlara rağmen 
çalışkan ve kültürlü Türk çiftçisi bu buğdayı 
alch ve % 8!) oranında kışlık realize etti. Allah 
nasibe de e ek, baharda da 2 000 - 3 000 dönüm 
araziye ekim yaparak onu değerlendireceğiz. 
iyi ve vasıflı bir teknolojik hususu varıdır. Ni
ye getirdik? Gayst tabiîdir ki, getireceğiz. Da
ha düne kadar Akif Bey iyi bilirler, çok iyi bi
lirler, Mayıs ayında Adana'da buğday çıka
cak diye Karslılar dört gözle beklerlerdi. Şubat 
ayından sonra ekmek yoktu orada. Biliyorum 
onun için getirdik ve bu bir hakikat. Türkiye'

yi İM haşata kavuşturacağım. Adana'da 10 000 
santigrata kadar hararet vardır ve demin de bi
rim sahadan bahsettik bunun 3 500 ünü pamuk 
alıp götürüyor, gerisi ise boş ve sonra 600 -
700 mm. yağmur yağıyor, hepsi de kışın yağı
yor. Toprak strüktürü diye bir şey bırakma-
idi. Bunu ne ile pompa edelim? işte en iyi 
pompa budur, getirttik. Daha da ekliyeyim; 
iki mahsul, üç mahsul diyorsunuz. 15 Mayısta 
hasat var 50 dönüme, ver traktörü al ikinci 
mahsulü de. Daha da ne var? Yağ ihtiyacın 
mı var? Getir % 35 - 40 lık fıstığı gayet gü
zel münavebe esasına oturtmuşsun, işte bu da 
senin için yağ deposudur. 

Süt fabrikası kuruyorsun, münavebe bitki
si getireceksin, sulama şebekesi kurmuşsun, na
sıl getireceksin bunları? işte sadece Meksika 
buğdayının getirdiği ve yanında ürettiği şey 
ler. 170 kilo her sene üst üste pamuk için 100 
liraya kadar mücadele parası veriyoruz. Bunu 
Mukadder Bey çok iyi bilir. Oradan Vali idi. 
7 - 9 defa mücadele yapılıyor. Ben bütün bun -
lan nasıl önliyeceğim? Tütünde taban politika
sını tenkid ediyoruz. Fakat 5 milyon nüfus 
bundan geçmiyor. Ne ile alacaksın, tabana buğ
dayı sokacaksın? Tütün kadar bir gelir ge
tirmeden sokabilir misin onu? Yine çift mah
sulü orada da yerleştireceksin. Yolu bu işte. 
Demin de söylediğimiz gibi bizi 100 milyonu 
beslemeye götüren yollar budur. Biz bunları 
bulduk. Gübreyi aldık, rakamlar elimde. Bun
lar enteresandır arz edeyim: Bunlar lâf değil. 
Yaptık ve oldu. 1949 da gerçek rakamlar belli 
olmamakla beraber yani fayda değer rakamı 
yok; gübre ithalinde. 1950 den 1964 ün sonuna 
kadar alıp topluyoruz, yekûnu aşağı - yukarı, 
14 - 15 senede iki milyon tonu zor geçiyor, 
Ben geldim 3 senede 6,5 milyon tonun üstünde 
gübre tedarik ettik. Bununla da yetinme dim. 
Genel hatlarını belirtiyorum. Ne yaptık hatır 
lanır. 1963 te Azot Sanayii kapansın diye çaba 
sarf ©diliyordu, lüzumu yok deniyordu, Gittik 
oraya, 400 bin ton bir kapasite daha ilâve ettik, 
Mersinken 800 bin ton % 21 lik azot aldık, 350 
bin ton süperfosfat verecek müessesenin de te
melini attık. Bunu yapacağız. Her şey konu 
suluyor, ama biliyorsunuz Raman^da da sene 
lerce petrol vardı, o da durdu, o da bekledi, 
hep ve gazyağı fincanla dağıtıldı, işte bütün 
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mesele bilmek değil, yapmaktır. Adanalı arka
daşım sulamadan bahsediyor, doğrudur. Ben 
iyi hatırlarım; Seyhan nehri taştığı zaman ka
yık üzerinde teati edilen telgrafları; evet çok 
iyi hatırlıyorum. Bunlara gem vuruluyor, su
laması yapılıyor. Demek ki atı görünce ayağı
mız ağrıyor. Ben gelince her şey bugün nok
san. Sen gelirsin ismini bile anmazsm olmaz ki 
bu? Olmaz, insaf lâzım. Ama birleştiğimiz bir 
taraf var, iftihar ediyoruz. Demek ki, yapa
biliyoruz. Bunları onun için söylüyorum. Bir 
taraftan 2,5 milyon tonu 1969 da 4 milyon to
na, 1970 de 7 milyon tona çıkaracağız. Ama yi
ne bu bizim gübre ihtiyacımıza kâfi gelmiyecek, 
Yaptığımız projeksiyon hesaplarına göre 2000 
yılma doğru gübreyi 26 milyon ton civarında 
temin etmek zorundayız. Bu mübalâğalı bir 
rakam değildir. Eğer Meksika buğdayının 90 
kilosunu alır mukayese edecek olursak, sadece 
buğday sahalarımız için 20 milyon ton gübre
ye ihtiyacımız olacağı ortaya çıkacaktır. Ama 
biz 30 kilo üzerinden biliyoruz. Bütün bunlar 
şeyhin kerameti diye bir şey yok, asgari ra
kamlardır. 

Şimdi gübrede böyle. Ya traktör durumumu-
za gelince onu da izah ettik, huzurunuzda, bunu 
izah ettiğim zaman Türkiye o kadar zengin de
ğildir ata, öküze yedirecek kadar istihsalini. Bu
nu verim hayvanlarına, irat hayvanlarına yedi
receğiz. Fakat her 100 dönüm arazi sahibine bü
tün gücümüzle traktöre gideceğiz. Şimdi iki se
na içerisinde evvelâ bu prensipleri vaz'edccs-
ğim, geldiğim zaman elimde bir plân, bir pro
gram vardı ve bu plânda mevcut kıymet ise 6 000 
de dondurulmuş. Sen buna çıkacaksın, ispat ede
ceksin, etmezsen plân Anayasa hükmüdür, ihlâl 
ettin diyeceksin, bunlara uymak mecburiyetin -
desin 6 000 de dondurulmuş. 

1964 yılının sonuna kadar traktör- sayısı 
51 000 idi. Ben ne yaptım? işte rakamları ve
riyorum. Bu da gayet enteresan. 1964 te bir de
faya mahsus olmak üzere 6 622, 1965 ta 7 638, 
1966 da 10 974, 1967 de de 15 005 ve 1968 de 
20 000 olacak şekilde her şeyi hazırladım. Şim
di 1964 yılı sonuna kadar Türkiye'ye gelen trak
törler sayısı kadar biz getirmiş bulunuyoruz, 
Ama bu tamam mı? Bunun da sanayisine gidile
cek. Doğrudur. Aynen iştirak ediyorum. Ama 
mesele şu traktöre mi gideceksin yoksa at ile 

I cküz ve karasapanda mı kalacaksın? işte o pro-
I j aksiyon çalışmaları bunları getirdi bize. O hal-
I da ister yerli, ister ecnebi olsun, bunlar hesap işi-
[ dir, mizanını yapacağım, nerede menfaatim var

sa onun üzerinde duracağım .Bu teşebbüsün de 
I içindeyiz. Bunu da inşallah çok kısa zamanda 
I reaîize edeceğiz. Şimdi traktördeki durum da 
I bu. Gübrede bu tohumda bu ve okullarda başka 
i bir sistem getirdik ve realize ediyoruz. Daha 
I bunların hepsine birden tarımda reform mu de-
j ris? Ama, daha tasarımız gelmedi, daha ona dü-
I zer» vermedik, elimizdeki mevcut kanunların ısı-

ğ?. altında bunu yürütmeye gayret ediyoruz. Bu
nu daha rasyonel esaslara bağlıyacak olan ta-

j sarı işte tarım reformu olacaktır. Neticelerini de 
izah ettim, İki senedir buğday ithal edilmiyor, 

I likit yağı ithal edilmiyor. İki senedir halk, et 
kıtlığı çekmiyor. Tavukçuluk gelişti. Kredi me
kanizması güzel gelişti. Elbette ki, noksanları
mız oldu. Fakat hemen geldiğimizin ikinci se
nesinde dünyaya 15 milyon ton buğday sataca
ğız demedik ki? Fakat tandans buğday ihtrya-
ema doğru, ithaline doğru değil. Tandans, likit 
yağ?, ihtiyacına doğru, ithaline doğru değil. Bun
lar tarımda reform ve reformun temel prensip
leridir, iki senedir kanun taslağı plânı hazırlan
mıştır. Ve görüşler realize edilmeye başlamıştır. 
Bunu realize eden diğer bir görüş mekanizması 
üzerinde durdular, uzun nzadrya durdular. Pek 
tabiîdir ki, biz de duracağız. Bizim elimizde kre
di konusunda rakamlar var. Düne kadar gübre
de teminat mektubu, düne kadar, tohumda te
minat mektubu esas iken bugün çiftçinin kendi 
samiyetidir. Bîüteseisil kefalette gayet güzel 

I yürüyor. Daha da güzelleştireceğiz. Ama bu-
! günkü kredi hadleri kâfi midir? Hayır kâfi de-
î ğ:'I. Ben de sizinle hemfikirim. Ne kadar güsel 

projeye bağlarsan bağla, yine kâfi değil. Ama 
i projeye bağlamak için nereye götüreceğimizi 
] biîmsk lâzım değil mi? İşte bunların üzerinde 
i duruyoruz. Bu da artık projeksiyondan makro 
i görüş olarak çıkmıştır, ister değerlendirici ol-
I sun ister istihsal eden olsun, bir hedef var artık. 
f Bundan herkes aşağı - yukarı Türk entelîektüeli 
i bir fikir sahibidir. Profesörlerimiz, hocalarımız 
j da beynelmilel toplantılarda lıv. görüşleri açık-

ryorlam Artık bu rakamlarla konuşabiliyorlar. 
| ITitekim ov. görüşün yalnız bizim olmadığını da 
j elimizdeki delillerimizle de ispat ettik ama, bu 
\ görüsü dediğimiz zaman, yine vatan evlâtlarını 
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feza hesapları ile meşgul ediyor dediler. O da 
ayrı bir konu. Buna da işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yarım saatiniz 
var, 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Devam
la) — Sayın Başkan, sabrınızı istismar etmiye-
ceğim fazla, 

Şimdi kredi konusuna geliyorum. 

Kredi konusunda da yine bir tüccar düşman
lığı. çıktı önümüze. Bir taraftan mülkiyete bağlı 
düzen içerisinde kalmak istiyoruz ve ağa düzeni
ne karşı duruyoruz, öbür taraftan da Devleti ağa 
yapmaya çalışıyoruz. Böyle şey olamaz. Her şeyi 
Devletin en iyi yapacağı iddiası başka memleket
lerin'1 felsefesidir. Tüccara hücuma hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Türkiye bir hukuk Devletidir. 
Eğer içinde soysuzu varsa Türkiye'nin kanunla
rı var. istismarcısı varsa tüccarın kanunları 
var, alır tutar. Servet düşmanlığına, tüccara, 
inisiyatife hücuma lüzum yok. Yapamamışsın, 
hiçbir şeyi götürememişsin, o ıstırabın içinde kıv
rılmış, kıvrılmış, şimdi yapılıyor. Onun için bir 
şey söyliyeceksin, sesin çıksın. Eğer bunun için 
söylüyorsam Allahaşkına bana hücum etme. tüc
cara hücum etme; ve bana şu hatan var de. O da 
mühim bir mekanizma, o da vatanın evlâdı. Bu
na da müttefikan bir karar vermek zorundayız. 
Tüccar da bu vatanın oğlu mudur, değil mi
dir? Tüccar olacak mı olmıyacak mı? Türk 
Devletinde buna burada karar vermek zorun
dayız. Esnaf olacak mı, olmıyacak mı? Nere
den çıkarıyoruz? Tüccarsa bunu şunu niçin 
yapmadın? Tüccara senin zamanında daha çok 
itibar edilmiştir. Seviniyoruz, iyi. Demek ki 
herkes o gün konuşmacı gibi düşünüyormuş. 
İyi birşey, çok iyi birşey, bu böylece bunu kür
sülere getirip tezgahlamaya ne lüzum var? 
Tüccar inisiyatif sahibi olacak, esnaf inisiya
tif sahibi olacak, aldığı krediyi değerlendire
cek, doğurtucu olacak, üretici olacak, üretimi 
artırıcı olacak, kazancı artırıcı olacak, fikirle
rini geliştirici olacak, frenlemeye hiç birimi
zin hakkı yok Objektif kıstaslara dayanmıyan 
kitapların hepsi iftiradır, serdir. Seri ne biz se
viyoruz, ne de millet seviyor. Serden uzağız. 
Şimdi kredi konusunda almışız ve getirmişiz. 
Aşağı yukarı 2,5 milyardan iki sene içinde 7 
milyara dayamışız. Ama burada yine proje var, 
hem de gaye* güzel projeler var, almışız tasnif 
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etmişiz, kaba rakamlar değil; suni gübre diyo
ruz; 1966 da 600 dü, 938 milyona çıktı. Bunlar 
projedir. Türkiye ölçüsünde proje. Yani pilot 
bölge çalışması filân değil bu. Sertifikalı to
hum 20 milyon olarak demin söylemiştim. Şim
di 240 - 300 milyona çıkardık. Kredi bu, bun
lar da proje. Ne diyoruz? Hayvancılık kredisi 
390 milyondu, bunu da. 500 milyona çıkardık. 
Onu daha da detaylaştırıyoruz. Biraz sonra 
hayvancılık konusuna değineceğim. Yani gör
düğünüz her şey aşağı - yukarı bu makro çalış
maların ışığı altında yapılan projeksiyon çalış
malarıdır. Ve birer proje haline inkılâbetmiş-
tir. 

Demin bir arkadaşım ziraat teknisyeni, zi
raat mühendisi köye gitmiyor dedi. Neye gide
cekti? Yani Amerika'daki tohumun vasfını 
methetmeye mi? Tohumu getirdik nasıl gitti. 
Gece sabahlara kadar saat 12 den evvel hiçbir 
bölgede bir ziraat müdürü evine dönmedi. 2 
milyon ton gübre tevzi etmişlerdi ve verilen 
projeler olduğu gibi tahakkuk etmiştir. Ama 
noksanmış bu öyle bir şey ki, adam diyor, ça
rıkla sokma meselesi. Ben çarıkla soktum. Ça
rığı çıkar meselesi var. Gübreyi zamanında mı 
attı, 10 gün evvel mi, 10 gün sonra mı? Kış
lık gübredir. Hatalar biraz daha azdır. Yazlık-
da bunlar anahtarları ile belki itibar edilebilir. 
Zaman meselesi. Ama geniş ölçüde gübre tevzi
atı kışlık olduğu için bu hatalarımız asgariye 
inmiştir. Ama bu demek değildir ki, araş
tırma hizmetlerini de gübrenin bu artış tan-
dansı, hızı istikametine götürmiyelim. Elbette 
ki, gübre için zaman denemeleri ve miktar de
nemeleri bakımından hepsini de bir düzen içine 
koyduk. Zaten olmıyan bir şeyin neyini düzen-
liyebilirdik. Bütün dâva burada, olmıyan bir 
şeyde ne talebedecektik? Teknik kadrodan git 
köyde mi otur diyecektik. Dahası var. Biz gel
dik, yine bir arkadaşım konuştu, vasıtalardan 
1948 den kalanlar var dedi, doğrudur. 1963 va
sıta yekûnu 3 (JpO civarındadır, iki sene içeri
sinde 5 600 e yükselmiştir. 2 000 ilâve edilmiş
tir. Ama bu 15 000 tane 20 000 tane teknisye
ni olan bir teşkilâtta çok mu? Elbette ki, az. 
Büyük bir gayretle bunun da peşindeyiz. Aynı 
fikirdeyiz. Çünkü bu hizmetler, bu imputlar, 
bu kredi mekanizması ve bu projelerin tahak
kuku için elbette ki, teknik personele gerekeni 
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vermek gerekir. Buna biz de inanıyoruz, Onu 
da sağlıyacağız. Bütün mesele burada, mühim 
olan harekete geçirme. 

Sayın senatörlerim; vaktim azaldı bir parça 
da Türk hayvancılığına değinmek istiyeceğim. 
Öteden beri belirttiğim üzere konuşmanın bir 
metnini takdim edeceğim. 

öteden beri Türkiye hayvancılığı ve mera 
sloganı kürsülere getirilir, meralar tahribedil-
diği için hayvancılık ölmek üzeredir. Meselâ, 
tahribedildiği için şöyle olmuştur, böyle olmuş
tur, denir. Şimdi bir şeye karar vermemiz lâ
zım. Evvelâ Türkiye bir çobanlar diyarı mı ola
cak, meraya dayalı bir hayvancılık mı yapaca
ğız? Yoksa zootekniğin icabı yüksek verimli 
bir hayvancılık politikasının içine mi gireceğiz? 
Birinci mesele bu. ikinci meseleyi alıyoruz. Tür
kiye'de 72 milyon hayvan var. Elimizde ne var? 
Bunu size arz edeyim sayın senatörler. 

Türkiye'nin hayvancılık yönünden hayvan 
mevcudu geniş ölçüde bir hayvanat bahçesini 
gösteriyor. Yabani hayvanlar bahçesini. Neden 
mi? Arz edeyim. G-ayet kısa olarak belirteyim. 
İnekte süt verimi mevcut bir kaynağa göre 300, 
bir diğerine göre 500, bana göre ise 350 dir. 
Çünkü araştırma yok, teknik yok; ama 350 
nin de üstünde yok. Bir inekten 350 kilo sütü,, 
Holânda'da, isviçre'de, Almanya'da ve Fransa'
da konuşsan, onlar, bunlar yabani inekler mi 
derler? Çünkü yabani inek de 350 litre süt ve
riyor. Koyun 60 litrede, Konya'nın Bozdağm-
daki yabani koyunlar da 60 litre veriyor. 
Görülüyor ki, demonstrasyona lüzum yok. Bü

tün gücümüzle 125 sene çalışmışız. Bugün Türk 
milletinin emrinde 800 tane veteriner arkada
şım var. Bunlar 125 senede olmuştur. Bilemedi
niz 1 000. Hadi 1 100 olsun. Orduyu da kata
lım 1 200 olsun. 78 milyon hayvan var. Şimdi 
bunlar hakikî rakamlar. Peki biz ne yaptık? 
Kanunu vaz'etmişsiniz ve çıkarmışsınız. Orada 
bir Islahı Hayvanat Komisyonu var. Fakat 
20 - 25 senedir toplanmamış, biz geldikten son
ra bir ırkın ithâli için müsteşara rica ettik, güç 
belâ topladık da Anver ırkının da memlekete it
hal edilip edilmemesi için tartıştık ve şimdi o 
da Tahirova Çiftliğinde üretiliyor. Onun kara
rını aldırdık. 

Bu Islahı Hayvanat Komisyonu nedir? Tür
kiye'de mevcut politikası da vardır. Efendim, 
mevcut hayvanın az yenile yaşatabiliyormuş, 

hastalıklara tahammül edebiliyormuş şu vas
fı, bu vasfı var diyormuş. E... Ne olacak? Bü
tün iddia, bu ineklerin bu hayvan mevcudunun 
süt veriminin 1 250 litreye çıkartılmasıdır. Fa
kat 30 senedir, çıkartmadınız, bir kere ıslah 
programı yok. Şurada, burada boğa depoları 
açtınız. Açtınız, ama pedigresi yok, açılmaları 
tâyin edecek bir kontrol sistemi yok, onu da 
kurmamışsın ve sonra suni tohumlama, burada 
yapılan bir konuşmayı açıklamayı reddediyo
rum, ama söylemek mecburiyetindejâm, suni to
humlama fevkalâde kabiliyetli bir boğa var da 
onun sipermalarmm tevziinde veyahut da ha
kikaten son derece güzel sürüler teşekkül et
miş de o sürüye yeni bir kan enjekte etmek için 
suni tohumlama tatbik edilir, medeni memleKet-
lerde. Doğru. Ama ben ne idiğü belirsiz her me-
lezlemelerde neler açılacağını etkilerinin nereye 
gideceği belirsiz heterojen, fevkalâde düşük 
hattâ ırkını bile kaybetmiş bir materyali me-
lezlemeye 200 - 300 senede mi bilmiyorum. Bu 
ırkın melezleme yolu, ırk seleksiyonu en aşağı 
100 - 150 seneye ihtiyaç gösterir. Kolay iş midir 
bu? Bir Burağan bey bir Hoştayn ırkı bir Osfi-
rislend ırkı bunlar kolay kolay meydana gelen 
şeyler değildir. Ama bunlara geçmişte başlamış
lar, gene de muvakkat pedigre sistemini almış 
getirmişler ve ideallerine ulaşmışlardır. Şimdi 
biz bunu bekliyelim mi? Misali var. Merinos! 
Biz bu sistemi 32 senede tatbik ettik. Her sene 
bütçeleri gelir, her sene de buna prim konur. 
Her sene deriz ki, ilk 5 senede bunu alıp geti
receğiz. Ama üzerinden 32 sene geçti. Bu süre
nin içinde kaç tane 5 sene var? Topladığımız 
birinci sınıf yapağı miktarı 130 tonu geçmiyor. 
Öbürleri de karışık yapağılar. Rakamlar bura
da. O halde bunu da bir sisteme bağlamak lâ
zım. Karar verilecek. Karar nedir? Gene halka 
dayalı nüveciler ve kredi mekanizmasına dayalı 
bir nüveci müessesesini tekniğin ve veteriner 
hizmetlerinin mutlak kontrolü altında halkta 
nüveciliğe gitmek zarureti ile karşı karşıya kal
dığımızı arz etmek isterim. Meselâ tavukçuluk. 
Dışardan melezleri getirdik, teksir müessesesini 
çalıştırdık. Bugün geniş ölçüde görülüyor. El
le tutulacak hale geldi. Eğer bugün piyasada bü
yük şehirlerimizde sıkıntı çekilmiyorsa bunun 
geniş ölçüde payı vardır. Kredi mekanizması 
da ona göre ayarlanmıştır. Hayvancılık politi
kamızda, süt sanayiinin, yem sanayiinin bulun-
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duğu bölgelerde gene onun içerisinde aşağı -
yukarı mevcut durumları bu hafta içerisinde 
yürürlüğe koyacağımız yönetmelikte belirtilmiş
tir. Bütün medeni âlemde mevcudolanları ihtiva 
eden bir yönetmelikler önümüzdeki haftadan 
itibaren nüveci müesseselere gidiyoruz. Ve bu
nun için de lüzumlu kredi temin edilmiştir. Lü
zumlu tahsisat hazırlandığı gibi projeleri de ya
pılmıştır. Aynı şekilde tavukçuluk konusunda 
da köye götürücü nüvelerin bütün esasları ha
zırlanmıştır. Bunun da kredi mekanizması proje 
şeklinde geliştirilmiştir. Önümüzdeki haftadan 
itibaren, Allah nasibederse, bütçemizle birlikte 
yürürlüğe girecektir. 

Diğer bir konu arıcılık potansiyeli. Türki
ye'de geniş ölçüde bilhassa Doğu bölgelerimiz
de büyük bir potansiyel mevcuttur. Aynı za
manda bugün, Allah'a şükür, Mustafa Kemal'
in dediği çağa geldik, Fatih de demişti ki, «Her 
Türk tekneden ekmeği alır gibi şeker yemezse 
sıhhatli nesillere hasret kalınır.» Şimdi şeker 
stokumuz var, bunun değerlendirilme yolları 
çeşitlidir. Doğu - Anadoluda büyük bir potan
siyelimiz mevcuttur. Arıcılıkta büyük ümitler 
görüyoruz. Bunun için de lüzumlu teknik ça
lışmalara başladık. Biri Ardahan'da, biri Bitlis'
te diğeri de Muğla'da olmak üzere 3 yerde 
arıcılık araştırma müesseseleri açıyoruz. Bilhas
sa Doğu - Anadoluda kovan verimi fevkalâde 
yüksektir. 40 - 50 kilodan 120 kiloya kadar ko
van verimi mevcuttur. Ama tekniği götürüp 
hastalıklarla mücadeleyi hakikaten zamanında 
ve müdahale şeklini de tatbik ettiğimiz gün 
elimizdeki şeker stoklarının mühim bir kıs
mını da arı yemi olarak değerlendirdiğimiz 
gün ve şeker pancarı ziraatinin bu bölgelerde 
dağılması yönünde de büyük hizmet edeceğine 
kaani olduğumuz için, arıcılığın da üzerinde 
hassasiyetle duruyoruz. 

Diğer bir konu ipek böcekçiliği konusu
dur. Bu politikaya da bütün gönlümüzle ina
nıyoruz. Beşeriyet durdukça ipekçiliğin de 
kalacağına kaniiz. Ve yine lüks materyal ola
cağına inanmıyoruz. Bunun hakikaten ana
nevi bir şekilde bizim memleketimizde, geliş
tirme imkânları vardır. Bütün gücümüzle 
ipekçiliği yeniden ihya için ve bilhassa. Japon 
iplikleri yönünden teçhizi için lüzumlu ik
malin yapılmasında ve kredi mekanizması
nın da bu yönde çalışması için bası araş

tırmalar yaptık ve bunları bir prcjsye bağla
dık. Genel olarak hayvancılık konusunda da 
arz edeceğim bunlardır. 

Diğer detaylı çalışmalar hakkında arzu 
edilirse her arkadaşımı tenvire hazırım. Fakat 
öyle zannediyorum ki, hayvancılık konu
sunda sorulan suallere cevap verdim. Diğer ta
raftan yem ve süt sanayii konusunda havyan-
cılığımızm gelişmesinin temelinin burada gör
düğümüzü de ifade etmek isterim. Özel te
şebbüsle Süt. Kurumunun ortaklaşa önümüz
deki yıl belki 2, 3, 4 tane daha, kurulmakta 
olan Adana, Kars, İzmir ve İstanbul Süt 
fabrikalarına ilâveten 1938 yılında da 3 - 4 
fabrika inşaatına derhal başlanacaktır. .İnan
cımız şudur ki, yem ve süt sanayii gelişme
diği müddetçe ne yem üretiminde ve ne de 
süt üretiminde bir gelişme sağlanaınıyacak-
tır. Çünkü pazarlama imkânları mevcudol-
madığı için geleşme de mümkün olamıyacak-
tır. Yaptığımız projeksiyon çalışmalarında 
İkinci 5 Yıllık Plân sonunda suni yem istih
salini 600 bin tona, süt ve pastörize tesis
lerini de yine senelik 600 bin ton kapasi
teye eriştirmek gayreti içinde bulunacağı
mızı ifade etmek isterim. 

Zamanım kıt olduğu için yerleri hakkında 
bilgi arz edemiyorum, özür diterim. Sat ve 
Yem Sanayii yalnız hayvancılığın gelişmesi 
değil, aynı zamanda yetersiz işletmelerin ye
terli hale gelmesi yönünden muazzam ve ta
mamlayıcı müesseseler olduğu için, Hükümet 
olarak da üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Yal
nız Mukadder Bey arkadşınıın belirttiği kredi 
bulunamadığı için Adana Fabrikası işlemi
yor, yapılamıyor dediği husus, her halde ken
dileri oçk uzun zamandan beri Adana'ya git
miyorlar. Yanılmıyorsam sıcak su denemele
rini yaptık, montajı bitti, parasını da bul
duk. Allah nasibederse önümüzdeki günlerde 
de işletmeye açacağız. Sayın Mukadder Bey, 
82 milyon krediyi bulduk. İstanbul ve İz
mir Süt fabrikalarımız da sıcak su deneme
lerini yaptı. Allah nasibederse İstanbul'un 
Mayıs ayı içinde, belki de bir veya iki ay 
sonra da Kars'ta inşaat mevsiminin fevkalâde 
kısa oluşu ve teknik elemanın biraz iltifat 
etmeyişi yüzünden, en yüksek baremleri ver
memize rağmen, onun da bir iki ay gecikme 
ile, ama mutlak 1968 yılı içersinde işlet-
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meye açılacağını beyan etmek isterini, Bunun 
dışında biraz önce de söylediğini gibi, yeni 
süt fabrikalarımızın temelleri atılacaktır. 

Bir nebzede ormancılığa değinmek istiyo
rum. Fakat ormancılık konusuna başlamadan 
evvel sapta geçmesi yönünden üzerinde 
önemle durduğum için konuşmanın bir yazılı 
metnini divana takdim eâ"yorum. Fakat ana-
hatları üstünde, Orman Eanunn V2 Anayasa 
halk münasebetleri üzerinde de birkaç söz söy
lemeyi arzu ediyorum. 

Sayın senatörler; ormancılık ve orman po
litikamız yönünden çeşitli vesiîerle Yüee Mec
lislerde izahlarda bulundum. Konuşmalarımda 
bilhassa halk - orman münasebetlerine değin
miş ormancılık çalışmalarının kifayetsiz ol
duğunu ifade etmiştim. İktidara geldiğimiz 
günden bu yana iki heyetin; birisi orman tek-
nelojisi yönünden, diğerini de orman - halk 
münasebetlerinin tetkiki yönündne iki heyeti 
ormanları gelişmiş ve halk - orman münase
betleri iyi düzenlenmiş memleketlerdeki fiilî 
durumu tesbit için gönderdim. Slimdo bu ko
nuda gayet güzel ve vuzuha kavuşturucu 
raporlar, icra plânlan olduğu gibi bu memle
ketlerin bizim bünyemiz yönünden de orman
cılık anlayışı üzerinde büyük bir perdeyi kal
dırmış oldu. Biz demiştik ki; Türkiye'de or
mancılık hakiki bir am?nejman plânı üzeri
ne oturtulmamıştır. Bu yünden de büyük 
orman içi zayiatlara asbsbiyet veriliyor ve 
ormanın verimliliğinin, muhafazasının takibi 
fevkalâde güçleşiyor. Bu yüzden de orman
daki servet, hakiki değerini 200 - 300 seneden 
beri, bir kısmı metruk halde kalmış ve 
Türk halkına gizli bir şekilde, yolsuz ve iş
siz bırakılmıştır. Biz bunu iddia ettik. Haki
katen son yapılan Ormancılar Teknik Kon
gresinde, Amenajman Kongresinde, Türkiye'
mizde sadece orman yönünden, seçme bir ke
sim plânı, mevcut ağaçların yaşma göre, se
çime girme sistemine girilmiş olan ormanların 
geliştirilmesi, ormanların idamei hayatının, 
diğer bir deyimle ormanların devamlılığının 
sağlanması yönünden ne bir havza çalışması, 
ne de ormanda tabiî tensili ve sunî tensili bir 
plân içinde yürütecek bir ormancılık amenaj
man plânının çalışmasının mevcudolmadığını 
bizzat hocalar, bizzat o daireleri senelerce yü
rüten arkadaşlar tarafından ifade edilmiştir. 

Onun için detaylara fazlaca girmiyorum. Ame
najman plânlarının mevcudolmadığı diyarlar
da envanter yoktur, verim yoktur. Son yapı
lan çalışmalar bu görüşümüzü teyidetmiştir. 
Antalya'da ve Muğla'da alınan hava fotoğraf
ları vasıtasiyle, ki bu daha hakiki mânadadır, 
bir bölgesel ve havza amenajmanma girmeden, 
eskinin 90 ile 100 00 M3 etasma mukabil 
1 200 000 M3 civarında etalara raslandığını ve 
bu servetin senelerden beri oralarda bekledi
ğini bu iki tane başmüdürlükte yapılan çalış
manın sonunda aşağı - yukarı 200 000 e mukabil 
iki milyona yakın bir ortamın çalışmanın sonun
da senelerden beri sahipsiz ve ilgisiz orada dur
duğunu, ormanın 10,5 milyon mu, 12 milyon mu, 
13 milyon mu veya 17 milyon mu olduğunu - yal
nız ben söylemiyorum - hattâ Sayın Profesör Se-
lâhattin İnal Beyin Cumhuriyet gazetesinde, bi
zim hazırladığımız Orman Kanunu taslağı dola-
yısiyle vermiş olduğu beyanatta Türkiye'de or
man envanteri belli değildir, demiş ve bunu yaz
mıştır. Nitekim elimdeki bu kitabında da aynen 
bunları yazıyor. Şimdi, Anayasada orman, te
minat altına alınmıştır. Doğru. Anayasa hü
kümlerini demin dediğim gibi ölü bir bünye 
olarak hiçbir kimsenin ele almaya hakkı yok
tur. Nitekim , Anayasanın Kurucu Meclisteki 
bu maddesi müzakere edildiği zaman, o za
man Kurucu Meclisin değerli üyeleri ile Ana
yasa Komisyonu azaları arasında geçen meş
veretler, müzakereler elimizde duruyor. On
lar da ormanı ve Anayasayı, ölü, ilimden dışa
rı, teknikten dışarı, ekonomiden dışarı bir şe
kilde görmemişlerdir. Böyle şey yoktur. Za
bıtları okuyoruz. Bakıyorsunuz ki, orada da 
orman konusunda mevcudolan şeylerle hemfi
kir oluyoruz. Fakat Anayasa yürürlükte oldu
ğu müddetçe onun getirdiği düzene hepimiz uy
maya mecburuz. Buna hiç şüpheniz olmasın. 
Ama demin de söylediğim gibi, orman konusun
da da, Anayasa ilme, tekniğe karşı bütün me
deni âlemin dışında kendisini görüyorsa, o ya
sa Anayasa değildir. Tekrar ediyorum, o ya
saya yasa diyemeyiz. G-eliştirmijorsa, öldürü-
yorsa, mahvediyorsa o yasa yasa değildir. 
Kasda makrun hüküm taşır. Halbuki biz böy
le bir şey görmüyoruz. Ne ormanda ve ne 
Anayasada görmüyoruz. Halk - orinan müna
sebetlerinin değerlendirilmesi eğer geniş ölçü
de halktan tamamen uzak, tüccardan tamamen 
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uzak, fabrikatörlerden tamamen uzak. Peki 
ne olacak? Bir-ölçüye göre diyorlarmış ki, or
man mevcudu % 25 ten aşağı olduğu takdir
de o memlekette açlık olur, erozyon olur. Bu
nu nereden çıkardık? Holânda'da % 2, Dani
marka'da % 4 tür. Fakat bâzı yer var ki % 90 
mutlak orman olması lâzım. Ekoloji bunu em
rediyor. Hattâ bu bâzı yerlerde belki de 
% 95, % 100 e çıkabilir, öyle yer vardır ki, 
mutlak şeftali bahçesi olacak. Onu Allah, be
nim vatanıma vermiş, isveç'te kiraz yetiştiril
mesi için ser'a yapımında milyonlarca lira har
canmıştır. Ben ise Allanın vermiş olduğunu 
kullanmak istiyorum. Sen buna hayır mı diye
ceksin? Yasak mı edeceksin? Anayasa bunu 
yasak edebilir mi? Muz yetiştiriliyor, yasak 
edebilir miyiz? İllâ ki sarı çamı bekliyeceksin 
diye bir şey mi var? Bunu nereden biliyorsun 
deme. Ben biliyorum. Yabani zeytin ta 600 
metreye kadar tırmanmış. Bunun için profe
sör olmaya lüzum yok. Nebat diyor ki; ben bu
rada yetişiyorum. Hududunu çizmiş. Bunu 
ıbiz niçin söylüyoruz? Ormanın hakiki hududu 
içinde Anayasanın emrettiği şekilde ormanı 
oturtmak şart. Aksi halde aşağıda çalıyı bek
leteceksin, deliceyi aşağıda çitlenbike bekletip 
seyrettireceksin. Nüfus evde 7 - 8 çocuğa çıka
cak, edep yerine kadar açık oturacak, orada 
ekmeğine katacak tuz alamıyacak; ondan son
ra da ormanı koru diyeceksin. Bu yok, bu ola
maz. (Alkışlar) Bizim halk - orman münasebe
tinden anladığımız bu. Bunu yalnız ben mi dü
şünmüyorum? Bizim de elimizde kitaplar var, 
onlar burada. 

Dahası var, ben ileri gitmiyorum. Neden 
ileri gitmiyorum acaba? Bir de bunun ileri dü
şüncesi var mı? Vatanperverlik hislerimiz içe
risinde ileri gidemeyiz. Bir sistemden bir di
ğer sisteme hemencecik birden bire radikal 
atlamıyoruz. Onun için iddia etmiyorum. 
Bunlar da ilim adamları, onun için iddia etmi
yorum. Ama, mühim olan bir şey varsa, o kesif 
orman içindeki nüfusu aşağı alacaksın. Hangi 
sanayiden bahsediyorsunuz? Tayyare fabrikala
rı mı? Vakaa tayyare fabrikası kurduk, ama 
çalışmadı. Ne ile, hangi sanayi ile İşte sanayi 
şu : Zeytin diktireceksin, zeytinyağı fabrikala
rı kuracaksın, şeftali diktireceksin şeftali kon
serveleri yapacak fabrikaları kuracaksın, ola-
öak sanayi. Fındık diktireceksin, portakal dik-
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i tireceksin, elmayı diktireceksin. Aşağı-yukarı 
benim her seyahatimde gittiğim yerlerde köylü 
bana bağırıyor. Bahri Şey eliyor; Zeytin horoz-

I dur. Sarı çam horozdur. Elma, muz, şeftali bun-
I 1ar ise tavuktur, tavuk. Bize bunları sağla, biz

de geçinelim. Orman orada kalsın. Bu kitap da
hi bunu o kadar güzel ifade edemez. Yani vata- • 

I nını yıkmak istemiyor. He zaman başlamış be
nim kültürlü büyük milistim buna? Demin de
diğim gibi, af buyurun, çoluğu çocuğu ile elbi-

I sesini kaybetmiş, çırılçıplak kalmış, evindeki 
I ekmek teknesine tuz atacak durumu olmadıkça 

ormana saldırmış. İste şimdi biz bunu kalkıp 
I ormana; gaz yağı gitmemiş, ormana elektrik 
I gitmemiş, ormana mazot gitmemiş, ormana ya

kacak kömür gitmemiş şeklinde tefsir edip bun
dan dolayı köylü yakmış, bitirmiş diye bir id-

I diada bulunmak orman anlayışı ile kabili telif 
I bir görüş değildir. Yani öyle bir şey ki, orman 

içine kömür götürüp satmak demek bağ mevsi-
I minde ve bağ bozumunda bağcıya gidip üzüm 

satmak demektir. Kimse almaz. Olacak iş değil 
bu. Böyle mantıksızlıklar olamaz. Döküntüsünü 

I toplasa kendisini yakacağı kadar mevcudu var. 
Sobalar ıslah edilecek, oralara kadar gidilecek. 

I Ama ne zaman? O, artık maddeler aşağıda, yan 
I sanayiini kurmuşsun, kontroplâk sanayiini kur

muşsun, plâstik maddeleri karıştırmak suretiyle 
isimleri çeşitli olan ve lambri işlerinde yararlı 
olan şu sanayii, bu sanayii kurmuşsun da böyle
ce ekonomik değer kazanıyor, köylü onu toplu
yor ve kazanç sağlıyor. Bunu toplarsa getire-
ceğj gelir ne kadardır ve bununla alacağı kö
mürle ne kadar geçinecektir. Eğer kâr getiri
yorsa sonunda yapar, aksi takdirde yapmaz. 
Bunlar birer vakıa. Şimdi orman konusunda 
sanki Adalet Partisi bir Orman Kanunu hazır
ladı. Bakanlık olarak ben hazırladım. Bunu ne 
pahasına olursa olsun Büyük Meclise getirece
ğiz. Kim ne söylerse söylesin. Eğer bu kanun 
matamatiğe, tekniğe, ekonomiye uygun değil
se o zaman hakikaten Yüce Heyetiniz karar ve
rir, ona göre icabına bakılır. Ama şu veya bu 
görüşe göre Ankara'yı veya Zonguldak'ı veya 
Karabük'ü orman olarak ilân eden kanunlara 
da biz karşıyız. Tarihte Timurleng'in filleri Hü
seyin Gazi'de saklanmış, öyleyse burayı da or
man ilân edelim. O halde Ankara'yı da ilân ede
lim. Bütün bunlar vakıalar. Arazi değerlendi-

j rilmesi, teknik esaslar, ekonomik esaslar ve ma-
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tematik esaslar neyi emrediyorsa, orman mü
hendisini, orman mühendisi gibi fakülteyi de, 
araştırması ile ormanın yayın organları ile bir 
hat üzerine getirecek bir sistemi vaz'etmek mec
buriyetindeyiz. Türk ormanlarında araştırma 
yapılmamıştır. Türlüye ormanları hakkında ve
rilen rapor şu veya bu geçici görevle gelen şu 
veya bu uzmanların rakamlarıdır. Bunun dışın
da başka bir şey iddia edemezler. Yine bizim 
getireceğimiz kanun elbetteki teknik bir kanım 
olacaktır. Hiç birimiz ne Anayasa profesörüyüz 
ve ne de Anayasa Mahkemesiyiz. Bu kanun ge
lecek ve Yüce Meclislerde karar alınacak, on
dan sonra Anayasa Mahkemesine belki gidecek 
Eğer Anayasa Mahkemesi bunu Anayasaya ay
kırı bulursa iptal edecektir. Bundan niye en
dişe duyuyorsunuz? Endişe duyulacak bir şey 
yok. Ama bu kanun buraya getirilecektir, biz 
bunu hem seçim beyannamemizde, hem Hükümet 
Programımızda öngördüğümüz gibi, Hükümet 
programımız ve hem de seçim beyannamemiz 
mutlak bir ilme ve tekniğe dayalıdır. Bizim 
sübjektif, hissî görüşlerimiz şu veya bu gibi 
köylüye taviz vermek değil Türk Vatanında her 
karış damla suyunu, her santigrat derecesini en 
iyi değerlendirme metotları ne ise ki, bunun da 
adı tarımda reformdur, bunu geliştireceğiz. 
Gayet tabiîdir ki bu konuda daha geniş ölçüde 
bilgi arz etmek isterdim. Tahdidedildiğimizden 
dolayı sabrınızı suiistimal etmek istemedim söz
lerime burada nihayet verirken hepinize hürmet 
ve sevgilerimi arz ederim. 
(Sürekli alkışlar) 

FİKRET GÜNDGĞAN (İstanbul) — Soru 
soracağız efendim.... 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Toker'dedir. 
Kifayet sorulara da şâmildir, Tüzüğümüz 
icabı. Konuşmalarınız sırasında vâki olan soru
larınıza, Sayın Bakan kendi tatididedilmiş olan 
müddeti de aşmak suretiyle cevaplandırdılar. 
Kifayet oylanmamış olsaydı o zaman mümkün
dü, daha evvel sorsaydmız. (Gürültüler) 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) Sorulara şâ
mil olmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Kifayet oylandı Sayın Gün-
doğan. Sayın Toker buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun pek muhterem üyeleri, Tanm Ba

kanlığının 1968 yılı Bütçe tasarısının Yüce Se
natoda görüşülmesi münasebetiyle bu bakanlık 
bütçesinde fasıl ve madde olarak tahsisatları 
itibariyle yer alan Bakanlığıma bağlı Toprak -
Su Genel Müdürlüğü hizmetleri konusunda ge
rek grupları adına ve gerekse şahısları adına 
konuşan sayın senatörlerin temas ettikleri hu
suslara cevap vermek ve keza sorularını da ce
vaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli senatörler; bu görüşmeler sırasında 
sayın senatörlerin temas ettiği hususlar fevka
lade önemli ve bize bundan sonraki çalışmaları
mız için yürekten inanç duyduğum şekilde ışık 
tutucu mahiyettedir. Bu itibarla bütün konuş
macı arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek is
terim. 

Muhterem senatörler; toprak muhtelif aile 
işletmelerinden meydana gelmiş köy toplulukla
rının üzerinde iktisadi faaliyette bulunduğu, bir 
saha, bir alandır. İktisadi faaliyetlerin sonu
cu olarak verimlilik itibariyle iyi bir neticeye 
ulaşabilmesi ve faaliyetlerin arzu edilir kıvamda 
ve rahatlıkla cereyan edebilmesi için cereyan 
ettiği sahanın, ortamın iyi hasırlanmış olmasın
da hiç şüphe etmemek gerekir ki büyük zaru
ret vardır. İşte Toprak - Su Genel Müdürlüğü,,. 

BAŞKAN — Sayın senatörler lütfen otur
manızı ve sükûneti muhafaza etmenizi rica edi
yorum. Çünkü anlaşılmıyor takibetmek güç 
oluyor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — İşte Bakanlığıma bağlı olan Top
rak - Su Genel Müdürlüğü bu ortamın hazır

lanmasında, yani köy topluluklarının içinde yeral-
mış çiftçi aile isletmelerinin ekonomik faaliyet
lerini verimli bir neticeye ulaştıracak şekilde 
faaliyette bulunmasında, gerekli ortamın hazır
lanmasında kısmen bu hizmetleri yürüten bir 
kuruluştur. Ve genellikle özetlenecek olursa, 
Toprak - Su Genel Müdürlüğü, toprağın ıslahı 
ve Toprak - Su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili hizmetlerle meşgul olmaktadır. Türkiye'
de 8 milyon 700 bin hektar toprak, sulama im
kânına sahiptir. 

Bugüne kadar yani 1968 bütçe yılı başı iti
bariyle sulanabilmiş toprak miktarımız bir mil
yon beşyüzbin hektardır. Birinci Plân dönemi 
başında bu miktar 1 milyon 115 bin hektar ka
dar idi. Bu, 1 milyon 115 bin hektarlık toprağın 
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1 milyonu, mahallî teşebbüsler ve bizatihi çift
çinin ve köylünün şahsi teşebbüs ve gayretleri 
ile, sulama imkânına kavuşturulmuştu. Halen 
ulaşmış olduğumuz bir milyon beşyüz bin hek
tarlık sulama imkânına sahibolmuş olan toprak
larımızın da yine büyük ölçüde büyük kısmını 
mahallî teşebbüsler, köylünün ve çiftçinin biza
tihi gayreti temin etmiş bulunmaktadır. Bundan 
şu noktaya gelmek istiyorum. Demek ki, Türki
ye'de arazinin sadece sulanması mevzuunda 
dahi Toprak - Su, Teşkilâtı olarak, Köy İşleri 
Bakanlığı olarak biz, köylünün yanma inmeye, 
çiftçi ile beraber işbirliğine girmeye mecbur bu
lunmaktayız. Ve bu sebeple de büyük develop-
man projelerinin yanında, küçük sulama işlerine 
büyük ehemmiyet vermek istikameti içinde ol
mak zaruretindeyiz. Bu bakımdan Bakanlığım 
ve Bakanlığıma bağlı Toprak Su Teşkilâtı, bir 
çalışma ve hazırlık içinde bulunmaktadır. Esa
sen, Bakanlığım tarafından hazırlanmış ve ha
len bir Karma Komisyonda müzakeresi yapıl
makta olan Toprak - Su Birlikleri Kanunu da 
Türkiye'de toprağın sulanması bakımından ye
ni imkânlar bahşedecek durumdadır. 

Bu arada çiftçi ile işbirliği yapmak, sulama 
sahasını genişletmek gayretlen içine girebilmek 
için bir diğer husus, köylüyü ve çiftçiyi bu mev
zularda kendi meselesinin sahibi kılmak ve ken
di meselesi etrafında teşkilâtlanmak gereğini 
kabul etmek icabetmektedir. Bundan dolayı 
1966 - 1967 yıllarında olduğu gibi 1968 yılında 
biraz daha geniş ölçüde Toprak - Su Kooperatif
lerinin geliştirilmesine doğru gayretler sarf edi
lecektir. 

Ayrıca toprak su kooperatiflerinin başarıya 
ulaşabilmesi için gerek proje olarak, gerek etü-
dolarak, gerek teknik bilgi ile eğitime tabi tu
tulup yetiştirmek bakımından ve gerekse des
tekleme bakımından kooperatiflerin yanında 
yer alacaktır. Bu konuda Toprak Su Genel Mü
dürlüğü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na bağlı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü ile 
de bir protokol yapmak suretiyle küçük su hiz
metlerinin genişletilmesi konusunda tatbikatta 
faydalı ve projeye müstenit bir işbirliği içine 
girmiş bulunmaktadır. Muhterem senatörler, 
grup sözcüleri arkadaşlarım ve bu arada A. P. 
Grup Sözcüsü Sayın Kmaytürk ve pek muhte
rem Bakan arkadaşım Bahri Dağdaş ayrmtıla-
riyle birçok konulara temas ettikleri için ben 

7 . 2 . 1963 O : 2 

ayrıca Birinci Kalkınma Plânı döneminde 1967 
yılında Toprak - Su çalışmaları mevzuunda te- • 
ferruath bilgi vermekten, değerli zamanlarınızı 
nazarı itibara alarak, kaçınacağım. Keza 1968 
yılı içinde yapacağımız çalışmalara da müsaade 
buyurulursa yine aynı sebeplerle temas etmiye-
ceğim. Yalnız bu konuşmaları sırasında bâzı hu
suslara değinen çok değerli senatör arkadaşla
rımın sorularına ve temas buyurdukları husus
lara cevap vermeye gayret edeceğim. Sayın 
Millî Birlik Grupu adına görüşen Sayın Sami 
Küçük, envanter ve Toprak - Su hizmetlerini 
takdir ettiler bu lütufkâr beyanlarından dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. Bu arada «orman 
köylerinin kalkındırılması için G831 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesi gereği yerine getirilmi
yor» buyurdular. Bu görüşü veya bu iddiayı an
lamamız biraz güç. Şöyle ki, Türkiye'de 13 270 
orman içi köyü var, veyahut da orman köyü ve
ya bunların 5 020 si tam mânasiyie orman için
de, 8 250 si de orman kenarında, yamacında. 
Aşağı - yukarı bir hesapla Türk orman köyleri
nin % 37 si teşkil ediyor, % 50 den fazla orman 
karakteri gösteren 250 ilçemiz ve 29 ilimiz mev
cut. Orman köylerinin kalkındırılması demek 
oluyor ki, Türkiye'nin *l/3 sahasına takabbül 
eden yerin kalkındırılması. Bu sadace 6831 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin getirdiği bir 
kredi ile mümkün, olamıyacağı hepinizce kabul 
edilecek bir gerçek bence. Kaldı ki, 6831 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin öngördüğü yılda 50 

milyon liralık teşkil edilecek kredi fonu tesisi için 
tahsisler de yıllık bütçelere konmamış, yıllardan 
beri 1957 de beş milyon beşyüs bin, 1958 de bir 
milyon, 1959 da bir milyon, 1960 da hiç yok. 1961 
de bir lira, 1962 de bir lira, 1963 te bir lira, 1964 
te hiç yok, 1965 yılında yok, 1966 da iki milyon 
lira, 1967 yılında iki milyon lira, toplam 11 mil
yon 500 bin Türk lirası. Keza aynı görüşün de
vamı olarak yerinde kalkmamıyan orman köyle
rinin, ovalara ve sanayi alanına intikali konu
suna değindiler. Peşinen şunu kaydedeyim ki, 
toprak komisyonlarımızın Türkiye sahasında 
yapmış olduğu envanter çalışmaları sonucunda 
orman köylerimizin bulundukları yerlerde kal
kındırılması ihtiyacolan orman köylerimizin 
yerleştirilmesine, intikaline yeterli Türkiye'de 
toprağımız maalesef mevcut değildir. Bununla 
beraber bir taraftan mevzii özelliği olan bir so
run olarak ele alınmış, ciddî, ilmî ve teknik in-
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celemeler yapılmış, çok yönlü ve kuruluşlar ara
sı işbirliği ile bir plânlama, bir proje konusu 
olarak halen çalışmalara devam edilmektedir. 
Ayrıca bu konuya yeni hâl imkânları temin et
mek ve Türkiye'de aşağı - yukarı klasikleşmiş 
olan iç iskân politikasına da bir nebze olsun veç
he verebilmek için 2510 sayılı Kanuna ek olmak 
üzere bir kanun tasarısı hazırlanmış, Yüce Mec
lise takdim edilmiş, halen bir karma komisyon
da görüşülmekte bulunmaktadır ve şu anda şu
nu da belirtelim ki, hemen bütün dünyada bir 
köyü bir yerden alıp, diğer bir yere intikal et
tirmek fevkalâde, güç ve hele fevkalâde zor olan 
bir meseledir. Şu da keza bir gerçektir ki, or
man içi köylerinin bizi, hepimizi yakındıran 
acıklı hali başlangıçta 1945 yılında ormanlar 
devletleştirilirken burada yaşıyan insanların he
saba katılmamış olması ve orada yaşıyan insan
ların nafakaları konusunda her hangi bir ikame 
mevzuunun düşünülmemiş olmasından ileri gel
mektedir. 

Sayın G. H. P. Grup Sözcüsü Muslihittin 
Yılmaz Mete, «İktisadi bağımsızlık olmazsa si
yasi bağımsızlık olmaz» buyurdular. Zannetmi
yorum ki, Türkiye'de yaşıyan, Türküm diyen 
hiçbir kimse, Türkiye'nin iktisadi bağımlılığın
dan yahut da başka bir deyimle, bağımsız olma
dığından bahsedebilsin. Ve buna da hiç kimse
nin hakkı olmamak gerekir. Ancak şunu da ka
bul etmek lâzım ki, 1967 dünyasında hiçbir dev
let ve hiçbir millet düşünülemez ki, diğer dev
letlerle iktisadi ve siyasi ilişkiler kurmadan tek 
başına yaşama imkânına sahibolsun. Bu, âdeta 
bütün komşuları ile küskünlük ve kırgınlık içi
ne girmiş bir aileye benzer. Keza bir soru ile 
Toprak - Su Teşkilâtının çalışmalarını övgüye 
değer buldular, kendilerine teşekkür ederim. 
Ancak dediler ki, yeraltı ve yerüstü su kaynak
lan kâfi derecede değerlendirilmiyor. Bu, baş
langıçta da arz ettiğim üzere, güç bir konu. Dev
letin daha uzun yıllar büyük yatırımlar yaparak 
bu işin hakkından gelemiyeceği kadar büyük 
bir mesele. Bu itibarla 1966 - 1967 yılında baş
layıp, 1968 yılında geniş ölçüde inkişaf edeceği
ne, gelişeceğine kaani bulunduğumuz Devletle, 
köylü ve çiftçi el birliği ile meseleyi biraz daha 
hal yoluna koymak mümkün olabilecektir. 

Sayın Mete bu beyanlarından hemen sonra 
toprak reformu yapılmadan sulama yapılmasın 

diye buyurdular. Aksi takdirde gayriâdil olur, 
toprak reformu tatbikatı dolayısiyle istimlâk 
bedelleri artar, arazi kıymeti düşebilir diye 
bir mülâhazayla. 

Muhterem senatörler, Devlet Su işleri muh
telif bölgelerimizde barajlar yapmış, baraj du
varları arkasında büyük su potansiyeli meydana 
getirmiştir. Şimdi iki şık var: Ya daha uzun 
yıllar bu potansiyeli âtıl bir şekilde bırakmak 
veya bu potansiyelden süratle ve âzami derece 
de istifade etmek. Âtıl bırakmak, kanaatim 
odur ki, af buyursunlar, ne mantık ile, ne afcî 
ile, ne ekonomi ilmi ile, ne de plânlı kalkınma 
felsefesiyle bağdaşabilir. Bütün kaynaklarımı
zı burada dünyanın yatırımını yapmak suretiy
le meydana getirdiğimiz su potansiyelini en kı
sa zamanda ve süratle istifade edilebilir, verim 
getirebilir, prodüktiviteyi artırabilir hale soka
cak hizmetleri yürütmek şarttır. Türkiye'nin 
henüz toprak haritaları yapılmamıştır. Toprak -
Su tarafından parça, parça başlanan çalışmalar 
ağır gitmektedir, hızlandırılmalıdır, diye bu
yurdular. 1952 - 1954 yılları arasında istikşaf! 
mahiyette bir geliştirilmiş toprak haritası ya
pılmıştır. Türkiye'de. Ancak plânlı döneme 
girdiğimiz zaman bu toprak haritası kifayetli 
görülmemiştir. Bunun üzerine 1966 yılın:!?. 
yeni bir gelişmiş toprak haritasının yapılması 
lüzumu üzerine Toprak - Su Teşkilâtınca çalış
malara başlanmıştır. Çalışmalar da bir hayli 
ilerlemiştir. 1969 yılı sonunda bütün etütler 
ikmal edilip, değerlenme safhasına geçmiş ola
caktır. 

«Göletlerin artırılmasına hız verilmelidir^ 
diye buyurdular. Bu zaten bizim üzerinde ıs
rarla Hükümet olarak durduğumuz bir mev
zudur. 1967 yılında iyi sonuçlar almış bulunu
yoruz. İkinci Beş Yıllık Plân da bu 'hususa 
ehemmiyet vermektedir. Hükümet Başkanı da 
Türkiye'de sulama bakımından gölet mevzuunu 
çok yakından şahsan izlemektedir. 

Düzen değişikliğinden ve toprak reformun
dan bahsettiler. Çok değerli Tarım Bakanı 
arkadaşım toprak reformu mevzuuna dokundu
lar. Bu itibarla değerli zamanınızın azlığını, da 
nazarı itibara alarak ayrıca ben aynı mevzua 
girmiyeceğim. 

Sayın Faruk Kmaytürk, «Toprak - Su Bi
rinci Plân Döneminde kendisine düşen vazifeyi 
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fazlası ile yapmıştır» buyurdular. Bu lûtufkâr 
beyanlarından dolayı kendilerine teşekkür ede 
rim. 

Makina ve taşıt alımında bâzı aksaklıklar
dan bahsettiler. «Giderilme çareleri düşünülme
lidir» dediler, doğrudur. Üzerinde ehemmiyet
le duracağıımzı kendilerine bildirmek isterim. 

Keza toprak haritaları çalışmalarından dola 
yi yine takdirlerini beyan buyurdular. Bun
dan dolayı da kendilerine gerek şahsım, gerek 
Bakanlığım ve gerekse Toprak - Su Teşkilâtı 
adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak 
isterim. 

Toprak kredilerinin artırılması üzerinde dur
dular. Bu bizim de üzerinde durduğumuz bir 
konudur. Ziraat Bankasiyle yapmış olduğumuz 
bir işbirliğini yürütme ve protokol gereğince 
toprak - su gelişmesi mevzuunda toprak ısla
hatı mevzuunda projeye istinadetmesi ve kon
trollü olması kaydiyle Ziraat Bankası geniş öl
çüde çiftçimize ve köylümüze kredi verebile
cektir. 

Sayın Fehmi Baysoy, «toprak tevziiyle para
lel yürütülmiyen zirai reform uygulanmazsa ne
tice sağlanamaz, gerekli kredi sağlanamıyan 
bir dağıtım neticesizdir» diye buyurdular. Ger 
çi bu mevzu Toprak - iskân Genel Müdürlüğü 
bütçesiyle ilgili olarak görüşülmesi gerekirdi, 
ama madem ki arkadaşım bu hususa değinmiş 
bulunuyorlar, ben de kısaca cevap arz etmek 
isterim. 

Doğrudur, ancak kaydedeyim ki 4753 sayı
lı Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 47 nci 
maddesiyle toprak dağıtılan vatandaşlara yıllık 
işletme kredisi ve çevirme kredisi, yine proje 
dâhilinde verilmektedir. Nitekim 4^53 sayılı 
Kanunla 1967 yılında 1 525 000 dönüm arazi 
dağıttığımız 28 bin çiftçi ailesine halen bu ko
nuda mevcudolan 68 milyon liralık fondan ge
rekli kredinin verilmesine başlanmıştır. 

Sayın Suphi Karaman, «Köy isleri Bakanlığı 
envanter etüt çalışmalarına istinaden toprak 
reformu yapılmalıdır» diye buyurdular. Top 
rak dağılımı konusunda misaller verdiler. Muh
terem arkadaşlarım, «toprak dağılımı konu
sunda adaletsizlik vardır» tâbiri bence yersiz 
dir. Bir nisbetsislik vardır, denilebilir. Peki 
bu toprağı kim dağıtmış da adaletsizlik yap

mıştır diye bir soru ile bu iddiada bulunan ar
kadaşımız karşılaşabilir. 

Bu toprak reformu mevzuuna da çok vukuf
lu ve derin bir şekilde Sayın Tarım Bakanı 
arkadaşım izahat verdikleri için dokunmayaca
ğım, yalnız Maraş mevzuunda Sayın Kara
man'm verdiği misalde bir ufak yanlışlık olsa 
gerek. 148 031 dönüm arazi var. 14 299 aile 
yaşıyor dediler. Buradan da şu netice çıkar ki, 
bir toprak reformu yapmak fevkalâde güç, yâni 
herkesi topraklandırmak mânasında. Yüz dö
nüm verseniz 1 480 aile topraklanabilir. 14 bin 
aile olduğuna göre, 13 bin aile tamamiyle. top
raksız kalacak demektir. 

Düzenden ve düzen değişikliğinden bahis 
buyurdular. «Anayasanın sınırlarını aşan bir 
düsen değişikliğinin bahis konusu olamıyacağı-
nı, aksine iddia ve davranışların karşısında ola
caklarını ve olduklarını» beyan ettiler. Fikir
lerini aynen paylaşıyorum. «Anayasa hudutları 
içinde düsen değişebileceğini ileri sürdüler, or
man içi köylerinin başka yerlere naklini» misal 
verdiler. Bu konuda bir karıştırma yapmış ol
dukları kanısındayım. Ve bu kanaatimi mufha-
faza ederek düzen değiştirme tabirinden kas-
deddikleri mâna bu ise, buna da hayır demiye 
ceğimizi ifade etmek isterim. Anco.k şunu söy-
liyeyim ki, orman içi köylerinin nakli bir düzen 
değişikliği değil, yaşama alanı değişikliğidir. 
Deprem, heyelan, seylâp gibi tabiî âfetler do-
laymyle yapılan yer değiştirmesi, bir düsen de
ğişikliği değildir bir yerleşim, bir iskân politi
kası konusudur ve halen mevcut ve meriyette 
bulunan 4753 ve 2510 sayılı Tabiî Âfetler Kanu
nu vs kanunlarının tatbikiyle ilgilidir. 

Zannediyorum ki, konuşan ve Toprak - Su 
konusu ile ilgili hususlara temas buyuran ve 
sual soran arkadaşlarımın sorularına cevap ver
miş bulunuyorum. Bir noktaya kısaca sabrınızı 
suiistimal etmeden değinecek ve müsaadelerini
zi istirham edeceğim. O da düzen değişikliği
dir. 

Değerli senatörler, Türkiye'de bu yuvarlak 
deyimlerden kaçınmak lâzımdır. Her iddianın 
saygılısı oluruz. Yalnız her ortaya atılan şey 
açık ve seçik, behemahal tarifi, izahı yapılma
lıdır. Aksi takdirde iddia sahibini daM zaman 
zaman töhmet altında bırakacak şekilde tefsir
lere tabi tutulabilir. Şimdi bu düzen değişikli-
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ği de bence yuvarlak bir terim. Bu deyimin de 
çok açık ve seçik olarak izah ve tarifi yapılma
lıdır, ki üzerinde münakaşa yapabilelim. Me
selâ şu anda hatırıma geldiği için söylüyorum; 
düzen değiştirilmesini istiyenler kimin düzenini 
değiştirmek istemektedirler? Bunu belirtmeli
dirler. Şikâyetçi oldukları düzen ne zaman ku
rulmuştur? Ne müddet içinde muhafaza edil 
mistir ve gelişmiştir? Bu düzen hangi kanun
ların teminatı altındadır, bu kanunlar hangi 
iktidarlar ve hangi Meclisler zamanında çık-
mıştır? Bu kanunlar hukukî rejim ve mevcut 
Anayasaya aykırı mıdır? Böyle bir iddia varsa 
düzen şikâyetçileri iptal konusunda bir teşeb
büste bulunmuşlar mıdır? Halen muhalefette 
olsun, muvafakatte olsun, bir hukuk rejimi 
dâhilinde ve Anayasa düzeni içinde bir düzen 
değişikliği iddiası, içindelerse bugüne kadar 
hangi kanun teklifini, düzen değişikliği babında 
Yüce Meclislere intibak ettirmişlerdir. Eğer, 
Anayasa'ya aykırılık bahis konusu değilse, Ana
yasa düzenini mi değiştirmek, yani Anayasayı 
mı değiştirmek istemektedirler, bunu açıkça 
ortaya koymalarında büyük fayda vardır. Me
selâ düzen değişikliğinden bahsedildiği bir sı
rada toprak reformunun lüzumundan fazla is
tismar edilecek şekilde masum arzuları kırbaç-
lıyacak şekilde, şahlandıracak şekilde istismar 
edildiği bir sırada Ankara'da Adalet Partili ol-
mıyan bir belediye tarafından kamulaştırılma
dan şahıslara ait bir saha sanayi bölgesi diye 
tefrik edilmiş, plânı yapılmış, kararı verilmiş 
ve ilân edilmiştir. Aynı sahadaki arsalar bir
den bire % 500 oranında kıymet kazanmıştır. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Tekrar 
ederek, arzım pek değerli senatör arkadaşları 
mızdan Toprak - Su Genel Müdürlüğünün Ta
rım Bakanlığı içerisinde yer alan Toprak - Su 
çalışmaları dolayısiyle beyan buyurdukları 
tenkidlerine, lûtufkâr beyanlarına temas ettik
leri hususlara yürekten teşekkürlerimi arz eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz sıradaki sayın üyenin
dir. Sayın İsmen? Yok... Sayın Tunçkanat? Yok. 
Sayın Yeşilyurt? Buyurun. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; Ta
rım Bakanlığı 1968 malî yılı bütçesi kanun ta
sarısı üzerinde on dakikalık kısa bir süre içinde 

I bu bakanlığın bugünkü Türkiye'mizde bulunan 
32 milyon insanın en aşağı 20 ilâ 24 bin insanın 
kaderini teşkil eden bâzı mevzularda tamamen 
ve tamamen kaderinde yer alan bir Bakanlık ol
ması sebebiyle on dakika içerisinde bunları dile 
getirmek mümkün değildir. Bu itibarla ben yal
nız ve yalnız bir mevzua temas edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, son 1966 yılı içerisinde 
yapılmış bulunan millî gelirimizin 68 milyar li
ra olması sebebiyle bunun 25 milyar lirasını ta
rım teşikl etmiş olması dolayısiyle millî gelirin 
yüzde 37 sini teşkil etmekle öncelik alan Tarım 

I Bakanlığı üzerinde gönül isterdi M. vakit müsait 
olsaydı da, uzun uzun konuşmuş olsaydık. Fa-

I kat ben burada yalnız ve yalnız Beş Yıllık Plân
da da öngörülmüş bulunan, bilhassa çiftçilerimi
zin kaderlerinin değişmesi ve bu memleketin 
% 75 i çiftçi bulunması sebebiyle çiftçilerin bu
gün içinde bulunduğu durumu birlikte eleştire
rek yine demin dinlemiş bulunduğumuz sevgili 
Bakanımızın vâki izahlarından dolayı kendileri
ne teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum. Şöyle 
ki; sevgili arkadaşlarım, çiftçilerimizin bugün 
içinde bulunduğu durum hepimizin malûmudur. 
Çiftçilerimiz hakikaten kendi kendileriyle baş-
başa bulunuyor. Bazan şunu kabul etmek 
lâzımdır ki, bir tabiat âfeti, bir sel âfeti 
veya bir böcek âfeti, bir yıl çalışmış 
bulunduğu, kendisinin ve yavrularının el 
emeği, olan, alınteri olan mahsulünü bir anda 

I götürmesi sebebiyle bir yıl müddetle bu çalış-
I masından semere alamamakta ve burada bu anda 

dahi tevekkül ederek, burada dahi istikbale 
azimle bakarak, tabiatla mücadele ederek bir 
sene sonraki mahsulünü almak için, tabiatın bu 
haşin mücadelesine karşı göğüs gererek çalış-

I maktadırlar, işte çiftçilerimiz bir taraftan ta
biatın bu derece gaddar ve yine tabiatın insan-

I larm yenemediği bu âfetleri karşısında çiftçimi
zin yalnız ve yalnız yanında zamanı ve vakti gel
diği zaman gördüğü tek bir şey var, o da Tarım 

I Bakanlığıdır. Tarım Bakanlığı yetkilileri ve Ta-
I rım Bakanlığının kıymetli evlâtları, çiftçilerimi

zin vaktinde ve zamamnda ihtiyacı bulunan, Hü-
I kümet olarak, Devlet olarak tohumunu vermek

le, yine ihtiyacı bulunan gübreyi vermekle, za
manında ve vaktinde bunları toprağa ekmek su
retiyle benim köylüm yine Devletin bu verimli 

I elleriyle, netice itibariyle mahsulünü idrak et-
I mekte ve bu mahsulü ile geçinmektedir. Sevgili 
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arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bir realiteyi tesbit etmekte fayda olduğu kanı
sındayım. Arkadaşlarım, Türkiye'mizde realist 
bir görüşle ifade etmek istersek bugünkü şart
ların içerisinde Nüfus Plânlaması Kanununu çı
karmış olmamızla beraber nüfus artışını önliye-
mediğimize göre yapılacak iş, tarım üretiminin 
artırılmasının yollarını aramak lâzımdır. Bu iti
barla, sulamada, gübrelemede ve kültürel ted
birlerin alınmasında tohumluk verilmesinde, has
talık ve haşerelerle mücadelede mutlak ve mut
lak, üretimin mutlaka artırılmasında, nitekim 
zirai aletlerin ve edevatın vatandaşlara vaktin
de verilmesinde bir zaruret vardır. îşte bunu 
şöyle tarif etmek isterim, arkadaşlarım. Köylü
müz bugünkü % 80 i ziraatini elinde mevcut 
bulunan dedesinden kalan kağnı ve kara sapan
la yapmaktadır. Ama bugün gelişen Türkiye'de, 
bugün hakikaten kalkınan Türkiye'de yine zira-
atleşmek vardır. Zirai aletler Devlet tarafın
dan köylüye mümkün olduğu kadar, vaktinde, 
zamanında yetiştirmekle mümkün olmaktadır. 
Gönül isterdi ki, tek şey vardır. Bugün bu eli
mizde mevcuit imkânlar nazarı itibara alınarak, 
Gümrük alımından, zirai âletleri mutlaka ve 
mutlaka benim köylüme gümrüksüz olarak te
min edilirse, daha çok memnun olur ve alacak
ları aletlerle de benim köylüm yine toprağını sü
rerek, toprağındaki mevcut bulunan mahsulü de
ğerlendirerek hem millî ekonomiye, hem de ken
di faydalanacağına kaaniim. 

Sevgili arkadaşlarım, biraz önce Sayın Ba
kan burada hakikaten güzel izahatta bulundu. 
Hakikaten bundan evvel tohumunu vermenin ve 
tohumluğu teslim etmenin mümkün olmadığı ka-
nısmdalardı. Fakat son yapılan bu şeyler 
neticesinde Türkiye'nin imkânları kullanı
larak yapılan bâzı değişiklikler neticesin
de köylüyü, vesile olmadan; köylünün ihti
yacı bulunan tohumluğun ve gübrenin temin 
edilmiş olması, bugün Türk köylüsüne bir fe
rahlık vermiştir. Türk köylüsünü hakikaten bu
gün içinde bulunduğu durumdan kurtarmıştır. 
Bilhassa Bakanı burada takdir ve tebrik etmek 
istiyorum. Geçen sene tohumluğun kilosu 115 
kuruş olduğu halde Bakanlık' bütün imkânını 
kullanarak Türk köylüsüne bu tohumluğu 100 
kuruşa kilosunu teslim ve temin etmiştir. Ken
dilerini tebrik ederim. 

I Şimdi sevgili arkadaşlarım, hakikaten ifade 
I etmek isterim ki, gübrenin bu sene fiyatı ucuz-
I latılmış bulunmaktadır. Türk köylüsüne gübre 
I alındığı zaman, gübre verilmesi ilân edildiği 
I zaman yalnız yerinde ve zamanında bu gübre-
I nin verilmesinde fayda vardır. Bir müddet içe-
I risinde verilmemiş ve tarlaya ekilmemiş gübre-
I den alınacak mahsul hakkında değerlendirme 
I yapmak mümkün olmadığına göre, yine bun-
I dan evvelki senelerde olduğu gibi, bundan son-
I raki senelerde de Ziraat Bakanlığından yapıla-
I cak bu nevi yardımların vaktinde verilmesinin 
I aynı bu sene de olduğu gibi teminini rica ede-
I rim. 
I Muhterem arkadaşlarım, ben en son olarak 
I yalnız bir hususa temas edip, ben vaktimin dol-
I duğunu tahmin ediyorum, huzurlarınızdan ay-
I rılacağım. 
I Ben son olarak Meteoroloji Umum Müdür-
I lüğüne temas etmek isterim. Sevgili afkadaşla-
I nm, son zamanlarda Kıbrıs buhranı zamanında 
I gerek ordumuzun, gerek Hükümetin bu umum 
I müdürlükten hava durumunun tesbiti hakkında 
I malûmat istemiş bulunması sebebiyle* Meteoro-
I loji Genel Müdürlüğünce vaktinde ve zamanm-
I da tesbit edilmiş bulunan hava durumlarını ay

nen tesbit etmiş bulunması sebebiyle, ordumu-
I zun ve gerekse Hükümetimizin takdirlerini ka-
I zanmışlardır. Kendilerini bu mevzuda tebrik 

ederim. 
I Sevgili arkadaşlarım, 1968 yılı Tarım Ba-
I kanlığı Bütçesinin Bakanlığa, milletimize ve 

Bakanlığın seçkin elemanlarına 'hayırlı olması
nı gönülden temenni eder, Yüce Senatonun 
muhterem üyelerini saygılarımla selâmlarım. 

I (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler sona ermiştir. Şimdi bölüm-

I lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
TARIM BAKANLIĞI: 

I (A/l) Cari harcamalar 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel Giderleri 270 081 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

1 Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 28 520 461 

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

14.000 Hizmet giderleri 62 598 799 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 35 999 181 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 17 261 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 25 050 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 228 814 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 98 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

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

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 3 150 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 iktisadi transferler 29 943 872 

BA«KAN — Ka^ul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 276 495 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 287 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bakanlık Bütçesi bitmiştir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (S. Sayısı: 1051) 
(D 

BAŞKAN — 1968 yılı Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü BütÇ/esini okutuyo
rum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 402 985 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 500 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 288 569 lira 
ki, toplam olarak 11 191 554 lira ödenek veril
miştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri î 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

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

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

Lira 
737 733 

290 700 

225 552 

12 000 

137 000 

400 000 

100 000 

(1) 1051 S. Sayısı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

B. Lira 
34.000 Malî transferler 16 292 

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

35.000 Sosyal transferler 246 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Devlet üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 191 554 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

13 — CETVELİ 
B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı 11 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 91 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetveliy-

le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 .1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
(1), (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN" — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. —• Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büı 
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu 1/858) (S. Sayısı: 1057) (1) 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1= — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 101 901 643 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 65 530 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet-
\relde gösterildiği üzere 11 769 917 lira ki, top
lam olarak 179 201 560 lira ödenek verilmiş
tir. 

B. 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 86 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
095 691 

1 406 000 

8 925 452 

4 604 500 

870 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 25 987 900 

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

(1) 1057 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

B. Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 31 278 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçjhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 8 264 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

31.000 Kurumlara katılma paylan 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 8 766 842 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 244 022 

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

35.000 Sosyal transferler 2 584 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan cetvelleri ile 

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

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 179 201 560 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

!B - CETVELİ , 
B/2 - Vergi dışı gelirler 

61.000 Kurumlar hasılatı 170 701 558 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 - Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 8 500 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan cetveli ile 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe 
•"ilında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce 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. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1937 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir şeymi var. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

KATİP HALİL İBRAHİM COP (Bolu Millet
vekili) — Sayın Başkanım, 6 ncı madde oylan
dıktan sonra «B» cetveli ile ilgili bir mâruzâ
tımız olacaktır. Müsaade ederseniz arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yani okunan, kabul edilen 
madde ile mi ilgili? (B) işaretli cetvel 2 nci 
madde ile idi, okundu, oylandı ve kabul edildi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
KATİP HALİL İBRAHİM COP (Bolu Millet
vekili) — Hayır efendim, ikinci madde ile. Bir 
zühul oldu, müsaade ederseniz maruzatta bulu
nacağım. ikinci maddenin (B) cetvelinde bir 
matbaa hatası vardır, okunmamıştır. 

BAŞKAN — Şimdi okunan 6 ncı maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi buyurun. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) — 
Sayın Başkan, 2 nci madde ile ilgili (B) cetve
linde bir matbaa hatası olarak yanlışlık olmuş
tur, 63.000 nci bölümün altında olması lâzımge-
lir. Çeşitli gelirlerden diye işaret edilmiş olan 
bir lirahlk bir ödenek vardır. Bu da okunma
mıştır. Ve keza, altta toplam olarak da 63.000 
nci bölüm gösterilmemiştir, ileride bir yanlışlı
ğa mahal verilmemesi için yapılmış olan bu mat
baa hatasının düzeltilmesi gerekiyor. Ve bu hu
susun zabıtlara geçmesi için söz almış bulunu
yorum. Keza altta yine toplam kısmının da 
63.000 nci bölüme işaret edilmesi lâzımdır. Bu 
hususun da düzeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Esasen gereğine göre düzeltile
rek okunmuştur. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN" — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. . 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1968 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1968 yılında Orman Mühendis Muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermaye müesseselerinde 
çalışan ve atanmaları Orman Genel Müdürlü
ğünce yapılan muhasebe müdür ve yardımcıları 
ile sayman, veznedar ve veznedar yardımcıları 
ile kıymet muhafızlarına 395 sayılı Kanunda 
yazılı nisbetler dairesinde kasa tazminatı 1968 
yılında ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

a — DEVLET METEOROLOJİ İSLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesi : 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

a — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdür
lüğü. 

(A/l) Cariharcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 25 489 158 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 613 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 267 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 301 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 861 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 4 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 735 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 131 615 

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

35.000 Sosyal transferler 79 580 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülmüş, okun
muş ve oylanmış ve kabul edilmitşir. Bütçe eki
ciye, yiyiciye ve yöneticiye hayırlı olsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şim
di saat 19 a yirmi beş vardır. Esasen 19 da 
ara verecektik. 25 dakika evvel başka bir 
Bakanlık bütçesine baslarsak bu bir sey ifade 

etmez. Şimdi tatil edelim, 25 dakika evvel top
lanırız. 

BAŞKAN — Erken dağılıp, erken topla
nalım diyorsunuz. Biz de Divan olarak aynı 
şeyi teklif edecektik. Daha erken başlamış 
oluruz. Bu teklifi oylarınıza sunuyoum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

4. •—• Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
Zonguldak'ta meydana gelen olaylar dolay ı-
siyle olay yerine hareket mecburiyetinde bu
lunması dolayısiyle, Çalışma Bakanlığı Bütçesi
nin görüşülmesinin en sona alınmasına dair 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'den bir yazı aldık, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Şu anda Zonguldak'ta meydana gelen olay

lar dolayısiyle olay yerine harekst mecburiye
tinde bulunuyorum. Bu itibarla müzakeresi 
yapılacak Bakanlığım bütçesinin en sona alın
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Bu durum muvacehesinde; 

1. Çalışma Bakanlığı Bütçesinin ertelen
miş olduğu aşikârdır. 

2. Ne güne erteleneceği hususu Divanca 
tezekkür edilecek, Genel Kurula sunulacaktır. 

3. Gruplar müştereken müracaat ettik-
ieri takdirde Çalışma Bakanlığından sonra bir 
diğer Bakanlığın yani Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşmeye Divan hazırdır, su
nulur. 

Saat 20.00 de tekrar toplanmak üzere otu
ruma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

m^fl*&m 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) (1) 

Ö. — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Jâanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) (S. Sayı
sı : 1049) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesini 
görüşeceğiz. 

(1) 1049 S. Slayıh basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Söz sırasında kayıtlı olanları okuyorum. 

Sayın Tevfik inci, Sayın Etem Karakapacı, Sa
yın Ferit Alpiskender, Sayın Haydar Tunçka-
nat parti grupları adına söz istemişlerdir. 

Şahıslan adına Sayın Kâzım Karaağaçlıoğ-
lu, Tekin Arıburun, Mebrure Aksoley, Selâ-
hattin Çizrelioğlu, Mehmet Hazer, Hüseyin At
maca, Ömer Ucuzal, Alâeddin Çetin, Hidayet 
Aydıner, Ahmet Nusret Tuna, Orhan Akça, şa
hısları adına konuşmak üzere söz sırasına gir
miş bulunmaktadırlar. 

ilk söz 0. H. P. Grupu adına Sayın Tevfik 
inci;, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA TEVFİK İNCİ (Zonguldak) — Sayın 
Başkan; muhterem senatörler; Ulaştırma Ba
kanlığı ve bağlı teşekkülleri hakkında Cumhu
riyet Senatosu Cumhuriyet Hal Partisi Grupu 
adına, Yüksek Huzurlarınızda görüşlerimizi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesi üzerindeki 
tenkidlerimize; bu Bakanlığın görevleri bakı
mından arz etmiş olduğu bir özelliğe temas et
mekle başhyacağım. 

Bu Bakanlığın görevleri; bütçe raporunda 
da belirtildiği üzere, özet olarak, Türkiye'nin 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini, asrımı
zın teknik ve medeni ölçüleri seviyesinde hem 
kamu yararına, hem de millî güvenlik amaçla
rına uygun bir şekilde düzenlemek ve geliştir
mektir. 

Ancak burada, millî güvenlik, terimi ile ifa
delendirilmek istenen mâna üzerinde durmak 
isteria. 

Bu Bakanlığa tevdi edilmiş görevlenil, yal
nız sulh devresine inhisar etmediği aşikârdır. 

Ulaştırma Bakanlığı; olağanüstü haller ve 
bir harb safhasına geçişte; ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerinin bir duraklama geçir
meden ya da bir aksaklık göstermeden, harb 
safhasının şartlarına hemen intibak edecek bir 
düzende yürütülmesini sağlamakla da mükel
leftir. Bu nasıl sağlanır? Bu hususu iki nokta
da mütalâa etmek gerekir. 

Birincisi : Bakanlığın bünyesini böyle bir 
hedefe göre hazırlamak, yetiştirmek üzere suîh 
devrelerinde de eğitime tabi tutmak ve NATO'-
ya girişimizden sonra bir zamanlar yapıldığı 
gibi, ordu ile müşterek tatbikatlar düzenlemek
tir. Fakat böyle bir gayeye matuf eğitim ve tat

bikatların plân ve projelerin gerektirdiği öde
neklere, 1967 bütçesinde olduğu gibi, Bakanlı
ğın 1968 yılı bütçe tasarısında da yer verilme
miş olmasını, millî güvenliğimi? bakımından 
üzüntü ile karşılıyoruz. 

İkincisi : Ulaştırma Bakanlığını, millî gü
venliğimiz ile ilgili yöne yöneltecek di^er fak
tör, Bakanlığın bünyesinde, bu yönde hizmet 
verecek makamların, böyle bir nitelikte yetiş
miş, ihtisas ve yetki sahibi elemanlara teslim 
edilmesidir, üzüntü ile belirtmek isteriz ki, 
bir zamanlar önemle üzerinde durulan Ulaştır
ma Bakanlığının bu cephesi, bu sorumluluğu, 
son senelerde partizan düşünceler ya da yakın
ların kaymlması suretiyle yapılan tâyinler 
neticesi, unutturulmuş âdeta felce uğratılmış
tır. Bu sahadaki ihmalin doğurabileceği aksak
lıklara dair bir misal verelim : 

Son Kıbrıs olayında, bir harekâta girişmek 
durumunda kalsaydık, görev alacak Denizci
lik Bankasına ve DB Deniz tatbikatına ait ge
milerin, bu sahadaki eğitim ve tatbikatlardan 
mahrum bırakılmış oldukları için; harekât sa
hasında Deniz Kuvvetlerimize ait birliklere 
nasıl ayak uyduracakları, nasıl anlaşacakları 
bir sual konusudur. 

Bu bakımdan, millî güvenliğimiz ile ilgili 
olarak, Ulaştırma Bakanlığının son senelerde 
gölge düşürülmüş bu cephesine işaret ederek, 
bu sahada gereken eğitim ve tatbikatlara im
kân verecek tedbirlerin alınması lüzumunu be
lirtmek isteriz. 

Muhterem senatörler; bir yatırım Bakanlı
ğı olmamakla beraber, kontrol ve murakabesi 
kendine mevdu yatırım toplama 700 milyon li
rayı bulan teşekküllerin plân ve program 
faaliyetlerini tanzim görevi Ulaştırma Bakan
lığı tarafından ifa edilmektedir. Buna göre 
bünyesindeki, gerek ulaştırma sektörü içinde
ki özel teşebbüslere ait yatırımların plân ve 
program faaliyetlerini tanzim etmek, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile gemi mühendisleri odası 
ve özel teşebbüs arasında koordinasyonu sağ
lamak, resmî ve özel sektörün yatırım plânı tat
bikatını kontrol etmek, hattâ Bakanlığın tes-
bit edilecek deniz politikasının tahakkuku yo
lunda, gereken ahvalde Devlet Plânlama Dai
resini uyaracak bir plân dairesinin kurulma
sındaki zarurete işaret ediyoruz. Bu zarureti 
bir örnek vererek perçinlemek isteriz : Bakan-
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lığın bünyesinde böyle bin ünite, çok daha ev
vel hissedilip kurulmuş olsaydı, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının, Birinci Beş Yıllık dönemde ge
mi ithalini yasaklıyan sakat ve hatalı görüşü, 
bu ünite tarafından zamanında müdahale ve 
tashihe uğrardı. Dolayısiyle, ne armatörleri
mizin gemisizlik yüzünden karaya vurmaları
na sebebiyet verilmiş olunurdu, ne de yaşlı ge
milerin kadrodan çakmaları neticesi mütema
diyen eksilen ticaret filosu tonajımız:* biran 
evvel dış piyasadan hazır gemi satınalmak yo
lundan yükseltmeye bugün bizi zorlıyan şart
lar yanında, yeni inşası kararlaştırılmış Pen
dik tersanesinin önemini kaybetmesi gibi, bu
günkü bir endişe içinde bocalamamıza mey
dan verilmiş, olunurdu. 

P. T. T. Genel Müdürlüğü, hizmetleri yur
dun en ücra yerlerine daha çabuk götürebil
mek içiı« teşkilâtını genişletme ve vatandaşa 
daha kaliteli hizmet arz edebilme gayreti için
de olduğu, hizmetlerini mahrumiyet ve fera
gat içinde yürüttüğü bir gerçek olmakla bera
ber, yine de çeşitli konularda şikâyetlere hedef 
olmaktan kendini kurtaramamak talihsizliği 
içindedir. 

Haberleşme hizmetlerindeki birçok aksak
lıkların; teknik ve kaliteli personele her ge
çen gün biraz daha fazla ihtiyaç duyulmasın
dan ileri geldiğine, şüphe yoktur, kaliteli per
sonele kavuşmak, personeli hizmette verimli 
kılmak da, ancak özel bilgilerle teçhiz etmek 
üzere eğitime tabi tutmakla mümkündür. Bu 
bakımdan Ankara'daki büyük P.T.T. Eğitim 
Merkezi biran evvel faaliyete geçirilmesi için 
çaba sarf edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Bu arada bir noktaya da işaret etmeden 
geçemiyeceğiz. 

Hükümetin, en üst kademesi dâhil, ona ya-
km kademelerim de kapsıyan gösterişli dış se-
yahatlar, göze batan lüks ve israf yanında; 
posta hizmetine medeni bir veçhe \. verecek, hal
ka hizmeti kolaylaştıracak bütün posta dağı
tıcılarını yayalıktan kurtaracak bisiklet, mo
tosiklet gibi basit ve medeni vasıtalarla teçhi
zinin düşünülmemesini ya da finansman imkâ
nının sağlanamamasını hazin bir tezat olarak 
mütalâa etmekteyiz. 

Telefon konusuna gelince; büyük yatırım
lara ihtiyaç gösteren telefon konusunun uzun 
vadeli bir plânla ancak halledilebilineceği bir 

gerçek olmakla beraber, bu konudaki büyük 
ihtiyaç ve husuzsuzluk göz önünde tutulursa, 
geçici tedbirlerin araştırılıp bulunmasıııaS za
ruret var dıı*. 

Bu arada sağlamı bir sinir ve uzun sabır isti-
yen telefon görüşmelerindeki mevcut aksak
lıklar; santrallerin kifayetsizliğinden mi, ser-
vislerdeki personelin alâkasızlıklarından mı ile
ri geldiği araştırılarak* telefon görüşmelerinin 
rahatlık ve huzur içinde yapılması sağlanma
lıdır. 

Halka daha kaliteli hizmet gayreti içinde bu
lunan PTT Genel Müdürlüğünün çalışkan fe
ragatli personelini tebrik ile başarılar dileriz. 

TCDD Genel Müdürlüğü; her sene bilanço
sunu milyonlarla ifade edilen biıi zararla ka
payan bu iktisadi Devlet Teşekkülünün malî 
durumu, üzüntü vericidir. Malı durumunun 
pek kötü olmasının nedenlerinden başkcası, 
Ulaştırma Bakanlığının, bir demiryolları politi
kasından mahrum oluşudur. 1953 senesinde; 
(Demiryolları l artık ehemmiyetini kaybetmiş
tir) diye benimsenen sakat bir görüş neticesi, 
Devlet Demiryolları ihmal edilmiş, lüzumlu ya
tırımlar esirgenmiş, kısacası demiryolları tam 
bir köhnelik içinde kaderine terk edilmiştir. 

Buna mukabil, gittikçe inkişaf kaydeden 
karayolu nakliyatı, zaman, ucuzluk, hattâ kon
for bakımından cazip bir hal almış olmakla, 
yolcuk ve eşya nakliyatı Devlet Demiryolların
dan karayoluna kaymıştır. 

Bu gerçekler karşısında yapılacak iş, demir
yolu nakliyatını, diğer devletlerin tecrübelerin
den! faydalanılarak, onların bu sahada yaptık
larını tatbik sahasına koymak suretiyle Dev
let Demiryollarını, karayolu ile rekabet ede
cek bir cazibeye ulaştırmaktır. Bu bakımdan 
Devlet Demiryollarını modernize edecek, cazip 
kılacak bir politikanın tesbit edilerek, gere
ken yatırımlardan kaçmmıyarak," Devlet De
miryollarının ıslâhına gidilmelidir. 

Bu arada, personolini âdeta boğaz tokluğu
na ve köle gibi l çalıştıran,, yolcuları istismar 
eden yataklı vagonlar şirketinin, aradaki mu
kavele sonunda hizmetine son verilerek, Dev
let Demiryolları tarafından tedviri konusun
da gereken teşebbüs ve hazırlığa geçilmesi lü
zumunu belirtmek isteriz. 

Devlet Demiryolları üzerindeki konuşmamı
za. bağlarken, Devlet Demiryollarının fedakâr 
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âmir., memur, müstahdem ve işçilerine takdir 
hislerimizi arz etmeyi bir vazife biliriz. ' 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü : Ka
nuni hüviyetinin ne olduğu kesinlikle bilinmi-
yen ve bu sekide faaliyet gösteren Denizcilik 
Bankasının personel durumunu ancak ıstırap 
verici olarak ifadelendirmek mümkündür. Hiz
mete yeni gemiler girer, gemi personeli kadro
sunda biri artış normaldir. Tersanelerin iş hac
mi büyür, kadrosunda artış normaldir. 

Fakat, esasen ihtiyaçtan katkat fasla bir 
yekûna varan kara personeli kadrosunda; göze 
batan, bir sene içindeki Î10 kişilik bir artış 
için her hangi bir mucip sebep bulmaya imkân 
yoktur. 

Halbuki daima zararda olan, ancak rıhtım 
rüsumları ve Devlet yardımları ile ayakta tu
tulduğu bilinen Denizcilik Bankasının zarar 
sebepleri analizinde, personel giderlerinin baş
ta geldiği, senelerden beri Devlet murakabe 
heyeti teftiş raporlarında açığa vurulup ten-
kidedildiği halde, bu konuda tasarrufa gidile
ceği yerde, aksine ihtiyaçolmıyan lüzumsuz 
kadrolar ihdas edilmesi, işletmeyi yalnız zara
ra değil aynı zamanda başarısızlığa sürükli-
yen sebeplerden başlıcasınıVteşkil etmektedir. 

Hele, ihdas edilen kadrolara ve buralara 
getirilenlerin nitelikleri incelendiği takdirde, 
bu yoldaki tasarruflara hayret etmemeye ve iş
letmenin haline acımamaya imkân yoktur. 

Burada, Haziran 1967 den bu yana ihdas edil
miş kadrolar ve burada getirilenlerin nitelikle
ri hakkında bir iki misal vermekle yetinece
ğiz. 

Denizcilik Bankasında üç tane birden Ge
nel Müdür müşavirliği ihdas edilmiştir. Bu kad
roların maaşları bürüt 3 650 ile 4 000 lira ara
sındadır. Ve evvelce hiçbir müşavire tazminat 
verilmez iken. tâyin edilen bu müşavirlere, 1 000 
lira da tazminat ödenmektedir. 

Ayrıca, bu yeni ihdas edilen Genel Müdür 
müşavirliklerine tâyin edilenlerin de, Deniz
cilik Bankasının bu konudaki mevcut talimat
namesine göre, müşavirlerde aranması gereken 
niteliklerden tamamen yoksun oldukları, tah
sil dereceleri ve meslek grupları ile belli olmak
tadır. 

Özel bir ihtisas yeri olan Gemi Kurtarma iş
letmesinde de, hiç lüzum yok iken ve işletme
nin talebi olmadığı halde, bir müdür muavin-
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ligi kadrosu ihdas edilerek, bu sahada hiç ih
tisası olmıyan genç bir lise mezunu 2 000 lira üc
retle getirilmiştir. 

İstanbul Liman işletmesine de, yeni bir mü
dür muavinliği kadrosu ihdas edilmiş, 2 000 li
ra ücretle yine denizcilikle hiçbir alâkası ol
mıyan birisi tâyin edilmiştir. 

Daha sıralamak mümkündür. 
Bunlar, hizmet için değil, doğrudan doğru

ya partizan düşünce ve adam kayırma amacı ile 
yapılmış tâyinlerdir. Bu şekilde açılan fuzuli kad
rolar ve buraya tâyin edilen şahısların nitelik
leri, teşkilâtta, haklı olarak büyük bir huzur
suzluk ve moral çöküntüsü yaratmıştır. Dolayı-
siyle işletmenin zarar bilançosu biraz daha ka
bartılmış, işletme biraz daha işlemez hale geti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; deniliyor ki; bir şah
sın politikaya intisabetmiş olması bir suçmu-
duı\ Bir iktidar partisi mensubuna Devlı-t hiz
metinde bir mevki vermek bir usulsüzlük mü
dür? Elbette ki ihtisasa hürmet edildiği, kıy
metlere değer ve yer verildiği takdirde, buna 
söylenecek söz bulunamaz. Ancak, partizan dü
şüncelerle ve yakınları kayırma gayesi, ile, 
ihtisas adamı istiyen mevkilere gölge adam
lar oturtulmasını, şüphe yok ki memleket men-
faatleriyle bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Personel durumu hakkında bu açıklamayı 
yaptıktan sonra, bankanın işletme faaliyetle
ri hakkında gönül açıcı bir şey söylemeye el-
betteki imkân yoktur. 

ihtisas istiyen makamların ihtisastan yc;k-
sun ellere tevdi edilmiş olmasının neticesi, 
Ulaştırma Bakanlığının bir deniz politikasın
dan mahrum oluşuna da şaşmamak gerekir. 

Bir deniz politikasından mahrum olmanın 
neticesi olarak bugün; Denizcilik Bankası yaşla
rını doldurmuş oldukları için kadrodan çıkarmak 
zorunda kaldığı mevcut gemilerinden mühim 
bir kısmının yerine yenilerini koymamış, bu 
yüzden de muazzam bir deniz personelini yedek
te tutmak gibi, iki cepheden zararlı bir neti
ceye varmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İhtisasa yer verilmedikten başka üstelik, 

Denizcilik Bankasının bünyesinde âdeta muaz
zam bir ur ve kanser halindeki şişkin bir kad
ro ile idare edilmesi neticesi, malî durumunun 
elbette ki feci olacağı aşikârdır. 
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1952 yılı ile 1966 yılları arasında bankanın 
hesaplan, 9 sene kârlı ve 6 sene zararlı olarak 
kapatmıştır. 

Burada bir noktaya dikkati çekmek iste
riz.; 

Bir etüt yapıldığı takdirdç, Denizcilik Ban
kası Genel Müdürlüğü yetkili ellere tevdi edil
diği senelerin işletmede kâr seneleri, ihtisasın 
bir tarafa itildiği, partizan tâyinlerin,, kayır
maların hâkim olduğu yılların zarar seneleri 
olduğunu görmek mümkündür. 

Tersaneler konusuna da kısaca temas et
mek istiyoruz. 

Plân greğince, Camialtı tersanesine : 18 450 
tonluk gemiler inşa edebilecek bir kapasite ve
rilmesi yolundaki çalışmaları ve Pendik'te de 
yıllık üretim kapasitesi 70 bin ton civarında 
bir tersane kurulması için alınan karara mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Ancak bu konuda dikkate çarpan bir nok
tayı. arz etmek isteriz. 

ikinci Beş Yıllık Plânın üretim kapasitesi 
içinde bulunan 10 000 - 15 000 detvit donluk 9 
şilepten 6 sı 1968 yılı uygulama programına 
alınmış ve sadece 3 tanesinin yurt içinde inşa
sı kararlaştırılmıştır. 

Burada bir problem ortaya çıkmaktadır. Bu 
üç geminin yurt içinde inşası gerçekleştirileme
diği takdirde ne olacaktır?. 

Bu durum, da, programın da gerçekleştiril
mesinde ısrar edildiği takdirde, uygulama prog
ramına, alınmış ve bütün gemilerin yurt dışın
dan hazır olarak ithali gerekecektir. 

Bu takdirde de, zayıflıyacak olan gemi içta-
lep piyasası karsısında, inşası kararlaştırılan 
Pendik tersanesinin önemini azaltması gibi bir 
durum yaratılmış olacaktır. 

Bu konuda bizini görüş ve tavsiyemiz şöyle
dir : 

Gittikçe düşen tonajımızın arz ettiği tehlike 
karşısında; gemi ithalâtı elbette ki durdurulmı-
yacaktır. Memleketimizde, gemi inşa sanayii, 
istenilen kapasiteye ulaşıncaya kadar, gemi ithâ
line zaruret vardır. Aksi takdirde hurdaya çı
karılmış ve daha da çıkarılacak gemilerin yara
tacağı boşluk yüzünden, yabancı bayraklı ge
milere yüksek navlunlar karşılığı döviz ödemek 
zarureti hâsıl olacaktır. Bu bakımdan, ticaret 
filomuzun gençleştirilmesini, tonajının yüksel

tilmesini sağlamak, fakat gemi inşa sanayiimizin 
gelişmesini engellememek şartiyle gemi ithali 
yapılmalıdır. 

Bu hususun organize edilmesi için de : 
Denizcilik Bankası, armatörler, gemi inşaatı 

ile ilgili sanayiciler ve gemi mühendisleri Odası 
temsilcilerinden, hattâ yabancı uzmanlardan da 
faydalanılmak üzere, (gemi inşaatını yüksel
tecek bir koordinasyon komisyonu) kurulması
nın zarureti inanışındayız. Bu arada Gemi Mü
hendisleri Odasına, geniş yer verilmesinin isa
betli olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda sıkın
tılı ve dar bir geçide girilmiş olmasının nede
nini, Devlet Plânlama Teşkilâtının bu sahada 
yetki ve otorite sahibi bir teşekkül olan Gemi 
Mühendisleri Odasının görüşlerini almaya kıy
met vermeyişinde görmek gerçeğin ifadesi olur. 

Bu arada Pendik Tersanesinin biran evvel 
gerçekleştirilmesi için her türlü çaba sarf edil
meli, yurt içindeki gemi inşaatım teşvik için, 
özel teşebbüse bu gemilerin işletilmelerinde 
mümkün olabilecek kolaylıklar bulunarak bi
ran evvel tahakkuk safhasına konulmalı, teşviki 
köstekleyici mevzuat ortadan kaldırılmalı, gemi 
inşa kredi fonuna, hacım ve mevzuat bakımın
dan biran evvel cazip bir şekil verilmelidir. 

EID alınması gereken mühim bir konu olarak 
da; İstanbul'da sıkışmış kalmış, gelişmesine im
kân ve müsaade verilmiven küçük çaptaki özel 
cektör tersanelerinin modernleşmelerini, geliş
melerini sağlamak üzere, senelerdir ihmal edi
len, uygun yerleşme sahası bulunarak, biran ev
vel yerleşmelerinin temini hususunda Ulaştırma 
Bakanlığının yardımcı olmasını temenni ederiz. 

Bu arada Bakanlığı, âcil tedbirler almaya 
zorlıyan önemli bir konuya da değinmek isteriz. 

Son senelerde İstanbul Boğazında zaman za-
man sık sık vukua gelen tanker kazaları İstan
bul'u, önlemesine imkân olmıyan korkunç bir 
yangın tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Sebep aşikârdır. Artık tonajları devleşen 
tankerlere boğaz dar gelmekte, manevra kabili
yetlerini azaltmakta, sis, akıntı ve anafor da 
Boğazdaki seyrüseferi büsbütün zorlaştırmakta 
ve kazalara yol açmaktadır. 

Kazaları önlemek ve İstanbul'un yangın em
niyetini sağlamak için alınması gerekli tedbirler, 
yetkili komisyonlar tarafından Bakanlık katma 
ulaştırılmış olduğu için tekrarlamıyacağız. Yal
nız âcil ve zaruri iki tedbire işaret edeceğiz. 
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Sırf akıntı ve anafordan faydalanılmak ga
yesiyle yelkenli ve sürati düşük buharlı gemiler 
devrinden kalma bir usul olan, Kız Kulesinden 
Ortaköy arasına mahsus mevhum hattın daima 
sol tarafını takibetmek gibi, bugünün tonajı 
büyümüş gemilerini hem mevhum bir hattın he
men hemen hızında, hem de ters bir istikamet 
takibine zorlıyan, hem de boğazın en kritik yer
lerinde iki defa yön değiştirmek gibi tehlikeli 
durumlarla karşılaştıran ve dünyanın hiçbir bo
ğaz ve geçidinde emsali olmıyan böyle ters isti
kamet takibine artık son verilerek, daima sağ 
tarafı takibetmek gibi normal ve emniyetli bir 
geçiş nizamının tatbikine biran evvel yönelme
nin zaruretine işaret etmek isteriz. 

Diğer bir tedbir olarak da çok acele olarak 
modern bir itfaiye gemisinin dış piyasadan satı-
nalmarak, boğazın ve istanbul'un yangın em
niyetinin sağlanmasını Ulaştırma Bakanlığının 
dikkatlerine arz ederiz. İstanbul Belediyesini 
alır, Ulaştırma Bakanlığı mı alır, nasıl olursa ar
tık. 

Denizcilik Bankası üzerindeki konuşmamıza 
son verirken, bu konuda biran evvel çıkması ge
reken kanun tasarılarına da işaret etmek isteriz. 

Deniz sektörüne ait Reorganizasyon kanun 
tasarısının biran evvel ele alınması gerektiğine 
kaaniiz. 

Bu arada Denizcilik Bankasının, salâhiyetleri 
birbirine karışmış ve âdeta işliyemez bir halde 
bulunan bir kısım teşkilâtı bu durumdan kurta
rılmalı ve Denizcilik Bankası da yeni bir bünye
ye sahip kılınmalı, hattâ D. B. Deniz Nakliyatı 
ile birleştirilerek tek ünite haline getirilmesi 
etüdedilmelidir. 

Limanlarla alâkalı hizmetlerin, tekelden ida
resini sağlıyacak Bakanlığa bağlı Limanlar Ge
nel Müdürlüğü ihdas edilmelidir. 

Türkiye'nin iktisadiyatı ile ilgili bu konular 
üzerinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından gere
ken çalışmaların biran evvel yapılması ve hazır
lanacak kanun tasarılarının kısa zamanda Mec
lise sevk edilmesinin zaruretine işaret ederiz. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. O. 
Genel Müdürlüğü; değerli senatörler; Ulaştır
ma Bakanlığının bir deniz nakliyatçılığı politi
kası tesbit ve takibetmemiş olması neticesi, 
Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyacak bir tonajdan 
mahrum bırakılmış olan D. B. Deniz Nakliyatı 

küçük bir filo ile faaliyet gösterme çabasında
dır. 

Bu yüzden, işletmenin deniz nakliye hizmeti, 
ithalât ve ihracatımızın ancak pek cüzi bir 
kısmına inhisar etmekte, nakliye hizmetinin bü
yük bir kısmı yabancı bayrak taşıyan gemiler 
tarafından yapılmaktadır. 

Gerçeği rakamlarla ifadelendirmek istersek 
durum şöyledir : 

istanbul, İzmit, izmir, iskenderun ve Mersin 
limanlarından 1966 yılında yapılmış olan itha
lât ve ihracat yekûnu 3 362 126 tondur. Bunun 
ancak 428 017 tonu Türk Bayraklı gemilerle kar
şılanmış, geriye kalan 2 934 109 tonu ise yabancı 
bayrak taşıyan gemilerle yapılmıştır. Yani 
% 12.6 sini Türk Bayraklı gemiler taşımış, 
% 87.4 ünü yabancı gemiler taşımıştır. 

Her ne kadar gerek Amerika gerekse Alman-
manya, yardım anlaşmalarının belirli bir ora
nını kendi bayraklarını taşıyan gemilerle yapıl
masını şart olarak ileri sürüyorlarsa da, bu şart-' 
lar olmasa dahi, mevcut tonaj imkânımızla 
bugünkünden daha fasla bir netice almamız 
mümkün değildir. Yalnız dış ticaret nakliyesi
nin % 50 sini taşıyabilmemiz için ortalama 
500 000 detveyt tonluk bir filoya ihtiyacımız 
olduğu bir gerçektir. 

Bu gerçekler karşısında, ihtiyacımız olan to
naja ulaşabilmemiz için, bu konuda uzun va
deli bir deniz politikasının tesbit edilip tatbikine 
geçilmesi bir zaruretin ifadesidir. 

Değerli arkadaşlarım : 
1962 senesine kadar kâr sağlıyan işletme 

1962 yılından 1966 yılına kadar zararla çalış
mıştır. Her ne kadar bütçe raporunda zararı 
kısmen mazur gösterecek bâzı sebepler ileri sü
rülmüş ise de biz, Denizcilik Bankasının bütçesi 
üzerinde belirttiğimiz bir görüşümüzde burada 
da İsrarlıyız. 

Bir inceleme yapıldığı takdirde, kâr ettiği 
yıllarda işletmenin ihtisas sahibi yetkili ellerde 
bulunduğu, partizan düşünce ve ahbap kayırma 
politikası neticesi, ihtisas sahiplerinin yerine 
yetkisiz ve gölge insanların oturtulması ile işlet
menin zarar senelerinin başladığı görülür. 

Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğü : 
Muhterem senatörler; Türk Hava Yolları Ge

nel Müdürlüğünün bütçesini tenMd hissinden 
uzak bulunuyoruz. Genç, enerjik, her bakım-

— 924 — 
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dan makamını doldurmuş olan Genel Müdürün 
parlak başarıları karşısında ancak takdir ve teb
rik hissi taşıyoruz. 

Türk Hava Yolları, personel cVjımmu, malî 
durumu ve çalışma tarzı ile Ulaştırma Bakanlığı 
kuruluşundaki bir kısım işletmelere örnek teşkil 
edecek bir mükemmeliyet arz etmektedir. 

Personel mevcudundaki artış; lüzumsuz kad
rolar ihdası, adam kayırma gibi bir zihniyetle 
değil, faaliyet artışı ve hizmet anlayışı ile oran
tılıdır. 

Türk Hava Yollarının çok çetin şartlar için
de çalıştığı bir gerçektir. lîer bakımdan devleş-
miş geniş malî imkânlara sahip yabancı hava 
yolları ile rekabet etme zorluğu karşısında, im
kânları mahdut genç Türk Hava Yollarının bu 
amansız mücadele karşısında mevcudiyetini ida
me edebilmesi çabası içinde, her balamdan ba
şardığı gelişme ve tahakkuk ettirdiği jet projesi, 
işletme için övünülecek bir konudur. 

Plânlı, enerjik ve Batılı anlayıştaki çalış
maları ile işletmede modernizasyonu hizmette 
gelişmeyi sağlıyan ve bu arada yıllardır zarar 
eden işletmeyi kâra geçiren Sayın Ağası Şen'i 
Senatonun yüksek huzurunda tebrik etmeyi 
zevkli bir vazife sayıyoruz. 

Ancak bu konuda biz üzüntü ve ıstırabımızı 
da açıklamak isteriz. 

Gazete neşriyatından öğrendiğimize göre: 
Yönetim Kurulunun Genel Müdürün yetkilerini 
elinden almak gibi hissi ve manasız bir davra
nışı neticesi Ağasi Şen görevinden uzaklaştırıl
mıştır. 

Özel bir ihtisas ve bilgi istiyen bir sahada, 
bu Yönetim Kurulu Ağasi Şen gibi bir otorite 
olamıyacağına göre, Yönetim Kurulunun parti
zanlığı ve adam kayırmayı bu işletmenin bün
yesine de musallet etme gayreti içinde olduğuna 
hiç şüphe yoktur, işletmenin, dolayısı ile Tür
kiye'nin kaderi üzerinde Yönetim Kurulunun bu 
derece sorumsuz davranışına, Sayın Ulaştırma 
Bakanının seyirci kalacağına inanmak istemiyo
ruz. 

Bu konudaki üzüntü ve ıstırabımızı paylaşa
caklarına şüphe etmediğimiz, işletmenin bütün 
mensuplarını başarılı, feragatli çalışmalarından 
dolayı tebrik ederiz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü : 

Zamanımızın dolması bakımından, bu işlet
meye pek kısa temas edeceğiz. Zor şartlar ve 
ağır bir sorumluluk içinde hizmet veren bu işlet
menin, Devlet Hava Yollarının gelişmesine pa
ralel olarak, hizmet bakımından kaydettiği ge
lişme ve plân uygulaması, personelini yetiştir
mesi memnuniyet vericidir. 

Ancak özel olarak ve büyük masraflarla ye
tiştirdiği personelinin, daha cazip şartlarla kar
şılaştıkları yabancı hava yolları şirketlerine ak
malarını önlemek için, görevlerini cazip kılacak 
malî tedbirlerin alınması zaruretine işaret edi
yoruz. 

işletmenin bütün personelini tebrik ile başa
rılar dileriz. 

Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı işletmeleri 
hakkında Cî. H. P. Senato Grupunun görüşlerini 
yüksek huzurunuzda açıklamış bulunuyoruz. 

Sözlerime son verirken, Ulaştırma Bakanlığı 
1968 yılı bütçesinin tatbikatında Bakanlık men
suplarına başarılar diler Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi adına 
Sayın Etem Karakapıcı'da. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Güven Partisi Cumhuriyet Senato
su Grupu adına Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz ederken, yıllardan 
beri takibolunan metodun dışına çıkmak sure
tiyle hem kanunlara saygılı olmanın örneğini 
vermiye, hem de plânlı ekonomi döneminde 
tedbirdeki bâzı kusurları şişiren söylentilerin 
verdiği hava ile faaliyetlerden daha çok şikâ
yete mevzu olanları üzerinde durulan teşekkül
lerin çoğu zaman haksız ve isabetsiz müdaha
leler yüzünden uğradıkları ve binnetice Millî 
Hazineye yük teşkil eden zararları önleyici bir 
durum yaratmaya gayret edeceğiz. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesini görüşür
ken biz hep 27 Haziran 1945 tarih ve 4770 sa
yılı Kanunla hizmet sınırları genişletilmiş ve 
10 Mart 1954 tarihli ve 6382 sayılı Kanunla 
Sivil Havacılık Dairesini de bünyesine almış 
olan 27 Mayıs 1939 doğumlu 6313 sayılı Kanun
la kurulmuş bulunan Ulaştırma Bakanlığını ele 
almaktayız. 
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Filvaki sözünü ettiğimiz 4770 sayılı Kanuna 
göre Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma ve haber
leşme hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal 
icaplara ve kamu yararına ve Millî Güvenlik 
amaçlarına uygun olarak kurulup geliştirilmesi
ni hizmetlerin birbirini besleyici ve tamamlayı
cı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esasları ha
zırlamak ve tatbikatını takır) ve murakabe et
mek, ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarını tes
pit edip plânlamak, ulaştırma ve haberleşme 
sistemlerini düzeltmek, vasıtaların teknik ni
telikleri ve çalışmaların yeterlik şartlarını be
lirtmek hususlarında temel prensip ve siyaseti 
tesbit etmek gibi vazife ve salâhiyetlere sahip 
görülmektedir. 

Fakat ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini 
gören kamu kuruluşlarının hususi bünyelerinde 
değişiklikler yapılıp bunlardan bir kısmı İktisa
di Devlet Teşekkülü, bir kısmı da anonim şirket 
haline sokulmuş bulunduğuna göre, sonraki ta
rihli kanunlar muvacehesinde karşımıza gerek 
yetki, gerek görev bakımından yep yeni bir 
vaziyet çıkmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığını 4770 sayılı Kanun 
çerçevesindeki kuruluş ile mütalâa eder ve mez
kûr kanundaki yetkiler ve sorumluluklar içinde 
bütçesini eleştirmeye koyulursa, kanun saygısı 
içinde bizleri de bağlaması icabeden 440 sayıl: 
Kanun muvacehesinde haksız bir davranışa gir
miş oluruz. O halde Ulaştırma Bakanlığı memle
keti tasavvur edilen ekonomik hayatına kavuş
turmak gaye ve maksadıyla çıkarmış olduğu
muz 440 sayılı Kanunu hiçe sayan bir zihniyete 
sürüklemek gibi hakkımız olmıyan pek çok şi
kâyeti mucip saygısız mahzurları olan bir isti
kamete sevketmiş bulunmaktan çekiniriz. 

İşte böylesine mahzurlu bir durumda uzak 
kalmak amaciyle büyük Türk Milletinin kut
sal hizmetine girdiğinin ilk bütçe müzakerele
rini idrak eden Güven Partisi Grupu adına yap
tığımız bütçe eleştirmesinde esiri tenkit usulle
rini bir tarafa bırakarak meşelerimize kalıbın
da tutmak lüzumu bizzat hissetmiş bulunuyo-

Gerçekten de aziz arkadaşlarım Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunun vazifelendirdiği de
ğerli raportör arkadaşlarımız tarafından hazır
lanan 15 Ocak 1968 tarihli 61 sahifelik esaslı 
inceleme mahsulü raporda bütçesini görüştüğü

müz Ulaştırma Bakanlığının asli varlığına şöyle 
bir göz attıktan sonra, bu bakanlık bünyesinde 
mütalâa olunan teşekkül ve şirketlerin faaliyet
leri en ince teferruatına kadar eleştirilmekte ve 
doğrudan mezkûr teşekkül ve şirketlerin kuru
luş ve faaliyetlerine taallûk eden tedbirleri mü
nakaşa ve tavsiye edilmiş bulunmaktadır. 

Hakikati halde millet adına bu kuruluşların 
faaliyetlerinin de büteo müzakerelerinde mil
letin gerçek mümessilleri tarafından eleştiril
mesi tabiîdir ve maruzatımızdan bu tabiî hak 
ve hattâ görevi hafife alan bir mâna çıkarmak 
mümkün değildir. 

Yüce Heyetinizin bilip takdir buyuracağı 
gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinin de Türki
ye Büyük Millet Meclisince bir denetim ve eleş
tirme yolu vardır ve bu usul içerisinde faaliye
tine devam eden Kamu iktisadi Devlet Teşeb
büsleri karma komisyonu, tüm kuruluşların fa
aliyetini eleştirmektedir. Komisyonun faali
yeti sonunda hazırlanacak raporlar meclislere 
getirilecek ve üzerinde görüşmeler cereyan ede
cektir. 

O halde Ulaştırma Bakanlığı bütçesini gö
rüşürken bu bakanlıkla ilgili iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin icraat ve faaliyetlerinin tama
mını tetkik ve münakaşa yerine, bu bakanlı
ğın yeni şartlar içerisinde kuruluş kanununda 
yapılması zaruri değişikliğin mahiyet ve muh
tevası ile kuvvet ve müeyyidesini kuruluş mev-
zuundan alacak ulaştırma politikasının tahlili
ni yapmakta isabet olur kanaatindeyiz. 

Saym senatörler; ihtiyaçların ve bu ihtiyaç
ları karşılamak üzere tedvin olunan yeni mev
zuat muvacehesinde Ulaştırma Bakanlığının 
kuruluş kanununun yeniden ele alınması ve de
ğişen dünya ve memleket şartlarına uygun üst 
ulaştırma hizmetlerinin görülmesini takip ile 
koordine edilmesini temin edecek temel politi
kayı tesbit bakımından dimağ vazifesini göre
cek olan bu bakanlığı teçhiz zorunluğu ortada
dır. 

Meseleleri kanuni esas ve müeyyidelere bağ-
îamaksızm ve üzerinde çok yönlü bir çalışma 
yapılarak temel politika tesbit olunmaksızın 
yapılmakta ve yapılacak olan müdahalelerin 
memleketin menfaatleri ve demokratik rejimin 
işlemesi yönünden haklı haksız tenMdlere yol 
açacağı muhakkaktır ve hassaten günlük ted-
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birler ve derinliğine inilmeden yapılacak müda
halelerle ileri hedeflere ulaşabilmesinin im
kânsızlığı da bittecrübe sabittir. 

Hep biliyoruz ki, beşer yıllık kalkınma 
plânlarının öngördüğü tedbirler sayesinde he
def aldığımız kalkınma hızına kavuştukça ve 
hattâ yaklaştıkça dış ekonomik faaliyetler ba
kımından her yılın ihracat ve ithalâtı artmak
ta, tarım ve sanayi sahasındaki gelişmeler iç 
ekonomik hayatı hareketli bir halde tutmakta
dır. 

Dünyanın henüz yerine oturmıyan siyasi hâ
diseleri de ayak uydurulması hiç de kolay ol-
mıyan yeni yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Gerek ekonomik faaliyetler, gerek dünya 
siyasetinin gerekleri, ulaştırma faaliyetlerimi
zi de günün ihtiyaçlarına cevap verir olmakla 
kalmayıp ilerisi için de esaslı hazırlıklar yapıl
ması zarureti ile karşıkarşıya getirmiş bulun
maktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresindeki ulaştır
ma faaliyetleri ekonomik gelişmelerin gerektir
diği taşımaları ciddî bir tıkanıklığa meydan 
vermeden karşılıyabilmiş ise de, şikâyetlerin 
eksik olmadığı da bir vakıadır. Ve eğer esaslı 
tedbirler alınmazsa millilik vasfında üzerine 
titrememiz icabeden hizmet müesseselerimizin 

'kendilerine düşeni yapamıyarak inisiyatifi kap
tırmaları tehlikesini, bir ihtimal olarak da olsa, 
gözden uzak tutmamalıyız. 

Bilhassa farklı ulaştırma sistemleri arasında 
bir dengenin kurulmamış olmasının meseleler 
yarattığı görülmekte ve bu meselelerin artma 
istidadı gayrikabili inkâr bulunmaktadır. 

Kuruluş kanunu günün ihtiyaçlarına ve 
mevzuata asla cevap vermiyen ulaştırma politi
kası henüz tesbit edilmiş olmıyan ve bütçesi 
de memleket ekonomisinde mühim rol oynıyan 
ulaştırma sektörünü tanzim ve murakabe eden, 
özellikle can ve mal güvenliği ile ilgili hizmet
ler ve Milletlerarası münasebetleri ve anlaşma
ları yürüten ve teşekkülleri anında sermaye 
tutarı 3 milyarı aşan ulaştırma işletmelerinin 
bağlı bulunduğu bir bakanlık olmasına rağmen, 
emsali bakanlık bütçeleriyle kıyaslanamıyacak 
kadar küçük ölçü içinde tutularak 16 592 325 
liraya bağlanmış bulunan Ulaştırma •Bakan
lığının kendisinden bekleneni vermesini müm
kün görmüyoruz. 
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O halde hiç durmaksızın vazife ve salâhi
yetlerini hudut ve şümulü ile tesbit eden ve iş
lemesini sağlayıcı kuruluşlarını gayeye uygun 
bir vasıf ve mahiyette tamamlıyan kuruluş ka
nununun hazırlanması ve Meclislerden geçiril
mesi lâzımgelmektedir. 

Bu husustaki kanun tasarısının hazırlanma
sında bilgi ve tecrübelerinden istifade edilebile
cek, zevatın, dağınık ve dağılmış olsa da TürM-
yemisde mevcudolduğundan şüphemiz yoktur 
ve bir nevi şûra mahiyetinde icra olunacak ça
lınmalarda bunlardan âzami istifade yoluna gi
dilmesini sağlık vermekteki samimiyetimizi sa
yın bakanlığın ekseriyetle karşılıyacağmı ümi-
do'inıekteyiz. 

Yüce Meclislerin tetkikine arz edilmesini sa
bırsızlıkla beklediğimiz bu husustaki tasarı 
üzerinde Güven Partisi GrupundaM arkadaş
larımızın faydalı olmak için bütün gayretleri 
sarf edeceklerinden emin olabilirsiniz. 

Kendisini henüz günün şartlarına henüz ha-
sırlıyamamış bir bakanlığın faaliyet ve icraat
ları üzerinde derinlere inerek tenkidlerde bu
lunma yerine, bu hazırlıktaki gecikmenin doğ
ru olmadığını söylemekle ve biran evvel tamam
lanmasını temenni etmekle yetineceğiz. 

Ulaştırma Bakanlığının bünyesinde mütalâa 
olunan teşekküllerin faaliyetleri üzerindeki te
mel görüşlerimizi yakında Yüce Huzurunuza 
gelecek denetle, raporlarının incelenmesi sıra
cında enine bojmna tartışarak arz ve izah edece
ğim. 3u vesile ile şu kadarını arz etmek isteriz 
ki, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde sözü edilen 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin plânlı ekonomi
ye ve kuruluşlarındaki maksada uygun şekli al
ması için bizzat o teşekküller tarafından gös
terilen büyük gayreti merkezinde tutacak ve 
gayesine vâsıl edecek tedbirler konusunda Hü
kümetçe alınacak tedbirler ya alınmadığı ya da 
gözle görülür hale gelmediği için Ulaştırma 
Bakanlığının kendisine düşeni yaptığı kanaati
ni ediniyor ve rahatlık duymaktan mahrum 
bulunuyoruz. 

Aksine, çalışan ve başarı gösteren şahıs ve 
kurumlar üzerinde yapılan haksız tasarrufların 
mevcudiyeti haberleri karşısında üzüntü duyu
yorum. 

Bir bakanın, teşekküllerin temel faaliyetleri 
veya bu faaliyetlerinin bir cüzünü teşkil eden 
meselelerde hâdiselerin üstünde kalarak mille-
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tin nefine neticeler istihsali için varlığını his-
settirnıesindeki isabet ortada iken, hâdiselerin 
içinde çalkalanmasının mahzurları, lokomotif 
satmalmması ve telekomünikasyon tesislerinin 
ihalesi işinde lüzumsuz ve tahripkâr söylentile
re yol açacak bir tutuma girilmiş olması ile sa
bit olmuştur. 

O halde mevzuat ile yeri, görev ve yetkisi 
tesbit edilincejre kadar Sayın Bakanın bu gibi 
meselelerde yol gösterici, gözetleyici ve denetle
yici olarak kalkması lâzım, kâfi ve faydalıdır. 

Yazılı esaslara bağlanmış bir ulaştırma poli
tikasına salıibolduğumuzu söylemediğimiz bir 
zamanda memleket şartları ve asrın icaplarına 
uygun düşecek bir ulaştırma politikası görü
şünü kazanmış olmamız gerekmektedir. 

Hiç şüphe yok ki, ulaştırma politikası der
ken mevcut hizmetlerin zorunlu kıldığı tedbir
leri ihatalı bir görüş içinde değerlendirip işa
ret etmekle kalmayıp, dünyanın alabildiğine 
gelişmekte olduğu dönemde yarınların ihtiya
cını da karşılıyacak bir tedbirler serisinin itti
hadını kasdediyoruz. 

Her şeyden evvel kalkınma yolunda olan 
memleketimizin istihsal mıntakalarınm mahsu
lünü sevk edebileceği iç ve dış pazarlara bağ
lanmak zorundayız. Bunun için bütün ulaştır
ma dallarında hedefte birleşmeyi sağlıyacak 
koordinasyona ihtiyaç vardır. Millî savunma
mızın gereklerine uygun tedbirlerin bütününü 
almanın kesin zarureti münakaşa edilemiyecek 
bir haldedir, Ekonominin zorunlu kıldığı ted
birlerle millî savunma ihtiyaçlarının alınmasını 
mecbur ettiği tedbirleri ahenk içinde tutmak 
da bir ulaştırma politikasıdır. Hattâ kamu sek
törüne ait ulaştırma faaliyeti ile özel sektöre 
mahsus ulaştırma faaliyetinin, şartları üzerinde 
daima ilerleyici tedbirler alınmak suretiyle ga
yeye götürülmesinin de sağlam ve zaruri bir 
ulaştırma politikası olduğu meydandadır. 

İşte bu politikayı tesbit etmek ki, işleyişin 
o istikamette olup, olmadığını kontrol etmek [ 
gibi bir büyük hizmet imkânı Ulaştırma Bakan
lığı içinde doğmuş olsun. 

Evvelâ temel meselelere taallûk eden bu gö
rüşümüze uygun çalışmalar başlamalı ki, ondan 
sonra tutumun isabeti ve hizmetin doğruluğu 
üzerinde münakaşa etmek mümkün olsun. 
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Gelecek yılın bütçesini böylesine bir çalış
ma düzeninde görmek ümit ve temennisi içinde 
bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım bu arada Ulaştırma Ba
kanlığı ile ilgili iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve şirketlerin bugünkü imkânlar içerisinde 
kendilerine düşeni yapmak için âzami gayret 
sarf ettiklerinin takdirkârı olarak kendilerine 
teşekkür ve tebriklerimizi sunmak isteriz ve 
bu arada Sayın Bakanın esasen her gün bir şi
kâyet konusu olmakta olan personel Kanunu
nun tatbikine girişilmemiş olması itibariyle ik
tisadi Devlet Teşekkülerine mensup memurla
rın da hiç olmazsa şimdilik avanstan istifade 
etmeleri hususunda vakit geçirmeksizin hattâ 
1 Mart tarihine varmadan gerçekleştirilmesi yo
lunda gayretlerde bulunulmasını istirham et
mekteyiz. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler saygılarımızı su
narız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinin açık oy
laması üzerinde oyunu kuîlanmıyan sayın üye 
var mı? Yok.. Oylama muamelesi bitmiştir. Söz 
sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın Tunçka-
nat'mdır. Buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın Başkan ve 
sayın senatörler; Birinci Cumhuriyetten 1948 
yıllarına kadar demiryolu şebekesinin yapımı
na ve mevcutların ıslahı ile millileştirilmesine 
büyük önem verilmişti. 

Deniz ve hava ulaşımında belli bir politika 
imlenmemiş ve dünyadaki gelişmelere ayak uy-
durulamadığı için kuruluş tarihleri eski olmala
rına rağmen gelişememişlerdir. 1948 lerde Dev
let Karayolu şebekesinin yapımı kararlaştırıl
dıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ku
rularak çalışmalara başlandı. 1950 den sonra 
ise demiryolları bir kenara bırakılarak Kara
yollarına önem verildi. Sistemler arasındaki re
kabeti önleyici yük ve yolcu nakliyatını düzen
leyici tedbirler de getirilmediğinden gelişen Kara
yolları şebekesi diğer ulaştırma sistemlerinin 
aleyhine gelişerek yıkıcı bir rekabet yaratmış
tır. öyle ki, 1950 yılında toplam taşımalarda 
karayollarının payı yolcuda % 46 ve yükte % 
17 iken bu oranlar 1960 ta % 67 ve 37 ye yük
selmiştir. 



0. Senatosu B : 30 7 , 2 . 1968 

Bu görüşümüzü Ulaştırma Bakanlığının 1968 
yılı bütçe raporundan aldığımız şu sözler de 
doğrulamaktadır. Raporda aynen «Esasen bir
çok hatlar iktisadi ve ticari faaliyet gözetilmek
sizin zamanın askerî ve siyasi havasına istina
den inşa edilmiş bulunan şebekede, karayolu 
politika ve nizamının da tanzim edilmemiş ol
ması ve karayolunun yurt sathında devamlı 
olarak T. C. D. aleyhine inkişafı ile kuruluşun 
birçok hatları işlemez duruma gelmiş ve netice 
olarak gerek yolcu ve gerekse eşya nakliyatının 
büyük bir kısmı karayoluna kaçmış bulunmak
tadır.» deniliyor. 

Eski görüşlere göre yapılmış ve son gelinme
lere göre geliştirilememiş demiryolları şebekesi, 
eski lokomotif ve vagonlarla Batıda ortalama 
50 Doğuda 30 kilometre saatte süratle giden bir 
sistem son gelişmeleri ve iktisadiliğiyle göz önün
de tutarak yapılmış olan Karayollarında, orta
lama saatte 70 - 90 kilometre ile yük ve yolcu 
taşıyan ve bunu da Demiryollarından çok ucuza 
maleden bir sistemle rekabet edemez, istanbul -
Ankara arasında 15 liraya konforlu otobüslerle 
yolcu nakliyatı sekiş saatte yapılırken Demiryol
ları bu rekabete dayanmaz. Taksiler 5 saatte 
50 liraya istanbul'a volcu götürürken, terminal
den terminale yolcuyu dört saatte 180 liraya is
tanbul'a veya Ankara'ya götüren THY. elbet
te yolcu bulamaz. Bütün bunların millî ve mil
letlerarası açılardan incelenerek düzenlenme
miş olması bir ulaştırma politikasının bulunma
masından veya uygulanmamasından ileri gelmek
tedir. 

Plânlı dönemde Birinci Beş Yıllık Plânda 
ulaştırma sistemlerinin aralarındaki haksız reka
bet ve düzensizliklerin giderilmesi ve yurt eko
nomisine yararlı ve birbirlerini tamamlayıcı ol
maları için bâzı anailkeler ve hedefler tesbit edi
lerek alınması gerekli tedbirler de gösterilmiş 
ve bir ulaştırma politikası kararlaştırılarak uy
gulanması da öngörülmüştür. Aradan geçen be] 
sene içerisinde bunlara ne derecede uyıüduğunıı 
ikinci Beş Yıllık Plândan okuyacağımız pasaj
larda görelim: ikinci Beş Yıllık Plân dönemine 
girerken taşıma sektörünün genel durumu, az 
farkla Birinci Plân dönemi bacındaki tapıyı mu
hafaza etmektedir. Mevcut sistem etken bir eko
nomik yapıya kavuşturulamamış olmasına rağ
men taşıma imkânları bakımından diğer sektör

lerin bugünkü talebini karşılıyabilecek güce sa
hiptir. 

Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili fa
aliyetler çok çe:jitli kişi ve kuruluşlar eli ile yü-
rütUlmekte tak,, elden koordinasyon sağlanama
maktadır. işletmeci ve yapıcı kuruluşlar ara
sında ilişkiler düzenienememiştir. Karayolu ta-
şımacıkğı, özellikle yük taşımasında bir düzen
sizlik içindedir. Aşın rekabet tasıma ücretleri
nin normalin çek altına düşmesine ve dolayısıy
la aşırı yükleme yapılmasına yol açmaktadır. 
Taşıma talebi yüksek bir hızla denizyolu ve 
demiryolundan karayoluna kaymaktadır. Öte 
yandan karayollarını kullananlarca yol yapım 
ve bakım masraflarına yeterince katılınmaması 
bu eğilimi hızlandırmaktadır. Bu da gösteriyor 
ki, plânl- devrenin Birinci Boş yılı dolarken bi
rinci dönemin başındaki yerden bir adım daha 
i ̂  eri ve f id il""n e-"1 istir. 

Saportör arkadaşlar da bu görüşümüze ra-
porlarmda mı sollerle katılmaktadırlar, «Dağı
nık ve düzensiz bir şekilde faaliyet gösteren 
Ulaştırma sektör elerimiz arasında bir ahenk 
kurmak ve bunların birbirlerini besleyici ve ta
mamlayıcı şekilde çalışmalarını temin etmek, 
memleket ekonomisine zararlı iş görmelerini ve 
rekabet yapmalarını önlemek Ulaştırma Bakan-
kğ:n:n ana görevi bulunmaktadır, Bu sebepten 
Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikasının tes
bit ve düzenlenmesi zaruri olduğu kanaatine 
vam!mmtiTu> Acı fakat gerçek asıl görevini yap-
mıyan bir Bakanlık, boşa giden beş sene, kay
bolan millî servet, Bunun sorumlusu kim? Ve 
hesabı kimden sorulacak? Bu bozuk düzen da
ha ne kadar devam edecek? Birinci beş yıllık 
süre içerisinde bir ulaştırma politikasının tesbit 
ve uygulanamamış olması, ikinci Beş Yıllık 
Plânı da etkilemiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda «bu plânda ana 
ilkeleriyle belirtilen ulaştırma politikası taşıma 
ekonomisinin gerektirdiği envanter, trafik hari
tası ve maliyet muhasebesi konularında bilgi
lerimizin gelişmesiyle plân döneminde kesin ve 
ayrıntılı bir duruma getirilecektir.» Denilmek 
suretiyle ilkeleri belirtilen bir ulaştırma politi-
kasın-n uygulanacağı var sayılarak beş yılda 
kullanılacak tecrübe ve bilgiler değerlendirile
rek İkinci Beş Yıllık Plânda ulaştırma politika
sında gerekli düzeltmeler bunlara göre yapıla-
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çaktır. F ' ^t .ı . , . . . 
sone scij.v i'b1 ~ " . . . o. ~ w " . -
ğınıız ycrd- v . y / j . :r> -„. ^ r o . „ t : 
içinde J~ o^I-ı r.y0

 _I:. - ; _. "- z 
bilgi ve ' ' c * . j Mo Ow.k- - * : ~ _ _ 
le şimoL ikinci . I , L . : : ; k." " „• ı v" '~ 
lişme İv iml jk . ^ 'jci. '" i *:- "~L * TTo * k . 
tiyorum. 

2 n"ı L ' ; k k v î- mda I _-" 11 •: y o v -
miııde Jl^'i. vjlIaıTıd" \ . r . ! c ~ ^ m ' c \.v-
nak yapmu gibi - . ' ^ ^c— I d y<> " : T- bein-
ber yıva^- lmu"^ . Amoak . . J t ı r>v. T . - - I " 
kısmın n ei„ y""1" J. ~: il r r c . ~ _ . c " r ." dk 7 

yeterZ*Z ,"c "rî- er a "L a r , ' ı — «n'. v 
Vagon ^ ic ; 'o ı^^„."^ . T- >~ " i' d, * 
Bunlar I C r ^ " ' - I . : - ' . ; : : - - . ~ e-
siıını ~m , . i "oıd 1 ""'.~ ' 
dir. Berna £,erc, ı:t"n 'd J i * * •* * 
Ank.ro T a ,13'o - !_•«._"o ~ -~ " ' - v " -
miryjlu I». \ y£ı\.Ti? <* ~r"i. - ""k '~ ~ " ~" " 
den ıkth~ IIÜL1- e"". k ^ J

1"nı" • " \ v~ ^k L r 
demıryokı îr>' y°p .^dkro,. "• - " o k-
c u ' u ^ n u ^ s~ tc :1i: ' k . . ~ . . „«. 
yo'lamır1 ; TT^ oır p1 o 3"- ' ' . 
yol yapılırsa i ^ n b m - Ankara an^ne-j, v .ku 
ve yük nakliyatının büyük bir kıcmı demiryo
luna kavacak ve isletmenin zarar: da aoalaeak-
tır. Bu plân ilkelerine de uygundur vs ekono
miktir. Akıl için yol bir olmasına rağmen yine 
2 nci Beş Yıllık Plânda İstanbul - îskendeıuı: 
arasında ayrı bir expres karayolu yapılması ön
görülmüştür. istanbul - îskoııdeeım yol:: iksrin-

den sej^ahat edenler mevcut yolun ne kaoa; mü
kemmel olduğunu görmüşlerdir. Saatte ortalama 
90 kilometrelik bir standarda göre yapılrnıç? 
olan bu yolda yer yer 140 kilometrenin üzerinde 
sürat yapmak mümkündür. 

istatistikî bilgilerde bu yollarda rıevcut ka
pasitelerinin çok altında bir trafik bulunduğu
nu göstermektedir. EarayoHarmm demiryolları 
aleyhine inkişaf ett ;ği do bir gei'cek oid-^rma 
göre bu ikinci e::p:"c: yok.:n yapıl:na?:.r:n ge
rekçesini ne plan ve ne de programda göreme
dik. Bu yeni yola yatırılacak olan milyarların 
rantabilitesi ne olacaktır? Mevcut bilgiler bu
nun ekonomik olmadığını acıkea ortaya koy
maktadır. Bu miktar parayı meselâ; çok daha 
fazla gelir getirecek sanayie yatırmak birim gi-

* ı az gelişrıi} bir ülke için dana faydalı olmaz 
-V? 3ır c .n:k daha verelim. 

Huğla hava meydanı inşaatı bunun gerek
çisini de pi.nda bulmaya imkân yok. Turistik 
3^mao İL r 'de büyük ve her türlü kolaylığı 
Iıa.z Ç'i3^ Lava meydanı var. İzmir'e gelecek 
v ° •" 'ils., ^jnla'ya gider, O da meçhul, ayrıca 

_ T. - aris. ^ denizden de kolayca gidilebilir. De-
•.c>^l> : ^a t ir--ileri izmir'den bu bölgelere 
taşıyabilir, istiyenler karadan da gidebilir. 
Bölgenin turistik kapasitesi bu yatırımları na
sıl ve ne zaman amortize edecektir. Bunlar hak-

' ^ Lir eu'o yıkılmış mıdır? 
II iia ıieynauı için öngörülen bu yatırım, 

,. r o : k omad-ğ.na göre; aeaba gizli bir se-
^ " rı Zaten ü»uslararaoı bava anlaşma-

"« - ı " ':a ' eni yapılacak meydana yabancı 
""* u'nY1 ' M inmesi de millî çıkarlarımızla 

-'J "" i r" - ' : içer ouıdedir. Evvelce yapılmış ve 
i - " 'z?l"n ıemiş bâzı hava anlaşmalarımn 

. bbT ı Yo"l-vma senede İstanbul - Ankara 
a r.3:*»ö? 20 milyon lira civarında bir zarar ver-
" - ? ' Î 3 -"an raporu herhalde Hükümet unutmuş 
olamaz 

Böyle bir meydanın değiştirilen son NATO 
stratejisinde de yeri olduğunu hiç zannetmiyo
rum. İzmir - Akhisar - Antalya üçgeninin ueia-
rmda mevcut üç meydanın ortasına yapılması 
düşünülen Muğla meydanının Eodosa karsı kul
lanılması dahi bölgede mevcut meydanlar sis
temi açısından bir değer taşımaz. Bütün bu 
açıklamalar ve plândan aldığımız parçalar, uy
gulamadaki gelişmelere ait verdiğimiz örnekler
den sonra Hükümetin yurt çıkarlarına uygun ve 
kalkınmamızı destekliyecek bir ulaştırma politi
kacının mevcudclmadîğını ve İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde de böyle bir politikayı uygu-
hyacağma dair yeterli işaretleri de 1988 prog
ramında bulamadığımızı belirtmek isteriz. 

1968 programında : Demiryolları şebekesi
nin büyük bir kısmında fizikî ve geometrik 
standartlar düşük, raylar eski, balast ve dingil 
basıncı yetersiz seviyede bulunmaktadır. Şehir
lerarası bağlantılar çok uzun, tren hızları dü
şük işletme maliyeti ise yüksek olmaktadır. Dev
let karayolları ağında büyük merkezleri birbi
rine bağlıyan anahatîarda bile henüz gerekli fi
zikî ve geometrik standartlar ve yol emniyeti 
temin edilememiştir.» Birinci Bes Yıllık Plânda 
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karayollarının geometrik standartlarının yeterli 
olduğu ancak; fizik standartlarının artırılması 
öngörülmüştür. İkinci Beş Yıllık Plânda Birin
ci Beş Yıllık Plândaki ilkelerin çoğu aynen ve
ya değişik ifadelerle kabul edilmiş olmasına 
rağmen, karayollarımızm geometrik standartla
rının da yükseltilmesi gibi Birinci Plânda olmı-
yan ve demiryolları politikası ile de çelişme ha
linde olan ve nedenini bir türlü anlıyamadığı-
mız önemli bir değişiklik var. Bu aynı zamanda 
İkinci Beş Yıllık Plânın ve 1968 programının 
diğer ilkeleriyle de uyuşmazlık ve çelişme halin
dedir. Bu durum karşısında, boğaz köprüsü ile. 
İstanbul - İskenderun sürat yolunun en azından 
10 - 15 yıl daha millî ekonomimize yapacağı 
menfi etkiyi ve demiryllarmdan kaçacak yolcu 
ve yük nakliyatının zararı artırıcı etkisini ört-, 
mek için mi bu. değişikliğin İkinci Plâna konul
muş olduğu sorusu ister istemez aklımıza geli
yor. İzmit'ten sonra Mudurnu - Beypazarı üze
rinden Ankara'ya varacak böyle bir yol, demir
yollarının aleyhine yük ve yolcu ulaşımını ken
di üzerine çekecek ve de bu verimsiz yatırım 
demiryollarının da zararını daha fazla artıra
caktır. Halbuki mantık, ekonomi ve plân ilke
leri demiryollarının şehirlerarası bağlantıları
nın uzun oluşunun zararın yapısal nedenini teş
kil ettiğini gösteriyor. O halde İstanbul - An
kara arasında, neden 3/olu kısaltacak bir demir
yolu yapılmıyor da lüzum yok iken ikinci bir 
karayolu yapılıyor buna akıl erdirmek zor. Çün
kü ; burada ne ilke ne plân ne de ekonomi konu
şuyor. Burada sadece yurt yararına olmıyan bir 
politikanın kötü örneğini görüyoruz, İkinci Beş 
Yıllık Plân ve 1968 uygulama programında da 
şunlar yazılı : «Alt sistemlerde yapılan yatırım
lardaki dengesizlik ve standartların farklılığı, 
talebin bir sistemden diğerine, o sistemdeki ge
lişmeyi önliyecek şekilde kaçmasına sebebol-
maktadır, denildiğine göre; karayollarındaki 
mevcut geometrik standartların artırılması ba
hanesiyle ve şimdilik, sermaye - hâsıla oranı dü
şük, sürat yollarının yapımı demiryolları aley
hine ve yurt ekonomisine zararlı olacaktır. 

Karayolları üzerinde 1967 de 245 160 olan 
araç adedi İkinci Beş Yıllık Plâna göre 1068 do 
263 710 a çıkacaktır. Bu miktar A. B. D. de 80 
milyon, Almanya'da 20 milyondur. Bu kadar az 
bir taşıt için her sene iktisadi verimlilik yerine 
oy verimi fazla olan karayollarına milyarlar ya

tırılmasından vazgeçilmesi akıllı ve gerçekçi bir 
politika olur kanısındayız. TCDD yollarına yatı
rını için verilen 332 milyonun 1968 de de artan 
ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğu 
için bu isletmede iyiye doğru her hangi bir ge
lişme sağlaması bir tarafa, mevcut durumu mu
hafazaya dahi yeterli olmaktan çok uzaktır. Bu 
işletmenin bir talihsizliği daha vardır, o da alt 
yapı ve taşıtların devamlı eskimiş ve yıpranma
sına, hizmetlerin bozulmasına ve randımanın 
düşmesine rağmen memur ve işçisi her sene art
makta VG müdürleri her sene değişmektedir. De
vamlı Earar eden isletmenin işçi - memur kalaba
lığım azaltarak zararlarını indirmek için sarf 
edilecek gayretler maalesef müspet yönde so-
nuçlanmam'şhr. Bakanların kayırmaları ve par
tizan tutumlarının en güzel örneğini bu bakan
lıkta görmek mümkündür. 1963 te 59 717 olan 
memur, hizmetli ve işçi sayısı 7 015 kişi arta
rak 1967 de 68 717 ye yükselmiştir. Bankacılık
tan otelciliğe, gemi yapımından liman ve gemi 
işletmeciliğine kadar geniş ve değişik alanlarda 
faaliyet gösteren Denizcilik Bankasının hizmet
lerinin büyük bir kısmı da Tekel faaliyetinde ol
masına rağmen, eldeki imkânları iyi değerlen
dir'inmemek de ve yurt ekonomisinde kendisine 
düsen görevi kifayetli bir şekilde yapamamakta-

! dır. Emniyet, sürat, ilân edilen gün ve saatte li-
| man lavdan hareket veya limanlara varma, kon-
| for, gibi k"suölar ye!':!1, ve yük taşımacılığında 
! senelerden beri bilinen rekabet şartlarım teşkil 
ı etmektedir. J^e.kat nedense bizde bunlar dikka-
i te alınmaz. Demir ve Denizyollarında saatleri 
] ve hattâ gülleri a? an gecikmeler kötü servis 
] yüklem?1, ve boşaltmada büyük bir umursamaz-
] lık, iç ve dış acentaların müşterilere karşı tu-
] tunı ve davranışları kendi hakkımızda Tiirkiye'-
I ye düşman her hangi bir ajanın yapabileceği 
] kötü propagandadan daha etkili olmaktadır. 
1 Hopa'dan istanbul'a gemilerden çok daha 
I kısa zamanda, karadan yapılan yolcu ve yük 
] nakliyatının rekabetine bugünkü gemilerle ve 
j bu sistem hizmet ve zihniyetiyle deniz yolcu 
I ve yük nakliyatı ekonomik olarak yapılamaz. 
i İstanbul - izmir - İskenderun hattı da aynı ne-
] denlerle kâr getirmez. Buna karşılık gerek 
I şehir ve gerekse Marmara hattında karşıdan 
] karşıya geçişler, yolcu, yük ve araçlar bakı

mından her gün büyük bir gelişme kaydettiği 
I halde, işletme bu gelişmeleri karşılıyamamak-
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tadır. Kartal - Yalova araba vapuru hattına 
konacak süratli araba vapurları hem zamanı 
kısaltacak ve hem de bu hattın ihtiyaçlarım 
büyük ölçüde karşılıyacak yolcu ve araç nak
liyatı süratle artacaktır. Ayrıca istanbul - Ban
dırma arasında işletilecek süratli bir feribot 
yük araç ve yolcu taşımasında büyük kolaylık
lar Bağlıyacaktır. Kartal - Yalova arası 20 mil 
olduğu halde, saatte ortalama 8 mil süratle gi
den araba vapurlariyle ikibuçuk saat sürmekte
dir. Bugün, bu kadar fazla bir zamanda 
böyle süratsiz gemilerle, bu kadar kısa mesa
feleri geçen milletler, zamanın değerini henüz 
yeteri kadar anlamamış, geri kalmış milletler
dir. Şileplerin bile 20 deniz mili sürat yaptığı 
bir dönemde bizim 14 - 15 mil süratli yolcu ge
mileriyle dış hatlarda rekabet etmemize imkân 
var mı? Bir gemi seferde olsun veya limanda 
dursun günlük masrafı çok yüksektir. Bu ne
denle bir sene içinde ne kadar fazla gün sefer
de kalır, yükleme, boşaltma, tamir ve reviz
yon için ne kadar az limanlarda ve havuzlarda 
kalırsa, o kadar faydalıdır. Sonra bu ölçülerin 
modern işletmecilikte en az ve en çok sınırları 
tesbit edilmiştir. Yük ve yolcu kapasitelerinin 
de seferlerde ne kadarının kullanılmış olduğu
nun bilinmesi çok önemlidir. Böylece gerekli 
tedbirlerin alınması suretiyle işletmenin eko
nomik çalışması temin edilmiş olur. Hiçbir 
yerde böyle bir karşılaştırmayı yapacak bilgi
ye rastlamadık. Gemilerin sadece sefer adedleri 
gösterilmiş ki, bunlarla doğru bir sonuca var
mak mümkün değildir. 

Deniz nakliyatı TAO Genel Müdürlüğü için 
Denizcilik Bankası hakkında söylediklerime 
şu hususları da ilâve etmek isterim. 

Raportörlerin hazırladıkları raporun 66 ncı 
sayfasında «işletme kuruluştan 1962 yılına ka
dar bilançolarını kârla kapatmıştır. 1961 yı
lında neşredilen bir karar ile Deniz Ticaret 
Filosu üzerindeki himaye tedbirinin kaldırıl
ması ve dünya deniz ticaretindeki navlun 
krizi 1962 yılından itibaren 1966 yılma kadar 
zararla çalışmasına âmil olmuştur.» denilmek
tedir. Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda 
A. P. Senatörü Sayın iskender Cenap Ege, 
«Millî Birlik hükümetleri zamanında çıkarıl
mış olan 70 sayılı Tebliğ, Deniz Nakliyatın 
zarar etmesine sebebolmuştur. Böyle bir karar 
başkaları tarafından alınmış olsa idi, onları 

hemen mahkemeye sevk ederlerdi.» demişlerdir. 
Bizim devrimizin faziletidir bil Etraflı bir in
celeme olmadan hissî yapılan bir konuşma bu 
işin içyüzünü bilmiyen birkaç kişiyi yanıltabi
lir. Fakat hakikatleri örtmez. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi so
nuçları hakkındaki raporda Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi 1960 -1963 yılları hesap 
ve muamelelerini incelemeye memur Alt Ko
misyon raporunda - ki bu. Alt Komisyonun 
Başkanı Sayın iskender Cenap Ege'dir - şöyle 
deniliyor : «Şirket uzun yıllar Devlet himaye
sinden doğan kârlı sonuçların etkisi altında 
rahat bir çalışma içinde kalarak Deniz Tica
retinin gerektirdiği geniş bilgi ve tecrübeyi 
edinememiş ve bahis konusu 70 sayılı tebliğin 
getirdiği yeni şartlara ve uluslararası rekabe
te intibak edememiştir. Bu bakımdan işletme-

I nin bütün servislerinde ve özellikle ticaret ser-
! visinde çalışma tarz ve usulleri yeterli personel 
! istihdamı yönlerinden tedbir alınmasına ihti

yaç vardır.» denilmektedir. 

Görülüyor ki, zararın âmili 70 sayılı tebliğ
den ziyade ortaklığın bünyesi, yetersizliği ve 
Devlet himayesinde büyük bir rehavet içerisin
de bulunmasıdır. Gerçekten, bayrak himayesi 
tedbiri o tarihlerde ithal mallarına fiilen uygu
lanamıyordu. Yabancı gemilerle malını yurda 
getirmek istiyenlerden malı o limanda yükleme 
tarihinde Türk gemisi bıüunmadığma ait tir bel
ge mecburiyeti vardı. Limanda Türk gezmişi ol
sa dahi malın yükleme tarihi Türk gemisinin 
limana geliş tarihinden önceye veya ayrılış ta-

J zihinden sonraya bırakılarak istenen belge ko
laylıkla sağlanabiliyordu. Bayrak himayesinin 
asıl zararı ihraç mallarımız üzerinde tesirini 
gösteriyordu, Deniz Nakliyatın uyguladığı 
yüksek navlun ihraç mallarımızın fiyatlarını da 
artırarak ihracatımızın azalmasına sebeboluyor-

I du. Bu tebliğden sonradır ki, ihracatımızda ile
ri dcğru bir hareket başlamış ve bugün plân ve 
program tahminlerinin de üstünde ihracatımızın 
gelişmesinde önemli bir faktör olmuştur. Ame
rika ve Almanya'nın kendi yardım mallarına 

I bayrak himayesi uygulamasına gelince: Bizim 
) durumumuzla onlarınki arasında çok fark var-
j dır. Onlar iktisaden kuvvetli ve yanlımı yapan 

devletlerdir. Yardım yaparken de yardım alan 
I Devlete yardımın yarısının kendi gemileriyle 
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taşınması şartını öne sürüyorlar. Bu şartı ka
bul etmek suretiyle yardım alabilirsiniz, aksi 
halde alamazsınız. 

THY uluslararası rekabetin çetin şartlarına 
bünyesinin modern bir hava işletmeciliğinin ge
reklerine uydurulamamış olması, kaliteli ve bil
gili personel noksanı yüzünden her sene zar.gr 
etmekte idi. Âdet olduğu şekilde bu zararın 
nedenleri hep şirket bünyesi dışında aranmış 
sez diîîlemiyen makamlara atfedilerek kendi 
bünyelerinden doğan hata ve zararların gideril
mesi araştırılmamıştır. Bir uçuş saatinin kaç 
liraya malolduğunu dahi doğru olarak hesaplı-
yamıyan bir muhasebe günlük iç ve dış seferler
de kaç koltuğun dolu ve kaçının boş olduğunu 
bileni iyen ticaret müdürlüğü ve acentalar, tam 
kapasite ile çalıştırılanııyan uçak ve personel 
normal bir olay gibi kabul ediliyordu particilik 
ve kayırma yarayı daha da derinleştirmete idi, 
Jet nakliye uçaklarına geçiş için hazırlıklar 
1981 senesinde başlamıştır. Aradan geçen 6 se
ne bizim zararımıza olmuştur. Memnuniyetle 
görüyoruz ki THY ilgilileri eski görüşlerini bir 
tarafa bırakarak kendi bünyelerinin düzeltilme
si ve yeni jet uçaklarının siparişleri ile işe baş
lamışlardır. Reorganizasyon işinin tanınmış bir 
müşavirlik firmasiyle birlikte Türk sevk ve ida
re derneğinin müştereken yürütülmesini ve per
sonelin eğitimi ile yetiştirilmesinin ve işletme
nin yeterli personelle desteklenmesinin yapıl
ması zorunlu işlerin en önemlilerinden sayıyo
ruz. Arz edilen koltuk kilometre ve ütilizas-
yonda bir artış verimin seneden seneye yüksel-
diğini göstermektedir. Uçuş filosunun 1286 da 
kiralanan iki uçak ile takviyesi koltuk kapasi
tesini artırmış, fakat ütülizasyon düşüklüğüne 
yol açmıştır. Bu da gösteriyor ki, THY da ya
pılması zorunlu daha birçok önemli işler mev
cuttur. Çok geç olmakla beraber 1268 senesi 
Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde hizmete 
girecek iki jet uçağından önce bir jet uçağının 
kiralanmış olması, personelin yeni uçaklara 
alıştırılması ve zaman kaybını önlemesi bakı 
mından isabetli buluyoruz. 

Son gelen haberler, THY larında cesur ve 
isabetli kararlariyle modern bir işletmeciliğe ka
vuşturma yolunda önemli bir gelişme sağlıyan 
Genel Müdür idare Meclisinin partili üyelerinin 
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çoğunluğuyla Sayın Bakanın da katılmasiyle 
tallmıin ederiz, görevinden uzaklaştırılmıştır. 

İşletmeyi kâra geçiren Genel Müdür partili 
idare meclisi üyelerinin partizan hareketlerine 
dilendiği için bu sonuç hâsıl olmuştur. 

1961 de A. . den milletvekili seçimlerine gi
ren yeni G-enel Müdürü de tanırım, beraber de 
çalıştık. Usun zaman THY nm Genel Müdür 
Yardımcılığını yapmıştır. Bu genel müdürlük
te particiliğin yıkıcı tesirlerini elbette yakından 
bilirler. Şimdi başına getirildiği ve iyi yönde 
gelişmekte olan THY larını partizan tutum ve 
davranışlar karşısında direnerek cesaretle sa
vunacağını umarız ve bunu yakından izliyece-
ğimizi bu kürsüden ifade etmek isteriz, 

Türk vatandaşlarının yv'.rt dışına seyahat
leri, bilhassa çalışmaya giden işçilerimizin de 
eklenmesiyle büyük ölçüde artmaktadır. Türk 

'^Havayollarının, artan taşıma kapasitesiyle an-
laşmaların bize sağladığı kapasite maddesi 
yani kendi yolcumuzun kendi uçaklarımızla 
taşınmasını temin için yabancı uçak şirketle
rine tanınan kontenjanlardan fasla yolcu al
malarının önlenmesi ancak sıkı bir kontrolle 
sağlanabilir. 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat konuşmanızı 
münasip bir yerde tamamlayın. 

M. B. G. ADINA H. TUNÇKANAT (De
vamla ) — Tamamlıyorum. 

Bu kontrollar gereği gibi yapılmıyor mu? 
Yapılıyorsa "onuçlar. nioin lobimize . gelişme-
mektedir. Bu hususların da açıklanmasını rica 
ederiz. 

THY nm yurt iç seferlerinin gelişmesi 
ve yolcu taşımasındaki artışlarda DEM nm 
payı inkâr edilemsz. Türkiye'nin iç hatların
da yolcu taşıması İstanbul - Ankara, İzmir, 
Adana dışında Diyarbakır, Trabzon ve Er
zurum önemli düğüm noktalarını teşkil et
mektedir. Hava yolcu ve yük nakliyatı bil
hassa kışın karlı ve kötü mevsimlerde daha 
fasla önmı kaşanır. Fakat bu meyanlarda da 
kar mücadelesinin çok müessir bir şekilde 
uygulanması şarttır. Kötü havalarda uçuş 
emniyeti için bilhassa bîi bölgelere yurdumuz
dan geçen Uluslararası Hayayolları dışında 
olduklarından büyük çapta seyrüsefer emni
yet araçları konulması lüzumludur. Ayrıca 
Doğudaki meydanlara da radyofarlarla ilâ-
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veten radjro - range ILS veya VOE/TÖAîT ve 
GCA konulması zorunludur. Ancak, banlar 
temin edildikten ve emniyetle çalışmaya bağ
ladıktan sonradır ki, Doğu illerimizle Batı 
illerimizin havadan bağlantısı her mevsimde 
sürdürülebilir. Aksi halde bugünkü durumu 
ile gösterişten daha ileriye geçemez. THY 
nın 1939 da iş hatlarda hizmete sokmayı ta
sarladığı jet yolcu uçakları için şimdiden 
bu tedbirler alınmalı ve bâzı kısa pistlerin de 
uzatılması zamanında yapılmaktadır. Aksi 
takdirde beklenen sonuç sağlanamaz. 

Sayın senatörler, zamanın darlığından ko
nuşmamı burada tamamlamak istiyorum. 

Konuşmalarımızın tümünü birkaç cümle ile 
özetlemek suretiyle sözlerimi bitirmek istiyo
rum. 

Ulaştırma politikamızın tesbit. ko ordinaoyon 
ve uygulanmasından sorumlu olan Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından, ilkeleri belli vs amaç
lan plân ve programlarda açıklanmış bulu
nan ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak 
birbirlerini tamamlayıcı yönde gelişebilmesi 
ve bugünkü aleyhte çalışan durumdan kurta
rılması için uygulama safhasında cesur ve 
kararlı adımların atılmasında zaruret var
dır. Plânlı devrenin son üc vılı bütünü ile 

! f r 
(1 

O^d 

A. P. hükümetlerinin so s/ 
Ilınmaktadır. Bu durun ı ı 
nemimizin bu yönde I ^ I T 1 

lâf i etmek bakımından f ° 
sur ve istikrarlı uyguîı ^ ı 
ratle alınmasını bekliyor u" " 
programlara uygun yöne1 ' 
olmıyan tedbir ve ka "i " ' kk 
misi belirtirken hepinizi Millî Birlik 
adına saygı ile selâmlanın. (Alkışlar,) 

BAŞKAN — Devlet Üretme öiftkkkri Gs 
nel Müdürlüğü 1988 malî yılı bütçesi kanım ta 
sarısının açık oylamasına (133) saym üye ka
tılmış, (131) kabul, (1) ret, (1) çekinser, sa 
çoğunluk sağlanmıştır. 

•„/_ ..:. u Li 

H. 

Yine, Orman Genel Müdürlüğü 1958 maiî yı
lı 1968 bütçe kanun tasarısının açık oylamama 
(130) sayın üye iştirak etmiş, (128) kabul, (2) 
ret, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Şimdi söz sırası A, P. 
Ferit Alpiskender'dedir. 

Orupu 

A. P. GRUPU ADIHA FERİT ALPİSKEK-
DEE (Manisa) — Muhterem başkan, muhterem 
senatörler; 

Bugün Ulaştırma Bakanlığının 1968 malî yı
lı bütçe kanunu tasarısını müzakere etmekteyiz. 

Bu münasebetle başta sayın bakanları olmak 
üzere, ulaştırma camiasını grupunı adına bura
dan selâmlamakla bahtiyarlık duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Ulaştırma 
terimi hem münakalât ve hem de haberleşmeyi 
içine alan bir mefhum olarak kullanılmakta
dır. 

Bu her iki hizmet de bizde askerî strateji 
veya millî müdafaa maksatlariyle başlamış, da
ha sonraları teknik, ekonomi!: ve sosyal yönler
de bir inkişaf kaydetmiştir. Malûmunuz olduğu 
ü.£ere Cumhuriyetin ilânından sonra hükümetin 
karşısına bir Musul meselesi çıkmıştı. Eicezi-
re'de büyük bir yığmak yapmak istiyordu, Gü
ney treninden istifade edemedi. Daha sonra 
memleketin Güney - Doğu köşesinde bir
takım Hastım' isyanları çıktı. Ondan son-

j ra da Doğu'da Şek Sait isyanları zuhur etti. 
3u son hareketlerde Güney trenini kullanmak 
suretiyle kuvvetlerimizi hareket sahasına yetiş
tirmek suretiyle bu menfi hareketlerin Orta 
* — -'-•»--a -—-c-ı-ıa i z'~"~"- *-"£ '"Û :ük 

— -. o. ^.j U 

e c ~x" ^ J ı ı "< ^ ^ 

^ c j i. 

^.•u.~'j^,CiM v oiîciJici/iiiCıı;, u-ıx~ riismı isafta Vekaletin.-
de idi, hattâ PTT de bir zamanlar Dâhiliye Ve
kâletine bağlı idi. İ£39 da Ulaştırma Bakanlı
ğının teşkili, sivil havacılık dairesinin ona ilâ
vesi, daha sonra Hava Meydanları Genel Müdür
lüğünün ihdası bugünkü ulaştırmamızın nüve
sini teşkil etmiştir, Bunların çoğu katma büt
çeli olarak idare edildikleri halde 1950 den 
sonra kendilerine malî ve hukukî bünyeleri da
ha ziyade iktisadi, t eksik ve sasval istikamete 

teşekkülü 
;ma Bakan-

Lğınm etrafında katma bütçeli bir Devlet Ha-

3urıudıye:-:mi3K ıçm iArtısaa 
haline Getirilmişlerdi. Buamı 

devi; 
ITIasI 

a lma Sayın va Meydanları, 
devlet teşekkülü 

yanında 4 tane iktisadi 
r Türk anonim ortaklıcı 
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vardır. Bunları sıralamak istersek: hava r^sy- ; 
danlarnıdan sonra iktisadi devlet teşekkülü ola- İ 
rak bilhassa Tekniker Genel Müdürlüğü, DDY ; 
Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Gen:?:, j 
Müdürlüğü ve merbutları isletmeleri Deniz Rak- \ 
liyat Genel Müdürlüğü ve ecnebi sermaye ile > 
hususi şahısların da sermayesini içinde bulun- ; 
durduğu için 1965 den sonra Düaonlenıe Ko- | 
misyonünua bu da Türk Anonim Ortaklığı oba- : 

rak bırakılmıştır. Şimdi kuruluşlarını ve dal- i 
gah bir mazinin içinden bugünkü kale gelişlerini j 
çok kısa olarak bu şekilde eke bbe bük bin sonra ) 
devlerin veya hükümetin, daha doğrusu rik.ş- \ 
tırma politikası ve ulaştırma müesseselerin.:! \ 
durumunu incelemeye sıra geliyor. Yalımı: b n \ 
rada bir usuli noktaya temas etmekten kemdik , 
alamayacağım. O da, bugün bm Devlet Hıma : 
Meydanları ile Ulaştırma Bakanlığının bütçesi- i 
ni esaslı şekilde müzakere etmekle, hukuken, j 
yetkiliyim. Diğerleri Kamu İktisadi Devlet Uc- | 
şekkülleri Umum Müdürlüğünün müzakeresin- ] 
de görüşülmesi icabederse de, hükümetin ulaş- 1 
tırma politikası bu iktisadi devlet tevekkülleri i 
vasıtası ile yapıldığı için, ulaştırma politikası l 
bakımından ela bunların gezden geçirilmesi i 
Parlâmentomuzda âdet olmuştur, Parlâmento- j 
larda âdetler ve gelenekler, yapılın kukr.k ka
dar mühimdir, hattâ ingiltere gibi memleket- i 
lerde onun da üstüne çıkmaktadır. Bu y',:r.de:.. ' 
bu müesseseleri de gemlen geşkerağk. kv.mii- . 
kü ulaştırma müesseselerimizin kimleri :1e ram \ 
dıkiarım, aşağı yukarı lüîf'3 da 10 milyar tıka- \ 
rmda bir millî servet teşkil ediyordu. Banların > 
önemleri bence malî porleskıden ziyade ii'a et- \ 
tikleri hizmetlerle ölçülür. Ulaştırma tur ismin \ 
alt yapısıdır, istihsalin, ihracatın, imarın, hat- j 
tâ tek bir kelime ile kalkınmanın temelidir ve- \ 
ya memleketin kan ve can damarlarıdır. Hiçbir i 
hükümet iddia edemem ki, ben ulaştırmaya da- j 
ha fada ehemmiyet verdim. Çünkü Camhuriye- i 
tin ilânından bugüne kadar en çok bakan değiş- '; 
tiren Ulaştırma Bakanlığıdır. Millî Birlik Hü
kümeti bir senede iki Ulaştırma Sakam değiş
tirdi, 1960 dan bugüne kadar değişen Ulaştır
ma Bakanlarının sayısı 11 di':. Yalına A, P, 
G-rnpu adına konuşurken şunu da ifade etmek
ten zevk duyarını ki, memleketin, stratejik ma
hiyette dahi olsa, kurulmuş olan ulaştırma mü
esseselerine malî ve iktisadi bir bünye vererek j 
onları geliştirmek, ilerletmek ve kalkınmanın 1 
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çek sağlam bir alt yapısı haline gelecek bir is-
ümameire olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 
künyeleri ' tetkik edilirse bugünkü araştırına 
müesseselerinin malî zorunluluklar içerisinde 
boca la arkları görülür. Fakat bu bocalamaları 
yakua idareye, yalnız; şevki idare makamında 
bulunan bakanlığa atfetmek çok hatalı olur. 
Dediğim gibi bunlar çok dalgalı bir sistem içe-
ıieln.ee süetle gelmişlerdir. Esasen yapılarında 
bekaadilik yoktur. Çünkü Karayolları olsun, 
Devlet Demiryolları olsun iktisadi olabilmesi 
için büyük istihsal yarlerinden limanlara anrat 
olarak gelmesi lazımdır. Halbuki bunların hep
si. Karayolları da, Demiryolları "da bu şekilde 
yapılmamıştır. Onun için A. P. iktidarı hakika
ten düzeltmeli ve iktisadi bir bünye vermek 
i e e: iği bugünkü müesseselere tam şahsiyetini 
banabil arak lmstî3rm.ila oldukça güc bir durıım-
akıdır, Şimdi ulaştırma politikası bir memleket
te taşıma, haberleşme müesseselerini vücuda 
gotkmek ve bunların gayesi istikametinde en 
iyi bir şekilde kullanılmasını, rantablitesini te
min otmekkr,, Bu hususta umumiyet itibariyle 
iki yol vardır, Birisi sosyalist yoldur, ulaştırma 
müesseselerini devlet yapar, devlet işletir, dev-
letçi veya sosyalist yoldur. İkincisi ulaştırma 
mbe:s melerini fertlerin yapamadığı yerde dev
ir i; yapar işletmeciliği ya ortak, ya özel sektö
re verir, kir üçüncü şekli de fertlerin yapama
dılar: aaı beri üt yapar. Fakat özel sektöre elin
de,-. çeld'ş: sebilde keaeei muafiyetlere ve mas-
baılgıakeo gaıa,ebor, onlara prim verir ve on
ken. da fevkte muvazi olarak yürütür ve dev
let ulaş firma müerses eleriyle yıkıcı bir rekabete 
girmekten sakınır. Bilhassa Fransa'da bugün 
devle'.; ortaklama olarak. Devlet Demiryollarını 
ve diğer ulaştırma vasıtalarını kullanmaktadır. 
Faka"; dev1 etin payı biraz ağır basmaktadır. 
ingiltere'de ise ferdinki ağır basmaktadır. Biz
de ili. ?, iktidara geldikten sonra, Kredi Mari-
tlm sistemini de diğer ulaştırma vasıtalarında 
iieel sektöre hâsı muafiyetler ve kolaylıklar 
sağlanma"! itibariyle kem ulaştırma müesssesele-
rinin yakılmasında, kem de işletilmesinde hu
susi rektörün büyük bir rol oynayacağına inan
ana ve bu istikamete yönelmiştir. Şüphesiski 
bu -ılaşkrma politikası samanla tekâmül edecek-

iifırrıea 'iikşe Komisyonu raporunda bâzı 
n :k bakma bbb.ıım:ıup ulaştırma politikası bakı-

http://kv.mii-
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mmdan. Çünkü ulaştırma politikasının mesuli
yetini, Hükümet adına yüklenen Ulaştırma Ba
kanlığı merkez teşkilâtı vasıtasiyîe bu poitikayı 
sevk ve idare eder. 1965 ten senra çıkan 440 
stayılı Kanun ulaştırma müesseselerinde olduğu. 
gibi, diğer İktisadi Devlet Tevekküllerine de nis
pî bir muhtariyet tanımıştır. unların ticari ve 
iktisadi bir zihniyetle hareketlerini sağlamak 
şartiyle, 440 sayılı Eanun hakkında raportör
ler bunun tadil edilerek Bakana daha geniş yet
kiler verilmesini istemektedirler. Bizde ulaştır
ma otoriteleri henüz teessüs etmediği isin Ba
kanlığın bâzı yardımları, işbirliği, müdahale tâ
birini kullanmak istemiyorum, faydalı ve lüzum
ludur. Ama kanun zaten Bakana genh yetki 
vermiş, Genel Müdür vs Ge-ne.l Müdür Yardım
cısı, yönetim kıırııllarim Bakan seçmek suretiyle 
bu müesseselerin sevk ve idaresine getireceği in
sanları Bakan seçtiği için, dolayısiyie onlar da 
mensubclduklar1 iktidarın, çünkü her memur 
hangi iktidar gelirse gelsin o iktidarın progra
mını tatbik ve icra etmeyi samimane ve sadıkane 
taahhüdetmiş demektir. Bu itibarla bu kanunun 
tadiline lüzum yoktur. Eu gibi iktisadi müesse
seler için çıkan kanunların iyi veya fena istika
mette gelişebileceklerini görebilmek için de yine 
en azından 10 senelik bir müddete ihtiyaç var
dır. Fakat Bakanın haiz olduğu bu yetkiler, ulaş
tırma politikasını takibetmekle, tatbik, icra et
mekle yükümlü olan Ulaştırma Bakanlığının Teş
kilât Kanunu bugün en mühim meseleyi teşkil 
etmektedir. Bu teşkilât kanunu da, 449 sayılı 
Kanunla Hükümetin programında ve secim be
yannamesinde zikrettiği esaslar dairesinde teşkil 
edilmesi ve bu İktisadi Devlet Teşekküllerine 
paralel olarak merkezde bir teşkilâtın kurulma
sı gereklidir. Esasen bu teşkilât mevcuttur. Yal
nız bu teşkilât ulaştırması hizmetlerinin geliş
mesi karşısında gelişmek zorundadır. Ye günün 
birinde TRT yi de Ulaştırma Bakanlığı kadro
sunda görürsek şaşmamak lâzım. Çünkü başka 
devletlerde de TUT daha ziyade bir telsiz mese
lesidir, telsiz meselesi ise FTT hizmetleri içinde 
görülür ve bağlılığı vardır, bununla irtibatı var
dır. Bunun da oraya geçmesi doğrudur. Kara
yolları zaten Plânlamada ulaştırma sektörü için
de mütalâa edilmektedir ve Karayolları ile De
niz, Hava ve Demiryolları arasında bir rekabeti 
önlemek ve bunlar arasında koordinasyonu sağ
lamak için günün birinde bunun da ulaştırmaya 
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geçmesi uzak bir hayal değildir. Devlet Hava-
meydanlan geçen sene-ki mesaisi i* e tasarruflu 
hareket etmiş, lüzumlu, lüzumsuz işlere girişil
memiş ve bu yıl 3,5 milyon liralık bir fazlalık 
sağlamış olması itibariyle ümit ediyoruz ki, bu 
hikmetleri daha büyük ölçüde ifa edecektir. 
Bilhassa Güneydeki hava meydanlarımız çok 
mühimdir. Bunlar arasında Van, Diyarbakır, 
Gaziantep ve Malatya, Trabzon hava meydanla
rı gelmektedir. Yalnız ben Huğla hava meyda
nını germedim. Muğla hava meydanı çok mü
him bir şeydir. Çünkü Fethiye, Köyceğiz, Mar
maris, Datça, Bodrum .oibi veuier bilhassa Bod-
r ~ ,, .L .. m j ' „ .of Cv ^u ı̂̂ c -te _ı. 
T' ? •-. -- • / - > / ' • > J -"yd . " m a y yol git-

~-mm1u. "' r" - .z dr den u u :•"«?., s e y h a t 
mrsei- m^" t,? --'m -1 m y h a t etmek r"'^ Hr 
r-v d' . "' k i y^eg-z * a m _mr~ . T . n r cm-
r . . •• m a " ev c' v ; i mı /:• luı <u ol mı 
denizden de istifade ydıler^k buranın l i r hava 
meydanına kavuşturulması gereklidir. Fakat en 
mühim mesele Yeşilköy Hava Meydanının ısla
hı ve süratle tanzim edilmesidir. Çünkü ingiliz, 
Fransız işbirliği vardır . Bu işbirliğine göre 
1970 yılında süpersonik uçakların sefere çıkma
sı ihtimal: vardır, hattâ Amerikalıların bir süp-
riz yapma ihtimalini de litaratürden öğreniyo
ruz, Dünyada büyük bir merkezi durumu Yeşil
köy'ün bu önemini kaybetmemesi için keşiflere 
muvazi olarak ciddî kir çalışma ister. Bugün 
oartik uçaklarına acık elan Çiğli Hava Meyda
nındaki bina olsun, meydan olsun tam değildir. 
Zaten o bina yapılırken bir baraka kurmaktan-
sa şimdilik geçici bir bina yapalım, sonra İz
mir'e lâyık bir' bina yapalım demiştik. Bu mey
danın da ele alınması pasaport, gümrük bakımın
dan turistler için elverişli hale getirilmesi lâ
zımdır ve ilerde Devlet büyükleri geldikleri za
man şeref salonu da iyi değildir, bunun da ıslahı 
konusunda bilhassa Devlet Hava Meydanları Ge
nel Müdrikinden, pek Sayın Bakanın himmet ve 
gayretlerinden ümitvar olduğumuzu ifade et
mekle sevk duyarız. 

IİTT C-ene! Müdürlüğüne eğliyoruz; yatırım
larının % 100 ünü gerçekleştiren ve kendisine 
düşen vazifeleri zamanında yapan bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüdür. Bilhassa 202 400 hatkk 
santral makinaları ve 190 0Ö0 aded otomatik te
lefon makinasını imal edecek bir ihaleyi bir Ka
nada firmasına yapmaları ve Temmuz ayı için-
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de Sayın Bakanın da mısurlariyle bnnr.iL taa.a> 
linin atılması bütün Türk Milisti için büyük bir 
müjdedir. Hem Sayın Bakanlığı, hem de I T T 
Genel Mdüürlüğünü bu yönden tebrik etmekten 
kendimi alamıyorum . Yalnız PTT de tedekr; ve 
telem cihazları, ki en modern cibasdır, ilerleme-
sine rağmen telgraf çökmektedir. Bra tabiî bir 
şeydir . Yalnız memnuniyetle haber aldığrmısa 
göre modern ve otomatik telekslerde obonanan 
şeklinde, ihdas edilecek ve bir Avrupa Devleti 
gibi büyük şehirlerimizde yazıhanelerde,, bürolar
da otomatik telekslerin faaliyetini görmek, o da 
bizim için büyük bir hayal değildir. Bu da mem
leket için büyük bir müjde teşkil eder. 

Telefon konulmalar: rnn eürat ve kokg/Tğ;. 
karşısında telgraf hususiyetini kaybetmektedir. 
Yalnız müdürlük ELT telgraflarını yaadmamk-
tan vazgeçmiş. Bu, PTT için de, tsk-fen inin de 
bir eksiklik olur kanaatindeyim. Bu cihet lise
linde Bakanlığın ve Umum Müdürlüğün çalış
malarım ümidederiz. 

Posta işlerimiz eskisi gibi işlemektedir. Eski-, 
si gibi diyorum, çünkü mekanik cihazlar girme
miştir. Posta memurları hakikaten uladarma ca
miası içinde en cefakeş insanlardır, iler gün yük
lerce. binerce mektup dağıtırlar, iyi haberler r--.. 
tirirler. Belki kendilerine bir mektup bile ^k-
madiği olur. Bunlara son senelerde farda m a m 
hakkı tanındı ve ikramiyeleri verildi, Banlar iyi 
şeyler. Yalnız sınıflara aynld:; ve maviler •'•'•:•.. 
tü bir (A) kadrosu ihdas e-'":ldi, Ikınbır araTm-
da bâzı huzursuzluklar oluyor, umum Müdür
lüğün buna da eğilmesi halinde, zannediyor" m, 
iftihar edeceğimiz bir iktsadi Devlet Te]ddeüJ.û 
olarak PTT yi daima memnuniyetle selamlamak 
mümkündür. Yalnıs postalardan bir yalar yet 
var; medeni dünyada verilen bir mektup .sabah
leyin, akkanı gönderilen adamm eline değer. Me
selâ İngiltere'de İskoçyakian verilen bir mektup 
akşam Londra'da mürsilin, gönderilen kimsenin 
eline değer. Amerika'da, Eanada'da böyledir. 
Bizde PTT nin elinde uçak ve helikopteri yok
tur. Bugünkü şekilde sürat verilirse, bu ancak, 
ancak 48 - 30 saati geçemez. Bunları da Sayın 
Bakanımızdan temenni ederi?.. 

PTT binaları hakkında t i r istirhamımm ola
caktır, grup olarak; köylerden kasa haline ge
tirilen binalarda hem PTT hizmetleri görüleme
mekte, hem de memurlar lojman bulamamak ia-
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oralar, Lojmank binaların yapılması ve bunla
ra öncelik veabmed yo plânlama nezdinde gay-
rciii arkadaym Sadettin Bilgiç arkadaşımızın 
I"ilhaka gayretlerini temenni edeceğim. Çünkü 
nehirîeyen bu yerlerde yeni binaların yapılması, 
hattâ kırraıaporiör cihazlarının konulması hiz
metleri gaeelleaîarir ve kolaylaştırır. 

bdagizrmammm bel kemiğini tenkil eden mü-
emrrelcrimmdon birisi de TOBB Genel Müdür
lüğüdür, Bar Genel Müdürlük daima zarardadır. 
Fakat bımvn radarlı olduğunu söylerken yalnız 
Tüvkiybee değil dünyanın her yerinde bu za
rar omgebrabataair. Yakı:s isviçre'de olmuyordu, 
o da ir amir farkından bunu kapatmaktadır. 
I!İrak Daeaiegablary birer evvelce arz ettiğim 
gibi, :kr ak t ık gaye ile yapılmıştır, iktisadi de-
ğildir, Buram iktisadi olabilmeleri zamana bağ-
k k r . İbagün Cumhuriyet hükümetleri devrinde 
3 513 'Ejra. yapılmış, sonra 405 Km. lik bir kısım 
ilâve edilmiş ve nihayet 1966 da demir yollanmı
şın nbykğ: rakam 8 800 Km. dir. Irak'la Su
riye, İngiltere ve Amerika'nın da yardımiyle 
Kutur'dan Van'a bir hat inşasına başlanmıştır, 
bu bi irildiği. aaman Türkiye demiryolları Asya 
Kıiasınsn transit belkemiğini teşkil edecektir. 
Dazairyâdarmm • zararı olmalına rağmen, gerek 
U:j.'r.m lö adürıüğüm gerekse Devlet Demiryolla
rı rrorarıkarrnm feragatle çalıştıklarını da in
kar ciaxk diter. değildir. Ilğer bu demiryolu 
aarae rö-mma 1 anam birçok sebepleri vardır. 
bâmbrrm bayında maarmai meselesi vardır. 

ik'mrav ;.ro:üa ve demiryoluna con zamanlar
da âme. elan iki korkunç rakip, kara ve hava
yolunun ravrimorru rekabeti' durumu bu hale 
«/ o •-' 

getirerbrik. Br demiryolunun ömrü 40 yıldır. 
Memlekette demiryolunu devam ettirmek için 
aggaei :m::ode 202 kilometrelik kısmını yenile
memiz !âeamd:r, Demiryolları İdaresi, memnu-
ntyede okuyorum ki, Birinci Plân devresi zar
tanda buram % £9 unu tahakkuk ettirmiş, 400 
kilometrelik kısmında hat değişimi yapmış, ba
lar ve variyantların düoeltiimesi ve diğer ısla
hat da memnuniyeti mucibolarak yürümüştür. 
Çimdi burada DDY. larnn sarardan kurtarmak 
ve DDY'mn iyi bir çalınma ve gayretli olması ile 
tabii yüzde muayyen bir nisbet telâfi edilebilir. 
Fakat bir mevzuat değişmesi de olabilir. Ben bil-
karsa DDY. nin yatırımları gerçekleştirmesinde 
ağar gittiği kumalar vagonla lokomotifi buldum. 
Vagcn üçte bir nisbetinde gerçekleştirilmiştir. 
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Fakat bunda mesuliyet tabımın bir koran olarak, 
ben de vâkıfım ki, dış finansman eksikliği ro-
bebolmaktadır. Sonra diğer sebepler; Sanayi 
Bakanlığından belge isterler, bu belceler çak 
geç verilir. TCDD nin Maliye Bakankğı ve 
Amortisman Sandığına ödediği bere faizleri ao-
la makuî hadde değildir, o da kendini zaman za
man malî müzayakaya uğratır. TöDD nin bir 
tüccar gibi kendisinden alınmakta elan Gkrmrük 
Resmi de ağırdır. Çünkü TCDD, Karayolları 
gibi değildir. Sakımı var, sn var bu var. Bunun 
da nazara a l m ^ " 1 ve -m e b'zı~~zzi ~\-J~~ ~" 
sararda okn ~±r ~~ urce^e "en G^r r„ - e* 
aiınmas1 c^g-. Jc_ dr ^ıc-1 ^"-^ j ~ 
senin t 'a ' I J ' . ^ ^a!^ . M 
% 80 b - ı ı d . r ^ - \? "o< ^ ±r^ 1 

yetki 933 sayılı S v ^ T V ı ' ı \ " 
lunmakt^d- 2- -e1 - '•• ı r T 

ve kendili «is m~s ^. I*- ' S Iı 1 

yan modexT * n ^mr ~ r ^ n "'"'- • ° c 
rnesi, muvaffak olabilmesi T cır uç a t 1 z±mdır 
Bir defa elektrikli tren yapılmalı, ikincisi dke-
lizasyonu gerçekleştirmelidir. Üçüncüsü ise, 
sinyalisasy-m ^on^k-—.%-?ır T; -- -V-»^ ' ^ -...-••--,-
denişle arz e byi ^ f1 \ •*" î 1 r r k * : °A-
Î50 Km ^ı*, T T ^ ' , ' ' aı 7 ^ ^ "" «* 'o " 
den aldıg mv bdr İmT _ " :» r" ı <: I " " V 
ru bir ist k i - i"*- -kt1 " 
Ankara a-ası c : ' J A Oı. --_ •"" n r j 

zaman do% <-c>a ~ * C ^1° ^ ' » e 
4,5 saat "oı^ :ı" 4 k, " r" ^ 
kün ölüre*, i "-* --•>-> ^ c 
ne otomob^c ' i c : ' ' ^ "•e T~ w" i 
para ve: ex~JjL 'v~. _Tjr ı - 7 ' - " 
yonun C3M " J k T ^ I ' h J ' : fl 

vardır. Dizelızasyona gekyorum; ^0 u.v.sl akil
di, alınmasa hatlar tatili faaliyet edecekti, 5 di
zel de, bu sayede işletime indirildi; onun irin 
son senelerde yapılmış hizmetler var. Bâzı arka
daşlar gibi, bunları inkâr etmek doğru değildir, 
Yalnız dizel meselesine dokunuyorum. Şimdi öğ
rendiğime gere büte vf alarmda.., 

Sayın Alpiskender ı:z: 
Pek daraldı vaktinim, bitti hattâ; m 
noktada konuşmanızı tamamlayınız. 

A. r . GIv 3" -J "7T."/. â ü k ^ k • 
DER (Devamlı) — 7 ıy_ c .:«. -, ... 
noktada kesee«.ğ ^. "c : > . y . - . r -
daslar ela kâsece,, korse bir be' dü:_ka-

îfendim; iktidar rgupu adına konuşuyo-

iJuvurun mu: ni3 ;-ır noiiîacla 
bağlayınız. 

A. P. SEKTO aEUPÜ ADİNA FEEİT AL-
PiSKEHDEIt (Devamla) — Arkadaşlar, dizeli-
zasyon; JJD kendi başına bunu yapmaya kalk
mış, bu çok güç ve geç bir iştir. Evvelâ perso-
sonel isidir, dış finansman kidir, sermaye işi
dir. Biz eski koalisyon . hükümetleri General 
Elektrike ihaleyi yaptıkları zaman, bunun şe
ref kc. inioı. bîri de, o firma patent verecekti. 
D„^ s o l u r a ortaklama bir demiryolu imalâtı
na ^ ' r dec İd Onun için dizelisasyon bakımm-

~^, T T I um yapiığ'i gibi, nasıl ki bir Ka-
aJ" PXİ «. "n ihale yapıldı ise, bu dizel mo-

•"c îciı1 ıi T e c 'elli lokomotiflerin yapılmasında 
c a a 5. z d 3 uilmesi şayanı tavsiyedir. Âta-
* L'S ur tı&Jıgı gibi, siyasi hâkimiyetimize ikti-
i" ı ı^1 \k> ize münafi olmadıkça ecnebi ser-
...c.yc ...einL^ete faydalıdır. Onun için kork
maya da lüzum yok. Bu şartlar olduğu takdirde 
hem personeli yetiştir, hem de muhtacolduğu-
maz serm^yo ile Lmü ^"der'z, atom çığına ııy-
nriıs olarrz 

Deri,: m m asma ıdaslarım 
• c t -afi d„msieıle kapalı elan, çekilmiş olan 

k e . n r e Cı 3btc ki al kı^m'z ferdola-
k ıc 'ı-cı1 ,

öe cok büyük : ve ı1 n e . 
-laı. 
z y 

em^vorarı ıcazan-

j a i ' r ı -*.„ 
r iz-. JV •* ..i oma 
e, - ^ x r L ,^r şurada 

' ' ' . i f a ı " V T t 1 r T ^k ^^rr . personeü-
-1 ^ (j^-'ankrıi \ rr^ı z e -rükemnıel 
^-i^ na: nm . r tesmı / a \ l ı r Ama başlıca şu 

hâdiseler de rol oynar, ikinci Dünya harbinden 
sonra Âvrupada ve Amerika'daki Vapur şirket
leri çok süratli ve konforlu gemiler yaptıkları 
hakle biz bunlara ayak uydurmadık. Yalnız son 
zamanlarda Samsun ve İskenderun gemilerini 
kısmen, bunlar da kısmen kendi tersaneleri
mizde modernize ettik. Bundan öt eve geçile-

•umca mooorıı: .rço-i "a] 
O v . ' W^ 

k bilet; ;-

;cabotmektc:ür. 
tan ecnebi acc:: 
fazla komü^von 

1 1 ' - î 

Tİ" ar, 3̂£ 

daha 
ferle-

tncı 
i taan için 

ecnebi ^emijerin biletlerini Tüık gemilerine 
tercih ederek satmaktadırlar. 
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r-

İdarenin tam mânası ile ticari vo iktisadi j 
bir zihniyet takibetnıemesi de b<ım:?, J ; ~e | 
kadar, rol oynamıştır. Bugün m .-mm.,-;; elle \ 
öğreniyoruz ki, Umum Büüdkrlük -T ~Sr 

mistir. Dış seferlerde reklâm vs r ^opc ~ 
yeteri kadar yer verilmemiştir. Be in m st" e j 
Denizcilik Bankasının bir baııkacıbl: _ -.bel ^ ••;-
dır ve bu kârdadır. Fakat bunun için GÜZ* z:'.'-
lan Avrupa memleketlerinde, işçi kcm'ktm. ı 
bulunduğu yerlerde Denizcilik bankasının \\ -
rası da var o yerlerde şubeler açarak bu banka
cılık kısmını daha inkişaf ettirmesi gerekirken, 
bu hususta biraz geri kalmıştır. Haber aldığı
ma göre Halk Bankası, ki pek az alâkası vardır, 
o bile Almanya'da şubeler açma yoluna gitmiş
lerdir. Denizcilik Bankasının bugüne kadar bu 
yola başvurmamış olması üzüntümüzü mucibol-
muştur. 

Denizcilik Bankası vapurların hem yük, hem 
de insan taşıması bir ağırkık vermektedir. Ycl-
cu sürat ister. Onun için bu yükü kaldırıp ta
mamen insan taşınmasına tahsis etmeli ve 
kamaraları, güverteleri turistlerin gelebileceği 
bir şekle konmalı, istanbul, İzmir şehir hatları 
ve izmit körfez hattı bir âmme hizmeti gö
rür, Belediyeye ait taşıma hizmetini görür. Fa
kat dünyanın vergisi bunlardan alınır. Sonra 
alacakalrmı da belediyelerden tahsil edemezler. 
Bu belediyelerin de zararda bulundukları müd
detçe bu vergileri hafifletmeleri ve Denizcilik 
Bankasına yardımcı olmaları iyi birşeydir. 

İkinci Boş Yıllık Plânda Deniz ulaştırmasına 
tam mânası ile bir yer verilmemiş olması, zan
nediyorum ki, plânlamada bir denizci uzmanın 
bulunmaması ve Sayın Balkanın da son zaman
larda işe başlaması bir seböbolsa gerek. Yalnız 
feribotu kendi tersanelerimizde yapılacağını 
öğreniyoruz. Bu da memleketimize ve milletimi
ze iyi bir müjdedir. Çünkü bugüne kadar feri
botları dışarıdan almaya mahkûmduk. Şimdi 
kendi tezgahlarımızda yapmaktayız. Kredi - ma
ntini sistemi ile birlikte armatörlerin de hariçte 
elde ettikleri dövizin bir kısmını kendilerine ser
bestçe harcamaları ve aldıkları akar yakıt ve ih-
rakiye maddeler için ihracat primi tanınması 
gayet uygundur, ingiltere bir özel teşebbüs 
sahibi kızağa gemiyi koyar koymaz, kendisine 
peşin tediyede bulunur. Ondan sonra gemiler 
(kızaktan çıkıncaya kadar tediyelerde bulunur, 

kızaktan çıktıktan sonra işletme kredisi verir ve 
ithalâtım bilhassa FOB olarak, ihracatını da 
SİF olarak satar. Bizde de bu yola girilmesi 
için.. 

BAŞEAZf — S?y:m Alpiskender lüzum gös
terdiğiniz beş dakika da doldu .Efendim lüt
fen bağlayın. 

A. P. GEUPU ADINA FERİT ALPİSKEN-
DE£ (Devamla) — Peki efendim lütfen bağ-
laym. 

A. P. GSUPU ADINA FERİT ALPİSKEN-
DEE (Devamla) — Peki efendim bağlayayım. 
Efendim deniz nakliyatında en mühim nokta 
millî bir meseledir, bu 6 Haziran 1960 senesin
de Liberasyon yapıldı. La - hayede. Bir devlet it
halâtını, inhisar halinde, yalnız kendi gemile
rine Has edemez, servest bırakacak ve bir reka
bet tesis edilecek denildi. Bunu bâzıları yan
lış anladılar, bilhassa maliyecilerde, bâzı hükü
met daireleri de. Bu şu demek değil ki, biz it
halâtımızı ihracatımızı ecnebi gemilerle geti
receğiz. Bis daha geniş bir rekabet haline girip 
getirebileceğiz. Bunları zaten Avrupa ve Ameri
ka'nın bir çok memleketleri, hattâ kayıtlar koy
muşlar % 50, % 35 sonra hükümetleri de yap
tıkları yardımı kendi gemileri ile karşı devletin 
almasını mecburi kılmışlardır. Bu, bir. Hükü-
mei meselesidir, hükümetin bilhassa ehemmi
yetin bilhassa ehemmiyetle dikkatin celp ede
rim. 

Limanlar meselesinde C. H. ?. sözcüsü ar
kadaşımız bir müstakil limanlar Umum Müdür
lüğü kurulmasını ileri sürdü. Bu deniz işleri
mizi sekteye uğratır. Çünkü bugün iki çeşit 
büyük liman var, biri Denizyollarının ardında 
tahmil tahliyeyi yaparlar. Bir de Denizcilik 
Bankasının limanları vardır. Orada da Deniz
cilik Bankası kolaylık yapar. Bunları aynı yer
de toplarsak Denizcilik Bankası, Devlet Demir
yolları Umum Müdürlüğü bu Umum Müdürlü
ğe müracaat eder, umum müdürlükten izin ala
rak tahmil tahliye işini yapacak. Bu da ticari 
gaye ile, iktisadi işle telifi kabil değildir, üni-
form merkeziyetçi ve bir sistemdir. Bundan sa-
kınümasmı temenni edilir. Ve Adalet Partisi
nin rasyonel ve özel sektörcü anlayışı da bunu 
icabettirir. Çünkü özel sektör o zaman süratle 
tahmil ve tahliye işlerini alarak şeyeder. Arka
daşlar, Havayolları için yeni jet uçaklarının 
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alınması hususunda t :!.".•.c'İr•l::n I:0:- " el
ması Türk Milletine W ; ü k * i- •: ._' 7 v~ . r 
şekilde artan Vaykjr.'.l vı 7 h:,i"ıclr " "lırr-
cak. Yalnız gerek h e v ^ y e ^ ı v l f ş- : r V:-
yollarında, gerek dorr:rye''l;r. ~ v r:(-: . :_ 

sebep dış 'seyahat vcr0il 'üclv .,'•-:''ı:z\ 
bu dış seyahat vergik ' imr :r k t l r > " -
dirilmesi. Zaten hü •ı.lmctor. < e" 'kr. u 
şekli ile gelmemişti, bum ı ir h:< *' -"^ - . ~ı . 
yok. özür dilerim Sıvm La-Vn-_ ar I" n ::~ :--
tini, sizlerin de tahammülünü daha fazla suiisti
mal etmemek için bâzı sayfaları da okumuyo
rum. Yalnız bu mesele çok mühimdir. Hüküme
tin bilhassa bu mesele üzerinde etütler yaptır
ması temenni edilir. Zaten esei sektörde bundan 
müştekidir. 

Son olarak bütün ulaştırma müesseslerinden 
gelmiş çok kanunlar verdir FT~~ect h^l^e^ ka
nunu gibi, DDY ck^ o2İcn ^ ,T 1 * "l 
larını Paıakkcmto nS'inıst. ~ T ~Tkn nde 
çıkartılmasın" 'ıc^m"1"' ^ z 1 "' p i "-
madan beklediği ^ ı b e %ıe k " * "• r ^ :^k 
labilecektir. Bu ıırbrak J a> n r A\ , " "' -
kında Parlâmentoya u^^l ık ^.c " \ . ^ r ĉ 
mesi faydalı olur. 

1968 malî yıh bütçesinin bütün memlskeie 
ve ulaştırma camiasına hayırlı, uğurlu e İma s: in 
can ve gönülden temenni eder, hepinizi cara! 
gönülden selâmların. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Gruplar adına sez talebeden 
sayın üyelerin tamamı konurrm:^ o:dr.!?a\ eaırdi 
şahısları adına söz ie-liyer, arkada ^larırane dan sı-
rasiyle Sayın Sazım Karaağaekoğkı, buyurun. 

MUSA KÂZIM KAEAASiVOLIOâLU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun çek değerli üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı
nın huzurunuzda müzakeresi yapılan bütçesi se
bebiyle benden evvel çok muhterem arkadaşla
rım, grupları adma siyasi ve iatimai kanaatleri-
nin istikametinde görüş ve temennilerini yükeek 
huzurlarının "*'" etrris ' ;7 v ye lr> ™* jl° "3 
huzurun ızo. Ula '1 ıa r ^ "> 
biyle şeh„ r us vo 1 "• ' ı ı r n 

çalışacaepm Yu c . 1 " 1 t L 
kurulduğu"! -"-» 'e l / ' e '" •» ı T ~ J ~ 
nakalenm ve h e Ic r r r •> e ">. ^ T 1 

tür. Ta*ıbm e k ı r ı ı l u ı 1 ^T> - -
süratle t„ >-> h ^ \ -1 

günkü sevıjrejd ~f -> 
itibarla ulastrmıa ! : z v r L I z 

ı ' 

7arukn bütçesi sebebiyle ehemmiyetini 
ı Vaizde, millî ekonomimizde ve savun-
~ıuzek? bir kere daha göstermiş bulun

ur1": e- <? dadaşlarım, çok yönlü olan 
^a \.- yıları içerisinde bende bugün ka-

1 1 -' 7c tında en güçlü hizmet dalların-
t> . • ^•n â  ivlst Demiryollarına ait görüşle-
. . r " \" -nalı çalışacağım. İ983 yılında kara
cı -, ı.-p, ııJe inşasında ve karayolu işletme-

j / "' ^ ı _ upa nm erişmiş olduğu en yüksek bir 
r , r^er ~de Almanya'da büyük bir kış ol-

JL "R. ki-1 a Alman Demiryolculuğu kara
yollarının islemediği bir devirde demiryolu 
nakliyatının, dünya karayolu nakliyatının ya-
rnrr?.?, yine eski ehemmiyetini taşıdığını bir kere 
dr.lı:; Ispai etmiş bulunuyordu. Memleketimizde 
de, bilhassa iklimi itibariyle sert olan memle
ketimizde karayolu nakliyatının yanında demir
yolu nakliyatı hâlâ eski ehemmiyetini ve eski 
gücünü muhafaza etmiş bulunmaktadır. De
miryolu nakliyatı üzerinde konuşmaya başla-
d'ğırms şu anda Demiryollarının halk arasın
da ve bütçelerde tenkidedilegelmiş zararların
dan da bahsetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, haddi zatında bu 
zarar, aşağıda izah edeceğim sebepler muvace
hesinde, sadece işletmenin basiretsiz bir yol ta-
kibetmiş olmasından ve onu yönetenlerin bece
riksizliğinde değil, kurulmuş olan müesesenin 
yıllardan beri çok masraflı bir halde ele alınıp 
revize edilmek mecburiyetinde olduğundan 
dolayıdır. Zira Birinci Cihan Harbinden ve 
millî mücadeleden sonra gelişmeye başlıyan 
demiryolu inşaatı uzun yıllar ıslah edilmemiş 
ve geçmişin standartlarına göre yapılmış inşa
atlar bugünün süratli nakliye ihtiyacı karşısın
da da bu eski yolların yeni baştan ıslahı, stan
dartlarının değiştirilmesi ve demiryolu güzergâ
hında birtakım operasyonların yapılması çok 
pahalı olan Devlet Demiryolları inşaatı sebe
biyle Devlet Demiryolları bütçesine ağır bir yü
kü tahmil etmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka Devlet Demiryolları, Kara 
Nakliyatı Vergisi diye bir vergi de ödemek 
suretiyle kendi işletmesini daha da masraflı bir 
hale getirmiş bulunmaktadır. Bunları izale ede
cek birtakım tedbirlerin fırsat eşitliği içinde 
karayolları ile birlikte mütalâa edilmesi ve bu 
yolda gerekli kanunların çıkarılması lâzımdır. 
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Şayet bu kanunlar ekonomik hayatımızda, bir 
ihtilât yaratacaksa bunları kaaryoluna teşmil 
etmeden demiryolu nakliyatı vergilerinin kal
dırılması gerekmektedir. Bundan başka şunu 
da ifade etmek isterim ki, Devlet Demiryolları 
hizmetleri yüsde yüz âmme karakteri taşıyan 
hizmetlerdir. Bunların alt yapı tesislerini ve 
inşaatlarını Devletin yapması suretiyle, kara
yollarında olduğu gibi sadece işletmesini Dev
let Demiryollarının tekeffül etmesi ve bu su
retle 440 sayılı Kanunun istikametinde çalışan 
Devlet Demiryollarının daha rantabl bir halde 
ekonomik hayatımızda ve millî hayatımızda 
hizmetine devam etmesinin sağlanması lüzumlu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece teknik yön
den Devlet Demiryollarının işletme gücünün 
artırılması için biraz evvel arz ettiğim gibi, üst 
yapı tesislerinin yeni baştan standart bir şekil
de yenilenmesi ve yüksek takattaki cer vasıta-
lariyle vagon, yolcu ve yük vagonlarının işlet
mede yeni baştan ele alınması ve bunların mem
leketimizdeki kurulmuş olan endüstri ile ve sa
nayi ile geliştirilmesi bu ihtiyaçların karşılan
ması zaruridir ve şarttır. Bunlar yapıldıktan 
sonra Türkiye'nin coğrafi ve topoğrafik şartla
ra uygun olarak, artık terk edilmeye başlan
mış olan buharlı lokomotifler yerine dizelizas-
yona ve elektrifikasyona gidilmesinin şart ol
duğu bir gerçektir. Bu itibarla en kısa bir za
manda dizelizasyonun tatbikatına ve buna mu
vazi olarak ileriki yıllarda elektrifikasyona gi
dilmesinin şart olduğunu ve Demiryolu işletme
sinde en büyük hissesi olan, en mühim unsur
lardan olan sinyalizasyonun da otomatik ola
rak, emniyet mülâhazasiyle bütün demiryolları 
şebekelerinde tatbikinin zaruri olduğunu ifade 
etmek isterim. Sadece Devlet Demiryollarının 
teknik çalışmaları değil, bunun yanında 26 bi
ni mütecaviz bu Ulaştırma Bakanlığı personeli
nin sosyal hayatiyle yakından ilgilenilmesi su
retiyle onları bugünün şartları içerisinde huzu
ra kavuşturmak, işletmenin vazifesi meyanın-
dadır. Memnuniyetle öğrendiğimize göre hare
ket personelinin fazla mesai için yapmış olduk
ları talepler Devlet Demiryolları ilgililerince 
olumlu karşılanmış ve bunlara hizmetlerinin 
karşılığı olarak fazla ücret ödenmesi mümkün 
olmuştur. Ancak, sabit hizmetlerde çalışan, is
tasyonlarda çalışan, lojmanlardan faydalanmak 

suretiyle hizmet gören bir kısım küçük maaşlı 
memurlar bu fasla mesai ücretinden faydalan
mamaktadırlar. Bunlar makasçı, manevracı gi
bi hizmet gören küçük maaşlı ve mahrumiyet 
içinde yaşıyan memurlardır. Bunların da fazla 
mesaiden faydalanmasının temin edecek hukukî 
muhtevanın getirilmesi ve bu suretle bunları 
da huzura kavuşturmanın çaresinin araştırıl
masını Devlet Demiryolları teşkilâtından ve 
Ulaştırma Bakanlığından beklemekteyiz. 

Şimdi, biz nebze de Havayollarından bahset
mek istiyorum. Memleketimizin muhtelif yolla
rı kışın bilhassa iklim sebebiyle ulaşım imkân
larından mahrum bulunduğu içindir ki, bu an
larda memleketin muhtelif yerlerine serpiştiril
miş hava meydanları ^asıtasiyle içhava nakli-
yatiyle irtibatımızın sağlanması mümkün ol
maktadır. Bunu da geniş çapta önümüzdeki yıl
larda ele almak suretiyle hava meydanlarını 
kış ve yaz kullanılabilir, istifade edilebilir bir 
hale getirmesini Ulaştırma Bakanlığından bek
lemekteyiz. Diğer taraftan dış hava seferlerimi
zin Franfurt'tan Brüksel'e kadar ulaşmış oldu
ğunu ve bu sebeple Türkiye'nin havayolu çalış
malarına, faaliyetlerini Avrupa'ya ulaştıran hiz
met gücü gösterdiğini memnuniyetle görmüş 
oluyoruz. Ancak bu hizmetlerini Londra'ya ka
dar uzatmak suretiyle bütün Avrupa'yı içine 
alacak bir hizmet anlayışı getirmesini bekle
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitirirken Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Ba
kanlığa ve bütün kuruluşlara hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun buyurun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli bakanlık ve sivil havacılık 
erkânı ve sayın arkadaşlarım; 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 
bütçîsi ve dolayısiyle Türk Sivil Havacılığı 
hakkında dikkati çeken bâzı mühim hususları 
arz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; Havayolları, Hava 
meydanları, Sivil Havacılık, Türk Hava Kuvvet
lerinin uçuş faaliyeti, - meteooro'loji çalışmaları. 
ilâh... gibi havacılıkla ilgili konular tabiat icabı 
birbiriyle o kadar ilgili, o kadar bağlı konular
dır ki, birinden bahsederken ister müspet 
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yönden olsun, isterse tenkidkâr ok ıo , keyfi?-e'; 
dolayısiyle ve ekseriya diğerlerine de dr.? yet 
eder. 

Meselâ, bir kava meydanında ki;; emırk7et 
eksikliği mi var; bu eksikliden doğnrdııpıı | 
veya doğuracağı tehlikeden, sivil, aılıerl. ya- j 
bancı her türlü havacıların aynı dereeeek mü- j 
teessir olmaları ihtimali mevcııitırr. j 

Bu keyfiyeti tebarüz ettirdikten sonra şu hu- | 
susa dikkatlerinizi çekmek irterke : fden iki j 
yıldır, bu bütçelerin miizakereeir.de, te reden 
Sayın Ulaştırma Bakanlığının ve ikdk Hükü-
met erkânının dikkatlerine önemli kâzı ko
nuları İsrarla arz etniktim . 

Ezcümle : 
A) Yeşilköy - Samsun - dkrdızeıı e k ] de

niz kenarındaki nıeydankard? t i r kın?.- k r ? -
tarma ve Emniyet Ekibi !ke?i"k k??ııhe?n: k".~ 
beder. .Bu iş için. süratli t i? iki medrne idi" 
iki helikopter gibi vasıtaya iht'yf.e "aidi?. Ti"? ! 
bu keyfiyeti bilhassa Yeşilköy gıiki rerere'mik! ; 
bir hava limanı için tekeffül Gdd--~,i« - k mre-
buriyettir. Şimdi teessürle arz edeyim. k i bn 
önemli konu hâlâ halledilmenindir, i iünkrık j 
hiçbir zaman temenni edilmez. Â I ; ? , "arın bir ; 
büyük yolcu tayyaresi kalkış ve "e kü rk kor | 
hangi bir sebeple denişe meebnrî in'n yapr?-~a< \ 
herkesin gözü önünde muazzam kir feeia ve \ 
bir felâketle karşılaşmış ekim?? Ikının en- j 
rumlu.su da otomatik okrak bkkz. ırak?1"??"-- • 
miz olur. • 

Deniz Kurtarma E k i n "ekt?: knır» rkef- [ 
fül etmiş olmalarına reetmen. yarne'i:'";7"'*-. : 
Olsaydı bu facia bu kadar eikdik mır.??-"?. j 
derler ve bu işin maddi ve n a n e n zararın: j 
'bizim resmî makamlarımıza yüklekrler. IIad : j 
maddi zarar ödendi, fakat mânevi zarp? ve | 
prestij ve bilhassa beynelmilel prestijimizin | 
kırılması bir daha telâfi edilemez, Bu ekrik- I 
lik büyüktür, çok ehemmiyet!"-ir, Biran ev- j 
vel giderilmesini İsrarla rica ederde, ; 

B) Yeeilköy meydanının tevsüt plâna -m i 
bütçeye alınmıştır, ün. k e y r n d -"vıkır 'e d" ' 
bir hususa dikkatinizi f^me".: ki'erire. t 

Bugiin beynelmilel ha"? d i n n n k n hemen ; 
hemen standart han pelnektiı? :ikr\' in? 
türlü modern, teknik teehekak havi re her 
hava şartında, aralıksız kiiyeıı t i r ree/âın, 
Bu teknik evsaf yanında yedenler n nr ıâyed 
istirahat, rahatlık gibi her türlü kerfer ve • 
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ı â p ' " ; h " r'z cidden '"-ok etraflı düşünülmekte 
: v. \ ."e ' e ı r n "nikrrekkdir. 
I"* -"-nal okra" ; neerlâ yclenlar bina için-

" ~ hk " ' ' ' e 1 " korkumda &ıs hava ile 
" n c neden doğrudan doğ ı uya tayyarenin 

o t • -•» , O T 

'.' '" ' ' I 'ad^'-ki Ye"ilkov maydam tevsi 
' ' . " - - ' - - - yrek ~~t*r-dceek; hl^ olmazsa Pa-
i- - P c v : - ™ "• e k i v t aibi meydanlardan geri 
"~rd " ~a-~k v ' r rdrndrrda rketırıknasmı te
ni" ı -' -ekdir. eki husus yalnız para 

"--• / ' f i ld i r . İ J 'n ı "amanda (g'örgii) 
k d - r n i ) irenleridir de nara nasıl olsa 
• ' b k p kike' binm eıbm'kımız ekseriya 

r '• '"e"' * dk'm. ve Lee1 kmiask-ocilik zihni-
- , •-,'•> - v ' i - ' ov eamnckm deri gelmektedir. 
~ " :'T< •- ' - ' ' o"1 —ı r~mı îıesrr hatava dü§-
n i n d k ı , 

Fkru bilharas arz edeyim ki, memleketimiz
de ne keder çok m-eyde.n yapılırsa turistik, ik-
t k e d i aekıri, nlaştırma ilâh., gibi sebeplerle, 
e kader erk f?-y dahdır. Meydan çokluğu za-
rar vermez, Ama meydansızlık çok zarar ve
rir ve vermektedir de, 

O) Yine geçen yıllarda arz ettiğim gibi, bir 
kııı-ım. tekrar etmeye mecbur kalmaktayım. 
kkıeırıkk kleri bir küldür. Bu işletme ve çalış-
T ? pe-reemı "r"rı parçalar ve müstakil hizmetler 
t^ ' inee mülâhaza etmek ve bilhassa bu parça-
v:y,. r,.,r ı f . - r , !:-2.kamlarm emirlerine bağ ı r a rak 
rerr" de kordinaeyonsuzluktan yakınmak veya 
r.-dnı tie de (ATrrrpak.lar ,gibi inkişaf edemiyo-
ı r ? ; ; (ı've eikâved;o bulunm?dı, ancak Türkiye'-
T-e eeekenı bir idare garibesi haline gelmiştir. 
Nasıl, Karayollarını veya Denizyollarını, me-
eelâ Demiryolları Teşkilâtı emrine bağlıyamı-
rorseı? havayolları, hava meydanları, sivil ha-
veeııne meteoroloji hizmetleri, hava emniyet 
hizmetleri ilâh,,, gibi havacılığın anakollarını 
J'e"kil r d :n ieletme kollarını ayrı ryrı narçalar 
halinde, n y n ayrı teşkilât makamlarına bağla-
"nak f~? o kader verimelz. tehlikeli ve inkieaf ve 
r-nr:""eid brdkıkvan ^aıd.n bir ekdem olmakta-

„',,;.,v-i- -ı- r^eni- ^'odilmdyen 
."kikâ züıniyıti ve baL'antda-
1 clüeeltir. b^-un sivil havacılık 

Î, >c]zı?''"^ T "j- r- '^e'n, Ba^bakan-
" d ^'.-" .'• n-'.e^a-'dık veya Deflet 

( e toparlamalı ve ^eniden tan-

http://miizakereeir.de
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zim etmek çok yerinde bir hareket olur Esasen 
artık buna mecburiyet de vardır. Bu hal ile her 
geçen yıl artık feza çağına girmiş olan dün3^a 
sivil havacılığı yanında bizim durumumuz, iler
de telâfisi gayrikabil gerilemelere sebep ve ve
sile olacaktır. Bu hususu bir defa daha ehemmi
yetle arz etmeyi bir vazife addetmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken bir 
ehemmiyetli keyfiyeti de dikate arz edeyim; 
son zamanlarda, Türk Havayolları Umum Mü
dürünün değişmiş olduğunu öğrendik. Dikkat 
buvurulursa bu çok ehemmiyetli vs beynelmilel 
prestij taşıyan isletmede son on, onbeş yıl zar
fında hemen hemen her yıl bir umum müdür 
değişmekte ve değişmiş bulunmaktadır. 

PTT dağıtıcılarının ve hat bakıcılarının yıpran
dıkları bir vakıadır. 

PTT dağıtıcıları; 30 veya 40 kiloluk posta 
çantası ile yaya veya at sırtında, karda kışta 
veya yazın cehennemi sıcağında gece gündüz 
demeden köyde, kentte 32 milyon vatandaşımıza 
hizmet etmektedirler. 

Hat balacıları ise : Direk ve tellerde hat ta
miri yaparken, vahşi hayvanlara yem olduğu 
gibi, vazife uğruna kar ve tipide donanlar da 
vardır. 

Sayın senatörler, PTT dağıtıcıları ve hat ba
kıcılarının hazin bir tablosunu çizmeye çalış
tım. Esefle ifade etmek icabederse : Bu vefa
kâr bu cefakâr zümre; bugüne kadar bir hayli 
ihmal edilmiştir. 

Ula^ırma Bakanlığı camiası içinde bulunan 
PTT dağıtıcıları v>* v^t, bakımlarının bir d i l c i 
ni. yani cok haklı bir d i l emi , Ser.ata kürsü
sünden. Savın Ula^+ırma Bakanıma ulaştırmak 
istivornm. Bu vefalı, bu cefalı zümre bizden, 
(fiilî hazmet zamm^ istemektedirler. Parlâmen
to havatımda müşahede ettiğim bir sev varsa, 
Hükümet istemedikçe her hangi bir kanun tek
lifi hedefine ulaşamıyor. 

Bunun için Savın Bakandan. TT1 aştırma Ba
kanlığı camiası içinde bulunan PTT day ımla 
rının ve hat bakımlarının, sosyal nroblemleri 
il«ı me^tml olun olmayacaklarını amkca Serato 
kürsü.senden, ifade bnyıı.rm.alarını istirham edi
yorum. CV'mlüm verecekleri cevabın müspet ol
masını diliyor. 

Savın senatörler. Sayın Ulaştırma Bakanın
dan dileklerim şudur : 

Fiilî hizmet zammı hakkındaki kanun tasa
rısını hazırlıyarak T. B. M M. getirsinler ve ka-
nuplasm.asını, kolaylaştıranlar. Sayın arkadaş
larımın da duygularına tercüman olduğuma 
in.an.dığım bu konumu arz etmiş bulunuyorum. 

Savın senatörler, 
Bir hususa daha değinerek sözlerime son ve-

rce^Hm. 
Yaz mevsiminde ic hatlara ait bir gemi her 

gün boğaza gider gelir. İçinde 10 ilâ 20 turist 
ya vardır, ya yoktur. 

Ben bu gemiyi her gün üzüntü ile seyrede
rim. 

Bu şartlar dâhilinde, bu geminin yüzde yüz 
zarar ettiğini düşünürüm. 

Eo*er savrn arkadaşlarımız veya saym vatan-
d^c!İqT*iTV|lZ TVifırvı1nlro+. r l ı o ı Vıa,i7,QT7oT'':>"""Vİe CJ<STTCS n,̂ *-, 

ettikleri, zaman her hangi bir hususta «şu bizim 
havavollan.mız neden filân veya fi''ân havayol
ları .ofibi delildir» dive üzülün esef etmiQl°r ve
ya ediyorlar ise su arz ettiğim sık sık umum 
müdür değişmesi keyfiyetinin mühim bir payı 
olduğunu su ata sözü haline gelmiş olan «âyi-
nesi istir kişinin lâfa bakılmaz» sair sözü ile bir
likte hatırlatmak isterim. 

Söz1 eri mi bitirirken, havlı güc ve cok m^him 
eksiklikler ve müzmin bir bürokrasi illetivle 
âdeta mücadele ederek vazife görmûVte olan 
gerek Hava Meydanları Genel Müdürlüo-ü ve 
monsunları ve n^rson^ini, çerekse TTa^avonarı 
erkân ve personelini her gün yüz ağartıcı gay
ret, basarı ve ilerlemelerinden dolayı tebrik 
eder şahsi olarak da teşebbüslerini arz eder. 
1968 yılı bütçesinin Devlete, millete, il çili hava
cılık camiasına hayırlı olmasını diler, saygıları
mı arz ed.erim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, buyurunuz. 

MEBRUEE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 

Ulaştırma Bakanlığının 1968 malî yılı bütçe
si görüşülürken önemli gördüğüm bir sosyal ko
nuyu Yüce Senatoya getirmek istedim. 

Ulaştırma Bakanlığı camiasında PTT dağıtı
cıları ve hat bakıcılarının gördükleri hizmetin 
ağırlığı ve şartları Yüksek Heyetinizin de malû
mudur. 

Bu görevlilerin, PTT Teşkilât Kanununa gö
re emekli yaş haddi 55, memurların yas haddi 
ise 65 olarak kabul edilmiştir. Bu demektir İri, 
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Yabancı memleketlerde de, turistlere gemi
ler, otobüsler, diğer vasıtalar tahsis olunur. 

Sadece, oralarda, muayyen bir yolcu adedi 
tesbit olunur. 

O adedde yolcu gelmezse o vasıta hareket 
etmez. 

Biz Avrupa memleketlerinden zengin değiliz 
arkadaşlarım. 

Denizcilik Bankası böyle bir usul tatbik ede
rek müesseseyi zarardan kurtaramaz mı? 

Bu hususta ne düşündüklerini öğrenirsem 
memnun olurum. 

Ulaştırma Bakanlığı camiasını ve Yüce Se
natoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halûk Berkol, buyuru
nuz. 

HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve 
bilhassa son senelerde cidden müspet gelişmek
tedir. Halbuki bu müessesenin işi bir hayli ağır
dır, yüklüdür. Hava liman ve meydanlarını iş
letmek, seyrüsefer, telekomünikasyon ve hava 
trafik sistemlerini işletmek ve hizmetlerini ifa 
etmek, nıeydanlardaki lüzumlu onarımı yap
mak, şimdi, vazifesi yüklü, ağır ve mesuliyet-
li, ama son iki yıl faaliyetinin mukayeseli ola
rak tetkikini yaparsak bu gelişmenin hakika
ten müspet olduğunu müşahede etmekte zorluk 
çekmiyeceğiz. Bakınız meydanlara inen ve kal
kan uçak trafiği 1967 senesinde 1966 senesine 
nazaran % 13, nisbetinde artmıştır. Milletler
arası yolcu trafiği yine 1966 senesine nazaran 
1967 yılında % 19,3 nisbetinde artmıştır. Millî 
yolcu tafiği % 18,2 nisbetinde yükselmiş bulun
maktadır. Hizmet; demek ki gittikçe de ağır
laşıyor ve şuna dikkat nazarınızı bilhassa çek
mek isterim ki, âmme hizmeti gören bir teşki
lât olmasına rağmen gelirlerin artırılması üze
rinde de önemle durmaktadır bu müessese. 1967 
gelirleri, 1966 yılma nazaran % 25 nisbetinde 
artmıştır. 1967 yılındaki gelirler tahmin edili
yor ki 13 milyonu geçecektir. Hava liman ve 
meydanlariyle, seyrüsefer, telekomünikasyon 
hava trafik kontrol tesis ve istemlerinin geliş
tirilmesi için yapılan yatırımlar 1967 yılında 
% 92,9 u ulaşmıştır, Bu miktarın malî yılın 
sonuna kadar daha da artacağı tahmin edil
mektedir. Tabiî hizmetin büyüklüğü nisbetin

de de teşkilâtın dertleri olmaktadır. Bilhassa 
çok mühim bir husus, görevin özelliği sebebiy
le ihtisasa sahip eleman bulundurmakta ve 
bunları muhafaza etmekte çektiği güçlüktür. 

Uçucu ve elektronik hava trafik teknik per
sonelini tatmin etmek gerekmektedir. Bu ba
kımdan bu personele verilecek haklara dair bir 
kanun teklifinin Yüce Meclise getirilmesi cid
den önemli ve şayanı temennidir. Senelerce 
önce inşa edilen meydanların gerektiği şekil
de onarımını yapmak, son tekâmüllere göre 
elektronik teçhizatın yenilenmesini temin et
mek, hava seyrüseferinde emniyeti geliştirmek, 
meydanları yaz ve kış devamlı seferlere açık 
bulundurmak için işletme teçhizatını yine te
min etmek maksadiyle yatırım harcamaları
nın ileride daha çok artırılmasına teşebbüs edil
melidir. Hava emniyetinin sağlanması, lü
zumlu yer teçhizatının bulunmasına ve bunla
rın işletilmesine bağlıdır. Bu arada bilhassa 
ifade etmek isterim, Genel Müdürlüğün müs
pet çalışmalarını son Kıbrıs hâdiselerinde de 
müşahede ettik. Hava Kuvvetleri ile teşriki me
saisi takdir edilecek şekilde olduğuna şahidol-
duk. 

Bu arada PTT Genel Müdürlüğünün faali
yetine de kısaca temas etmek isterim. Bilhassa 
işyerleri yönünden tetkik edersek görürüz M, 
1960 - 1965 seneleri arasında beş yılda 167 ye
ni işyeri açılmış. Sonra, bakıyorsunuz 1966 da 
sadece bir senede 122 aded işyeri açılıyor. 1967 
senesinde de bu beş senelik müddetin takriben 
iki katı olan 332 adedine erişiliyor, işyeri ba
kımından. Bu mühim bir gelişme olarak karşı
mıza çıkıyor. 

Ayrıca, gelirini artırma bakımından da PTT 
idaresi muvaffak olmakta, 1966 yılında 92 
milyon lira iken, 1967 yılında kârı 100 milyo
nu aşıyor. Yatırım bakımından tetkik edildiği 
zaman son yıllar, Birinci Beş Yıllık Plân dö
nemi 1963 - 1964, 1965 te ancak % 50 - 55 
arasında tahakkuk ettiği halde bu yatırımlar, 
1966 yatırımı vüzde yüz tahakkuk ediyor ve 
1967 yılında da plânlanan 131 milyonluk yatı
rım daha da bu seviyeyi aşarak 150 milyonu 
buluyor. Bu arada şunu da zikretmeden geçe-
miyeceğim. 1967 senesinde temeli atılan tele
fon santralı fabrikası 1968 sonunda faaliyete 
geçebilecek ve bu arada alınan tedbirlerle te
lefon makinalan imalâtına da Ocak 1968 ayın-
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da başlanmış bulunmaktadır. Halen de 400 
makinanın imal edildiğini görmüş ve tesbit 
etmiş bulunmaktayız ki, bununla da ne kadar 
iftihar etsek azdır. Bu şekilde inkişafını canı 
yürekten temenni ederiz. 

Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat hak
kında da zamanın darlığı dolayısiyle fazla bir 
şey söylemiyeoeğim. Yalnız çalışmalar bu ba
kanlığımızda bilhassa son iki yıl zarfında git
tikçe artan bir gelişme göstermektedir. Nite
kim, şunu zikredeyim, Birinci Beş Yıllık Plân
da Camialtı Tersanesinin tevsii projesi, ki bu 
plânda Birinci Beş Yıllık devrede öngörülmüş
tür. 1966 yılından itibaren gerçekleştirilmesi
ne başlanmıştır ancak bu sadede. Hele Pen
dik'te yapılması mutasavver olan ve 1968 yı
lında tahakkuk etmesi beklenen ilk kademe 
inşaatından sonra 120 bin detrovite kadar gemi-
inşa etmek ve nisebten de büyük gemiler yap
mak, 15 bin Tonluk gemiler yapmak mümkün 
olacaktır. 

Muhterem senatörler, Devlet Demiryolları 
hakkında, bu âmme hizmeti gören müessesenin 
zarar etmesinden belki hepimiz üzüntü duyuyo
ruz, ama birçok dünya devletlerinde Devlet 
Demiryolları zarar etmektedir, âmme hizmeti 
gördükleri için. Binaenaleyh, bundan hiçbir za
man üzüntü duymamak lâzımdır. Mühim iş gör
mekteler, imkânsızlık içinde iş görmekteler. 
Bilhassa imalât sahasında vagon v. s. gerek 
yük, gerek yolcu vagonu bakımından elde et
tikleri muvaffakiyet dolayısiyle de kendilerini 
tebrik etmemiz lâzım. Bilhassa lokomotif sana
yiinin, lokomotif imalinin biran evvel başlama
sını da canı yürekten temenni ediyoruz. Ama 
şu bakımdan da bir kere daha kendilerine te
şekkür ve şükranlarımızı arz etmemiz gerekir 
gibi geliyor. Şu bakımdan, bu sene çok şiddet
li bir kış hüküm sürdü. Buna rağmen yolların 
açılması ve açılan yolların idame ettirilmesi 
hususunda cidden idare büyük bir muvaffaki
yet göstermiştir. 

Bir noktaya temas etmek isterim. ikinci Beş 
Yıllık Plânda navlunların, bilhassa maden ih
racatı bakımından ve liman masraflarının yine 
ihraç fiyatı düşük olan madenler bakımından 
bu navlun ve liman masraflarının düşürülmesi 
öngörülmektedir, ki güç olduğunu bilmekle be
raber, döviz getirecek kaynaklan harekete 
geçirebilmesine imkân vermesi bakımından bu 

hususun nazarı dikkate alınması ve temin edil
mesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sözlerimi bitirirken Türk Havayollarına da 
temas etmek isterim kısaca. Bir umum müdür, 
1965 senesi sonunda tâyin ediliyor, bir umum 
müdür muavini var, müracaat ediyor ve bu bir 
umum müdür muavininin kifayet etmediğini 
söylüyor, iki umum müdür muavini talebedi-
yor, muvafakat ediliyor, aradan bir sene ge
çiyor, bana umum müdür muavini lâzım değil, 
diyor. Bu iddiada bulunuyor. 1963 senesinde 
bakıyorsunuz Türk Havayollarının zararı 27 
milyondur. 1964 yılında 16 milyon, 1965 te 7 
milyon. Zarar gittikçe düşmekte. 1965 in so
nunda bu umum müdür geliyor, 1966 nm so
nunda diyor ki; ben iki milyon kâr ettim. Tet
kik ediyorsunuz, iki milyona iki uçak enkazı 
satılıyor, onun tutarı. Evet, bir gelişme var. 
1965 teki alınan tedbirlerin 1966 ya intikal 
ettiğini düşünürseniz bu gelişmede, bu kârda 
kimin muvaffak olduğu, kimin muvaffak ol
madığı ancak 1967 senesindeki verimiyle öl
çülebilir. Sene sonu geliyor. 1967 diye doğru 
ifade ediliyor. Türk Havayolları 5 milyon lira 
kâr ediyor. Netice geliyor, tetkik ediyorsu
nuz, 1967 yılı sonunda 2 milyon lira zarar. De
mek ki bu umum müdürün icraatı ertesi sene 
kendi esas verimini göstereceğine göre, bir 
zararla neticelenmekte. Şimdi, ondan sonra ge
liniyor, şahsan bendenizi çok üzen bir mevzu, 
durmadan bu kürsüye getiriliyor. Partizan
lıktan bahsediliyor. Muhterem senatörler, her 
şeyi, her meseleyi partizanlığa bağlıyan, bu 
partizan görüşten cidden vazgeçmek lâzımdır. 
Çünkü her şeyi partizanlıkla itham etmek, 
insanda o ithamda bulunanlarda bir parti
zanlık hastalığı varmış intibaını uyandırmakta 
ve bundan dolayı da hepimizi üzüntüye sevk 
etmektedir. Sözlerimi bitirirken bilhassa son 
sene zarfında büyük muvaffakiyetle gelişme 
kaydedilmesinde şahsan rol oynadığına inandı
ğım Kıymetli Ulaştırma Bakanını ve Ulaştırma 
Bakanlığı mensuplarını huzurunuzda canü yü
rekten tebrik etmek isterim. Ve önümüzdeki 
sene de bu hızın, bu muvaffakiyetin daha da 
artacağına emin olarak muhterem Senato üye
lerine hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka

daşlarım; iki konuya kısaca temas edeceğim. 
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Birisi; demiryollarına mütaalliktir, bir diğeri 
ise, havayolları veya hava meydanları hakkında. 
Demiryolları son yıllarda kara nakil vasıtasiyle 
rekabet halinde birtakım tedbirler almak mec
buriyetini hissetmiş, bâzı hatlarda yeni seferler 
ihdas etmiş, vagonlarda değişiklik yapmış, kon
for imkânlarım biraz daha genişletmiştir. Bun
lar iyi harekettir, iyi bir başlangıçtır: İnşallah 
bunları daha da genişletirler. Fakat Demiryol
larının bugün rekabetsiz kaldığı bir alan var
dır. Orada demiryolları ile rekabet edecek baş
ka bir kara vasıtası var, ama tesirli halde değil
dir. Bu bölge de, Doğu - Anadolu Bölgesidir. 
Doğu - Anadolu Bölgesinde bilsassa iklim iti
bariyle yılın yansından fazlası Kıs okluğu için 
diğer kara vasıtaları zaten fazla iş görmemekte, 
avm samanda karavolları da "ek muntazam de
ğildir. Onun için bu alanda demiryolları tek 
başına ihtiyaçlara cevap verecek haldedir. De
miryolları bugünkü imletme icaplarına göre, ve
rimlilik ve kârlılık aramak mecburiyetinde olan 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür, ama bir össl 
şirket gibi de hareket etmek durumunda de
ğildir. Yani âmme menfaati ile işletme menfa
atini ayarlamak zorundadır. Bu itibarla Doğu -
Anadolu'da demiryolları kendine düşen vazifeyi 
biraz daha âmme • karakteri gaüip bir işlstme 
halinde yürütmek durumundadır, kanaatinde
yim. Ama tatbikat maalesef böyle değildir. Bu 
rekabet içinde görünen, konforu genişleten yeni 
seferler ihdas eden demiryolları idaremiz Doğu -
Anadolu'da eski hatları eski vagonları yenilemek 
şöyle dursun, en eskisini kullanmakta ve en 
sıkıntılı bir işletmeyi devam ettirmektedir. Ya
taklı vagonlardan tutun diğer ikinci mevki va
gonlara kadar hep<?i aşağı - yukarı eski, harar) 
bir haldedir. Yataklı vagon bile muayyen bir 
yere kadar gider; lokantsı, lokanta değil de bir 
büfe, işte yarım bir vagon muayyen bir yere 
kadar gider, orada kesilir. Tren kömürle işli-
yeıı. lokomatiflerle çekilir. Bu hattâ çok tünel 
vardır. Yolun yarısı hemen hemen tünel geçer. 
isten, dumandan yolcular rahatız olurlar, O 
mmtakanm yolcuları konfor istemiyor, ama hiç 
olmazsa bu dumandan kurtarıcı bir dkel tatbi
katını bekliyorlar. Yıllardan beri bu vadedil-
di, söz verildi, bahaneler de vardır. Bahane di
yorum. Çünkü sebeboîamaz. işte Doğu - Âna-
doluda yeni tamirhaneler, atelyeler açılması lâ
zımdır. Bunlar yapılmadan bu lokomotifler ta-

j kılmaz. Halen bilmiyorum, tabiî teknik tarafım 
yok, ama Erzurum'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta bu 
depo ihtiyacını karşıllyacak bâzı imkânlar da 
bizzat Devlet Demiryollarının elinde mevcuttur. 
Binaenaleyh bu hatta dizel tahsisi, vagonların 
hiç olmazsa iklimin şartlarına uygun, yani rüzgar 
estiği zaman içeridekileri üşütmiyecek kadar 
penceresi, camı sağlam vagonlar tahsis etmek 
imkânı düşünülmelidir. Arz ettiğim gibi, Dev
let işletmesi olarak mütalâa ediyor, vatandaş 
bunu. öyle kuruldu, sonradan iktisadi Devlet 
Teşekkülü oldu. İnşallah kâr eder, sararı ol
maz. Böyle yaparlarsa müşteri de artar. 

Bir şey daha istirham edeceğim. Nakliyede 
uzak yerleri bilhassa büyük kütle nakliyatında 
uzak yerlerin ayrı bir tarifeye tabi tutulması 
gerekir kanaatindeyim, işte sosyal adalet de, 
filân da bunu gerektirir. Meselâ; Tavşanlı'dan 
alman bir ton linyit kömürünün alış fiyatı 50 -
60 lira, Kars'a, kadar nakliyesi ise ikiyüz kü
sur lira tutuyor. Bu daha evvel de şikâyet 
mevzuu olmuş, iktisadi kurula kadar gelmiş, 
Bakanlıklar arasında bir tedbire bağlanması dü
şünülmüştü. Bugüne kadar, o iktisadi kurulu 
halen yasıyor mu bilmiyorum, Bakanlar Heye
ti halen hayatta mevcudolduğuna göre; Bakan
lar Kurulu bunu bir esasa bağlamamıştır. Yani 
bu kadar uzak mıntakaya ton kilometre hesa
bını biraz daha ucuz tatbik etmek suretiyle bu
na bir çare bulmak mecburiyeti vardır. Bir baş
ka husus daha, bu hususta. Kömürü Enerji Ba
kanlığı tahsis eder, demiryolları nakleder. Ener
ji Bakanlığı kömürü tahsis ediyor fakat vak
tinde kömür gitmediği için Ekimden sonra kış 
geliyor kar yağıyor. Ocak ayında, Şubat ayın
da, Kars'a, Erzurum ve havalesine kömür gi
diyor. Bu zamana kadar çekilen sıknitıyı tak
dir edersiniz. Ayrıca giden kömürler kışın 
şiddeti dolayısiyle parça parça gittiği için tah
sisler de muntazam yapılamıyor. Mahallî ida
reler, tevzi idaresi de bundan şikâyetçidir. Kö
mür naklinin hiç olmazsa biran evvel mevsi
minde Ekim veya Eylül aylarında bu mıntaka-
lara yöneltilmesinin imkânları araştırılmalıdır. 
Maalesef bugüne kadar çok şikâyet edilen bu 
konu da halledilmiş değildir. 

Bunları böylece İnşaca arz ettikten sonra, 
bir de hava meydanı durumunu arz edeyim. Ar-

I kadaşlanm Kars'ta bir hava alanı vardır, Tür-
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kiye'nin en eski hava alanlarından birisidir. 
Belki istanbul'da vardı, ama diğer vilâyetle
rin hiçbirinde yok iken Kars'ta vardı. Hava 
meydanı toprak tesfiyesi yapılmış, istimlâk ih
tiyacı göstermiyen bir geniş alandır. Bu alan 
bir zaman işletmeye de açıldı, hattâ terminal 
binası da yapıldı, birtakım tesisler de kurul
du. Meydan var, terminal var, hattâ memuru 
da var. Yani «üç nalla bir ata kalmıştır iş» su 
üç nalla bir atı da, şimdiye kadar benim tara
dığım beş vekil geldi, hiçbirisi temin edemedi. 
Sayın Bilgiç İnşallah bu işi bir neticeye bağ
lar. Onun da sebebi şöyle idi. Efendim müşteri 
bulunamıyor, iktisadi değildir. Müşteri bulu
nuyordu, uçaklar havaya bulut geldiği zaman 
inemiyor, inmiyor, yağmur yağdığı zaman 
gelmiyor, müşteri de ona göre hesabını yapı
yor, bugün uçak gelmez, yarında hava bocuk
tur gelmez, öbür gün de kış olacak gelmez 
Binaenaleyh mecburuz başka vasıta aramaya di
ye. Bu yüzden olmuştur. Yoksa muntazam se 
fer yapılırsa, muntazam müşteri bulmak, y?.ni 
vilâyet kontenjanını doldurmak her zaman için 
mümkündür. Bu hava meydanı isi hakikaten 
acil, çok lüzumlu bir ihtiyaçtır. Hakikaten böl
genin ticari hayatı itibariyle de. bilhassa sa^bk 
ih+iyaçları bakımından da çok lüzumlu bir ko
nudur. 

Ben başka bir şey ilâve etmeden bakanak
ta bu hususta mevcut bilgiler şikâyetler de var
dır. inşallah bunun da en kısa zaman içince 
halledilmesi imkânlarını bekliyoruz. 

PTT den fazla şikâyetimiz yoktur. Onv.n 
kuruluşundan ve işleyişinden memnunuz. Mek
tupları 'hakikaten muntazaman götürüyorlar. 
kartları bile posta dağıtıcıları zayi etmeden. 
yerlerine ulaştırıyorlar. Ben şahsan kendi mü
şahedemi arz ediyorum. 

PTT İdaresinden memnunuz. Demiryolların
dan şikâyetçiyiz, mânasına alınmasın. Bakan
lardan şikâyetçiyiz. Demiryollarından değil. 
Şimdiki Bakan yenidir. Ondaki şikâyetimizde 
nispet itibariyle azdır. 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım, kömür ko
nusu, çok önemlidir. Lokomotif meselesi Doğu 
için, vagondan çok önemlidir. Sırası gelmiş bir 
konudur. Benim yaptığım tetkiklere göre, im
kân da mevcuttur. Hava alanı artık son haddi
ne gelmiş olmalıdır. Daha fazla bir şey söyleme

ye lüzum hissetmiyorum. Eğer bunlar 1968 yılı 
içinde gerçekleşirse, Sayın Bakana da, bakanlı
ğın yetkililerine de huzurunuzda ayrıca teşek
kür etmeyi vazife sayarım. Sözlerimi bu kadar
la bitiriyorum. Yeni bütçede bu 1968 yılı bütçe
sinin hayırlı olmasını temenni ederim, teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca (Yok sesleri), 
Ömer Ucuzal, yerini İsa Bingöl'e vermiştir, bu
yurun Sayın Bingöl. 

İSA BİNGÖL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı bünyesin
de ulaştırma ve haberleşme imkânlarını sağlı-
yan iki müessese hakkında birkaç cümle ile ka
naatlerimi ifade ile prensibolarak hallini bekle
diğimiz bir iki konuyu kıymetli Bakanımızdan 
ve müesseeler idarecilerinden istirham edece
ğim. PTT teşkilâtı artık bir manipleci mesleki 
olmaktan çok ileri, elektronik makinalara sahip 
mutlak bir ihtisas müessesesi haline gelmiştir. 
En ücra köşelere kadar hizmet götürmesi emni
yetli, süratli bir haberleşmeyi temin etmesi do-
layısiyle hizmetlerinden cümlemiz memnun ve 
haklı bir zevk duymaktayız. Yılların dertleri, 
santrallerin ıslah edişini, şehirlerarası görüş
melerin kavgasız ve kısa zamanda tahakkuk et
tirilmesini de bilhassa takdirle karşılarız. Kara, 
Deniz ve Havayolunun inkişafı dolayısiyle De
miryolları artık tek ulaşım vasıtası olmaktan 
çıkmış, fakat ufak mesafeler için bilhassa sert 
mevsimlerde yine en emniyetli ulaşım vasıtası 
olma vasfını bilhassa Doğu bölgeleri için aynen 
muhafaza etmektedir. Samimî ve takdirkâr ka
naatlerimiz yanında bu müessesede tatbik edil
mekte olan tarifelere hukuk anlayışımızı renci
de etmektedir. Mutlak tashihi gerektiğine ina
narak Sayın Bakanın ve değerli idarecilerinin 
üzerine eğilmelerini ve ciddî bir çare bulmala
rını hassaten rica ediyoruz. 

DD mda seyir tarifeleri süratlendikçe üc
ret tarifeleri de tabiî olarak artmaktadır. Posta 
katarlarına nazaran ekspresler daha fazla ücret 
alacaklar. Seyri âdi yanında seyri seride üc
ret yüksek olacaktır. Bu tabiî bir haldir. Ancak, 
garibolan husus, seyir mesafesi arttıkça farkla
rın nisbeti de artmaktadır. Faraza kısa mesafe
de çok global olarak arz ediyorum, bir nisbet ra
kam kesin değildir. Kısa mesafede yüzde beş ise, 
uzak mesafelerde bu artış % 10 dur. PTT nin 
hizmetleri karşılığı tahsil etmekte olduğu ücret, 
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posta nakliyatı telgraf muhaberatı için yurdun 
her tarafı için aynıdır. ELT 2,5 lira, âdi acele 
12,5 kuruş gibi. Özel olarak ekspres, özel ulak, 
acele, yıldırım telgrafların ücretleri yurdun her 
noktası için PTT merkezinin bulunduğu her yer 
için aynı tarifeye tabidir. Fakat, telefonda du
rum tamamen başka tatbikat içindedir. Burada 
bir sürat farkı mevzuubahsolduğu zaman, ücret 
farkını tabiî olarak karşılamamız gerekmekte
dir. Acele ister, ücret yüksek olur. Fakat mesa
fe bakımından mıntakalara ayrılarak ücret tah
sil edilmektedir. Birinci mmtaka, faraza Anka
ra - Kırıkkale 3 lira, üç dakika için, normal bir 
konuşmada. îkinci mmtaka Ankara - Kayseri 
faraza 6 lira. Üçüncü mmtaka Ankara - Bitlis 
faraza 9 liradır. Şimdi bu ilâhiri devam ederek 
artmaktadır. Mektup da aynı, telgraf da aynı. 
Ama telefonda mütezayit bir sistem tatbik edile-
gelmektedir. Bu tatbikat Anayasa hükümlerine 
göre de fırsat eşitliği ve her halükârda sosyal 
adalet ilkelerine de uygun gelmemektedir. Bizi 
bu yönü ile de bilhassa ilgilendirmektedir. 10 
ncu madde çok sarih. «Devlet kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyacak suret
te smırlıyan siyasi, iktisadi, sosyal bütün engel
leri kaldırır, insanın maddi ve mânevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» Kısa 
mesafe için bu şartlan hazırlıyacaksmız, fakat 
mesafe uzadıkça onun aleyhine inkişaf ettire
ceksiniz ve bunu Devlet müessesesi olarak ya
pacaksınız. 

Mâruzâtımı maddelersek, telefon konuşmala
rının ücretlerine de bir sureti hal bulunmak su
retiyle telgraf gibi yurdun her tarafı için aynı 
tarifeye tâbi tutulmtsı veya hiç olmazsa farkla
rın mümkün olabildiği kadar azaltılması uzak 
mesafeler lehine. Demiryollarında da mesafe 
uzadıkça tahakkuk ettirilen ücret farklarının 
aynı nisbet içinde kalmasının teminine mesafe 
uzadıkça artmasına imkân verilmemesi. 

Bir üçüncü nokta da; dünya inkişaf etmek
te uzaya gitme mevzuubahsolduğu devrimizde, 
her halde Havayolları ulaşımını mutlaka tahrik 
ve teşvik etmek bilhassa uzak mesafeler için 
ulaşımda bunu önsafa getirmenin bir zaruret ol
duğunu kabul etmekteyiz. Bu inanış içinde de 
yurdun uzak bölgeleri ile irtibatı sağlıyabilmek-
te bilhassa Sayın Hazer'in dertleri dile getiren 
fikirlerine samimiyetle iştirak ediyorum, çünkü 

bu dertler benim de aynı dertlerimdir. Bu dert
lere mâruz kalan bölgenin bir mümessili olarak 
aynen iştirak ederim. Havayollarında da uzıyan 
mesafelere göre artan ücret farkları mümkün 
olduğu kadar azaltılmaktadır uzak mesafeler 
lehine, Sayın Bakan, sayın senatörler, bu umu
mi beyanımdan sonra, özel olarak da iki konuyu 
yine idareciler ve muhterem Bakandan şahsan 
istirham ederim. Hakikaten uzak mesafelerdeki 
DD yolculuğu seyahat edenler için çekilmesi 
çok güç bâzı şartlar tevlidetmektedir. Bunun 
teknik imkânsızlıklarını takdir ediyoruz. An
cak, mümkün olabildiği kadar dertleri dile ge
tirmemizi mazur görmelerini ve bir priyorite 
içinde buna çare bulmalarını Sayın Bakandan 
ve idarecilerden isttirham ediyoruz. Uzak mesa
fe yolculan için mümkünse artık bu manevra 
makinalan tipinde dahi olsa, dizel lokomotifle
rin bağlanması bu çok uzun yolculuk yapan va-
tandaşlann da biraz, hiç olmazsa rahat seya
hatlerini mümkün kılabilecektir ve eğer imkân 
bulabilirlerse biraz da lüksü mahrumiyet bölge
lerine götürebilmek imkânı esprisi içinde de ya
tar koltuklu trenlerin bu uzun seferlere de tah
sisini hakikaten bir derdin çaresi bulunur ümit 
ve inancı içinde istirham ederiz. 

Bir son nokta da; Sayın Hazer'in temas etti
ği konuya benzer bir dert olarak arz edeceğim. 
1959 yılında Muş'taki uzak mesafedir ve etra
fında hinterlandı mevcuttur. Havayollan için 
bir toprak meydanı etüdü yapılmış ve müspet 
neticelere vanlmış olduğuna muttali idik. Bu
güne kadar bunun kıymetlendirilmesi ve kuvve
den fiile çıkması mümkün olmadı. Mümkünse ki, 
olabileceğine inanıyoruz. Sayın Bakandan kad
rosundan Hava Meydanları İşletmesi olarak, 
Havayollan olarak toprak emydan olarak dahi 
yalnız yaz seferlerine münhasır olmak üzere da
hi Muş'ta bir istasyonun açılması ve buradaki 
vatandaşların da Bitlis, Bingöl, hattâ Siirt'in 
Muş'un her zaman inilmesi mümkün olmıyan 
Elâzığ meydanının inişlere kapalı bulunduğu 
zamanlarda pekâlâ ihtiyacı karşılıyabileceğine 
inandığımız, inanmamız bakımından da Elâzığ'
ın ihtiyacını karşılıyabileceği ümidi ile burada 
bir meydan etüdünün yapılması ve sefere açıl
masını hassaten istirham ederiz. Bu inançlar 
içinde muhterem bakana ve idareci arkadaşla
rına tatbikatçısı olarak 1968 yılı bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını memleketimiz için ha-
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yırlı hizmetler icra etmelerini Yüce Tanrıdan 
diler hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halen altı üye konuşmuş bulun
maktadır. Söz sırasında sekiz üye de kayıtlı ola
rak beklemektedir. Asgari seksen dakikaya ih
tiyaç vardır. Kifayeti oylamadan evvel Sayın 
İskender Cenap Ege, Sayın Tunçkanat beyanı 
sırasında ismimden bahsile bir hususu kendisine 
göre tahlil etmiştir. Durumu tavzih hususunda 
söz rica ediyorum demektedir. Gerçekten Sayın 
Tunçkanat konuşması sırasında Sayın Ege'nin 
isminden bahsetmiş ve komisyonda geçen bir ko
nuşmasını bahse konu etmiştir. Şimdi, size sa-
hibolmadığınız bir fikir mi isnadetmiştir? ismi
nizden bahsedilmiş olması. Size söz hakkı ver
mez. Fakat sahibi olmadığınız ve söylemediğiniz 
bir fikri size isnadetmişse sırf bu hususu tavzih 
için söz vereceğim. Buyurun. 

ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi ile 
ilgili her hangi bir konuşma yapmak niyetinde 
olmadığım için notlarımı ve ilgili dosyalarımı 
yanımda bulunduramadığımdan ancak Sayın 
Tunçkanat'm mevzuu olan meseleyi rapora da 
intikal etmiş hususlardan istifade ederek birkaç 
dakika içerisinde ifade etmeye çalışacağını. Sa
yın Başkan ben, Bütçe Karma Komisyonunda 
yaptığım konuşmada 6 Haziran 1961 tarihi ve 
14 sayılı Kararnameye ek olarak çıkarılan 70 sa
yılı tebliğ üzerinde himaye tedbirinin ortadan 
kaldırılması ile ilgili beyanda bulundum. Be
yanda bulunurken bir noktayı ifade ettim, dedim 
ki: Türkiye'de çeşitli meselelerde yapılmış olan 
ticari, iktisadi, smayi karşılıklı müazkerelerde 
ve anlaşmalarda memleketin menfaatine olduğu 
düşüncesi ile bilhassa özel sermaye mevzuunda 
alman kararlar muhalefet tarafından ve bası 
basın tarafından şiddetle tenkid edilmekte, hat
tâ en ucundan ifade etmek icabederse, memleket 
satılıyor, başkalarına peşkeş çekiliyor denilmek
tedir. Halbuki bu gözle ve bu açıdan bakacak 
olursak bu 6 Haziran 1961 tarihinde Millî Bir
lik Hükümeti tarafından alman karar da yani 
o bayrak himayesinin kaldırılması, liberasyona 
gidilmesi ile bir nevi kapitülâsyon doğurmuş gibi 
kabul edilmiş bu da pekâlâ polemik mevzuu ya
pılıp, sömürme meselesi haline getirilebilir, de
dim. Mesele buradan çıktı. Yalnız benim Sa
yın Tunçkanat'a cevap vermek isteyişimin se

bebi; bu meselelerin iç yüzünü bilmiyen kişiler 
işte iskender Cenap Ege'nin konuşmasına baka
rak haklı gibi görebilirler şeklinde bir beyanda 
bulundular. Ben haklıyım aslnıda. Haklıyım, 
senelerdir bu karar alındıktan sonra çeşitli ko
misyon çalışmalarında ve bütçelerde devamlı 
olarak bu kararın kaldırılması ve tekrardan 
bayrak himayesine gidilmesi lâzımgeldiği tezi 
müdafaa edilmektedir. Hattâ bu seneki bütçe 
raporunda dahi aynı mesele ele alınmıştır. Mem
leket içinde ve memleket dışında Türk Bayrağı 
ile taşman yük ve yabancı bayrakla tasına?! yük
ler ithalât ve ihracat olarak, hesaplanmıştır. Me
selâ 3 362 128 ton ithalât ve ihracat yapılmış 
Türkiye'de 1967 yılında. Bunun ancak 423 017 
tonu Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılmış 
ve ecnebi bayrağı ile yapılan taşıma ise 2 936 109 
tondur. Ve bunu rapora aldıktan sonra Sayın 
raportörler, altnıda hemen şunu söylüyorlar: Bu 
hal karşısında ya 70 sayılı tebliğin ortadan kal
dırılması veya hiç olmazsa bu sektörün bu gibi 
nakillerde Türk Bayraklı gemilere iltifatını 
mecburi kılmalıdır.» diyor. Şimdi bunun se
bebi nerden geliyor? D. B. Deniz Nakliyat Ge
nel Müdürlüğünün 1989 Haziran'ında alman bu 
kararla kâr ve sarar vaziyeti bakınız nasıl olu
yor? 1960 yılında gelir 132,9 milyon, gider 98,4 
milyon. Kâr 34,5 milyon liradır. Hemen 1961 
de bu karar alınır alnunaz, gelir 129,7 milyona, 
gider 110 milyona biri düşüyor biri çıkıyor, ve 
kâr 10,7 milyondur. 1982 de ise, alınmış ,olan 
kararın asıl akisleri bu sene kendisini gösteriyor. 
45,4 milyon lira bu Genel Müdürlük zarara gi
riyor. Şimdi Sayın Tunçkanat benim burada 
bir tezat içinde okluğumu ifade babında bundan 
üç sene önce hazırlamış olduğumuz 1950 - 1959 -
1983 te galiba, hatırladığıma göre. Kamu İkti
sadi Teşekküllerinin, o yıllar arasında satirli
nizle birlikte çalıştık. O zamanki müessese hak
kındaki hazırladığımız raporda, bu hususun 
üzerinde durduk. Bu hususun üzerinde durun
ca biraz da orada müesseseyi fazla tenkidden 
mütevellit maneviyatını ve teşebbüsünü kırma
mak iein hafif bir ifade ile dedik ki, iste bu 
bayrak himayesi kaldırılmadan önce görmüş ol
duğu himayenin tesiri altnıda gerçek bir ticari 
anlayışla çalışamıyor bu müessese bir rekabetle 
karsı karşıya kaldığı zaman eski rekabetini ettir
diğinden filân demişsek de, burada ^a^ka bir mer
cek vardır ki, bunu hepimiz de kabul ederiz, 
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Bugün D. B. Deniz nakliyatın elinde yaş bakı
mından bir hayli yaşlı tonaj bakımından bıra
kın Amerika, ingiltere, Fransa gibi çok ileri 
memleketlerin ticaret filolarını, Yunanistan'ın 
ticaret filolariyle dahi mukayese edilemiyecek 
gerilikte olan bir ticaret filomuz vardır. Bu ti
caret filosuna gerekli himayenin gösterilmesi 
lâzımdır. Çünkü bu zararların neticesi milletin 
vergi olarak verdiği, vatandaştan toplanan ver
gi olarak toplanan paralarla bu açıklar kapatıl
maktadır şeklinde bir beyanda bulundum ve 
müsaade ederlerse bir mukayese olarakta dedim-
ki eğer bu Millî Birlik devrinden önce böyle bir 
hata işlenmiş olsaydı bunu yapanlar sigaya çe
kilir ve gerekli şekilde cezalandırılırlardı şeklin
de de bir beyanda bulundum. Mevzu bundan 
ibarettir. Polemik tarafını bir tarafa itelim. 
Arkadaşımızla karşılıklı mevzuun teknik tarafı 
üzerinde, ekonomik tarafı üzerinde durursak 
haklı olduğum nokta, bu benim kendi görüşüm 
değildir. Bütün şimdiye kadar bu meselede 
ortaya atılmış olan raporlar ve çalışmalar ve 
Genel Müdürlüğün Bakanlıkla yapmış olduğu 
bu mevzudaki yazışmalarda da aynı nokta var
dır. Bu 70 sayılı tebliğin yarattığı neticeden 
bizi biran önce kurtarın. Bu şekilde değil, yal
nız Türkiye, ileri memleketlerde dahi bayrak 
himayesi devam ettirilirken Almanya'da vs Ame
rika'da da bizde de etmesi lâzmıgeldiği husu
sundaki gerçeklerden hareket edilerek hakh 
taleptir ve bu talepte yerine getirilmelidir. Ben 
Sayın Bakandan bu hususu da rica edeceğim 
Sayın Balkana da bana bu açıklamayı yapmak 
fırsatını verdiği için kendilerine teşekkürlerimi 
arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım Grup adına söz istiyorum, 

BAŞKAN — Kifayet kabi l edilmezse sise 
Grup adma söz veririm. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Kifayet oya konmadan önce söz istemiş bulunu
yorum. İçtüzüğe göre bu hakkımızı tanıyaca
ğınızı zannederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, sırada kemr-
t ı ınm grup adına konumıış oldunuz, ikine! 
defa söz istiyorsunuz grup adma. Şu hale göre 
kifayette vardır. Oylamak mecburiyetindeyim 
Kifayeti bir tarafa bırakıp sise söz veremem 
Aksi takdirde sıra bekliyen pek çok sayın üy? 
vardır. Ankara'da aynı, muameleyi, aynı yolu 

açmış olmam lâzımgelir. Bu itibarla hoş görü
nüz kifayet kabul edilmezse gereğini düşünelim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
Çok kısa bir beyanda bulunmak mecburiyetin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, niçin direni
yorsunuz? Şimdi hiçte icabetmediği bir yerde 
kürsüye geldiniz, bundan bilmem kaç ay evvel 
yapılmış bir konuşmayı kürsüye sis getirdiniz. 
Sahibi elbette savunma hakkını kullandı, başka 
bir şey yapmadı ki, bu kadarcık yaptı ve konuş
masını siz de dilediniz, hep beraber diledik, te
miz bir dille yapıldı. Yani sizin tekrar kürsüye 
gelmenizi icabettirecek bir durum zuhur etme
miştir. Rica ederim, şu saate göre devam eden 
görüşmelerinizi yine aynı sükûnet içinde bağ
lamaya çalışalım. Yardımcı olunuz, sizden ri
cam bu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Her halde biz kötü bir dil kullanmadık. 

BAŞKAN — Şüphesiz, böyle bir isnatta bu
lunmadım. Her iki üyede temiz dil kullandılar. 
Ama her halde mecbur olduğu için bir sayın üye 
kendisine isnadedilen fikirlerin müdafaasını bu
raya çıktı, yaptı. Aynı durumda kalırsanız ya
rın, siz de aynı usulden faydalanacaksınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Aynı durumda kalmış bulunuyorum .Saz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti lütfen okuyunuz. 
Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesinin 
tümü üzerinde altı sayın üye görüş ve temen
nilerini arz etmiş bulunduğundan müzakerenin 
•ıif ayetini arz ve teklif ederim. 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde Sa

yın Fehmi Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; anlarım bir kanun tek
lifi gelmiştir, üzerinde tartışılmıştır. Ondan 
sonra vaziyet tavazzuh etti denir ve altı üye de 
konuşmuştur, denir kifayet oylanır. Ama lûtfe-
"lin de senede bir defa görüşülen bir mevzuu var. 
"lir de kısmet olursa eğer, iktnsadi Devlet Te
vekkülleri raporu buraya geldiği zaman görüşe
ceğiz, konuşacağız. Geçen sene bu şerefe nail 
olamadık, inşallah bu sene gelir, konulabiliriz. 
herkesinde kendisine göre bir konuşacağı var, 
bazı dertlerimiz var, Lütfedin de bunları dile 
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getirelim. Ne tavazzuh etti? Durun bakalım. 
(«Sabaha kadar bakalım» sesleri) O mevzua ge
lince, sayın arkadaşlarım, biz burada sabahın 
8,5 unda ayrıldığımız zaman Divan dâhil 14 üye 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın hatip, kifayetin aleyhinde 
konuşmak için söz aldınız. Lütfen o minval üze
re konuşun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Doğru, 
o halde lütfedin kaç arkadaş varsa, kısa kısa ol
sun, beşer daldkaya indirelim, ama arkadaşlar 
konuşsunlar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayeti tekrar okutuyorum. 
(Ankara Senatörü Yiğit Köker'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Tunçkanat siz Grup adına söz istiyor
sunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Çok k^a Hr mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, usulü boz-
mıyalım. Şayet gelip aynı konuya temas ederek 
bunu karşılıklı bir münakaşa haline getirecek
seniz söz veremem. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Fazla olursa ke
sersiniz. 

BASKAN — Buyurun efendim. 
M B GRUPU ADINA HAYDAR TUNOKA-

NAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; benden 
evvel konudan iskender Cenap Ege arkadaşımız 
70 sayılı tebliğle ilgili olarak.. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, size İsken
der Cenap Ege'ye cevap vermek için söz ver
medim. Grup adına söz istediniz bunu için ver
dim. Bu mevzuda getirilecek yeni bir konu
nuz varsa lütfediniz, söyleyiniz. Ama, aynı ko
nuda karşılıklı konuşacaksanız, bunun sonu 
nereye kadar gidecektir. Bunu bilmem. Böy
lesine zaten Tüzüğümüz de müsait değildir. Ri
ca ederim, yeni bir şey söyliyecekseniz söyle
yiniz. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Devamla) — Sayın Başkan, daha evvel 
yaptığım konuşma da grup adına idi, Grup adı
na söz istedim ve iskender Cenap Ege arkada
şımızın, benim söylediklerimi daha başka anlam
da tefsir etmek suretiyle onları sankî- yanlış ve

ya doğru olmadığı şeklinde bir kanaat hâsıl et
miştir. Bu kanaati silmek üzere konuşmak için 
söz almış bulunuyorum. Lütfedin grup namı
na olan bu isteğimizi kesmeyin ve kısa olacak 
maruzatım içinde de bir iki cümle ile bitirelim, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Esasen grup adına söz istiye-
bilmeniz için bu hususta Grup Başkanınızın bir 
beyanı olması lâzımdır. Grup Başkanvekiliniz 
Sayın özdilek'de böyle bir beyanda bulunma
mıştır. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Devamla) — Sayın Başkanım, benim za
ten yönetim kurulunda olduğumu hatırlatmaya 
lüzum yok. 

BAŞKAN — Buyurunuz kısaca. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Devamla) — Efendim, 1962 senesinde ma
lûm olduğu üzere dünya şilepçilik piyasasında 
navlun buhranı olmuştu, birden düşmüştü, ra
porlarda mevcuttur. Denizbankın zararları bir 
dereceye kadar oradan gelmiştir. 

ikincisi de himaye kararı kalktıktan sonra, 
çünkü gerçekte himaye kararı işlememekte idi 
arkadaşlar. Şu bakımdan işlememekteydi: 
Ben onu daha evvel izah etmiştim, ithal mal
larına işlemiyen bu karar ihraç mallarımıza iş
liyordu ve bütün Denizbankın ve Denizyolla-
rın nakliyat şileplerinin nakliyat fiyatları, nav
lun ücretleri çok yüksekti. Yüksek olduğu 
için de ihraç mallarımızı pahalı olarak dışarıya 
taşıyor, ucuz fiyatlarla dışarıda diğer şirket
lerle rekabet edemediği için, ithal mallarımız 
tamamiyle yabancı gemilerle geliyordu. Biraz 
evvel Halk Partisi namına konuşan Sayın Amiral 
İnci buyurdular ki, «bizim ihraç ve ithal mal
larımızın yarısını dahi taşıyabilmemiz için, ge
mi tonajımızın şimdiki kapasitenin çok üstüne 
çıkarılması lâzımdır.» dediler. Şu halde bu 
bir hesap meselesidir, işletme meselesidir., zih
niyet meselesidir. Rekabet edebilmek için iyi 
bir organizasyon meselesidir. Yoksa alınan 70 
sayılı tebliğe, böyle bir hususun yani bu ban
kayı zarar ettiriyoruz, bu zararı önlemek için 
yeniden himaye koyalım, tedbiri yanlıştır, yer
sizdir, hiçbir sonuç vermez. Mukabil olarak da 
diğer konsorsiyum ve Avrupa devletlerinin bize 
karşı bayrak himayesi uygulamalarının tedbir-
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lerini getirir ve bu şekilde zararımızı daha faz
la artırmış olur, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin? Yok. 
Sayın Hidayet Aydmer? Yok. Sayın Ahmet 
Nusret Tuna, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, gecenin şu saatinde 
muhterem arkadaşlarımın sabırsızlandığını his
sediyorum. Binaenaleyh, söylemeyi arzu etti
ğim mevzuların mühim bir kısmını kısmak su
retiyle bâzı noktalara temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, haberleşmede PTT 
Teşkilâtımız iyi bir mesafe katetmiştir. Bu yıl
lara kadar zararla kapanan bütçesini kâra çe
virmiştir. Memlekette bir Jandarma Teşkilâtı
nın telefonu vardı. Bu jandarma hizmetlerinde, 
zabıta (hizmetlerinde kullanılırdı. Şu telefonu 
halk hizmetine sokmak suretiyle büyük hizmet 
etmiştir. Hakikaten PTT Teşkilâtımızı bu ha
yırlı hizmetinden dolayı tebrik ediyorum. Bu
nun yanında orman teşkilâtının olduğu yerler
de, bir de orman idaresinin telefonu vardır. 
Bir PTT çeker, bir jandarma çeker, bir orman 
idaresi çeker. Hakikaten Orman Umum Mü
dürlüğümüzün bütçesi içinde de bir telefon hiz
meti istemektedir. Bu telefonun da daha şü
mullü şekilde, halk hizmetine sokulmasında 
gayretlerini rica ediyorum. Jandarmanın bu te
lefonları halkın hizmetine girmiştir, hakikaten 
belki kendi kazanç hanelerine bunun da yardı
mı olmuştur, orman telefonu da girmektedir, 
Jandarma ayrı bir devlet, orman ayrı bir dev
let değil. Hepsi şu millete hizmet edecek. Ne 
kadar bunları hizmette yan yana, birbirlerine 
tarruz etmeden milletin içine sokarsak, o kadar 
muvaffak olmuş oluruz. Bu hizmeti de rica 
ediyoruz. 

Arkadaşlar artık yirminci asırda PTT Teş
kilâtı kaza merkezleri veya nahiye merkezleri 
hududunda kalmamalıdır. Bu müessese kâr ge
tirsin diye kurulan müesseseler değil. Kârı var
dır, 90 milyon liraya yakın kâr etmişlerdir, 
Hemen bunu köylere doğru mulhabereyi ulaş
tırmakta kullanmalıdır. Artık, kasabadaki fi
lân kahveci eliyle, kahveci Ahmet ağa eliyle 
köylüye mektup g'öndermiyelim. Bunu rica edi
yorum. Plânlansın, programlansın, her halde 
köye de giden muntazam bir posta ve telefon 
sistemimiz meydana gelsin. Bilhassa karakol 

— 952 

7 . 2 . 1968 O : 3 

mıntakalarında deniz havalisi sakinleri telefon
laşma istiyorlar. Adam ufak bir tekneye bin
miş gitmiş, efradı ailesinin 3 - 5 günden beri ha
beri yoktur. Bir telefonu olan yerden oraya 
ulaşmış mıdır, ulaşmamış mıdır, bunu Kara
deniz havalisi istemektedir. Bu şekilde denizci 
halkın kesif olarak oturduğu mıntıkalara şu 
köy telefonlarının daha çabuk getirilmesine 
gayret sarf edilmesini rica ederim. 

DDY mız hakikaten şeklen bakıldığı zaman 
bir zarar içinde gözükmekte ise de, yapmış ol
duğu âmme hizmetini teferruatı ile ele aldığı
mız zaman, büyük bir hizmet görmektedir. 
Zarar hizmetin lehinedir. Âmme hizmetini da
ha şümullü görmektedir. İnşallaih bu zararları 
daha aşağı indirecek tedbirlerin alınacağı kana
atindeyiz. Bizim demiryolumuz yok, fakat Do
ğu trenleri bakımlı olmadığına, ben de Doğulu 
arkadaşlarımın yanında şahadet etmek istiyo
rum. Hakikaten Başkente giden tren başka, 
Doğu'ya giden tren başka. Sayın Bakanın bu 
mevzuda ben titiz olduğuna kaaniim. Her ye
re seyyanen aynı muameleyi yapalım. Aynı şe
kilde imkânımız varsa yapalım, yoksa yapmı-
yalım. Benim şahsi müşahedem de Doğulu ar
kadaşlarımın müşahadesini teyidetmektedir. 
Farklı muamele yapmıyalım. Hepsi vatandaşı
mızdır, hepsini mümkün olan en iyi şartlarla 
sevk etmeye çalış alım. 

Havayolları için ihtilâlden evvel hayırlı bir 
adım atılmıştı. Yazın işliyen hava meydanları 
hizmete konmuştu. Elbette en yeni, her yeni 
teşebbüs birdenbire büyük bir alâka gömüye-
bilir. 1960 m üzerinden bu kadar yıl geçti. Kas
tamonu'da hakikaten gören, bilen arkadaşların 
ifade ettiğine göre, yaz aylarında işliyen en iyi 
hava meydanlarından birisi vardır. Çamlık, 
ormanlar içinde güzel bir hava meydanıdır. Bu
nun bir kere daha denenmesinde fayda vardır. 
Har halde zarar etmiyeceği kanaatindeyiz. Hiz
mete konmasını rica ediyorum. 

Bir de mahallî dert demezseniz PTT Teşkilâ-
m Kastamonu merkezinde 500 lük bir santral 
yapacaktı, maalesef bugüne kadar olumlu bir 
cevap alamadık. Fabrika kuruluyordu. O da 
inşallaJh faaliyete her halde geçiyor. Bu husus
ta da Sayın Bakan malûmat verirse memnun 
olurum. 
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Mâruzâtım bu kadardır. Bütçenin Ulaştırma 
camiasına ve aziz milletimize hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Akça? Yok. Sa
yın Dikeçligil? Burada. Buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim burada Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini 
altı yıldan beri dinliyoruz. Ve Bütçe Komisyo
nunda da Ulaştırma Bakanlığı hakkında birta
kım raporlar gelirdi ve bu bakanlık bütün te
ferruatı ile tenkid edilirdi, söylenirdi. Şimdi 
ben, arkadaşlarımı pek övmek âdetim değil 
ama, hakikatleri de söylemek benim için bir 
borçtur, Sayın Bakan Ulaştırma Bakanı oldu
ğu için emrinde Devlet Demiryolları, denizyol
ları, hava meydanları umum müdürlükleri var. 
Şimdi bâzı arkadaşlarımı dinledim. Sayın arka
daşlarım; Ulaştırma Bakanlığının meseleleri
nin jet hızı ile birdenbire halledilmesini istiyor
lar. Gerçekte Sayın Bakan Devlet Havayolları
na jet tayyareleri de aldı, almadı değil. Şimdi
ye kadar alınmamıştı, öyle olduğuna göre, ulaş
tırma işlerinin normal vaziyette olduğunu söy-
liyebiliriz. Sonra Sayın Bakan tahmin ediyo
rum ki, bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesi üzerinde yapılan tenkidlerin üzerinde 
de durdu. Ben yukarıda Bütçe Komisyonunda 
dinledim. Parlömanterler gibi durumunu bah
setti. Dünyanın her tarafında parlömanterlere 
karşı bir tenzilât vardır. Ondan önceki ulaş
tırma bakanları bu işlerin üzerinde durmadı. 
Yani, ben bunu bizim telefon muhaberelerimiz
de bir tenzilât oldu diye söylemiyorum. Biraz 
da parlömanterlerin kıymetini kendileri ölçer 
halk. Türkiye'de gazetecilere bir tenzilât var. 
E... parlömanterlerin de işi çoktur. Seçmenler
le sabahtan akşama kadar muhabere halinde
dir. Şimdi arkadaşlarımdan isterdim ki, kadir
şinaslık ; bir hareketi başka türlü yorumlamıyo-
rum; Bakanı övüyor değilim, ama parlömanter
lerin biraz durumunu takviye etmiştir. Şimdi, 
şu Meclisin içinde arkadaşlarımız yolculuk ya
pacakları vakit durmadan telefonla aman bize 
birşey ayrılsın; havada, denizde karada. Bu kü
çük bir iş, ama bence büyük bir iştir. Meclisin 
içerisine ulaştırmadan bir zat gelmiştir., her 
parlömanter gider ve oradan biletlerini alabi
lir. Bütün bunlar parlâmento içinde bir baka
nın üzerinde duracağı işlerdir. Sayın Bakana 

bu meselemizi de hallettikleri için cidden te
şekkür ederim. Sayın Bakan, sizden önce de ba
kanlar geldi, ama bunları yapmadı. Demek ki, 
Sayın Bakan biraz durumu itibariyle ağır gözü
kür. Ama işleri hızlıdır, benim kanaatime göre. 
Yani merhaleler alıyor, mesafeler katediyor. 
Ona mukabil hareketli. 

Muhterem arkadaşlar, PTT den her zaman 
şikâyet edilir. Neden bugün söyliyemiyoruz? 
Ziyan üstüne ziyan. 100 milyon bir kâr sağla
mış. Hem de hizmeti halkın ayağına götürmüş
tür. Benim kasabam bugün telefonla konuşabi
liyor, beni arıyor, buluyor. İşte Devlet hizmeti, 
halk hizmeti, halka doğru gitme, düzen deği
şikliği bu, yani ıslahattır. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Yani ortanın solundaki düzen değişik
liği değil de, bizim anladığımız mânada ıslâ
hat, halka doğru gidiştir bu. 

Şimdi arkadaşlarım; ikinci bir mesele var. 
Onu da söylemek mecburiyetindeyiz. Sayın Ba
kan daha evvelce binmiş, bu yapılan bizim yol
cu vagonlarına. Ben de bunun içerisine bindi
ğim vakit memleketim namına iftihar ettim. 
Türk çocukları, yüzde 95 kendi el emeği ile, 
malzemesi de kendisinden olmak üzere bir va
gon yapmıştır. Bindiğinizde bakıyorsunuz bir 
taraftan bir tarafı görüyorsunuz. Sonra, rahat 
yolculuk yapıyorsunuz. Bütün Doğulu ve bil
hassa Mehmet Hazer arkadaşım adına da söylü
yorum, inşallah tahmin ederim, günün birinde 
Doğu'ya doğru da gider. Yalnız halkımız bakı
mından bir terbiye meselesi var bu işte. Yapı
lan güzel şeylere, bakmak temiz tutmak lâzım. 

Bakın ben sizin ağzınızla konuşuyorum. 
Kars'a böyle vagonlarla yolculuk yapılsın de
mediniz. Halbuki Kars kaledir. Yiğitlerin har
man olduğu bir yerdir. Oraya kadar gitmesini 
canı gönülden istiyorum. Zaruri hem de. Göre
cekler Türk gücünü. Bu vagonlarımızı tahmin 
ediyorum ki... (Kayseri'ye istemiyor musun ses
leri) DD. oradan geçer, her köy yolu Kayseri'-
den geçer. Irak'a kadar gitti. Bizim yanımızda 
bu komşularımıza bu malımızı tanıtmamız lâ
zım. Sayın Ferid Melen Maliye Bakanı bulun
duğu zaman bol miktarda Türkiye'ye gelir sağ
lanması için çok çaba sarf ederdi. Şimdi ma
dem M, bunları yapıyoruz Orta Şark'taki kom
şularımıza bunu tanıtarak satma imkânlarını da 

| aramamız lâzımdır. Tahmin ediyorum M, DD. 

953 — 



C. Senatosu B : 30 

bilhassa bakan bunun üzerinde duracak, bizim 
mevzumuz Orta - Şark meselesi. 

Şimdi arkadaşlar bu böyle olduğu gibi, bir 
mesele üzerinde durdunuz. Yani bu kadar da 
durmamalı, Türk Hava Yolları. Devlet içinde 
devlet olmaz, benim bildiğim. Arkadaşımız bir 
vazife yapmışsa, muvaffak olmuşsa onun şıma
rıklığı içerisinde olmamalı, Bakan istifasına git
mez, öbür tarafa gider, ilk defa jet uçağı alı
nır. Oradaki personele der ki, siz rapor alm 
uçmayın, olmaz bu. Burada partizanlık yok, 
benim kanaatimce. Diğer taraftan yerine gelen 
de ehliyetli bir insan, mühendis, bu arada ça
lışmış, iş görmüş, kademelerden geçmiş. Kim 
diyor bunun muvaffak olamıyacağını? Eğer 
Sayın Bakan adama göre iş arasa idi, işe göre 
adam değil, ben de karşısına çıkardım. Ama 
bununla beraber insaflı olalım. Oraya gelmiş 
istifası kabul edilmemiş, aradan zaman geçmiş, 
pilotlara rapor alm uçmayın demiş. E... artık 
Devlet içinde bu kadar da devlet olmaz. Orada 
C. H. P. den arkadaşlar da vardır. Bunu parti
zanlığa falan doğru götürmemeliyiz. Eğer Ba
kan oraya kendi adamını getirse idi, ehliyet
siz bir adam getirse idi, sizinle beraber tenkid 
ederdim. Bu Devlet hizmetini yürütmek için 
biraz insaflı tenkid yapmak lâzımdır. Orada 
kademelerden geçmiş, hem de tayyare mühen
disliği tahsili görmüş, bir arkadaş gelmiş ora
ya oturmuş. Orada benim kanaatime göre mu
vaffak olacaktır. 

Şu halde arkadaşlarım, 10 dakikalık vak
tim dolmak üzeredir. Sayın Başkan, titiz, za
manınız bitti diyecek. 

BAŞKAN — Daha beş dakikanız var efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 
için bu işi tatlılıkla bağlıyalım. Sayın Bakanın 
icraatı benim kanaatimce fena değildir. Sessiz, 
sakin işlerini yürütüyor. Bu karışık bakanlığın 
içinde bir huzur ve rahatlık var. Kulak verdik, 
personel de bundan memnun. Tahmin ediyorum 
ki, Ulaştırma Bakanlığı ismi ile müsenıma ola
cak. Yalnız, Devlet Demiryollarının kâr etme
si için, ben maliyeci değilim ama, ortada bir 
mesele var. Karayolları karşısında rakip. Tür
kiye'de Karayolları yolları yapar, parasını ve
rir, otomobille asfalt yola döner. Buna karşı, 
bizim paraya ihtiyacımız var. Bu rekabeti bi
raz önlemelisiniz. Vatandaşlara bu yetmez. Bü-

— 954 

7 . 2 . 1968 O : 3 

yük şirketler de kurulmuştur. Elbette bu, şir
ketler bir nevi vergi verebilirler. Ulaştırma Ba
kanlığı bu işte öncülük etmeli, Hükümete söy
lemeli bu işi. Bakan böyle bir havanın içerisi
ne girerse, hem bizim Hükümetimizi gelirli kı
lar ve biraz da Devlet Demiryolları onunla az -
çok rekabet edecek hale gelir. Biz zam tarafta
rı değiliz, zam yok, koymazlar. Çünkü, sayın 
sözcü arkadaşımız pekâlâ bilirler ki, bir magi-
rus araba bir yerden bir yere gittiği vakit 
hayli para kazanıyor. O parasından vermesi lâ
zım. Bir zam yapılırken, birşey konurken em
tiaya değil, akıllıca hareket edersek öbürüne 
sirayet etmeden bu vergiyi alabiliriz. 

Sayın Bakanın bütçesinin bakanlığına, vata
na ve milletimize hayırlı olmasını temenni ede
rim. Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki sene 
bütçe müzakerelerinde Ulaştırma Bakanlığı 
hayli merhale katedecek hattâ, jet hızı ile çok 
mesafeler katedecektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Saym Baş

kan, saym arkadaşlar; vakıa görüşmelerin uza
ması üzerine ben konuştum ama, benim söyli-
yeceklerimin bir kısmını da sayın arkadaşlarım 
dile getirdiler. Hattâ o kadar ki, Sayın Nusret 
Tuna arkadaşım dahi Doğu yoluculuğundan 
bahsettiler. 

Arkadaşlarımın dile getirip de, onun dışın
da kalan bir iki noktaya da ben temas edece
ğim. 

Hakikaten Doğ'u trenleri ürerinde durmak 
lâzımdır. Benim Kayserili arkadaşım istediği 
zaman trene, uçağa, otobüse ve otomobile bi
ner, Ankara'ya gelebilir. Ama ben ve benim 
oradaki vatandaşım, mecburdur trene binmeye. 
Şu halde, Devlet Demiryollarının devamlı müş
terisi oradaki vatandaştır. Ticarette bir kaide 
vardır; devamlı müşteriye satıcı daima itibar 
eder. Siz de lütfedin de itibar edin biraz. Gidin, 
tetkik edin, yataklı bileti alm, dingilin üzerin
dedir. Sordum dedim ki, arkadaşlar niye bunu 
böyle yaptınız? Efendim siz uzak yerden gel
diğiniz için kolay inip, çıkasmız diye burayı 
verdik, dediler. (Gülüşmeler) Vallahi böyle. 
Yadırgadım bu tâbiri.. 

Sonra efendim, bir şikâyetim daha var, bu
nu samimî kabul edin. Yemek vagonlarının Türk 
işletmesinden geçmesinden memnunluk duyduk, 
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iftihar ettik, ama itimadedin bana, bunu hoş 
görün. O günkü personelin hareketiyle bugün
kü personelin arasında fark vardır. Bunun üze
rinde biraz durmak lâzım. Bizim personelimiz 
malûm. İşle alâkadar olursanız işine sarılır, gev
şetirsiniz, o da gevşetir. Bununla arkadaşları
mın biraz alâkalanmalarını istirham edeceğim. 
Hattâ ve hattâ dahası var. Yolculuk hep Anka
ra'dan sonra. Bu tarafa gittiniz mi yok. Uçak-
da da böyledir, trende de. Hattâ otobüslerde 
dahi. Ne yapalım, ümidediyoruz ki, zamanla bu 
taraf da inkişaf edecektir ve demin bir arkada
şımın temas ettiği gibi, yatar koltuk dendiği 
zaman koltuk kesilecek veya musluktaki el yı
kanan şey şimdi konmuyor, bazen lâmbalar da 
konmuyor. Eee... Efendim idare edemiyoruz, sa-
hibolamıyoruz, diyorlar, inşaallah günün birin
de onlar sahibolurlar ve bizim Doğulular da 
bunu yapmazlar zaten. 

Efendim bir de ufacık mahallî bir derdim
den bahsedeceğim, hoş görün bunu da, Erzincan 
da 1952 de bir hava alanı vardı, orada bir hava 
tümeni vardı. Tümen bu meydanı mükemmel 
işletiyordu. Nihayet hava tümeni lüzum görü
len yere nakil edildi. Şimdi sadece yazın uçak 
iner, kışın meydanınız müsait değil derler. Hal
buki, hava tümeni orada iken, yazın da kışın da 
inerdi. Üstelik şimdi bir de Ordu merkezi ol
muştur. Büyük bir ihtiyaçtır. Bunun tetkikini 
istiyorum. 

Dahası var, madem ki, bizi iyi şeylere alış
tırdınız, yazın beni gönderiyorsunuz, lütfedin 
de Sayın Bakan, Kışın da gitme fırsatını bana 
veya vatandaşa verin. 

Hakikaten posta - telgraf mevzuunda bilhas
sa posta dağıtıcıları mevzuundan arkadaşlarım 
sitayişle bahsettiler. Biz ele bunu takdirle kar
şılayacağız ama, bizim büyük bir derdimiz da
ha var beyler, parlömanterler olarak. Posta da
ğıtıcısı mektup yazar, özel idare memuru mek
tup yazar şu memur yazar, bu memur yazar. 
Bunun bir kesin yolu var. Bunun kesin yolu şu 
Personel Kanununun biran evvel ortaya getiril
mesidir. Ama her halde 1960 - 1961 de başladı, 
bugüne kadar şu Personel Kanununu organize 
eden, Personel Dairesi, darılmayın ama hem 
giden iktidarı hem de gelen iktidarı galiba al
datıyor gibi geliyor bana. Çünkü, etrafta bir 
sürü dedikodular var. Lütfedin de bunun üze
rine hepimiz birden eğilelim, şu isi halledivere-

lim Bu hakikaten bir yaradır. G-eliyor adam ya
kınıyor, size geliyoruz bütçeyi görüyoruz, siz 
de müşkül vaziyettesiniz, biz de müşkül vazi
yetteyiz. Bunu el birliği ile halletme imkânını 
arıyalım, 

Bir de ufacık bir şeye temas edeceğim. O da 
hani seyahat yalnız Ankara'dan öbür tarafa 
dedim ama, öbür tarafta da bâzı aksaklıklar 
var. Bunlar kürsüye getiridecek şeyler değil
dir, ufak gayretlerle halledilebilecek şeyler 
ama, fırsatını bulup da ilgililerle temas edeme
diğim için burada bahsediyorum, özür dilerim. 
Bu sefer istanbul'dan gelirken baktım iç hatlar 
için bir salon açılmış. Gayet iyi, güzel. Ama, spi
ker orada bir şey söylüyor, kimsenin bir şey 
anladığı yok. Sordum, merak ettim; yahu ne 
söylüyor, ben işitemedim, dedim. Vallahi biz 
de anlamadık, dediler. Demek ki, akustik veya 
hoparlör tesisatı o kadar kötü konmuş ki, haki
katen de anlaşılmıyor. E, bunlar gayet basit 
şeyler. Oradaki meydan müdürünü aradım, te
sadüfen göremedim. Belki tesadüf de değil. 
Ama çünkü tatil zamanı değildi, ona soracak
tım; beyefendi, acaba siz şu söylenenleri anlı-
yabildiniz mi, ben anlıyamadım, birkaç kişiye 
de sordum onlar da anlamamış diyecektim. Ama 
bulamadım, Böyle ufak tefek şeylerle ilgili ar
kadaşlar sıfatlarını belli etmeden seyahat eder
lerse bizim bu dertlerimizi de buraya getirme
ye meydan kalmaz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın İlyas Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; bir memleketin ulaştırma 
şebekesinin mükemmeliyeti, o memleketin ikti
sadi gücünün ifadesidir. Ulaştırma imkânı kısa 
olan bir memleketin turizm bakımından geliş
mesine, imkân olmadığı aşikârdır. Turizm poli
tikası ise bir memlekette turizm gayelerine ve 
turizmde iktisadi verimliliğe ulaşılabilmesi mak
sadına matuf olarak ilgili teşekküllerin çalış
malarının heyeti mecmuasıdır. 

Muhterem senatörler, yol yapmıyacağız, 
hava alanı yapmıyacağız, ondan sonra Ulaşım 
imkânlarından ve turizm gelirlerimizin azlığın
dan bahsedeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hava alanı mevzuu 
teknik bir iştir, ilgililer nerede, ne şekilde, han
gi şartlar altında bir hava alanının yapılacağını 
tetkik eder ve karar verirler. 
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Muhterem arkadaşlar, Muğla vilâyeti turis
tik potansiyeli haiz 840 Km. uzunluğunda bir 
sahil şeridine mâliktir. Tabiatın dantel gibi 
ördüğü Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Datça, 
Bodrum ve Milas sahillerine her sene binlerce 
yerli ve yabancı turist akın etmektedir. Kara
yolu ulaşımı çok az olan bu vilâyete ve memle
ketimizin diğer vilâyetlerine bu gibi hava ula
şımını temin edecek meydanların yapılmasın
dan sayısız millî menfaatlerimizin olduğundan 
şüphe etmememiz lâzım. Bu itibarla bu mevzu
da verilmiş bulunan karar yerindedir. 

Sözlerime son verirken, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder; saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit. 

AHMET KAEAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; yıllar-
danberi aralarında çalıştığım bir bakanlık büt
çesi üzerinde konuşmak elbette benim için kolay 
bir iş değildir. Onların dertleri ile uğraşmış, 
sevinçleri ile sevinç duymuş, kederlen ile üzül
müş bir arkadaşınız olarak, Devlet Demiryolla
rı ve PTT camiası için düşündüğüm birkaç şeyi 
kısaca arz etmek isterim. 

Mesuliyeti fazla ve fakat bunun karşılığın
da elde ettiği kazanç çok az olan bir müessese 
hizmetleri Devlet Demiryolları hizmetlileridir. 
Devlet Demiryollarında bugün ücret sisteminin 
dağılımında bir ahenksizlik vardır. Dolayısiyle 
bu ahenksizlik bir verimsizliğe sebebolmaktadır. 
Bugün Devlet Demiryollarmda işçi sınıfı ile 
memur sınıfı arasında muazzam bir deng-esizlik 
vardır, Bir misâl arz etmek isterim; Sayın Ge
nel Müdürle beraber Afyon garında dolaşıyor
duk, Sayın Genel Müdür bir memuru çağırdı, 
dedi ki, «derdin var mı, şikâyetin var mı?» Me
murun söylediği söz şu idi : «Ben 7 - 8 senedir 
burada çalışıyorum, aldığım ücret 850 - 900 lira. 
Bu arkadaş dün geldi, bir sene oldu geleli, va
zifesi hamallıktır. Ama benden yüz lira fazla 
ücret alıyor» Biz işçilerin sosyal haklarının 
mutlak surette temin edilmesinin taraftarıyız. 
Yalnız, bu hizmet yapılırken veyahut bir taraf 
ihya edilirken diğ-er tarafın ihmal edilmesinin 
karşısındayız. Sonra pek çok memur arkadaşla
rımız yıllardan^eri terfi edememektedirler kad
rosuzluk yüzünden. Bu durumun da biran evvel 

tashihi için gerekli tedbirlerin alınmasını istir
ham edeceğim. 

İkincisi, memleketim olan Afyon, ulaştırma 
bakımından hakikaten merkezî bir ehemmiyet 
taşımaktadır. Fakat, Afyon da teknik imkân
lardan bugünkü DDY nın icabettirdiği teknik 
imkânlardan çok yoksundur.. Bu teknik imkân
ların da biran evvel Afyon'a uzatılmasını, Af
yon'luların teknik imkânlarla teçhiz edilmesini 
istirham ederim.. 

Bizim yeni bir derdimiz var. Biz 3 - 4 sene
dir bir küçült malzeme fabrikası diye tuttur
duk, eksik olmasın umum müdürlük küçük 
malzeme fabrikasının Afyon'da kurulmasını 
kararlaştırdı, binası yapıldı. Fakat bir senedir 
içerisi bomboş duruyor. Her gelip geçtiğimizde 
boynumuz bükük oraya hazin hazin bakıyoruz. 
Bu fabrika acaba ne zaman çalışacak, tezgâh
ları acaba ne zaman ithal edilecek ve bunun ça
lışmasını ne zaman görebileceğiz diye. 

Yine bir derdimiz var. Afyon - Alsancak ve 
Afyon - Basmahane hatları tesfiyesiz hatlardır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında zanne
dersem Uşak'a kadar bunun tesviyesi yapılmıştı. 
Ama Uşak - Afyon arasının tesviyesi yapılma
mıştır. Öğrendiğimize göre 100 - 110 milyon li
ralık bir mevzu imiş bu. Buna da bütün imkân
sızlıklara rağmen, bir imkân bulunursa elbet
te ki, memnun kalacağız. Bir imkân bulunursa 
diyorum, para bol olursa herşey yapılır, feraset, 
yoklukta veya az para ile bu işleri yapmaktır, 
halledebilmektir. 

DD nın hakikaten iftihar edilecek bir mü
essesesi de Sağlık teşkilâtıdır. Sağlık teşkilâtı 
çok iyi çalışan ve personeline faydalı olan bir 
teşkilâttır. Bunların ciddî hizmetlerini burada 
belirtmek benim için vazifedir, bir borçtur. Yal
nız, Sağlık hizmetlerinde bir hekim arkadşımız 
günde 80 - 100 hastaya bakıyor. Bir hekimin 
günde 80 - 100 hastaya bakması demek, o heki
min bütün hassasiyetinin, bütün düşüncesinin 
dağılması demektir. Buna da bir çare bulunur
sa elbette ki memnun kalacağız. Sonra, DD 
Sağlık teşkiltmda kanaatimce biraz fazla ilâç 
sarfiyatı olmaktadır. Bu da yeni bir sisteme gö
re ayarlanırsa bütçeden tasarruf sağlanmış ve 
lüzumsuz ilâç sarfı bakırcından da bu iş halle
dilmiş olur. Biz Türkiye'de bütün müesseselerin 
koordone bir şekilde çalşmasını arzu eden in
sanlarız. En başta DD iarı ile PTT camiasının 
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el ele çalışması ve el ele çalıştığını görmek en 
büyük arzumuzdur. Ama DD, PTT nin gar
larda açacağı PTT binaları için ve nakliye ara
baları için zannedersem bâzı güçlükler çıkartıyor. 
Bunları da kısa zamanda hallederlerse her hal
de iyi olur. 

PTT idaresinin asli vazifelerinden biri de 
muhaberenin süratlenmesi, kendilerine tevdi edi
len mektup ve postaların tekniğin icaplarına 
uyularak en süratli vasıtalarla yerine ulaştır
maktır. Bu kabil düşünüşleri tahakkuk ettir
mek için son yıllarda PTT idaresi posta nak
liyatlarını yani, Devlet Demiryollariyle yap
tığı nakliyatları; kamyonlarla, arabalarla yap
tırmak için bâzı ihaleler yaptığı ve bâ
zı mütaahhitlere tevdi etti bunu. Bunun 
iyi neticelerini gördüm. Yalnız son za
manlarda yine böyle bir nakliyat ihalesi yaptı, 
vatandaş teminat mektubu aldı, vatandaş tre
ne bindi, Ankara'ya geldi yahut bölgesine gitti, 
ihaleye girdi, ihale üzerinde kaldı, her ne se-
beptense PTT idaresi sonradan bu ihaleyi yap
maktan sarfınazar ettir. Sorduğumuz zaman alâ
kalılardan, bunlar hakkında ciddî bir çalışma, 
ciddî bir etüt henüz yapılmamıştır, etütler ta
mamlandığı zaman ihaleyi yeniden yapmayı dü
şünmüyoruz diye bir sebep söylediler. Bence 
bu kabîl şeyleri peşinen düşünmeli, peşinen ka
rarlaştırdıktan ve ihale edilmesine karar veril
dikten sonra ihale yapılmalıdır. Vatandaş iha
leye girdikten sonra, ihaleden sarfınazar etmek 
vatandaşı hem hayal kırıklığına uğratır, hem 
de kendisini idare eden insanlara karşı bir iti
matsızlığa sevk eder. 

PTT idaresini bu kadar küçük yermeden 
sonra müsaade ederseniz, hizmetleri ballan aya
ğına götürmek için son senelerde yaptığı, gay
reti şükranla anmak zorundayız. Hakikaten 
memlektin en uçra köşelerine PTT şubelerini 
açmak için gösterdikleri gayret şayanı şükran
dır. 

Müsamahanızı fazla suistimal etmek istemi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 

Yok. Söz Sayın Bakanındır. 
ULAŞTIRMA BAKANI SAADETTİN BİL

GİÇ (İsparta Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Ulaştırma Bakan

lığının Bütçesi münasebetiyle gerek grupları 
adına, gerekse şahısları adına söz almak sure
tiyle tenkid, temenni ve ikazda bulunan kıy
metli arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. 
Ulaştırma hizmetleri vatandaşların 24 saatlik 
günlük hayatları içerisinde sabahtan akşama 
kadar bu 24 saatlerinden devamlı surette ilgi
lendikleri bir konudur. Vatandaşın kimisi posta
dan mektup bekler, kimisi telefonla konuşur, 
kimisi trende yolcudur, kimisi tayyarede, ki-

, misi denizde. Böyle olması itibariyle Ulaştırma 
hizmetleri vatandaşların günlük hayatını diğer 
bütün bakanlıklardan daha çok ilgilendiren bir 
Bakanlık olmaktadır. Bu bakanlığın hem bu hü
viyeti ile ve hem de Ulaştırma hizmetleri ve 
haberleşme hizmetleri yönünden memleketin 
iktisadi gücüne de güc katmaktadır. Bunun yanı 
başında bilhassa millî güvenlik meseleleri üze
rinde de büyük tesiri olan ve 697 sayılı Kanun
la da bu yönelen durumu tesbit edilmiş olan bir 
Bakanlıktır. 

Kıymetli arkadaşlarını, hakikaten yine bu
rada konuşan arkadaşlarımın ifade ettikleri 
gibi, Bakanlığımız 1945 yılında çıkmış olan 
4770 sayılı Kanunla şevki idare edilmektedir. 
Buna mukabil Bakanlığa bağlı kuruluşlar ise 
440 sayılı Kanunla şevki idare edilmekte veya 
bir kısmı 440 sayılı Kanunla beraber Anonim 
Şirket statüsünü muhafaza etmektedir. Hal 
böyle olunca, Bakanlığın bizatihi bünyesi ile 
Bakanlığa bağlı kuruluşların bünyesi arasında 
büyük farklar vardır. Bu yönden Bakanlığın 
kendisine bağlı kuruluşları murakabe etmesi 
değil ona istikâmet vererek, plânın ve prog
ramın icabına göre onun yatırımlarını ve 
çalışmalarını murakabe etmesi maalesef bugün
kü kadrosu ile mümkün olmamaktadır, bunu 
düşünerek muhtelif dönemlerde, benim zama
nımda demiyorum, benden evvelki kıymetli 
arkadaşlarımın zamanında çeşitli teşkilât ka
nunu hazırlıkları yapılmışsa da, Personel Ka
nunu yönünden bu kuvveden fiile çıkarılma
mıştır. Şimdi son olarak tamamını değiştiren 
bir kanun olmamakla beraber bâzı maddelerini 
değiştiren bir Teşkilât kanunu tasarısını Baş
bakanlığa arz etmiş bulunmaktayız. Tahmin 
ediyoruz ki, artık Mart ayı içinde bütçe çık
tıktan sonra Meclis tatile gireceğine göre, 
belki Marttan sonra, seçimlerden sonra geldi
ğimizde Yüksek Meclislerde bu kanunu belki 
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inşallah kanunlaştırmaya gayret sarf edecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar bunun yanı başında 
Bakanlığımız hususiyetleri ile ilgili olmak 
üzere çeşitli kanunlar Meclislere sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Rıhtım resmi kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır. Telsiz kanunu tasarısının Mil
let Meclisi komisyonlarında müzakere edil
mekte olduğunu, Denizde Can ve Mal Koruma 
ve Serbest liman bölge kanunu tasarısının ha
zırlanarak T. B. M. M. ne sevk edildiğini, Pos
ta tasarrufu sandıkları kanun tasarısının Mil
let Meclisi komisyonlarında müzakere edil
mekte olduğunu, PTT Kuruluş kanunu ta
sarısının Başbakanlığa sunulduğunu, DDY 
Kuruluş kanun tasarısının hazırlandığım, de
miryolu nakliyat, kara ulaştırma kanun tasa
rıları üzerindeki çalışmaların ikmal edil
mekte bulunduğunu, Hava seyrüsefer kanun 
tasarısı ile Deniz sektörüne ait reorganizas-
yon kanun tasarılarının kanunlaşmak üzere bu
lunduğunu arz etmek isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım bu vesile ile 
şunu ifade etmek isterim ki, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı Posta - Telgraf ve Telefon ha
berleşme ve gerek Demiryolları, gerekse Deniz
yolları kuruluşlarınııs; Hava Meydanları millî 
güvenlik yönünden Genelkurmay Başkanlığı ile 
Millî Savunma Bakanlığı ile yakm irt'bat ha
lindedirler. Bilhassa son Kıbrıs hâdiseleri mü
nasebetiyle gerek sivil sektörün islerini aksat
madan askerî birliklerin islerini de tamamiyle, 
arzu edilen şekilde tekâmül ettirmsyi sağlıyab'l-
mişlerdir. Bu hususta alâkalı Genelkurmayın, 
Kuvvet ikomutanlarmın alâkalı ordu müfettiş
liklerinin Bakanlığıma hitaben yazmış oldukla
rı teşekkür mektupları da mevcuttur. Elbette ki 
687 sayılı Kanunun Bünyesine uygun olmak üze
re Bakanlığımız bir fevkalâde halin ilânında ve
ya harb vukuunda sivil sektörün hizmetlerini 
de aksatmamak şartiyle, askerî işleri gayet iyi 
bir şekilde yürütmek için bunlarla sıkı irtibat 
halindedir. 

Bunlar için eğitim meselesine gelince: Tak
dir buyurursunuz ki, kârlılık prensibi içinde ça
lışan iktisadi Devlet Teşekküllerinin fevkalâ
de hallerin dışında, hususi surette şilep ve va
purlarını alıp gidip de her hangi bir yerde» 
Deniz Kuvvetlerimizle eğitim yapmaları madde
ten mümkün değildir. Ama, fevkalâde hâdise 

lerde bu eğitimde değil, tatbikat yapılmış oldu
ğu halde, bunlar basan ile atlatılmıştır. Bu 
nunla şunu ifade etmek istiyorum M, gün geç
tikçe, memleketimizde ulaştırma hizmetleri bel
ki fevkalâde düzelmiştir denilemez. Ama, her 
geçen gün. biraz daha mükemmel olma yolunda
dır. 

Bütün konuşan arkadaşlarımın ısrarla üze
rinde durdukları bir nokta var. Ulaştırma po
litikası TürkİT^e'de tesbit edilememiştir. Kıy
metli arkadaşlarım, bu iddia edildiği gibi de 
değildir. Bu yalnız benim zamanımda olduğu 
için söylemiyorum. Türkiye'de bir ulaştırma 
politikası kendiliğinden uzun zaman içinde te
kâmüle göre kurulmuştur. Gerek iktisadi Dev
let Teşekkülleri, gerek Devlet Demiryolları, 
gerekse Denizyolları Devletin himayesinden 
mahrumdur. Karayollarından vergi abnraıyor. 
Demiryolları ve Denizyollarından vergi almıyor 
da, ikisi birbiri ile rekabet edemiyor diye sık 
sık söylüyoruz. Devlet Demiryollarında, deniz-
yolımda finanse etmek suretiyle onlardan ver
gi alıyorsa bile karayollarından almamış oldu
ğu vergiyi ona bütçeler münasebetiyle yapmış 
olduğu yardımlarda karşılamaktadır. Temel 
nakliyat yaptınyorsa bile, bunu belki 440 sa
yılı Kanunun aradığı espri içinde karşılamıyor 
ama, her bütçe döneminde Devlet, bu iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin gerek yatırımlar için ve 
gerekse zararlarını bütçeden karşılamak sure
tiyle bunlara da, bu müesseselere de gereken 
yardımı yapmaktadırlar. Bu müesseseler zarar 
ediyor diye, hakikaten arzu edileni vermiyorlar 
mı meselesi üzerinde durmak icabederse,. muh
terem arkadaşlarım, yalnız Türkiye'de değil, 
dünyanın birçok yerlerinde demiryollarının kâr 
ettiğini istatistikler bize göstermiyor. Hele bil
hassa mesafesi, mesahai sathiyesi küçük olan 
memleketlerde, karayolları gün geçtikçe mü
kemmel hale geldiği için, bunlarla karayolları 
aracında rekabetin önlenmesi ve demiryollarını 
mutlak kazanca götürmek mümkün olamamak
tadır. Ama buna rağmen de demiryollarını sök
mek hiç kimsenin aklından geçmemektedir. Hü
kümetimiz ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içeri
sinde demiryollarında yeni yatırımlarla, yeni 
hamlelere girişmiş bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, zaten başlamış olan Birinci Plân döne
minde Van - Kotur hattının bitirilmesi suretiy
le iran'a bağlamak, Pehlivanköy - Siviiingırat 
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hattına başlanmıştır. Tesviyesi ve üst yapısı da 
bitirilerek 1971 senesinde Bulgaristan'a bağla
nacaktır. Buna muvazi olarak, Halkalı'dan 
Sirkeci'ye, Haydarpaşa'dan da Arifiye'ya kadar 
çift hat elektrikli tren ikame edilecektir. Ay
rıca Arifiye - Mudurnu - Esenkent üzerinden de 
Ankara yolu üzerinde çift hatlı bir elektrikli 
tren güzergâhının etüt ve projeleri Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır, Bizim 
bütün gerek liman olsun, gerek demiryolu ol
sun, gerek hava meydanı olsun yapıcı dairemiz 
Bayındırlık Bakanlığıdır. Bayındırlık Bakanlı
ğının yaptıklarım işletmek üzere biz devralırı?. 
Ancak yapılacaklar, nasıl yapılması lâzımgeL 
diği hususundaki mütalâalarımızı bildirmekle 
iktifa ederiz. O iş bitirilinceye kadar Bayın
dırlık Bakanlığının, uhdesindedir. Demiryolunu 
dahi biz Bayındırlık Bakanlığından üst yapı için 
bir taşaron gibi, bir mütaafahit gibi devralıp, 
ancak o şekilde yaparız, yeni yapılmalarda 
Elbette ki Türkiye demiryolları bugünün norm
lara uygun bir şekilde yapıldığı iddia edilemez 
Ama yapılmış olması il*3 de Türk Milletinin ve 
Devletinin bu zamana kadar büyük imkânlr.r 
sağladığı da bir gerçektir, Bugünün icaplarına 
ve ihtiyaçlarına uydurmak üssre Devlet Demir
yollarını, yeni gayretler ve cabalar ?;csterile 
çektir ve hakikaten güzergâhların ıslahı giM 
varyantların ortadan kaldırılması gibi, üst yapı 
malzemesinin değiştirilmesi gibi, birçok yedi
likler peyderpey yapılmaktadır ve İkinci Beı 
Yıllık Plân dönemi içerisinde de bu husus dahî, 
hızlı bir şekilde ele alınacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım; bilhassa şunu ifade 
etmek isterim ki, demiryollanmız önümüzdeki 
devrede büyük ölçüde bir zihniyet değişikliği 
ile yeni bir isletmeye doğru götürülecektir. 
Bilhassa dizelizasyona ve elektrifikasyona git
mek suretiyle işletme masraflarını azaltmaya, 
yüksek tonajlı modern vagonların imaline önem 
vererek,, taşman ölü hamuleyi azaltmak sure
tiyle işletme masraflarını düşürmeye, tasarrufu 
teşvik edici usulleri uygulıyarak, kömür ve akar 
yakıt sarfiyatını azaltmaya, yol mekanizasyonu-
nu gerçekleştirerek yol bakım, onanm ve yeni
lenmesini ucuza mal etmeye, malzeme hâkimiye
tini temin edici yeni sistemin tatbiki ile 600 mil
yon Türk lirası mertebesindeki stoku, 300 mil
yon Türk lirası mertebesine indirmek suretiyle 
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masraflardan indirme yapmaya, fabrikalarda 
prim sistemine gitmek suretiyle, imalâtın artma
sını temin ederek maliyeti düşürmeye, CTC 
Spenceyn sistemlerini uygulamak ve geliştirmek 
suretiyle, tehirleri önlemek, emniyetle fazla 
yüklemek imkânlarını sağlıyarak işletme mas
raflarını düşürmeye gayret göstereceği gibi, bu
nun yanıbaşmda, dizelizasyon ve elektrifikasyo
nun sağlanması, yol standardının yükseltilmesi, 
kontrollü vagonların imali suretiyle, süratli ve 
rahat yolculuk imkânlarının sağlanması ve bin-
netice yolcu gelirlerinin artırılmasını sağlıyaca-
ğı, trafiğin az olduğu aylarda özel yük ve yolcu 
tarifeleri uygulamak suretiyle, taşımaları artır
maya, kapıdan kapıya eşya naklini sağlıyarak 
demiryolu taşımalarını kolay hale getirmek üze
re istanbul - Ankara arasında bu işe başlamayı, 
bilâhara da tatbikattan alacağı neticeye göre 
diğer illerimize de bunu teşmil etmeyi, boş va
gon akımını değerlendirecek özel tarifeler uygu
lamayı, şehirlerin merkezî yerlerinde bilet satış 
büroları kurmak suretiyle hizmetleri, vatandaşa 
yaklaştırmak ve buralardan bagajların kabulü 
ile, yolcuyu trenlere çekmeye çalışıp, fabrikalar
da mevcut boş kapasiteden faydalanarak, piya
saya iş yapmak cihetine gitmek suretiyle tasar
rufa riayet etmek gibi bâzı yeni tedbirler getir
mek suretiyle Devlet Demiryollarımızda arzu 
edilen inkişafı sağlıyacağımızı ümidetmekteyiz. 
Ama, bütün bunlara rağmen şunu burada kesin 
olarak ifade etmek isterim ki, bunu yaptığımız 
zaman dahi, Devlet Demiryollarını kâra götüre
ceğimizi söylemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarımın suallerine sırası 
geldikçe teker teker ve bölümler içerisinde ce
vap vereceğim için bu trenler konusunda diğer 
hususlardaki suallere burada temas etmek iste
miyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi biraz da size 
PTT hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 de tatbikatı 
1968 den itibaren uygulanacak İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemi içerisinde, Türkiye bilhassa tele
fon konusunda uzun zamandan beri çektiği sı
kıntıyı büyük ölçüde hafifletmiş olacaktır. Bu
rada şunu ifade etmek isterim ki, İkinci Plân 
dönemi sonunda Türkiye, 40 yılda ulaşmış oldu
ğu telefon abonesi seviyesinde bir abone sağla
mak imkânını bulacaktır. Geçen sene anlaşma
sını yaptığımız telekomünikasyon fabrikası 1968 
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Ağustosundan itibaren faaliyete geçecektir ve 
fakat, maalesef 1969 dan itibaren ancak biz abo
nelere geniş ölçüde telefon bağlama imkânlarını 
elde edeceğiz. 1968 senemiz bu yönden en sıkın
tılı senemizdir ve şunu burada itiraf etmek zo
rundayım ki, arkadaşlarımız bütün imkânlarını 
gittikçe kullanmışlar en son noktaya gelmiş bu
lunmaktayız. Böyle olduğu için bugün yeni şe
beke ilâve etmediğimizden, yeni santral ilâve et
mediğimizden abonelere telefon verebilmek ha
kikaten ihtiyaç sahiplerine telefon verebilmek 
için, bir abonenin acze düşmesini ve onun elin
den telefonu alıp diğerine vermek gibi bir du
rumla karşı karşıya kalmaktayız. Bu yol elbette 
ki, ferah ve iyi bir yol değildir. Ama öyle ümi-
dediyoruz ki, 1969 sene başından itibaren İs
tanbul'a 40 bin, Ankara'da 7 bin aboneye rahat
lıkla telefon vermek imkânları hâsıl olacaktır 
ve bütün illerimizde, İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 204 bin aboneye telefon verilecektir.. 
Telefon sıkıntısı yalnız Ankara, istanbul ve İz
mir' gibi şehirlerimize münhasır değildir. Tür
kiye'nin büyük küçük bütün vilâyetlerinde tele
fon sıkıntısı çekilmektedir. Ama öyle ümidedi-
yoruz ki, 1968 Ağustosunda hizmete girecek olan 
bu fabrika bizim bu ihtiyacımızı büyük ölçüde 
giderecektir. Ondan sonra da her sene asgari 40 
bin abone ilâve etmek imkânlarını elde edeceğiz. 
Belki fazla kapasite ile çalışmak suretiyle de 
bunun miktarını 50 000 e çıkarmak mümkün 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa şunu bura
da ifade etmek isterim ki, Hükümetiniz dış seya
hatlere fazlaca ehemmiyet verip de, posta hiz
metlerini motorlu vasıtalara intikal ettirmemek 
gibi, bir duruma asla düşmemiştir. Bu da yapıl
maktadır. Her geçen gün PTT teşkilâtımız mo
torlu vasıtalara daha fazla nisbette kavuşmak 
yolundadır ve bilhassa posta hizmetleri bakı
mından, yeni yeni tedbirler alınmaktadır. Şimdi 
hiçbir köyümüz yoktur ki, haftada bir defa ken
disine atlı bir dağıtıcı uğramamış olsun. İşyar-
lerimizin yüzde seksenine haftanın hemen he
men her günü % 20 sine de haftada asgari üç 
dört defa posta gitmektedir. Bunun da üzerin
de PTT idaremiz son çalışmalarla yeni sistem 
tatbik etmektedir ki, bugün 30 ilimizde tatbik 
edilen bu sistemle günlük mektuplar mahallin
den alınmakta, sabahın erken saatlerinde yola 

çıkartılmak suretiyle, günü gününe merkezle
rine ulaştırılıp dağıtma gayreti göstermektedir
ler. Gerek büyük şehirlerde ve küçük kasaba 
ve köylerde posta hizmetlerini vatandaşlarımı
zın ayağına günü gününe götürmek çabası ve 
gayreti içerisindeyiz. İnşallah önmüzdeki sene
lerde posta şubesi açılmamış, telefonu bağlanma
mış nahiye merkezi ve belediyesi olan köy kal-
mıyacaktır. Bu hizmetleri, bunların dışında top
lu köylere de, merkezi ve nüfusu büyük olan 
köylere de ve hattâ turistik yol güzergâhlann-
daki turistik tesislere de götürmekteyiz. Bu su
retle bu hizmetlerimizi mümkün olduğu kadar 
memleketin her tarafına yayma gayreti içerisin
de olacağız., 

Biraz evvel burada konuşan arkadaşlarım 
da ifade ettiler, 1960 senesinden itibaren 1965 
senesinin sonuna kadar, açılan şube sayısı 122, 
1966 senesinde 127, 1967 senesinde ise 320 dir. 
Bu çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şunu bu
rada ifade etmeye mecburum ki, telefon işyeri 
PTT binası yapmakta aynı nisbette fayda gör
müyoruz. Esasen bütçeye de para konmamıştır. 
Önümüzdeki yıllarda da posta binaları yapmak
ta pek o kadar istekli olmıyacağız. Hizmeti gö
türmeyi, daha çok heedf edineceğiz. 

Bu vesile ile telgraf konusunda da malûmat 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, telefonun inkişafı 
karşısında telgrafta bir duraklama var. Fakat 
bunu duraklatan husus daha ziyade telem cihaz
ları olmaktadır. 

Telgraf alıcılarına daha çabuk ulaştırılması
nı teminen trafiği fazla olan merkezler arasında 
telem tesisleri kurmakta ve halen 60 ilde ve 10 
ilçede telgraflar telem makinalarından geçiril
mektedir. Ayrıca teleksler kurulmaktadır. Bun
lardan daha mühim olan bir faaliyetimiz vardır 
ki, o da 1968 senesinde ihalesi yapılmak suretiy
le Ankara - İstanbul - İzmir arasında otomatik 
telefon tesisleri kurulacak - Bu ihale ile, ve bu 
üç şehrimiz arasındaki telefon muhaberatı oto
matik olarak yapılabilecektir. Bunun için 78 
milyon liralık bir tahsisat konmuş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kısa izahatım
dan sonra, bilhassa Denizcilik Bankası ve Deniz 
Nakliyat Şirketi üzerinde malûmat arz etmek 
istiyorum. Denizcilik Bankamız, malûm olduğu 
üzere banka hizmetleri, dış hatlar, iç hatlar ve 
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şehir hatları olmak üzere vapur işletmeciliği ve 
bunun yanıbaşmda da, tersanecilik suretiyle de 
gemi imali yapan, ayrıca buna inzımamen Yalo
va Kaplıcalarını da işleten bir müessese halin
de karşımızdadır. Denizcilik Bankasının banka 
hizmetlerinden ötürü zarar ettiği görülmemiş
tir. Denizcilik Bankası banka hizmetlerinden 
devamlı surette kâr sağlamaktadır. Denizcilik 
Bankasının zarar eden kısmı ise, iç ve dış ve şe
hir hatlarındaki hizmetlerinden ötürüdür. Bu da 
elimizdeki gemilerin yolcu ve yük nakliyatını 
müştereken yapan gemiler bulunması ve bunla
rın çoğunun süratinin düşük olması, miatlarının 
da eskimiş bulunması gibi sebeplerdir ve artık 
bugün bunlar ne turistlerin ve ne de normal yol
cuların gidip gelmelerini mümkün kılmamakta
dır. Mümkün kılsalar dahi yolcu kapasitesi ga
yet düşük olmaktadır. Bunun yambaşmda yük 
temini ise pek arzu edilen seviyeyi bulamamak
tadır. Bu yüzden de gemilerden arzu edilen ran
dıman temin edilememektedir. Ama, idare ve 
Hükümetimiz bunun üzerinde hassasiyetle dur
maktadır. Bu gemilerden, Marmara'da çalışan-
larınm yeniden ıslah edilmesi suretiyle yükü or
tadan kaldırarak, sadece ve sadece bu gemilerin 
yolcu gemisi olarak işlemesini mümkün kılacak 
yeni revizyonlara tabi tutmaktadır. Ayrıca, bil
hassa araba vapurlarında turuva tipi bir feri
botu kendi tezgâhlarımızda kızana almış bulun
maktayız. Bu suretle ticaret filomuzda, Deniz
cilik Bankasının elinde bulunan ticaret filomuz 
da, nakliyat ticaret filomuz da yenileşmeye doğ
ru gitmeyi hedef edinmiş bulunmaktayız. Ayrıca 
Marmara tipi gemiler yapmak suretiyle, süratli 
gemiler yapmak suretiyle de yolcular için 
Plânlamadan müsaade istihsal edilerek, 1967 se
nesinde birisi 60 bin dedveyt tonluk, bir diğeri 
de 35 dedveyt tonluk olmak üzere, iki tanker 
mubayaa ei|niş bulunmaktayız. Bunun birisi 
özel sektörün, birisi de Deniz Nakliyat Şirketi
nin elindedir. Fakat bu ticaret filomuzun veya
hut şilepçiliğin veya deniz nakliye kısmının bu
nunla takviyesi tabiî mümkün değildir. Önü
müzdeki 1968 de yeniden kuru yük gemisi namı" 
ile muhtelif tonajda gemilerin mubayaası cihe
tine gidileceği gibi, bunların bir kısmının da 
mevcut tersanelerimizde yapılmakta olanlardan 
ayrı, yenilerinin yapılmasına çalışılacaktır. Ve 
ayrıca bilhassa son hazırlıkları bitmiştir, proje 
ihalesi yapılmıştır. Alınacak cevaplara göre 

uzun zaman denizde kalmadan kolaylıkla seya
hat etmelerini, Bandırma - Mudanya ve diğer 
limanlar arasında gidip, gelmelerini mümkün 
kılmayı düşünmekteyiz. Yalova'dan itibaren İz
mit'e yapılacak standart karayolu yapımı bitti
ği anda, Yalova - Kartal arasındaki araba va
purları ehemmiyetini kaybederse körfeze doğru 
başka bir yerden araba vapurlarını işletmek su
retiyle, daha çabuk karşıdan karşıya geçme im
kânlarını sağlamak tedbirleri üzerinde durmak
tayız. 

Bunun yanında bilhassa şunu ifade etmek 
isterim ki, Birinci Beş Yıllık Plânda maalesef, 
tersane yapılacağı konusu üzerinde durulduğu 
için, gemi mubayaasına imkân verilmemiştir. 
Ancak 1966 senesinde tanker mubayaası önü
müzdeki günlerde tershanenin ihalesi de yapıla
rak evvelâ 60 - 65 bin dedveyt tonluk, bilâhara 
120 bin dedveyt tona çıkacak bir tersane Pen
dik'te yapılacaktır. Bunun üzerrnde de maale
sef yerli veya yersiz birçok tartışmalar olmuş
tur. Bilhassa bütün meseleleri turistik açıdan 
gören bir kısım arkadaşımız, bir Pendik şeyi 
tutturmuşlardır. Fakat, gerek yerli ve gerekse 
yabancı bütün bu sahadaki arkadaşlarımızla 
yaptığımız görüşmelerde, gemi mühendisleri 
odası ile, teknik üniversitenin gemi mühendis
leri profesörleriyle ve diğer yabancı firmalarla 
ve kendi Denizcilik Bankamızın mütehassısla-
riyle yapmış olduğumuz temaslardan şunu tes-
bit etmiş bulunuyoruz ki, halihazır tesbit edi
len Pendik sahası, tershane için en elverişli bir 
yerdir. Bilhassa elverişli olmasının birkaç se
bebi vardır. Kısaca arz etmek isterim. Birincisi 
bir demiryolu ile Anadolu'ya bağlı olması, ken
disini besliyecek olan Karabük'e, Sivas'a, Kırık-
kale'ye ve Eskişehir'e bu yoldan bağlı bulun
ması. İkincisi personeli için sosyal tesislere, ora
da ihtiyaç bulunmaması, personelin, orada çalı
şacak teknisyenin, işçinin Pendik'ten Haydar
paşa'ya kadar olan Anadolu yakasında istediği 
yerde oturabileceği ve her gün sabahleyin ter
sanenin içinden geçecek olan çift hat elektrikli 
trenle buraya kolaylıkla ve ucuz gelip gitme
leri mümkün olacaktır. Buraya da kurulmaz da 
tersane daha başka bir sahaya götürüldüğü tak
dirde, asgari 2 500 işçi ailesiyle birlikte 15 000 
ve etrafta 25 000 kişilik bir şehrin doğması ica-
bedecektir. Bunların sosyal tesisleriyle birlikte 
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oraya götürülmesi için tersanenin maliyeti bir
den bire 3 - 4 misline çıkarmaktadır ki, böyle 
bir tersanenin rantabl olması mümkün olama
dığı için ve artık tersaneler zannedildiği gibi de 
civarında bulunan halkı zarara veyahut sıkıntı
ya uğratan birer tesis olmaktan çıkmış bulun
duğu içindir ki, daha buna inzimam eden birçok 
sebepler dolayısiyle de tersane yeri olarak Pen
dik seçilmişti. Ve Pendik'ten tersane yapılacak
tır. Demek oluyor ki, Hükümetiniz ikinci Beş 
Yıllık Plân dönemi içerisinde, tersane yapmayı 
hedef olarak almış bulunduğu gibi Camialtı Ter
sanesini tevsii etmiş bulunmaktadır. Bunun ya-
nıbaşmda da aynca, yolcudan daha çok yük 
gemilerinin mubayaası için de harekete geçmiş 
bulunmaktadır. 1968 den itibaren süratli gemi 
alacağız. Çünkü ihracat ve ithalâtımızın bir mil
yon 300 bin dolara yaklaşmış olduğu ve bunun 
% 10 nu navlun kabul edersek, 130 milyon dola
ra yaklaşmaktadır. Bunun % 50 si normal ola
rak kendi hakkımızdır. Bu kapasiteye yüksele
bilmek ve bu % 50 - ki, 65 milyon dolara yaklaş
maktadır. Hiç olmazsa bunun 50 milyon serbest 
dolan tasarruf edebilmek için, Ticaret Filomuzu 
süratle geliştirmeye mecburuz. Hükümetimiz bu
nu bu açıdan görmekte ve alâkalı kuruluşların 
bütçelerine de 1968 den başlamak üzere îkinci 
Beş Yıllık Plân dönemi içinde gerekli tahsisatı 
koymuş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Deniz Nak
liyat Şirketinin 1060 senesinden evvel karlı du
rumda olup da 1960 senesinden sonra peyder
pey zarara gitmiş olması üzerinde de bir nebze 
durmak isterim. Elbette bunda çeşitli sebepleri 
birden mütalâa etmek icabeder. Tek taraflı mü
talâa bizi arzu edilen hedefe götürmez. Muhak
kak ki, sevkü idarsden gelen aksaklıklar oldu
ğu gibi, bayrak ve kabotaj haklarının kaldırıl
masından ileri gelen sebepler de vardır. Bunu 
bilhassa şöyle ifade etmek isterim. Kabotaj 
hakkı : Mutlaka idarenin tarifeleri kendi arzu
suna göre tanzim etmesini temin etmiyor. El
bette ki tarifeleri normal piyasa fiyatlarına in
dirmek her zaman mümkündür. Fakat bir ta
rafı var. Memleketimizdeki çeşitli kavnaklar-
dan ithalât ve ihracat yapan müesseselerimiz, 
bunlar iktisadi Devlet Teşekkülleri olsa, mül
hak bütçeli isletmeler olsa, hattâ Devlet dahi 
olsa artık, Türkiye'de teslim şartı ile mal alma
yı ve malı Türkiye'de teslim alarak kendi mem-
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leketine götürmesi şartı ile satmayı, daha kolay 
telâkki etmişler ve bu yüzden de ticaret filomu
zun da za'fa uğraması karşısında ciddî bir şe
kilde bu müesseselerin karşısına dikilerek, bu 
malın bizim tarafımızdan nakledilebileceği ifa
de olunamamış, bu karşılıklı sebepledir ki, gün 
geçtikçe bu navlun, serbest döviz ve dolar'ola
rak yabancıların eline geçmiştir. Bunun rakam
larını biraz evvel arkadaşlarım burada verdi
ler. Birdenbire, şunu ifade etmek isterim ki, 
70 sayılı karar kaldırılmalıdır. Kaldırıldığı tak
dirde mutlaka bu isi himayeye almak suretiyle 
randımanlı bir duruma geçeriz, veyahut kaldı
rılmalıdır demek imkânlarına sahip değiliz. 
Günkü kaldırmanın da, diğer memleketlerde de 
bir reaksiyonla karşı karşıya gelmemizi ortaya 
koyması mümkündür. Kaldırmama halinin de 
ilânihaye bizi sıkıntıya düşürmesi mümkündür. 
Ama, biz karar kalksın veya kalkmasın konu
sunda kendi kuruluşlarımızla sıkı temas halin
deyiz. Şimdi. Artık, hiçbir müessesenin Türki
ye'de teslim şartı ile mal almamasını kendile
rinden bilhassa istemekteyiz. Ve bunda da mu
vaffak olmuş durumdayız. Bundan sonra onla
rın mallarını Deniş Nakliyat Şirketi marifetiyle 
nakletmeye gayret sarf edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım bir nebze de hava 
meydanları ve havayolları üzerinde izahat ver
mek istiyorum. Türkiye'de hava meydanlarımı
zın durumunu şöyle ifade etmek isterim. Ulus
lararası hava limanlarımız iki tanedir. Yeşilköy 
ve Esenboğa. Gümrük teşkilâtı bulunan hava 
meydanlarımız ise dört tanedir : Yeşilköy, Esen
boğa, İzmir ve Adana. Yaz kış acık olan hava 
alanlarımız izmir Çiğli, Adana, Afyon, Elâzığ, 
Antalya, Bursa, Batman, Diyarbakır, Erzincan, 
Sivas, Erzurum, Malatya, Samsun, Trabzon ve 
Van. Şimdi yaz kış açıktır, Erzincan dedim. 
Şimdi diyecekler ki. muhterem arkadaşlarım, 
nasıl oluyor da yaz kış açık oluyor. Muhterem 
arkadaşlarım, serbest görüşle inilebilen bir ha
va meydanıdır Erzincan Hava Meydanımız. 
Sisli ve diğer havalarda maalesef meydana in
mek müsaidolmamaktadır. Seferlerin aksaması 
da bundan ileri gelmektedir. Yoksa, hava mü-
saidolduğu her zamanda Erzincan Hava Meyda
nına gidiş - geliş mevcutur. Bir de bu hava mey
danlarının içerisinde Hava Kuvvetleri Komu
tanlığından alman ve işletilen NATO alanları 
vardır ki, bunlar da şuralardadır : Antalya, 
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Erzurum, Batman, îzmir Çiğli, Sivas, Diyarba
kır. Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum, gö
rülüyor ki, NATO. hava meydanları birçok ar
kadaşlarımızın sık sık diline doladıkları gibi bu 
memlekette yabancılara satılan hava meydan
ları değil Devletin ve milletin ihtimamına terk 
edilmiş, icabında müşterek savunma için kulla
nılan hava meydanlarıdır. Ve şimdi sivil hava
cılık içinde bu NATO, kendi imkânlarımızdan, 
Devletin imkânlarından 5 kuruş ayrımadan ya
pılmış olan bu hava meydanlarından gayet ra
hatlıkla sivil havacılıkta da istifade edilmekte
dir. Bâzı meseleleri çok kolay söylüyoruz, ama, 
neden kolay söylediğimizi de hiç düşünmüyo
ruz. Mesuliyet deruhde ettiğimiz anda bunu de
ğiştiremediğimizi görüyoruz. Fakat bunlar böy
le mütemadiyen tevali ediyor. Ben şahsan şunu 
ifade etmek isterim ki, bu kabil meseleleri söy
lerken kıymetli arkadaşlarım için söylemiyo
rum, . ama basında, ama başka yerlerde, nerede 
olursa olsun çok dikkatli davranmaktan, millî 
menfaatlerimiz bakımından faydalı olduğu ka
naatindeyim. Çünkü, NATO' mm yapmış oldu
ğu, Türk Devletinin ve milletinin parasından 
para ayrılmamış bulunmasına rağmen, bugün 
altı tane hava meydanı sivil havacılık için kul
lanılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kapalı bulunan 
hava meydanlarımız vardır. Bunlar da; Gazi
antep, Urfa, Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanak
kale, iskenderun, Kars, Zonguldak, Ağrı, 
Kastamonu hava meydanları. Bu hava meydan
larının kapanmasının sebepleri, Dokota dedi
ğimiz tayyarelerin seferden kaldırılmış olma
sıdır. Bugün elimizdeki tayyarelerle bu top
rak pistli meydanlara inmek imkânlarına sa
hip değiliz. Hal böyle olunca bu hava meydan
larına sefer yapmak imkânları da elimizden 
çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa önümüzdeki 
yıllarda dış hat ve iç hat jetleşmesini kuvve
den fiile çıkartacak olursak, jet uçakları ile 
toprak hava meydanlarına inmek imkânları ol-
mıyacaktır. Biz önümüzdeki yıllarda, Yeşil
köy Hava Limanını beynelmilel normlara uy
gun bir şekle ' getirmek için gayret sarf etmek
teyiz. 1967 de 10 milyon lira, 1968 de Baym-

, dirlik Bakanlığı Bütçesine 18 milyon lira kon
muştur. Bu, sene içinde artırılacaktır ve 1969 
için 70 milyon lira daha konmak suretiyle, pis

tinin 1970 te bitirilmesine ve terminal binası
nın da, biraz evvel konuşan arkadaşlarımın 
ifade ettikleri şartları haiz, beynelmilel ter
minallere uydurulmasına gayret sarf edilecektir. 

Ayrıca mujıterem arkadaşlarım, hava mey
danlarının her türlü aletle iniş sistemleri çok 
yüksek frekanslı her istikamette yayın yapan 
radyo direnç istasyonları ve radar sistemleri 
ile talrviyesine devam edilmektedir. Yılda 13 
milyon liralık yatırım Devlet Hava Meydan
ları Bütçesine konulmuştur. Bununla, bunla
rın takviyesinö devam edilecektir. Ve Türkiye'
de artık hava ulaştırmasında havayolu, hava 
meydanları gün geçtikçe mükemmel bir hale 
getirilmektedir. 

Muğla hava meydanı konusuna sırası gelin
ce temas edeceğim. Bu vesile ile Türk Hava
yollarından da biraz bahsetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Havayolları 
bir Anonim Şirkettir. Statüsü ne iktisadi Dev
let Teşekkülüdür, 440 sayılı Kanuna tabidir, 
ne de Devlet Hava Meydanları gibi mülhak 
bütçeli bir umum müdürlüktür. Tamamiyle şir
ketler Kanununa göre kurulmuş, hattâ yasa
ma sermaye ile ortak bir Anonim Şirkettir. 
Bu Anonim Şirket kendi esas mukavelename
sine göre çalışmakta; idare meclisi, umum 
müdürü, personeli kendi yönetmeliğine göre, 
kanunun kendisine tanımış olduğu esas muka
velenamesinde dere edilen tarzda tanzim edil
miş yönetmeliklere göre idare olunmaktadır. 
Bakanlığımızın bu müessese ile olan irtibatı, 
sadece hava ulaştırmacılığında Türk Havayolla
rı da Ulaştırmanın, Bakanlığının bünyesinde 
mütalâa edilmesinden öteye gitmemektedir. 
Yalnız kıymetli arkadaşlarıma burada şunu 
ifade etmek isterim ki; bâzı işler var, bu za
man zaman gayet kolaylıkla şahıslara mal edi
lebiliyor veyahut iktidarların politikaları bir 
tarafa itiliyor. 1956 da iç hat işletmesi için 
dış hat işletmesi için yapılan projeler 1961 de 
uygulanacak iken, bir türlü uygulanamıyor, 
bu 1966 ya kadar kalıyor. 1966 da dış hat iş
letmesi için 150 milyon Türk Lirası veriliyor. 
1968 için de, iç ve dış hat işletmesi için ilk 
taksitleri karşılamak üzere Hükümet 70 mil
yon lira veriyor. Ama bunlar Hükümetin miza
nına, Hükümetin hanesine değil, doğrudan doğ
ruya bir şahsın gayretine bağlanmak isteniyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu işler mademki 
bu kadar kolaydı, mademki şahıslar bu işleri 
kolaylıkla yapmak imkânına sahiptiler, bu ar
kadaşlarımız bunları bundan evvel acaba ni
çin yapamadılar? Ben şahısların üzerinde dur
mak için söylemiyorum. Ama bir vakıayı dile 
getirmek istiyorum. Yine Birinci Beş Yıllık 
Plânda, posta mesai saatleri de, memur mesai 
saatlerine uygun olarak tanzim edilmişti. Ama 
buna rağmen iktidar değişikliğinden sonca bu 
evvelâ 8 den 19 a ve bilâhara da bölgelerin hu
susiyetleri göz önüne alınarak 21 den 24 e ka
dar çıkarılmıştır. O da yetmedi, jandarma te-
lefonlariyle irtibatlandınldı. Görülüyor ki, bâzı 
meseleler idarelerin arzu etmiş olmalarına rağ
men, ancak muayyen zamanlarda tahakkuk 
edebiliyor - ki bunda iktidarların aynı anlayı
şı göstermelerinin büyük rolü olduğunu kabul 
etmenizi bilhassa rica etmek isterim - Türk Ha
vayollarında gerek dış hat işletmesi ve iç hat 
işletmesi projeleri ve ^erek dış hat işletmesiyle 
iç hat işletmesinin yanıbaşmda, ağır bakım 
tamirhanesinin kurulması zarureti de ortaya 
çıkıyor ki, bunların da maddî dayanağı 80 
milyon dolarlık bir yatırımı gerektirmektedir. 
Bunlar, münhasıran bir umum müdürün veya 
umum müdürlüğün veya tek başına idare mec
lisinin arzusu veya lüzum göstermesi ile kuv
veden fiile çıkacak şeyler değildir. Bunlar top-
yekûn bir iktidarın bir anlayışı meselesi olması 
lâzımgelir. iktidar bu anlayışı göstermedikçe 
buralara gerekli yatırımı, gerekli imkânları 
ayırmadıkça, arkadaşlarımız ne kadar müsa-
idolurlarsa olsunlar, arzu edilen inkişafı sağla
maları mümkün olmaz. Şunu burada ifade et
mek isterim; biz hiçbir arkadaşımızın şuradan, 
buradan, hele çalışması kaydiyle, gitmesini 
düşünmeyiz. Bilhassa şunu ifade etmek isterim 
M, arkadaşlarımız sıkı sıkı dillerine doladılar, 
Türk Havayollarının idare Meclisindeki arka
daşlarımız partizandır, yeni bir iddia. 

Muhterem arkadaşlarım, şurada bulunan ar
kadaşlarımızın hepsinin kaydı hayat şartiyle 
politikaya atıldıklarını tahmin etmiyorum ve 
her politikaya atılanın da mutlaka zengin ol
ması da gerekmediğine göre, bu arkadaşları
mız yarın burada, büyük hizmetler ifa eden, 
Türkiye'nin milyarlık bütçelerini burada onay-
lıyan ve tartışan kıymetli arkadaşlarımızın ya
rın parlâmentoyu terk ettikleri zaman, her han

gi' bir işin başına getirilirlerse, orada mutlaka 
liyakatsiz, kabiliyetsiz beceriksiz olmalarına rağ
men, mutlaka partizan zihniyetlerle getirilmiş 
olması icabettiği kanaatinde değilim. Nasıl ki, 
sizler burada şimdi, gecenin geç saatlerine kadar 
hizmet ifa ediyorsunuz, sizden evvel de bu sıra
ları işgal etmiş, kıymetli arkadaşlarımız burada, 
nasıl hizmet ifa etmişlerse, yeni getirildikleri 
yerde de aynı anlayış içinde hizmet görecekle
rine ben şahsan kaaniim. 

işte muhterem arkadaşlarım, idare meclisi 
ile umum müdür arasındaki bir ihtilâfın müm
kün olduğu nisbette anlayış içinde halledilme
sini, taraflardan istedik. Fakat neticesinde gör
dük ki, arkadaşımız bir müessesede kanunlara, 
esas mukavelenameye rağmen, mutlaka tek ba
şına hâkim duruma gelme gibi bir iddianın içe
risindedir. Elbette ki, kanunlar buna imkân 
vermediği için de idare meclisi kendi yetkisini 
kullanmış ve bu arkadaşımızı ayırarak yerine 
yine aynı müessesede umum müdür muavini 
olan ve o müesseseye kurulduğu andan itiba
ren büyük hizmetler vermiş bulunan bir yük
sek mühendis arkadaşımızı bu müessesenin ba
şına getirmiştir. 

Biz meseleleri hiçbir zaman partizan bir açı
dan almadık. Bir hizmet açısından meseleleri 
almaktayız. Yine arkadaşım sordular, burada 
ifade etmek isterim M, Devlet Demiryollarında 
1963 ten 1967 ye kadar 7 bin personel artışı 
vardır. Muhterem arkadaşlarım, hafızalarınızı 
tazelemek isterim. Biz burada mütemadiyen 
kanun çıkarıyoruz. 274 sayılı Kanunu çıkardık, 
275 sayılı Kanunu çıkardık, 931 sayılı Kanunu 
çıkardık, Deniz iş Kanununu çıkardık velhasıl 
iş Kanununu çıkardık. Bunlarla çalışan persone
le birçok haklar götürdük. Personel bu haklan 
aldı. 12 saatlik çalışma müddeti 8 saate indi
rildi, 8 saatten fazlası ya fazla mesai olarak te
lâkki edildi veya yeni personeli gerektirdi. Hiç 
bunlar üzerinde duran arkadaşımız yok maale
sef. Ayrıca bu personel artışında hizmetin ica
bı olarak meydana gelen değişikliklikler üze
rinde duranlar da olmadı. Meseleleri biraz da
ha dikkatle tetkik edecek olursak görürüz ki, 
bunlar çeffel kalem particilik veya partizan
lık sebebiyle yapılan işler değildir. Bunlar hiz
metin icabı ve kanunların âmir hükümlerine 
göre getirilen hizmetlerdir ve hizmet icabı tâ
yin edilen personeldir. Bu bakımdan bu perso-
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nelin, mutlaka her kademedeki personelin par
tizan bir zihniyetle tâyin edildiği iddiasını he
men ortaya atmanız mümkün olmaması ve bi
raz daha dikkatli kullanılması lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Hulâsa olarak umumi hizmetleri 
bu şekilde ifade ettikten sonra, müsaade buyu
rursanız, kısaca arkadaşlarımızın üzerinde dur
dukları, eğer umumi konuşmam içerisinde te
mas etmediğim hususlar varsa onlara dokun
mak istiyorum. 

Sayın amiral Tevfik inci arkadaşımız PTT 
hizmetlerine gereken ehemmiyetin verilmediği, 
gösterişli dış geziler yerine bunun için lâzım 
olan vasıta alınamadığı, aksadığı hususunda 
beyanlarda bulunmuşlardı. Zannediyorum ki, 
umumi konuşmam içerisinde bunları cevaplan
dırdım. Ulp^ırma Bakanlığının Denizyolları 
politikasının mevcudolmadığını ve gerekli ıslah 
tedbirlerinin alınmadığını ve bunu da, ayrıca 
ifade buyurdular ki, her halde konuşmalarım 
arasında Hükümetin bir politikası olduğunu ve 
bununla deniz nakliyata ve Denizcilik Banka
sına nasıl bir istikamet vermek istediğini ifade 
ettiğimi zannediyorum. Burada şunu da ifade 
etmek isterim ki, yeni gemi mubayaa edildiği 
zaman yapılacak tersanenin bitiş zamanına gö
re, mevcut ticaret filosu kapasitemizi hem yük
selteceğiz ama, yanıbaşmda da yapılan tersa
neyi işsiz bırakmamak için yeni alınacak gemi
lerde yaş bakımından, diğer şeyler bakımından 
da teknik arkadaşlarla temas halinde gerekli 
tedbirleri alacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, yataklı vagonlarla 
alâkanın kesilmesini ifade buyurdular. Yataklı 
vagonlarla alâka .% 50 nisbetinde kesilmiş bu
lunmaktadır. Çünkü restoranlar DD. lan tara
fından devralınmıştır ve ikinci mukavele yapı
lırken de eski mukaveledeki zararlarının DD. 
tarafından telâfisi var iken bu yeni yapılan 
mukaveleye zararların telâfisi gibi bir şey kon
mamış, zarar ederse de, Yataklı Vagonlar Şir
keti zarar edecek ve bu işletmeyi devam ettire
cektir. Beş sene sonra bunu karşılamak için ye
niden 30 yataklı vagon yapılması için Sakar
ya vagon fabrikamız da faaliyete geçirilmiştir. 
Tahmin ediyorum, 3 - 5 sene sonra bu işletme 
de tamamiyle tarafımızdan devralınacaktır. 

Yine de konuşmam içerisinde partizan tâ
yinler konularına burada değinmiş bulunuyo
rum. Bir müessesede bilhassa, iktisadi Devlet 

Teşekküllerinde idare meclislerinin yetkileri, 
tahmin ederim ki, Sayın Amiralim de benim 
kadar, hattâ benden fazla bilmektedirler, idare 
meclisi lüzum olmadığı takdirde bir karar alıp 
da bir personeli bir yere tâyin etmez. Bakan
lığın yetkisi sadece idare meclisine girecek olan 
arkadaşların kararname ile tâyininden öteye 
gitmez. Geri kalan konu istişari mahiyettedir 
ve tamamen idare meclisi hizmetin icabı olarak 
bu tâyinleri lüzumlu görmüş, bâzı kadroları 
tenkis etmiş, bâzı kadroları da kurmak suretiy
le bu işin yürütülmesini, hizmetin icabı olarak 
lüzumlu görmüştür. Bilhassa işletmenin deniz 
nakliyatı şirketinde ki, 1960 a kadar kârlılığı
nı da ve 1960 dan sonra zararhğını da partizan 
ve ehliyetsiz idareye bağlamış bulunuyorlar M, 
bunu burada, deminden beri yapılan kasıtlı ko
nuşmalarla, partizan tâyinlerden değil, alınan 
bâzı kararlar ve dünya piyasasının girmiş ol
duğu durumdan ileri geldiğini, zannederim M, 
sayın amiralim anlamış bulunacaklar. Bunun 
üzerinde fazla durmak istemiyorum. Yalnız şu
nu burada ifade etmek isterim ki, her halde 
amiralim bir yanlışlığın içerisinde olsalar ge
rek. Çünkü hâlâ amiralimin konuşmalarından 
edindiğim intiba, sanki, iktidardalar, amiralim 
de yine eski Adalet Partili gibi konuşuyor. Böy
le bir çelişme sezer gibi oldum, inşallah bu böy
le değildir. 

Fehmi beyin görüşlerinin büyük bir ekseri
yetini 440 sayılı Kanun muvacehesinde Bakan
lığın kuruluş kanununun bir mâna ifade etme
diği bu kanun çıksa dahi, mutlaka bu müessese
ler üzerinde 440 sayılı Kanunun ruhuna halel 
getirmiyecek şekilde tanzim edilmesini savun
dular ki, hemen kendileriyle aynı fikirdeyiz. 
Ama bütün bunlara rağmen, bakanlığın bugün
kü 4770 sayılı Kanunla da bu 440 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan müesseselerin sevk ve 
idaresinin mümkün olmıyacağı aşikârdır. An
lamadığım birşey var, Bakanlığın ve Bakanın 
telekomünikasyon ve lokomotif ihalesi içinde 
bulunduğu iddiası gibi bir şey ileri sürdüler. 
Bakanlık, 440 sayılı Kanun sarihtir meydanda
dır, maalesef Bakanlık Meclislerde bu müesse
selerin sorumluluğunu yükleniyor, onlar hesabı
na da cevaplar veriyor ama, ihale gerek teknik 
komisyonda, gerekse idare meclisinde geçince
ye kadar her hangi bir müdahalesi ne madde
ten, ne de hukukan mümkün olamıyor. Bunun 
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içindir ki, bizim telekomünikasyon ile de alâka
mız olmadığı gibi, halen bir geçmiş lokomotif 
meselesinden bahsetti ama bilmiyorum, daha 
biz yeni lokomotif meselesini yeni karara bağla
mak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız Türkiye'
de onu da ifade edeyim, 1968 de anlaşma yap
mak suretiyle, Eskişehir'de dizel lokomotif sa
nayii kurulacaktır. Ve lokomotiflerimizi 1969 
yılından itibaren kendimiz yapar hale gelece
ğiz. Elbette bu yapışta % 100 ü değil, % 80 ni-
ni kendimiz yapacağız. 20 sini de bizzat anlaş
mayı yaptığımız memleketten alacağız ve o 
memleketin teknik tekâmülünü de devamlı su
rette on sene müddetle takibedeceğiz. Bu anlaş
ma bugünlerde yapılmak üzeredir. Katı netice
sini aldığımız zaman zannediyorum ki, Meclis
lerimize arz edilecektir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin 
% 10 - 15 avanstan istifadesi üzerinde durdular 
ki, bu bir Parlâmento meselesidir. Hükümetimi
zin bu husustaki temayülü de bu arkadaşların 
takdir edilmesi noktasında toplanmaktadır. Tah
min ederim ki, bu mesele de önümüzdeki gün
lerde Meclislere gelebilir. 

Haydar Tunçkanat Beyefendinin üzerinde 
durdukları hususlara cevap vermek istiyorum: 
1950 den sonra karayolları inkişaf ederken de
miryollarının ıslah edilmemesi bir vakıadır. Bil
hassa 1950 den sonra, Karayollarına halen de 
büyük ehemmiyet verilmiştir. Çünkü Türkiye'
de, maalesef karayolu hiç yok denecek şekilde 
idi. Halen de arzu edilen standarda, ölçülere 
tamamiyle ulaştığımızı iddia etmek de mümkün 
değildir, karayolları meselesinde hâlâ gidilemi-
yen kazalarımız, nahiyelerimiz mevcuttur. Bu 
kaza ve nahiyelere ve hattâ köylerimize ulaşın
caya kadar Türkiye'de karayolu politikası de
vam edeceği gibi, bunun yanında, artan trafik 
gücüne göre de, yeni standart otoban sisteminde 
yolların yapılmasına devam edilecektir. Ama, 
kıymetli arkadaşımın üzerinde ısrarla durduğu 
gibi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında isken
derun - İstanbul ikinci otoban mevcut yola pa-
relel olarak bir yol düşünülmektedir ama, bu 
ilk senelerde gerçekleştirilecek değildir. Bunun 
ilk etabı Kocaeli ile Boğaz Köprüsü, Boğaz Köp
rüsünden de istanbul'u dolaşarak, Edirne'ye 
giden yol üzerinde yapılacaktır. Bu İstanbul 
çevre yoluna, istanbul muvasala yollarına, is
tanbul köprüsüne ve izmit'e kadar olan otoban 

sistemi yeni bir yola şiddetle ihtiyaç olduğunu 
biz kendimiz, kendi karihamızdan çıkararak ifa
de etmçdik. Bugün yapılan bütün teknik hesap
lar artık istanbul'da bir köprünün ve Kocaeli'in
den itibaren Silivri'ye kadar çevre yollarını da 
içine alacak şekilde bir köprü ve otoban sistemi 
yolun, lüzum ve zarureti üzerinde ısrarla dur
duğu içindir ki Hükümetiniz bu meseleyi ele al
mıştır. 1968 yılında Bayındırlık Bakanlığı bu
nun üzerinde ısrarla durmaktadır, proje ihale
sini onlar da yapmışlardır. Proje ihalesinden 
sonra da bu iş kati ihaleye götürülerek yapıla
caktır. Yalnız kıymetli arkadaşımız bilhassa 
ve ısrarla Birinci Beş Yıllık Plânda karayolla
rının fizik standartlarının ıslahı üzerinde durul
duğu halde, İkinci Beş Yıllık Plân da, hem fi
zikî hem geometrik standartların ıslahı mevzu
unda durulduğunu, bunun da lüzumsuz olduğu
nu, buraya harcanacak paraların başka sahalara 
yatırılabileceği noktasında ısrarla durdular. 
Burada şunu ifade etmek isteriz ki karayolların
da meydana gelen trafik kazaları neticesinde 
memleketimizin duçar olduğu maddi zararın ye
kûnu tahmin ediyorum ki 600 milyon Türk lira
sına yaklaşmaktadır. Bilhassa her geçen sene de 
artmaktadır. Bunu 250 milyon İkası kaybolan 
insanların insangücüne ayrılsa bile, geri kalan 
kısmı yine de büyük bir kayıptır. Bu bakımdan 
mevcut yolların ıslahı bir zarurettir. Ve bu za
ruret yerine getirilecektir. 

Şehir hattı ihtiyacı için, İkinci Plân devre
sinde üç araba vapuru yeniden inşa edilecektir. 
Bu suretle köprü yapılıncaya kadar ihtiyacın 
karşılanmasına gayret sarf edilecektir. Aynca, 
istanbul - Bandırma hattında da çalıştırılmak 
üzere Marmara tipi bir feribot inşası keza ikin
ci Beş Yıllık Plâna alınmıştır, bu da kendi tez
gâhlarımızda yapılacaktır. Denizcilik Bankası
nın elindeki biraz evvelce ifade ettim, yolcu 
Misk gemileri ihtiyaca göre düzeltilecektir. Ho
pa - istanbul, iskenderun - istanbul karayolla
rının elbette ki bugünün şartları içerisinde bu 
tarzda gemilerle sefer yaptığımız müddetçe, bu 
gemilere rekabet edeceği vakıası ile karşı karşı-
yayız. Ama bütün bunlara rağmen sahil yolu
nun tamamı bitmediği için, hâlâ birçok iskele
lerden bizim sürat postalarımızı dahi uğratmak 
için müracaatla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Neden uğramıyorsunuz diye büyük mücadeleler 
vermektedirler. Haklıdırlar da. Çünkü Devlet 
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Deniz Yolları isletmesi hem bir iktisadi Dev
let Teşebbüsü, hem de âmme hizmeti gören bir 
müessese olarak kabul etmekteyiz. Çünkü Si
nop'tan itibaren, hattâ Samsun'dan - İstanbul'a 
kadar olan sahada, hiçbir sahile uğramadığı 
müddetçe bu limanlara ne diğer limanlara mut
laka vapur işletmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; Grup Sözcümüz 
Ferid Beyin bir konuşmasını yanlış anlamadıy
sam, Denizcilik Bankasının yatırımlariyle ilgi
lenmediği için İkinci Beş Yıllık Plânda gereği 
gibi yer verilmediği iddiası varki, zannediyorum, 
her halde ben yanlış anlamış oldum. İzah etti
ğim husus ortaya koymuştur ki, İkinci Beş Yıl
lık Plân dönemi içerisinde gerek deniz nakli
yata, gerekse Denizcilik Bankasına tersane ve 
gemi mubayaası dâhil, büyük yatırım öngörül
müştür. Bu bakımdan her halde Ben yanlış an
ladım. 

Bir de, limanların bir elde idaresi fikrine 
karşı olduklarını ifade buyurdular. Limanların 
tek elde toplanması hususu Yüksek Meclislerin 
kabul buyurduğu ikinci Beş Yıllık Plânın bir 
âmir hükmüdür. Biz de bunu yerine getirmeye 
çalışacağız. Hakikaten limanların gerek DDY 
larmm gerekse Denizyollarının elinden çıkmış 
olması, limanlardaki rüsumlasın onların elin
den çıkmış olması demektir ki, bu o müessese
lerin yeniden 100 - 150 milyon lira arasında bir 
gelirden yoksun kalmalarını icabettirecektir, Bu 
mesele üzerinde ısrarla durmaktayız. 

Kâzım Bey arkadaşımızın müesseselerimiz 
hakkındaki sitayişkâr sözlerine bilhassa teşek
kür ederiz. Bu hususta kendilerine söyliyeoeği-
miz fazla birşey yoktur. Yalnız arkadaşımız bu 
personel üzerinde durdular, bu son günlerde 
sık sıfk DDY personelinin fazla mesai almadık
ları halde, fazla çalıştırıldıkları iddiası ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu müesesenin 
yapmış olduğu bir yönetmelik icabıdır. Kendile
rine lojman verdiği personelinin mesaisini uzat
mış olduğu halde kendilerine fazla mesai 
verilmemektedir. Fazla mesai ücreti lojman 
verilmiyen bütün personele fazla mesai veril
mek suretiyle, kanunlar içinde kalınmakta ve 
hakları mutlak mânada korunmaktadır, icabe-
derse bu lojman verilen personele, mesaileri ve
rilmek suretiyle lojmanlardan küçük çapta üc
retler alma cihetine gidilecektir. 

j Tekin Arıburun arkadaşımın üzerinde dur
dukları hususlara geliyorum. Onun da üç sual
leri var. Bilhassa Yeşilköy hava limanımızda 
Samsun ve Trabzon gibi liman şehirleriniz de ve 
deniz kenarında bulunan hava alanları civarın
da, deniz kurtarma teçhizat ve ekiplerinin, va
sıtalarının bulundurulması lüzumunu ifade bu
yurdular. Kendileri haklıdırlar. Biz de kendi
leri ile aynı kanaatteyiz. Ve önümüzdeki sene 
içerisinde bunu kuvveden fule çıkarmak 
için gayret sarf edeceğiz. Ama ilk sene 

I yapmış olduğumuz bu işi, bütün ihtiyaçları, Al
lah göstermesin, bir tayyerinin denize düşmesi 
halinde, onun bütün ihtiyaçlarını karşılayabile
cek tedbirleri zamanında alabilelim. Ama, ikin
cisi, gittikçe tekemmül ettirilerek ikmal edilme
ye çalışılacaktır. Yeşilköy hava alanının mo
dern bir şekilde tevsi edilmesi meselesi,' zaten 
ısrarla üzerinde durduğumuz bir konudur. 1961 
de yapılmış olan proje yeniden gözden geçiril-

I mistir. Yine Bayındırlık Bakanlığı tarafm-
I dan yapılmaktadır. Ama Paşamın haklı gö-

renen bir taraf var, gerek Ciğli'de yapılmış olan 
hava terminali, gerekse Antalya'da yapılan ha-

I va terminali binalarının bugünkü hali, Paşam
da bu görüşlerin doğmasına vesile vermiş oldu
ğu anlaşılyor ki, bu şekilde yapılırsa hakika
ten doğru olmaz. 

Ama yeni yapılacak İstanbul hava terminali 
dünyadaki emsallerine uygun bir şekilde yapı
lacaktır ve bu aynı zamanda Fransızlar tarafın
dan yapılmaktadır, ayrıca ilgililer tarafından 
da bu proje kontrol edilerek standart normlara 
uyup uymadığı tesbit edilecektir. Bilhassa Pa
şamın üzerinde durmuş olduğu, havacılığın muh
telif kollarında çalışan kuruluşların birleştiril
mesi konusu var ki, eğer yanlış anlamıyorsam, 
eğer paşam gün geçtikçe havacılığın inkişafı 
karşısında hava meydanları, sivil havacılık dai
resi ve hava meteoroloji istasyonları vs ayrıca 
bu yolda işliyen işletmelerin ayrı bir Bakan
lık elinde toplanmasını düşünüyorsa, bugün 
geciktikçe Ulaştırma Bakanlığının artan iş hac-

j mı karşısında belki mümkündür. Ama, bunun 
dışında bu dördünü bir birleriyle birleştirmek 
mümkün değildir. Çüknü Türk Havayolları bir 
anonim işletmedir. Hava meydanları ise bir 
âmme hizmeti gören müessesedir. Bunları mut
lak mânada birbirleriyle birleştirmek mümkün 

1 değildir. Ama bu hizmetleri Ulaştırma Bakan-
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lığı dışında bir havacılık bakanlığı uhdesinde 
toplamak belki mümkün olabilir. Bunu da tabiî 
zaman gösterecektir. Hükümetimizin henüz bu 
hususta almış olduğu bir kararı yoktur. 

Mebrure hanımefendinin hat bakıcılariyle 
ilgili beyanlarına iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Bu yüzden de bu yolda da tedbirler alın
mıştır. Onları herhalde kendisine arz edersem 
kısmen hem kendisini, hem de bu meslek men
suplarını tatmin etmiş olurum. PTT de çalışan 
hat bakıcı ve dağıtıcıların sosyal problemleri 
önemle takibedilmekte ve tahakkukuna çalışıl
maktadır. Bu cümleden olarak atlı dağıtıcılara 
verilen tazminatın artırılması için Yüksek Mec
lislerimizde ve komisyonlarda görüşülen tasarı 
bakanlıkça da desteklenmektedir. Buradaki 
45 - 75 lira arasında olan tazminat seyyanen yüz 
liraya çıkarılmaktadır. Yine hat bakıcı ve dağı
tıcıların geçmişteki kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemedikleri sürelerin terfilerine sayılmasını 
öngören kanun teklifi de Ulaştırma Komisyo
nundan geçmiştir, bakanlığımız tarafından des
teklenmektedir. Fiilî hizmet zammı için, hasır
lanan kanun tasarısı Maliye Bakanlığı ile he
nüz bir anlaşmaya varılamadığı için Meclislere 
sevkedilememiştir. Tahmin ediyorum ki bir an
laşmaya varırsak onu da sevkedeceğiz. 

Ayrıca hanımefendinin üzerinde durdukları 
boğazda turistik sefer yapan vapur meselesine 
gelince : Bu vapur en az yolcu bulunduğu za
manlarda yani, normal seferlerinin dışında ve 
normal sefere gitmediği zamanlarda bu sefer
lere konulmaktadır ve bir yolcudan da 25 lira 
gibi bir para alınmaktadır. Gün geçtikçe de 
yolcu adedi artmaktadır. Ve bu bakımdan bu 
sefere tahsis edilmiştir. Sabah ve akşam üzeri 
normal yolcu taşımasının dışında öğle üzerleri 
yahut öğle ile akşam arasında boş kaldığı za
manlarda işletilmektedir. Arkadaşlarımızın, il
gililerin de ifade ettiklerine göre, gün. geçtikçe 
yolcu miktarı artmaktadır. 

Mehmet Hazer Beyefendinin üzerinde dur
dukları hususa belince; Doğu Anadolu trenleri 
meselesinde, kendimizi §u anda haklı gösterme 
çabasında bulunmak nafiledir. Maalesef burada 
hakikaten büyük ölçüde mesafe katettiğimizi 
iddia edemeyiz. Vagonlarımızın büyük bir kıs
mı eskidir. Sofaj tertibatı iyi değildir. Yataklı 
ve yemek hizmetleri servisi arzu edilen sevi
yeye getirilememiştir. Ama, şunu burada bil

hassa ifade etmek isterim M, bu bizim için de 
ayrıca bir taahhüt sayılabilir, önümüzdeki Ha
zirandan itibaren, .Erzurum'a kadar, hattâ 
Kars'a kadar devam edecek. Erzurum'a kadar 
giden Toros Ekspresini Kars'a kadar devam 
ettirmeye başlanacaktır ve başlanmıştır bu ay
rıca 1968 Haziranından itibaren, Adana Kars 
arasında yeni bir yolcu treni sefere konulacak
tır. Motorlu trenlerin gidebileceği menzile göre 
Doğuya motorlu tren işletilmesine çalışılacaktır. 
Bilhassa yeni vagonlarla, 1938 Haziranından iti
baren İstanbul'dan yeni bir Doğu ekspresi se
fere konulacaktır. Ve bu yeni ekspres tamamen 
yeni vagonlarla sefere konulacaktır. Bunlara 
gayret sarf edeceğiz, elimizdeki mevcutların da 
ıslahı için büyük ölçüde gayret sarf edilecektir. 
Ama şu bir vakıadır ki, dizel lokomotiflerimizin 
sayısının mahdut oluşu sebebiyle, şimdi Sivas'a 
kadar gidiyoruz, maalesef, daha Doğuya gide
bilme imkânlarını elde edemedik. Ama 1969, da 
olacak tabiî, yeni lokomotif anlaşmalarından 
sonra, lokomotiflerimiz bollanır, bollanmaz Do
ğunun her istikametinde dizel lomomotifli tren
ler çalıştırmaya gayret sarf eâ&cogjz. 

Kömür meselesine gelince : Vagonların tah
sisi kömür işletmelerine yapılmaktadır. Kömür 
işletmeleri kömürü verdiği andan itibaren, • biz 
vagonlarla Doğuya, Türkiye'nin her tarafına 
bu kömürleri götürmekteyiz. Ama herhalde bir 
aksaklık olmuyordu, bu seneye kadar. Bu sene 
tahmin ederim ki kışın çok uzun sürmesinden, 
kısa da olsa bâzı hatların trafiğe* kapalı olma
sından ileri gelse gerektir. Bugün yollar açıl
mıştır. Doğuya bu imkânlar da kaydırılmakta
dır. 

Halûk Bey arkadaşımıza bakanlığım ve ba
kanlığım kuruluşları hakkındaki sitayişkâr söz
lerinden ötürü teşekkür ederim. 

îsa Bingöl ve Mehmet Hazer beylerin üze
rinde durdukları bir konu da, kendi memleket
lerine hava meydanı yapılmasıdır. îzah ettim. 
ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde, hava mey
danı olarak Yeşilköy hava meydanı ile Gazian
tep hava meydanından gayrı bir hava meydanı 
meselesi henüz yoktur. Bir tek Muğla hava mey
danının etütlerinin yapılması için 1968 bütçe
sine 50 bin lira kadar bir para konmuştur. Bu 
etütler 1969 da da devam edecek. İyi netice 
verirse yapıma devaın edilecektir. Aynı mevzuda 
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her iki arkadaşıma da bu şekilde cevap arz et
miş bulunuyorum. ^Yalnız isa Bingöl arkadaşı
mın üzerinde durduğu bir husus vardır, o da ne
den mektup her yere seyyanen aynı ücretle gi
diyor, neden telgraf her yerde aynı ücretle gi
diyor da, telefon görüşmelerinde kilometreler 
uzadıkça telefon ücretleri de artıyor? ilk nazar
da arkadaşımız haklı gibi görünüyor. Ama, dün
yanın her yerinde maalesef tatbikat böyledir. 
Çünkü, bu hizmetler bir külfet mukabilinde ora
ya götürülmektedir. Elbette ki, buradan 60 
Km. mesafede olan yere yapılan masrafla, 600 
Km. lik bir yere yapılan masraf arasında büyük 
farklar vardır. Ama bunu ayrıca yeniden tet
kik edeceğiz. Fakat böyle mütemadiyen mesafe 
uzadıkça kat sayı şeklinde yükselmemesini hiçol-
mazsa temini için gayret sarf edeceğiz. Bu şe
kilde kendisi silsile gibi birinde 3, ikincisinde 
6, diğerinde 9"şeklinde girmesi her halde pek de 
mâkul değil. Onu muayyen limitler içinde dü
şünmek belki mümkün olabilir. 

Devlet Demiryollarında ise bunun aksinedir. 
Arkadaşımız DD nm da aynı şekilde olduğunu 
söyledi. Devlet Demiryollarında mesafe uzan
dıkça ücretler düşmektedir, gerek yolcu ve ge
rekse yükte. Her halde bir yanlışlık olsa ge
rek. Bunu, teknik arkadaşlarla görüşerek ken
dilerini tenvir etmek isterim. 

Sayın Ahmet Nıısret Tuna beyefendi de, ha
va meydanı üzerinde durdular. Tabiî hava mey
danları her arkadaşımızın yaz da olsa, kısa me
safeli zaman da olsa işleyip de birden ,bire kalk
ması karşısında, üzerinde hassasiyetle durdukla
rı bir konudur. 

PTT otomatik telefon santralının, Kastamo
nu'da İkinci Beş Yıllık Plân devresinde 500 den 
1 500 e çıkarılması programa bağlanmış bulun
maktadır. Arkadaşımıza bildirmek isterim. PTT 
hizmetlerinin nerelere kadar uzatıldığı baklan
da kendisine gerekli izahatı verdiğimi sanıyo
rum. Bilhassa orman, jandarma meselesi, PTT 
hizmetleri meselesi. Bu konu senelerden beri tar
tışılan üzerinde hassasiyetle durulan »bir mese
ledir. Fakat hakikaten halledilememiş gibidir. 
Jandarmaya şimdi biz yardım etmekteyiz. Jan
darma birlikleri, köy birlikleri telefon yaptık
ları zaman da kendilerine gerek direk yardımı, 
gerek tel yardımı idaremizce yapılmaktadır. Bi
zim standartlarımıza uygun yaparlarsa, bu yar
dım daha kolaylıkla sağlanmaktadır. Ve kendi

lerinin bakımları da, bu birliklerin telefon ba
kımları PTT idaremiz tarafından üzerimize alın
maktadır. Yalnız ormanın bir şeyi var. Orman 
hattı kendisi çektiği andan itibaren görüşmeyi 
ücretsiz yaptıkları için midir, nedir, nedense bi
zimle aynı şekilde teşriki mesaiye gitmek iste
memektedirler. Fakat onlarla da yakında bir 
anlaşmaya varacağımızı tahmin ediyoruz. 60 -
70 kilometre telefon çekiyor ve büyük masraf 
ediyor. Onu bütçesine koyup da peyderpey pos
ta marifetiyle görüşınesi mümkünse, personeli
nin elbette M, olacaktır, postahanenin telefon 
çektiği yere başka müessesenin telefon çekmesi
ni önleyici tedbirleri alacağız. 

Fehmi Baysoy Beyefendi, devamlı müşteriye 
itibar edilsin dediler. Biz şunu bilhassa ifade 
etmek isteriz M, Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
lîurıüuşlarda, vatandaşlarımız müşteridir. Biz 
hepsinin işini bir ücret mukabilinde görmekte
yiz ve bunun için de kendimizi bundan sonra şu 
şekilde hazırlamaktayız. Müşteri velinimetimiz-
dir. Bu prensipten hareketle bu müesseseleri da
ha iktisadi bir şekle sokabileceğimizi tahmin et
mekteyiz. Âmme hizmeti de görsek, bir ücret 
mukabilinde gördüğümüz için hakikaten bütün 
vatandaşlar bizim karşımızda esbabı mesalih 
değil, müşteridirler. Onlara bu yönden, bu şe
kilde bir muamele yapılması için büyük gayret 
sarf etmekteyiz. Gerek PTT İdaremiz telefon 
operatisleri mevzuunda ve diğer konularda bir 
okul açmaktadır ve diğer müesseselerimiz bun
lara kurslar açmak suretiyle bu eğitimi yapmak
tadırlar. Ve bundan sonra personelimizin vatan
daşlara iyi muamele yapmasını mümkün kıla
cak tedbirleri bütün gücümüzle almaya gayret 
sarf edeceğiz. Ama, şunu kabul etmeye mecbu
ruz ki, netice itibariyle insan, insandır. Onun da 
kendisine has sıkıntıları olmaktadır. Bâzı tek
nik imkânsızlıklar yüzünden 06 ve 03 ü çeviren 
insanların karşısındaki muhatabına sert muamele 
yapmış olması, onu da bazan reaksiyon göster
mesine sebebiyet verebiliyor. Erzincan Hava 
Meydanı meselesni ifade ettiğimi zannediyo
rum. Personel Kanunu meselesi malûmdur. 

Yeşilköy'de yeni açılan terminal binasına 
gelince; muhterem arkadaşlarım; o binamız bir 
terminal binası olarak yapılmamıştır. O 
personel hizmetlerimizi görmek üzere yapı
lan bir bina idi. Son zamanlarda sıkışmış ol
duğumuz için iç ve dış hatlara ayırmak mec-
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buriyetinde kaldık, bu binaya geçtik. Ve sü
ratle arayı açtık. Bu dostluk bizim tarafımız
dan da, arkadaşlarımız tarafından da görüldü. 
Bunu gidermek için gayret sarf etmekteyiz. 
Hakikaten akûstuği tamamiyle bozuktur v© 
hiçbir anons arzu edildiği gibi duyulmamakta
dır. İlyas Bey arkadaşımızın Muğla Hava Mey
danı konusundaki temennisine gerekli cevabı 
verdiğimi zannediyorum. Ahmet Karayiğit 
Bey arkadaşımız Afyon'da ki, küçük yol mal
zemesi tesisinin biran evvel faaliyete geçi
rilmesini istediler. Küçük yol malzemesi tez
gâhtarlarının ihalesi yapılmıştır. Tezgâhla-^ 
rın gelmesine intizar edilmektedir. Gelir 
gelmez bu açılacaktır. Bir de Fikret Gündoğan 
arkadaşımızın yazılı bir sorusu var. O da te
lefon hattı olarak kullanılan bakır tellerin 
sık sık direklerden kesilmesini önlemek için 
Geza Kanununda cezaları ağırlaştırıcı bir 
tedbir düşünülmekte midir diye. Hakikaten 
büyülk sıkıntımızdır, ne dense medeniyette 
biraz ilerledikçe bu bakır tel hırsızlığı da o 
nisbette artmakta. Bu son Kıbrıs hâdiselerinde 
dahi Adana - Mersin arasında çekmiş olduğu
muz bakır baklaları koruyabilmek imkânını 
kolay kolay bulamadık. 

Muhterem arkadaşlarım tahmin ediyorum 
ki, arkadaşlarımın suallerine gerekli cevapları 
arz ettiğimi zannetmiyorum. Buna fazla bir şey 
ilâve edip gecenin bu geç saatinde sizleri 
meşgul etmek istemiyorum. Bu vesile ile 
kıymetli senatör arkadaşlarımın hepsini hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın, Bakan, sual soracaklar. 
Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — So
racağım bir sualimden sonra bahsedeceğim bir 
de dileğim olacak. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, telefon hat
larındaki bakır tellerin alınmasında bunları 
önleyici tedbirlerin neler olduğunu biliyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI SAADETTİN BİL

GİÇ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
tellerin çalınması konusunda maalesef mahke
melerimiz ayrı ayrı tipte ceza vermektedir. 
Bâzı mahkemeler bunu âdi bir hırsızlık telâkki 
ediyor. Hiçbir ceza vermiyor. Bâzıları da, («As
kerî mahkemeler» sesi) Askeriyede böyle bir 
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şey yok.. Askerî olduğu halde dahi ceza ver-
miyenler vardır. Nitekim olmuştur, Kıbrıs 
hâdiselerinde. Ancak pek fevkalâde hallerde 
bâzı hâkimlerimizin bunu memleketimizin 
millî bütünlüğü ve emniyeti ile ilgili telâkki 
ederek ağır cezalar verdikleri de vâkidir. 
Ama, gösteriyor ki, bu durum eldeki mevzuat 
bunları mahkûm etmek için yeterli değildir. 
Ve bunun hakikaten İstanbul'la İzmir civarın
da, Adana - Mersin arasında muayyen yerler
de, ekipleri kurulmuş gibi bir vaziyet var
dır. PTT idaremiz bundan müştekidir. Bunun 
için de kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sını, Ceza Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masını Adalet Bakanlığına teklif etti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Bakana sualimi cevaplandırdıklarından do
layı teşekkür ederim Ayrıca günlerden beri ce
reyan eden bütçe müzakerelerinde bütçe müza
kereleri daima siyasi nutuklar dinlemekten 
bıkmıştık. Sayın Bakan tamamen bütçe üze
rinde konuştular, bununla ilgili olarak mem
leket hakkında bilgi verdiler. Bunun için ken
dilerine hassaten teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Köker, buyurunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, sarı basın kartı hamili gazeteci arkadaş
larımızın ikâmetgâh telefonlarına 1964 yılma 
kadar yüzde 70 nisbetinde bir tenzilât uygu
lanmakta idi. 1964 yılında alman bir karar 
ile bu tenzilât nisbeti yüzde 50 ye in
dirildi. Sayın Bakanın sarı kart sahibi ga
zetecilere uygulanan bu tenzilât nisbetinin 
yüzde 70 e çıkarılması hususunda ne düşün
düklerini öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım malûmu
nuz, gazetecilerle son kasım avından itibaren 
milletvekili ,ve senatör arkadaşlarımıza aynı nis
bette % 50, bir tenziîâtl PTT idare Meclisinin 
almış olduğa bir kararla uygulamaktayız. An
cak bu yeni bir tekliftir. Bu % 50 den % 75 
çıkarılması meselesi bunu etütatmeden arkadaş
larımla, idare meclisi ile teşriki mesai etmeden 
burada bir vaitte bulunmak benim için müm
kün olmıyacaktır. Arkadaşımın beni mazur gör
mesini rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen? Bu
yurun Sayın Karayigit. 

AHMET KARAYİGİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, biraz evvelki konuşmamda 
Devlet Demiryolları içerisinde bir ücret denge
sizliği olduğunu ifade etmiştim. Memur arkadaş
lar kadro tıkanıklık yüzünden diğer yevmiyeli 
arkadaşların aldığı ücretleri alamamakta, sos
yal haklardan mahrum olduklarından bu den
gesizliğin verimsizliğe sebebolduğunu söyle
miştik. Bu kadro tıkanıklığının önlenmesi, bu 
memur arkadaşların müktesep haklarının veri
lebilmesi için Bakanlıkça bir çalışma var mıdır? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın Bakanın buradaki konuşmalarından 
dikkatinden kaçtığını zannettiğim bir husus idi, 
bu; zira kendileri bahsetmediler. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Türki-
yede yalnız Devlet Demiryolarmda değil, 274 -
275 sayılı Kanunun tatbikinden sonra ve son 
çıkardığımız 931 sayılı Deniz iş Kanunundan 
sonra hakikaten işçi ücretleri ile, personel üc
retleri arasında bir dengesizlik meydana gelmiş
tir. Bu yalnız Devlet Demiryollarına has değil
dir. Bütün Türkiyede her işletmede bu hal mev
cuttur. Lise mezunu bir arkadaşı barem içi gibi 
asli maaşla tâyin ediyoruz 430 lira. Ama ken
dilerinin tâbiri ile vasıfsız işçi dedikleri bir ar
kadaş ise, 600 lira ile, ilk giriş ücreti olarak 
tâyin edilmektedir. Bu hakikaten Türkiye'de bir 
sıkıntı tevlidetmektedir. Bu tamamiyle bir 
ücret politikasıdır. Bu, bir hükümet işidir. Ar
kadaşlarımızla teşriki mesai halindeyiz. Gerek 
işçi ücretleri konusunda ve gerekse personel üc
retleri konusunda ne yapabileceğimiz hususunu 
tetkik etmekteyiz. Bu tek başına Devlet Demir
yollarında mevcut bir hâdise değildir. Bu ba
kımdan kıymetli arkadaşım burada benden he
men Devlet Demiryollarındaki bu kabîl per
sonele ne yapacaksınız, derse, buna verilecek 
cevap şu anda zannederimki müspet bir cevap 
olamıyacaktır. Bunun büyük bir kısmı kanun 
konusudur, büyük bir kısmı müessesenin kendi 
imkânları konusudur. Bunların hepsi tetkik edi
lecektir. Ne yapmak mümkünse işçi ve persone
le, bunlar yapılacaktır. 

BAŞKAN — Başka soru var mı? Sayın Cebe, 
buyurunuz. 
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| TURGUT CEBE (Ankara) — Şehirlerarası 
telefon servislerinde çalışan memurelerin kifa
yetsiz ve laubali çalışmalarından vatandaş müş
teki olduğunu beyan etmektedir. Bunun esbabı 
mucibesi aslında ücret azlığıdır. Ve bu yüzden 
kifayetsiz personel istihdam etmek yolu açılmış
tır. Acaba Sayın Bakan bu mevzuda her hangi 
bir tedbir düşünüyorlar mı? Bunu istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, Sayın Ciz-
relioğlu siz sual mi soracaksınız, yoksa söz mü 
istiyorsunuz? 

SALAHATTİN CÎZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Söz istiyorum efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvelde ifade ettiğim gibi, bâzı personelimizin 
tutumları vatandaş tarafından ve bilhassa müş
terilerimiz tarafından müsait karşılanmamak-
tadır. Bir kısmı teknik imkânsızlıklardan ileri 
gelen bu telefon operatrislerinin duruma, biraz 
da kendi kusurlarından ileri gelmektedir. El-
betteki şehirler arasındaki bir operatrise 06 açı
lıp da sanıldığı zamanda, arıza var dediği za
man hakikaten belki arıza vardır. Bazan da 
orada ikinci bir ilgili çıkıyor, onun biraz evvel 
arıza var dediği yerde, arıza olmadan aboneyi 
kcnuşturabiliyor. Hakikaten bu aksaklıklarla 
sık sık karşı karşıya kalmaktayız. Ve ben dahi 
şahsan gerek telgraf, gerekse telefon açmak su
retiyle kıymetli arkadaşımın ifade ettiği sual-

j lere muhatabolmaktayım. işte bunun için PTT 
idaresi, 1968 baharında Samsun yolu üzerindeki 
yeni okulunda bundan sonra ciddî bir eğitime 

I başlıyacaktır. Bu arkadaşlar iyi bir eğitimden 
geçtikten sonra işlerin başına getirilecektir. Ve 
teknik imkânlarımız gelişip de biraz evvel ifa
de ettiğim gibi istanbul, Ankara ve İzmir ara
sında otomatik telefonla görüşmeye başladığı
mız andan itibaren operatrise ihtiyacımız kal
mayacaktır. O zaman da tabiî bu sıkıntılar kıs
men bertaraf edilecektir. Bu personelden gelen 
kusurların da imkân nisbetinde telâfi edilmesine 
gayret sarf edeceğiz. Ama, tabiî her zaman 
bunu tesbit mümkün olamıyor. Bâzı ahvalde de 
personelin de haklı olduğu anlar oluyor. Çün-, 
kü, sabahtan akşama kadar mütemadiyen 06 
dan, 01 den, 02 den, 03 ten vatandaşlara ve 
abonelere muhatabolan bu memurelerin de ken-

I dilerine göre bir tahammül kapasiteleri var. 
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Abonelerimizin hepsininde aynı nezaket hudut
ları içinde kaldıklarını kabul etmek mümkün 
değil. Bazen, şunu da kabul etmek mecburiye
tindeyiz, abonelerimizin büyük bir kısmı bu ha
nım kızlara gayet galiz sözler sarf ettikleri bir 
vakıadır. Onun içindir ki, bu meseleyi tek'taraf
lı olarak kabul etmemek lâzımgelir ama, ben 
şunu bilhassa ifade etmek isterim. Biz yine bun
ları kendi memurlarımızdan geliyor diye kabul 
ederek bu arkadaşlarımızı âzami derecede abo
nelerimiz karşısına daha sakin çıkmalarını müm
kün kılacak tedbirleri almaya çalışacağız. 

BAŞKAN — Sayın Karaman buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Devlet Demiryolları işletmesinde perso
nel zannediyorum üç grup halinde çalışırlar. 
Bunların birincisi hareket personeli, ikincisi cer 
personeli, üçüncüsü de katar personelidir. Ha
reket personeli istasyondaki işleri tanzim eder, 
cer personeli, istasyonun umumi balamı ile meş
gul olur. Bir de katar personeli vardır ki, on
lar trenle her yere" giderek çalışırlar. Benim 
bildiğime göre en mağdur zümre bu katar per
sonelidir. Bu personel geceleyin saat ikide, üç-
de geliyor, elinde fener, 4 Km., 5 Km. yürü
yerek evine gidiyor ve bu da kanaatime göre bü
yük bir ıstırap yaratıyor. Sayın Bakan, bu yol 
personelinin lojman meselesi 20 - 25 yıldan beri 
ele alınmamıştır. Sayın Bakan bunun üzerine 
eğitirlerse eminim ki, mutlaka bir çare bula
caklardır. Bunu Sayın Bakanlığın dikkatine bir 
temenni olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Soru olmadı. Bir temennidir. 
Başka soru var mı? Yok. Sayın Bakan teşekkür 
ederiz. (Alkışlar). 

Kifayet kabul edilmemiş olduğundan konuş
ma taleplerinin arkası gelinceye kadar müzake
reye devam edeceğiz. Buyurun Sayın Cizreli-
oğlu. 

SELÂHATTİH CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, muhterem senatörler, Ulaştır
ma Bakanlığının 1968 bütçesi hakkında bâzı 
noktalara temas etmek üzere muhterem huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığının vazifelerinin olduk
ça geniş ve ağır olduğu şüphesizdir. Ancak, te
mas edeceğim hususlar, öyle zannediyorum ki, 
bu vazifeler arasında yapılmaları hiçte güçlük 
arz etmiyen birtakım meselelerdir. 
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DD nın tren seferlerinde gerek kal
kış ve gerekse varış bakımlarından intizamı te
mine hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Tren
ler umumiyetle kalkış ve varışlarda rötar kay
detmektedirler. Bilhassa varışlarda rötar âdeta 
bir âdet haline gelmiştir. Bu uzun mesafeler de 
böyle olduğu gibi, kısa mesafelerde de böyle ol
maktadır. 

Mecburi rötarlara elbetteki bir şey söylene
mez, fakat hiçbir mecburiyet yokken rötar, iza
hı zor bir durumdur. Trenlerin hiç lüzumu yok
ken ara istasyonlarda ve bilhassa ekspreslerin, 
boşu boşuna uzun müddet duruşları trenle seya
hat edenlerin sık sık şahidoldukları bir husus
tur. 

Trenlerin tesbit edilmiş saatlerde hareketleri 
ve tesbit edilmiş saatlerde varış noktalarına var
maları gayet normal bir şey olarak kabul edilip 
bunu temine gayret edilmelidir. Bu, her halde 
o kadar zor birşey değildir. 

Trenlerin temizliği üzerinde de ciddiyetle 
durulmalıdır, yataklı vagon kısmı hariç, diğer 
kısımların gereken temizliğe sahip bulundukla
rı idia edilemez. Hiç olmazsa bilet kontrolörleri
nin, kontrol esnasında buralara dikkat edip, lâ-
zımgelen temizliği temin etmeleri üzerinde has
sasiyetle durulabilir. 

Tren ücretlerinin indirilip indirilmiyeceği 
hususunda derin bir tetkikat yapılmalıdır. Bu
günkü ücretler pek mütevazi değildir ve bunun 
içindir ki, birçoklarmca karayolu ile seyahat, 
daha cazip gelmektedir. 

H. Paşa - Kurtalan gibi uzun hat trenlerin
de doğru dürüst bir restoran vagon yoktur. Âza
mi 10 - 12 kişilik bir küçük restoran kısmı var
dır ki, bu ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu 
hatlara restoran - Vagon koymak lâzımdır. Bil
hassa kış mevsimlerinde trenlerin bazan yolda 
kalışı göz önünde bulundurulursa bu lüzum 
daha iyi anlaşılır. 

Asrımız sürat asrı olduğuna göre, bilhassa 
uzak mesafelere motorlu tren çalıştırmak gerek
mektedir. H. Paşa - Kurtalan ve buna benzer 
usun hatlarda üç etaplı dahi olsa, motorlu tren 
çalıştırma gayreti içerisine biran evvel girilme
sini Sayın Bakanlıktan ehemmiyetle rica ederim. 

Diyarbakır ve etrafındaki vilâyetler deniz
den uzak, sayfiye yerlerinden mahrum ve iklim 
itibariyle, yazın çok sıcak yerlerdir. Buraları 
görmüş olanlar gayet iyi bilirler ki, buraların 
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yaz sıcaklarında serinliyebilecekleri yegâne ya
kın yer Sivricedeki Hazar gölüdür. Ancak, bir 
banliyö treninin mevcut bulunmayışı buradan 
istifadeyi imkânsız hale getirmektedir. Mayıs 
ayının ortasından başlamak üzere Ağustos ayı 
ortasına kadar, üç aylık bir müddet için dahi 
olsa, Diyarbakır - Sivrice arasında işletilecek bir 
banliyö treni Diyarbakır"ve çevrelerinin büyük 
bir ihtiyacına cevap vermiş olacaktır. Bu hu
susta gereken alâkanın gösterilerek bu yaz mev
siminden başlamak üzere bir banliyö treni ihdası 
yoluna gidilmesini Sayın Bakanlıktan rica ve te
menni ederim. 

Hava meydanlarımız içerisinde ancak bir 
kaçı asfalt olarak kalmış, diğerleri kamilen be
ton bulunmaktadır. Bakanlığın, bu devre içinde 
birtakım hava meydanları yaptırma faaliyeti 
içinde olduğunu biliyoruz. Ancak asfalt olarak 
mevcut meydanların azlığı göz önünde tutulursa 
bunların da biran evvel beton meydanlar hali
ne getirilebilmesinde müşkülât olmıyacağı ka
naatindeyim. 

Telefonların durumu malûm. Bakanlığın 
bu husustaki izahları ve beyanları da, hakika
ten telefonların bu durumdan kurtarılmasının 
pek kolay olmadığını ortaya koymaktadır. Bu
nunla beraber, telefonla görüşmek bir mesele 
teşkil etmiş olduğuna göre, biran evvel bu isin 
düzeltilmesi hususunda gereken hassasiyeti 'hak
lı olarak beklemekteyiz. Bâzı illerin, bilhassa 
ilçeleri ile olan telefon muhabereleri herkesin 
hemen hemen malûmudur. Buralardan ilçelerin 
illerle telefon irtibatları, günün muayyen saat
lerinde kesilir, ta ertesi günün muayyen saati
ne kadar. Zamanımızda telefonun ehemmiyeti 
ve bilhassa demin de arz etmiş olduğum gibi, kış 
mevsimindeki irtibat noksanlıkları göz önünde 
tutulursa eğer, telefon muhaberatının buralar 
için ne kadar hayati bir ehemmiyet taşıdığı 
kendiliğinden anlaşılır. Gerçi bu yerlerde jan 
darma telefonundan istifade edilmekte ise de, 
her zaman jandarma telefonundan ve hemen 
herkesin jandarma telefonundan müracaat ede
rek istifade etmek imkânlarının olamıyacağı dü
şünülürse, buralardaki telefonların günün her 
saatinde çalıştırılması lâzımgeleceği hususu za
rureti açıkça ortaya çıkar. Bu hususta da Ba
kanlığın hassasiyet göstermesini Ihasseten rica 
ederim. 

Sözlerime son verirken Ulaştırma Bakanlığı 
1968 bütçesinin Milletimize, Ulaştırma Bakan
lığına ve teşkilâtına hayırlı olmasını temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Cizreüoğlu'ndan sonra müzakerelerin 

kifayetine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ulaştırma Bakanlığı büt

çesi üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

Bursa İstanbul 
Saffet Ural Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen 
sayın üye var mı? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim bu büt

çe müzakerelerinde bir âdet olduğu kifayet ver
mek. Artık konuşacak arkadaşımız yoktur. Ki
fayeti reddedelim de konuşmasın kimse, bütçe
nin maddelerine geçelim. 

BAŞKAN — Sayın Batur yeniden Tüzük ya
pacak halimiz yok. Elde mevcudolan tüzüğü 
tatbik ediyoruz. Evet efendim kifayetin aley
hinde konuşmamış oldular Sayın Batur. Kifa 
yeti kabul edenler... Etmiyenler... Efendim sa
yıda töreddüdolmuştur. Tekrar oylarınıza su
nuyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakknda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, özür dileyerek sözlerime başlıya-
cağım; ben bunca bütçe takibettim ve bütçeyi 
sabahlara kadar takibeden bir kimıseyim, ilk de
fa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani.. Ba
kan konuştuMan sonra kifayet nasıl, ne şekil
de getiriliyor anlıyamadım. Şimdi usul ve tea
mül şudur. Komisyonda da bu böyledir, seneler
den beri Senatoda da böyle tatbik edilir, Mec
liste de aynıdır. Konuşmalar biter veyahutta 
konuşmaların kifayetine dair bir önerge gelir, 
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bu önerge oylanır, oylandıktan sonra Bakana 
söz verilir. Yani diğer konuşmalar bittikten 
sonra Bakana söz verilir. Veyahutta önerge oy
landıktan sonra Bakana söz verilir. Bakana söz 
verildikten sonra Bakan konuşmasını yapar. Ve 
son söz üyenindir içtüzük icabı, son söz de üye
ye verilir, ondan sonra maddelere geçilir Şim
diki, anlıyamadığım şekilde cereyan etti. öyle 
zannediyorum ki, arkadaşlarım da tatbik edilmi-
yen bir usulün tatbik edilmekte olmasından mü
tevellit oy kullandılar gibime geliyor benim, 
Yoksa doğrudan doğruya, maddelere geçilmesi
ni oyluyorum deseydiler Sayın Başkan, madde
lere geçilmesini bütün arkadaşlar kabul ede
ceklerdi. Ben kavrayamadım bunu. Onun için 
özür dilerim bu hususun aydınlatılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, kifayet kabul edil
medikçe görüşme sonsuz olarak devam eder. 
Nitekim Sayın Bakan görüştükten sonra, Sa
yın Cizrelioğlu söz istemiştir. Konuşmayı önli-
yecek bir kifayet önergesi oylanmadığı için Sa
yın Cizrelioğlu'na söz verildi. Bu arada iki sa
yın üye kifayet önergesi verdiler. Kifayet 
önergesi veren sayın üyelerde bizim kadar tü
züğü bilen kimselerdir. Onlar da bu önergeyi 
yerinde vermişlerdir. Şimdi kifayeti oyladık. 
Hem kifayet reddedildi, hem de söz istenmedi. 
Şimdi tüzüğün 183 ncü maddesi; işbu tüzük 
hükümlerini Cumhuriyet Senatosu yürütür de
mektedir. Binaenaleyh bu ifadeden de anlaşı 
lacağı üzere, bu tüzük hükümlerinin uygulan
ması ve yürütülmesi yalnız Divandan beklenil-
memektedir. Gerek kürsüde bulunan sayın üye
lerden, gerekse Genel Kurulda bulunan üyele
rin topluca işbirliği halinde bu Tüzüğün yürü
tülmesi lâzımgelmektedir. Şimdi söz istiyen 
varsa ben söz vermek mecburiyetindeyim; bu
yursunlar. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da mı, esas hakkında mı? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tutumunuz 
hakkında. 

BAŞKAN — Buvurun efendim tutumum hak-
kında. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; mesele bir çık-

— 974 

7 . 2 . 1968 0 : 3 

maza girmiş gibi görünüyor ama, çıkmazda de
ğildir. Benim anladığım ve bildiğim ve bura
da gördüğümüz şey şudur. Bir meselenin üze
rinde söz alanlar varsa o takdirde kifayeti mü
zakere mevzuhahsolabilir. Bir mesele üzerin
de söz alanlar yoksa, kifayeti müzakere hak
kındaki takrir mevzubahsedilemez. Müzakere 
bitmiştir demektir. Müzakere bitince, yapıla
cak şey, mabadıdır. Mabadi nedir? Doğrudan 
doğruya maddelere geçmektir. 

Şimdi Sayın Başkan, benim anladığım şey 
şu: Müzakereler devam ederse, söz alan ol
mazsa bile, behemehal bir kifayeti müzâkere 
takriri verilmelidir k i devam etsin. Şimdi"mü
saade buyurun hunim böyle olduğunu kabul ede
lim, bir nebze kabul edelim, diyelim ki evet 
haklıdır. Peki ne olacak? Söz alan da yok, sa
baha kadar burada hekliyecek miyiz? Affeder
siniz, ben bunu anlıyamadım. Senelerden beri 
kongrelerde bulunuruz, kongreler idare ederiz, 
senelerden beri burada bulunuyoruz,- 4, 5 sene 
oldu, hiç böyle bir şey görmedim. Ben Sa
yın Başkandan rica ediyorum, bu çıkmazdan 
bizi kurtarsınlar. Söz alan olmadığına göre, 
kifayeti müzakere talebi kabul edilsin edilme
sin onu bir tarafa koysun, lütfen maddelere ge
çilmesi hususunda bizlerin reyini alsm, mesele
de halledilsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden usulde bir yan
lışlık yapılmamıştır, Başkanlık bu kanaattedir. 
Sayın Cizrelioğlu sözünü söyledikten sonra, bu 
esnada bir takrir geldi. Takrirden de anlaşıl
dığı üzere, Cizrelioğlu konuştuktan sonra di
yor, kifayetin oylanmasını dilerim. Şimdi Sa
yın Cizrelioğlu'ndan sonra bir başka sayın üye
nin söz istemiyeceğini kim temin ederdi bana. 
Hiç kimse temin edemezdi. Binaenaleyh, na
sıl Cizrelioğlu söz istemiş ve almışsa ondan son
ra da bir sayın üye pekâlâ söz ister alabilirdi. 
Bunu ancak kifayet önliyebilirdi. Bu itibarla
dır ki üç sayın üye tarafından verilmiş olan ki
fayeti oya koydum. 

Ama bu durumu pek iyi bildiğiniz halde. 
kullandığınız başka türlü oylar sebebiyle mü
şevveş bir hale gelmiştir, hâdise bundan iba
rettir. Yoksa Başkanlığın tutumunda şaşılacak 
bir nokta yoktur. Şimdi söz istiyen sayın üye 
olmadığına göre maddelere geçilmesini oylarını-
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za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 
(A/l) Cari Iharcamalar 

Bölüm Lira 

11.090 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 10 076 824 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 099 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 64 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 835 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 635 00 0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 300 000 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN,— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi bitmiştir. Hava Meydan
ları bütçesine geçiyoruz. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gene! 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/430; Cumhuriyet Sen-atosu 1/859) (S. Sayısı . 
1049) (1) 

20 000 

5 009 

(1) 1049 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadı r. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı cari harcama
ları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 47 011 723 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 500 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de CA/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 378 772 lira ki, toplam olarak 
61 890 495 lira ödenek verilmiştir. 

(A/l) Cari 'harcamalar 
Bölüm 

12.000 

13.000 

Lira 

Personel giderleri 32 430 768 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 4 020 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 450 000 

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

34.000 Malî transferler 17 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 500 072 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 542 953 

1 018 000 

735 000 

3 965 000 

8 800 000 
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Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 411 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

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

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 61 890 495 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B/2— Vergi dışı gelirleri 
62.000 işletme gelirleri 13 060 001 

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

63.000 Çeşitli gelirler 610 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 48 220 493 

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

ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ça
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İmlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında el
de edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olu
nur. 

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

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce 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. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6386 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde vazıh kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 
bütçe yılında kullanılamaz. 

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

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

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye; 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan, borçlar, 
1968 Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2), ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet-
vetde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunyorum: Kabul edeler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

7 . 2 . 1968 O 

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

Mültaakıp toplantı açık oylarınıza sunula
caktır. 

Birleşimi, bugün 8 Şubat Perşembe günü 
tekrar saat 10,00 da toplanmak üzere, kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 01,55 

»m<t 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür soy tr ak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai CTCan 
Fahri (* zdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda .• Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehaıet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç! ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oĵ a katılmıyanlar : 48 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hasım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLt 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa GLilcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 

Zihni Betil 
TRABZON 

lîeşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora, 
URFA 

1. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

İsmail Yeşilyurt 
Tarık Remzi Baltan 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

.CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ragıp Üner 

[Çekinserler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madanoğlu 

[Oya katıl mıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehme ; Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
•Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

. DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Biraııd 

\_Açık ü'i 

Balıkesir 
Bitlis 

KAHS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

1 elikler] 

1 
1 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
Ali Şakiı* Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
TrVrid Melen 

CUMHURB AŞKAN İN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Eğe Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunana bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.! 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkarıat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder üztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal IŞenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 131. 

Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 50 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDİN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Üzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ucagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gükügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyajmz 
Talip Özdolay 

ISTANBNL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
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NİĞDE i 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU ! 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu ! 

SAMSUN i 
H. Enver Işıklar | 
Rıza Isıtan 

I A B İ Î ÜYELER i 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz gün eş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zcrcıı (Bşk. V.) 

- ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail. Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever • 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet - Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER-
Lûtfi AkadLı 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmvyanlar] 

BURSA | 
İ. S. Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cila r a 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

[Açık ii 

Balıkesir 
Bitlis 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

M AR AŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I I. Şevki Atasağun 
| (Başkan) 

y elikler] 

1 
1 

Yekûn 

»•«»« 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün al di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğln 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

uye s 
Oy ver< 

ayısı 
mler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

iövj 
133 
131 

1 
1 

48 
2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet G-üler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanbğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağh 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamcttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu ' 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN. 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİÎ ÜYELER 
^lefet Ak soy oğlu 
Emanuliah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Üzgüne^ 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereıı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
-A. Hikmet Yurtsever 

0. Senatosu B : 30 
Refet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batu: 

. SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi' Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

7 . 2 . 1968 O : 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddeden] 
VAN 

Ferid Melen 
[Çekinser] 

İSTANBUL 
Cemal Yıldırım 

[Oya kahlmıy anlar] 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GÎRESUN 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I.A.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil • 

TRABZON 
O. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Sn a d Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Biti's 

Yekûn 
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0. Senatosu B : 30 7 . 2 . 1968 O : 3 

Devlet Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul ederler • 128 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 51 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Se*ai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öz tekin 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı UzunhasanoğLu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaa 

ÇANKIRI 
Hazım .Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çerm 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Z«ki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksolej? 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztlirkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİT8 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Alımet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î- Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. 7

4eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayaı-
Abdülkerim Saraçoğlu-

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDH 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (BşkV.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
üli Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 

GİRESUN I TEKİRDAĞ 
İhsan Topaloğlu j htayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 

BOLU 
Rahmi Arık an 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gimdoğan 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betii 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUM HURB AŞILANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Ö'nıer Ery;ün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30 NOU BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1968 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 



Toplantı : 7 I A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | U 

1 9 6 8 YILI 
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi G. Md. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /43 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-644/7710 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür 
yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demini 

Başbakan 

D. H. M. 1§. Gn. Md. Bütçesi (S. Syısı : 1049) 
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1956 yılımda Devldt Hava Yolları Genel Müdürlüğünün ilga edilmesi sonucunda, Devlet Hava Mey damları İşletme 
sayılı Kamunla 'kurulmoış olan ve teşekkülünden itibaren Imşdümdürücü bir hızla ilerliyen sivil havacılığa ayak uyd 
;muz İOAO nun kararlarını uygulamak ve randımanlı hizmet gıörelbilmösi dolayısiyle bütçelerinde sürekli bir- yük 
paralel olanak gelir artışları da denk şekilde aıitmıakta ise de; yalbameı uçak şirketlerinin ve dolayısiyle turizmin 
.ve konaklama yapılmalarını sağlamak üzere handlimg, konma 'konak! a ima, kiı-a ve B. mesaj gelirlerinde1 döviz hâs 
pek az artışlar yapılmış olduğumdan .gideriere nispetle daima.düşük bir artış 'olmuştur. 

1968 yılı için denk olaralk, memlektin günden güne gelişen ekonomik durumıu ve İkinci Beş Yıllık Plân göz önün 
kalkınma hızına paralel olara'k daha çok ve daha verimli hizmet sunmak gayesiyle 1967 yılı bütçesine .nazaran '1 4 
olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe 
Yılı 

1964 
1065 
1966 
19167 
19(68 

(A/ l ) 

88 720 6̂77 
87 ;587 751 
42 544 915 
47 0.1.15 051 
46 780 928 

(A/2) 

27 058 000 
22 885 000 
14 980 000 
10 000 000 
18 ,500 000 

.(A/8) 

1 816 740 
785 750 
770 662 
89;9> 149 

1 im 772 

(leuıel 
Toplam 

67 090 417 
(>() 658 50.1 
58 295 577 
57 914 200 
(il 544 695 

1. Maddenin gerekçesi : 
İlişik cetvellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar 46 780 928 T!. (A/2) işaretli yatırını harcamaları J8 500 

teşkili ve transfer harcamaları 1 318 772 Tl. ödenek konmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait açıklama aşağ 
Tertibine 1 Tl. .ödenek: konan maddeler, maddelerin mıi/ha,fa;za!sını temimem kıran ustur. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

••Ödenek kafi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.210 Hizmetliler ücreti : 

1966 - 1967 yılları yatırımları ile 1968 yatırını!arında istihdam edilecek 37 kadro karşılığı olara 
edilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. iSyısı : 1049) 



Bölüm Madde 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
•Geçen yıl kadroları ile iktifa edildiğinden 1967 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
d 250 lira ücretle çalışan 5 idare avukatının 1967 yılma nazaran iş dâvaları ile diğer dâvaların 
ları ücreti seviyesine çıkarmak ve 1 250 liralık bir avukatın alınması gerekli olduğunklan 15 

12.280 İşçi ücretleri : 
Ksenlboğa ve Yeşilköy H'ava lima.nl arın da kar mücadelesi için tutulacak muvakkat işçiler verile 
«ayılı kanunlar gereğiııee toplu iş süz leşine] eri zamlarını karşılamak üzere 1967 yılma nazar 
miştir. 

12.310 Çocuk zammı: 
4598 sayılı kanun .gereğince bu zamma müstahak personele verilecek çocuk zamları 1967 yılınd 
lı için aynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 1967 yılı bütçesi ile alman öden 
nen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı: 
4598 sayılı kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 1967 yılı bütçesi ile alman öd 
aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri: 
4598 sayılı kanun gereğince bu yardıma müstahak personel için 1967 yılma konulan ödenek k 
teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı: 
4598 sayılı kanun gereğince bu yardıma müstahak personel için 1967 yılma konan ödenek kâ 
teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları: 
5434 sayılı kanun gereğince maaşlı personel ile (D) Cetveli ücretlileri için idarece emekli kesen 
beden miktar için geçen yıllar tatbikatı görünümde bulunduruilfarak vıe aianan 37 aded kadr 
işılaımıak üzere 286 240 Tl. fazlası öle teklif edilmiştir. 

D. H. M. îş. Gn. Md. Bütçesi (S. Syısı : 1049) 

http://lima.nl
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12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılığı: 
(D) Cetveli kadrolarında istihdam edJien sigortalı personel ile yevmiyeli personel için işveren h 
olarak ödenmesi lâzımgelen primLer nazarı itibara alınmak suretiyle geçen yıla nazaran 503 300 Tl 

12.420 Huşur ücreti: 
2490 sayılı kanun gereğince artırma c>ks<'ijt<me ve ihale komisyonlarına iştirak ede2eklerden mamur 
retimi karşılamak üzere 19G7 yılı ödcaoği kâfi geldiğinden 1968 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı: 
4910 sayılı kanunun 15 nci maddesini değiştiren 395 sayılı kanun gereğince Muhasebe Müdürü, 
veznedar yardımcıları ile 1967 yuh bütçe kanununa bağ>lı 11 işaretli formülün ikinci maddesindeki 
lerinden birine sayman yardımcısı görevini ifa etmesi sebebiyle verilecek .kasa tazminatı nazarı iti 
zaran 2880 Tl. fazlası ile teklif cdiknıiçdr. 

12.710 Temsil ödeneği: 
5027 sayılı kanun ve bu kanunu tadil eden 7237 sayılı kanun gereğince ayda 300 lira hesabiyle öd 
re geçcın y:ıl ödeneğ-inin aynı teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları: 
ıGenel Müdürlük teşkilatındaki personelim nakil ve tâyinlerinde 6245 sayılı kanun gereğince 1967 
diğinden 1968 yılı ödeneği aynen tekLif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Memleketimizin muhtelif bölgelerinde bulunan meydanlarımız ve seyrüsefer yardımcı istasyonları 
görev yolluğunu karşılamak. 19CS yılında açılacak yaz ımeydanlarında görevlendirileceklerle iş mak 
sislerinin bakım ve onarımını yapacak personelin görevlendirilmesi ile 1967 yılma nazaran 1968 yı 
325 000 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu: 
İş, tezyidi bedel, istimlâk ve alacak gibi dâvaların takibinde görevlendirilecek sözleşmeli avukatla 
şılamak ve 1968 yılında alınacak bir avukatın yolluklarını karşılamak ü;j2re 1967 yılma nazara 
olarak teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu: 
İdarenin beynelmilel ICAO kongre ve konferanslarına iştirak etmesi menfaatlerimiz 'bakımından 
cek personelin yolluklarını karşılamak üzere 1967 yılma nazaran 9 999 Tl. fazlası ile 10 000 Tl 
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12.834 Kurs yolluğu : 
îdaromiz personelinin bilgilerini artırmak ve sivil havacılığın yeniliklerini öğretmek ımaksad 
kurslara iştirak edecek 237 kursiyerin yolluk ve gündeliklerini karşılamak üzere 1967 yılına 
150 000 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

12.849 Kontrol uçağı personeli geçici g'irev yolluğu : 
Türkiye hava ülkesinde uçuşların eımniyet, sürat ve düzenini sağlamak maksadiylıe ILS VOR v 
larını havadan kontrol edecek T J KON, TC KOL kontrol uçakları personelinin geçici görev 
yılı ödeneği kâfi geleceğinden 1968 yılı içinde 50 000 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dr-ı geçici görev yolluğu : 
1968 malî yılı içirJle handling hizmetleri, anlaşma mektupları toplantıları, otomasyon sistemler 
nik bilgilerin etüdü ve buzlu pist frcnlome durumlarında ve deniz kurtarma hikmetlerinde t 
»muasır medeni memleketlerde kullanılan usul ve kolaylıkları öğrenmek ürrvrc üçer kişilik gru 
Tahran - Bağdrâd - Beyrut - Lefkoşe - Atina - Sofya - Karacı - Londra gibi şehirlere gidecek 
larını karşılamak üzere 1967 yılı ödeneğine nazaran 15 000 lira fazlası ile 40 000 lira olarak t 

12.872 Yurt d m kongre ve konferans yolluğu: 
İCAO Beynelmilel Sivil Havaedık Teşkilâtına üye olan memleketimizin bu teşkilâtça tertib 
hava seyrüsefer, EUM RAC/OOM, LÎM EUM/VHP, MID/SEA/REC ve CAC muhalbore ve h 
ımamız talobedilmiş olup bu konferanslara katılacak personelin yolluk ve giderlerini karşılam 
lira fazlası ile 70 000 Tl. olarak teklif odilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kuro yolluğu : 
AlD Teknik yaıdnnlardan faydalanmak suretiyle Birleşik Devletlere ve İngiltere ile Batı - A 
reli kurslara iştirak edecek ?,dûz teknik personelin yolluk ve (masraflarını karşılamak üz'ere 
lası ile 60 000 lira olarak teklif odilmiştir. 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Genel Millıürlük ımorkcz dairelerinin ihtiyaçarını temin gayesi ile geçen yıllar tatfbikatı göz 
aynen 57 000 lira olarak trdd'f edilmiştir. 

13.123 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri: 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1967 yılı ödeneğinin 5 000 lira noksanı ile 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri: 
•Geçen yıl tatbikatı nazarı itiba.ro alınarak 1967 yılı ödeneğinin 30 000 lira noksanı ile 270 000 T 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: 
Genel Müdürlük ihtiyacı için alman çeşitli yayın bedelleri ile 'beynelmilel yayınların tercüme be 
yılı Ödeneğinin aynı 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri: 
Geçen yıl tatbikatına göre 1967 yılında konan ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından 196 
noksanı ile 1 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmetlilerin giyim - alım ve giderlerini karşılamak üzere 1967 yılı öden 
edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Hava limanları ve imeydanlarla s ey rüsef er istasyon! anımı terkds suyu ve içme suları (bedellerine 
nazaran bir artış görüldüğünden 1968 yılı masraflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 
teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri: 
Temizlik giderlerini karşılamak üzoırV 1967 yılı ödeneğinin aynı 60 000 lira tekli i! edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri: 
Halen mervcut aydınlatma tesisleri ile şöhir cereyanına yeniden bağlanan imeyidaıılarm aydınlatma 
bikatı göz önüne alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 700 000 lira telklif ıcdilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri: 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünle alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 30 000 ilra teklif edilmiştir 

13.290 Diğer yönetim giderleri: 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 19!67 yılı ödeneğinin aynı f> 000 lira teklif edilmi 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri: 
Hizimetlerle ilgili giyim - kuşam alımları ve giderlerini karşıla/inak üzıere 1967 yılı ödeneğinin ayn 

13.350 Sağlık, araç, gereç ilâç alımla n ve giderleri : 
Geçen yıllar uygulanması göz önüne alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 40 000 lira teklif edilmiştir 
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13.390 Diğer alımlar ve giderler : 
Geçen yıllar uygulanması göz önüne alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 10 000 lira olarak teklif 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 15 000 lira teklif edilmiştir 

13.420 Telefon giderleri :: 
Genel Müdürlük, hava limanları ve meydanlardaki mevcut telefonların abonman ücretiyle yeni te 
larının geçen yıla nazaran daha aşağı olacağı göz önüne alınarak 1967 ödeneğine nazaran 100 00 
edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Merkez ana deposundan hava limanı ve meydanlara gönderilecek malzemenin tahmil, tahliye 
tatbikatına nazaran bir azalma olacağı göz önüne alındığından 1967 yılı ödeneğinin 10 000 lira 
edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1967 yılı ödeneğinin aynı 2 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürlük hizmet taşıtlarının işletme ve bakım masraflarında geçen yıl tatbikatına nazar 
den 1967 yılı ödeneğinin 500 lira noksanı ile 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Mevcut hizmet taşıtları ile AID den temin edilen taşıtların işletme ve onarım giderlerini karşılam 
lira fazlası ile 1 100 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
İş dâvalarının 488 sayılı Kanuna ve Harçlar Kanunu gereğince mahkeme masraflarının artmış 
nazaran 14 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatına göre para taşıma masraflarında bir azalma görüldüğünden 1967 yılı ö 
ile 15 000 lira teklif edilmiştir. 

14.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Geçen yıllar tatbikatına göre bâzı meydanların NATO meydanlarına nakledilmeleri ve buna kar 
vergilerinde bir artış öngörüldüğünden 1967 ödeneğinin ihtiyacı karşılıyamıyaeağı anlaşılmış v 
le 175 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.510 Kurs giderleri : 
1968 yılında açılacak kursların gerekli masraflarında âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle 1967 
nı ile 35 000 lira teklif edilmiştir. 

14.631 Büro giderleri : 
Hava limanı merkez ve meydanl ırdahi büroların kirtasiye ihtiyaçları ile diğer İCAO Anlaşmaların 
lar masraflarında âzami derecede tasarruf sağlanmak suretiyle 1967 ödeneğine nazaran 50 000 lira 
teklif edilmiştir. 

14.G32 Ula3tırma giderleri : 
Beynelmilel sivil havacılık İCAO Teşkilâtının istekleri olan ACC ve FİC merkezleri irtibatı ile dir 
kiraları ile personel naklinde ta-urruf sağlanacağından 1967 ödeneğine nazaran 1 660 000 lira nok 
miştir. 

14.633 Taşıt işletme ve onarma giderle'i : 
Hava limanı ve meydanlarda h a e n mevcut motorlu taşıtların işletilmesi için gerekli akar yakıt v 
rının gerektirdiği giderlerde tas ırruf yapılacağı öngörüldüğünden 1967 ödeneğinin 100 000 lira n 
edilmiştir. 

14.634 Kira giderleri : 
Şehirden hava limanı ve meydanlara taşınacak personelin otobüs kiralama giderlerinde ve gere 
park ve enerji hattı gibi yerler n kiralanmasında âzami tasarruf yağlanacağı göz önüne alınarak 
sanı ile 1 500 000 lira teklif edil iliştir. 

14.635 Giyim - Kınam alım ve giderle i : 
(D) cetvelinde istihdam edilen p ırsoncle her sene verilmekte olan elbiselerin gayn yıl tatbikatı 
kanlığının mütalâası alınmak su etiyle dikişaz olarak verilmesi kararlaştırılmış ve bu suretle tasa 
nazaran 46 050 Tl. noksanı 552 9 Î0 Tl. teklif edilmiştir. 

14.636 Malzeme alım ve giderleri : 
Bilûmum hava trafik, hava enf vrmasyon ve uçuş kontrol hizmetlerinin ctiitleriyle alçalma plânla 
vacılık haritalarının baskı masr-iflarında âzami tasarruf sağlandığından geçen yıl ödeneğine nazar 
Tl. teklif edilmiştir. 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletm ı ve onarım giderleri : 
5 Yıllık Plânlama gereğince 18 adcd iş makinaları ile 34 aded muhtelif kapasitede makinalarm 
trik enerji giderlerinde tasarruf sağlanmak suetiyle geçen yıl ödeneğine nazaran 4 )0 000 Tl. noksa 
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144.63G Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri isletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınmak suretiyle 19G7 yılı ödeneğinin aynı 160 000, Tl. teklif ed 

14.639 Diğer alım ve giderler : 
Geçen yıllar tatbikatı göz Önüne alınarak 19G7 yılı ödeneğinin aynı 25 000, Tl. teklif edilmiştir 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve b onzeri işletme giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 19G7 yılı ödeneğinin aynı 200 000 Tl. teklif edilmiştir 

1G.121 Anatamir atelyeleri giderleri : 
19G8 yılında alman yeni taşıt araçları âle iş makinalarımn hizmete gireceği ve b i n a paralel ol 
da artacağı göz önüne alınarak g içen yıl bütçesine nazaran 5 000 Tl. fazlasiylc 75 000, Tl. tek 

16.210 Uçuş kontrol lâboratuvarları gi brleri : 
Uçuş kontrol uçaklarındaki elek ronik cihazlarının kalibrasyonu için gerekli mal :emenin alım 
alındığından geçen yıl ödeneğine nazaran 10 000, Tl. noksanı ile 5 000, Tl. teklif cd İmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünle bulundurularak 19G7 yılı ödeneğinin aynı 15 0D0, Tl. teklif 

16.810 Bina onarımı : 
Geçen yıllar uygulaması göz önüne alınarak 19G7 yılı ödeneğinin aynı 350 000, Tl. teklif cdilm 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Hava Umanı ve meydanlarda bu'iman el er j i trafoları atclye iş tezgâhları ve elektronik cihaz v 
ruf sağlanmak suretiyle geçen y;l ödeneğine nazaran 52 000, Tl. noksanı ile 48 0 30, Tl. teklif 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili telisle:* : 
Türkiye'nin muhtelif bölgelerin lc bulunan hava limanı ve meydanları taksirat, p'st, apron ve 
tenlerin periyodik bakım masraflarında tasarruf sağlanacağı nazara alınarak gojen yıl ödene 
525 000, Tl. teklif edilmiştir. 
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21.000 Etüt proje giderleri : 
21.511 Etüt ve proje giderleri : ' 

Yatırım programına dâhil projelere ait etütlerin yapılması ve projelendirilmesi için gecen yıl tatb 
rak 1967 yılında alınan tahsisatın ihtiyacı karşılıyacağı tahmin edildiğinden 1968 yılı içinde 50 0 

21.512 Teknik personel ücretleri : 
1968 yılı programı etüt ve proje işlerinde çalıştırılacak teknik personelin iş hacmindeki artış da 
nazaran 210 000, Tl. fazlası ile 640 000, Tl. teklif edilmiştir. 

21.513 Teknik personel görev yollukları : 
1968 yılı yatırım programında görev alacak teknik elemanların mahallinde yapılacak etütler' için 
rinde artan iş hacmi de nazarı itibara alınarak geçdci görev yolluklarını karşılamak üzere 1967 yıl 
45 000, Tl. olarak teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA HIM GİDERLERİ : 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım gi lerleri : 

Hava limanı ve meydanlarında bulunan her nevi tesislerin geliştirilmesi ile Adana Meydanı alıcı, 
tesislerinin değiştirilmesi için yapılmış olan hesaplara istinaden 1967 yılma nazaran 310 000, Tl. 
lif edilmiştir. 

22.512 Teknik personel ücretleri : 
Yatırım programları ile ilgili yapı tesis ve onarım işlerinde çalışan teknik personelin ücreti olar 
önünde bulundurulmak suretiyle 1968 yılı içtin 20 000, Tl. noksanı ile 685 000, Tl. teklif edilmiştir 

22.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Yatırım programlan ile ilgili yapı, tesis ve büyük onarım işlerinde çalışan teknik personelin geçi 
üzere 1967 yılındaki tatbikat göz önünde bulundurularak 1968 yılı için 65 000, Tl. fazlasiyle 130 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.511 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

1968 yılı programına dâhil projelerin bedeli olarak 1967 yılma nazaran 3 330 000, Tl. fazlasiyle 7 29 
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23.512 Taşıt alımları : 
' ' Meydân ve hava limanlarındaki işletme hizmetlerinin tahakkuku ve plân dâhilinde 1968 yılı için sa 

ambulans bedeli olarak 505 000, T ]. teklif edilmiştir. 

23.513 Teknik personel ücretleri : 
Makina, teçhizat alımları ve büy ük onarım lişlerinde çalıştırılan yevmiyeli teknik personel ücreti 
önünde bulundurulmak suretiyle 1968 yılı için 18 000, Tl. noksanı ile 1 000 000, T3. olarak teklif 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 

Meydanlarımızda inşa edilecek terminal binaları ile sosyal tesisler ve NDD İstasyon binaları arsa 
olduğundan geçen yıl ödeneğine nazaran 350 000, Tl. fazlasiyle 450 000, Tl. teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
24.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre her yıl maktuan ödenmekte olan 5 00 Tl. aidat geçe 
edilmiştir. 

34.710 Beynelmilel sivil hava limanları birliğine üyelik aidatı : 
Meydanlarımızda beynelmilel meydanlarda uygulanan usul ve kaideleri tatbik liçin bu birliğe ü 
çen yılın aynı 2 700 Tl. teklif edilmiştir. 

34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Birliğine üyelik aidatı : 
Meydanlarımızda beynelmilel mevdanlarda tatbik edilen hava trafik kontrol usul ve kaidelerinin u 
retiyle mümkün olacağı öngörüldüğünden 1968 yılr için 10 000, Tl. teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFER : 
35.210 % 1 ek karşılıkları : 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan maaş ve ücret tertiplerinin 
1967 yılı ödeneğinin 1 963 lira fazlasiyle 172 652, Tl. teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1968 yılında emekliye ayrılacak personelin ikramiyelerini karşılamak üzere 1967 yılı ödeneğin 
teklif edilmiştir. 
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35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına sandık yönetimi ile ilgili giderleri karşıl 
15 000, Tl. fazlasdyle G0 000, Tl. teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yatırılacak diğer ödemeleri karşılamak üzer 
Tl. teklif edilmiştir. 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınarak 80, Tl. noksanı dlc 7 420, Tl. teklif edilmiştir. 

35.710 DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle ve bir kısım yevmiyeli kadrolara aktarılm 
da tasarrufa riayet edileceğinden geçen yıl ödeneğinden 117 260, Tl. noksanı ile 100 000, Tl. tek 

36.000 BORÇ ÖDEMLERİ : 
3G.300 Geçen yıllar borçları : 

Geçen yıl tatbikatı ve gerekse 19 77 ve daha eski yıllardan 1968 yılma devredecek borçların mikta 
yılı ödeneğine nazaran 40 000, Tl. noksanı ile 10 000, Tl. teklif edilmiştir. 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
İdaremizde muhtelif sendikalar arasında 274 ve 275 sayılı kanunlar gereğince akdedilen dş, toplu 
ihtilâflar vuku bulduğundan Adlî mercilere idaremiz tarafından ilgili sendikalara ödenecek h 
1967 ödeneğine nazaran 170 000, Tl. fazlasiylc 400 000, Tl. teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
Geçen yıl tatbikatı göz önünde bulundurularak 1967 yılı ödeneğinin aynı 1 000, Tl. teklif edilmi 

İkindi maddenin : 
Geliır ve gideri denk olarak yapılan bütçenin ıgelir kısmını teşkil eden 3 bölüm hakkında gerekli izahat aş 

maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Bölüm Maddo 

62.000 İŞLETME GELİRLERİ : 
62.125 Kira gelirleri : 

Hava Limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan oda, hangar, arazi ve 
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çen yıl her ne kadar 2 500 000 Tl. olarak tahmin edilmiş ise de; yılı içerisindeki gerçek tahakkuk 2 
meydanından Çığlı meydanına intikal ile Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne akar yakıt tesisleri için 
ızara alınarak 1908 yılı kira gelirlerinin geçen yıla niabetie 150 000 Tl. fazlası ile 2 650 000 Tl. o 

Bütee 
yılı 

1964* 
1963 
1903 
1967 
1908 

Tahmin 
odüen 

1 150 009 
1 150 000 
2 009 00O 
2 500 000 
2 G50 000 

Tahsil 
edilen 

1 O02 103 
•1 487 033 
2 018 451,40 

S22 299,93 (G aylık) 

62.146 Konma, Konaklama gelirleri : 

Geçen yıl konma konaklama geliri her ne kadar G 500 000 Tl. olarak tahmin edil niş İse de; yılı 
ıG 988 357,70 Tl. olması, NATO anlaşması dışında kalan Devletler ile ikili hava an a-şmalan yapılm 
larının ynrdaimuza fayla miktarda gelmeleri göz (»nüne alınarak 19G8 yılı konma kıanakla>nıa gel 
Tl. fazlası ile 7 200 000 Tl, olacağı 'takım Jn olıunımuş'tur. 

ıCütço 
yılı 

1964 
1965 
19GG 
1967 
1968 

(i 
6 
6 
G 
7 

Tahmin 
edilen 

030 0Ü0 
O09 000 
000 000 
500 000 
200 000 

Tahsil 
edilen 

6 321 138 
4 289 526 
6 832 831,29 
2 124 046,89 (6 aylık) 
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.211 Handling gelirleri : 
Yerli ve yaaibncı şirketlerin talebi üzerine yapılan malzeme ve personel yardımı ile telefon 'kon 
ıgelir geçen yıl her ne kadar 70 0O0 Tl. olarak taih.rn.in. edilmiş isede; İzmir meydanında yeni iku 
yolu şir-ketlerinin telefon malzemesi ve personel yardımının artması neticesinde handling vari 
yılında 5 000 Tl. fazlası ile 75 000 Tl. olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe Tıalhmin Tahsil 
VTII edilen edilen 

1964 
19(55 
196G 
L967 
1968 

435 I0O0 
100 000 
70 000 
70 000 
75 000 

54 035 
53 534 
63 024,46 
19 055,-60 (6 aylık) 

62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 
6686 sayılı ikuruluş KanLinumuz/un 16 ncı maddesi gereğince Genel Müdürlük tarai'ımdan işletilm 
Terminal lokantası ve müştemilâtı .1965 ve 1966 m'alî yıllarımda personel masraflarının fazlalığı 
sdbebiyle devamlı zarar etmiş bulunduğum dan bu muadeleye .gelir teminine imkân yoktur. Bu y 
1968 malî yılında 1 Tl. konul niıuştur. 

62.213 B. mesaj gelirleri : 
ıPAA Havayollarının ve diğer hava şirketlerimin PTT den hat'kiralaması ve mesaj laa-ını n ekserisi 
isebelbiıyle idaremiz devresinde pek .az mesaj keşide edilmektedir. Ancak PTT ve SİTA kanalları 
;nin mesajları idaremiz devrelerinden geçirildiğinden 1968 malî yılında B. mesaj gelirinin 1967 
fazlası ile 135 000 Tl. olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe Tıalhmin Tahsil 
yılı edilen edilen 

1964 
1965 
1966 
1967 
19168 

.100 000 
100 000 
100 000 
120 000 
185 000 

169 333 
92 328 
111 131,51 
34 926,53 (6 aylık) 
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Eölüm Madde 

62.214 işletme çeşitli gelirleri : 
Yolcu hizmet, cereyan, su reklam ve telefon abonman hat baıkım ve telefon kira ücretlerini teş 
ülkemize gelen turist sayısının gün geçtikçe artışı karşısında yolcu hizmet ücretininçlc artacağı tab 
1968' mâlî yılında 1967 yılına nazaran 400 000 TL fazlası ile 3 000 000 Tl. olacağı! tahmin edilme 

Bütçe 
yılı 

1964 
1965 
19-66 
1967 
! 968 

Talhmiıı 
edilen 

1 800 000 
1 800 000 
2 0O0 000 
2 600 000 
3 000 000 

•Tahsil 
edilen 

1 836 926 
1 913 485 
2 461 591,55 
845 209,25 (6 aylık) 

G3.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 

63.300 Çeşitli gelirler : 
İdaremizin işletme faaliyetleri dışında hurda malzeme yanık yağ satışları, gecikme cezaları, fa 

' retleri teşkil eden çeşitli geliı- varidatının 1968 malî yılında 1967 malî yılma nazaran 110 000 T 
min olunmuştur. 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

700 000,00 
800 000,00 
400 000,00 
500 000,00 
610 000,00 

264 279,00 
289 676,00 
161 561,82 
29 817,35 

• — 

(6 aylık) 

63.400 Bağışlar : 
Maddenin muhafazası için 100 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

;D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : İÖ49) 
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Bölüm Madde 

72.000 ÖZEL GELİRLER : 

72.100 Hazine yardımı: 
Genel Müdürlük giderlerini denkleştirmek amaciyle Hazineden alman yardımlar olup hava lim 
Şikago anlaşmaları gereğince modern aletlerle teçhiz ve donatma giderlerine sarf edilmektedir. G 
ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamamış olduğu cihetle 1968 yılı için 2 250 495 Tl. fazlası ile 3 
miştir. 

Bütçe yılı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Yardım miktarı 

47 506 415,00 
37 108 499,00 
31 325 575,00 
37 624 198,00 
39 874 693,00 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 
1967 yılından devreden Hazine yardımları bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen karşılayacağı naza 
sanı ile 8 000 000,00 Tl. olarak tahmin edilmiştir. 

1964 9 409 000,00 
1965 13 500 000,00 
1966 16 300 000,00 
1967 8 200 000,00 
1968 8 000 000,00 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), 1968 malî yılı Bütçes 
Bu konuda, hazırlamış olduğum raporumu Sayın Komisyonunuza arz ederim. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİRME ŞEKLİ : 

a) Kuruluş ve gaye : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ); Devlete aidolup kendisine verilen hava liman, 

hava trafiğinin kontrolü ve havacılıkla ilgili telekomünikasyon hizmetlerinin ulusal ve uluslararası isteklere uygun 
lere göre yürütülmesi için 28 . 2 . 1956 tarihinde G686 sayılı Kanunla kurulmuştur 

b) .Görevleri: 
G686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddecinde belirtildiği veçhile : 
1. Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işletm 
2. Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, hava trafik kontrol cihazlarını ve sistemlerini işletmek vo hizmetlerini 
3. İşletilmeleri kendisine bırakılan hava liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yap 
Ayrıca Genel Müdürlük, hakikî ve hükmî şahıslara ait hava meydanları ve limanlarını da yapacağı anlaşmalarl 

icabı teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. 
Memleketimizde hava ulaştırma hizmetlerinin emniyetli, ekonomik, intizamlı ve verimli olarak yürütülmesinde 

nın temel fonksiyonu olan askerî uçuşların emni retlc yapılmasında Devlet Hava Meydanları İşlet nesi Genel Müd 
Bu hizmetler yurt sathını Kars'tan İzmir'e, İnebolu'dan Silifke'ye kadar kapsıyan genellikle kritik coğrafi n 

tesis ve sistemlerden istifade suretiyle ve ekseri hava alanlarının 24 saatlik aralıksız çalışmaları ilo yürütülmekt 

Türk hava ülkesi, Akçakoca - Afyon, Batısı - finike arasında Kuzeyden Güneye doğru çizilen bir hat ile ikiy 
havayolları üzerinde uçuş yapan bütün uçakların kontrolü, hattın Batısında olduğu zaman Yeşilköy Hava Limanı 
kezi ve hattın Doğusunda olduğu zaman, Escnboğa Hava Limanındaki Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından 

Memleketimizdeki kontrollü havayolları uzunluğu 3 045 deniz mili ve tavsiyeli havayolları uzunluğu ise 936 
yolu uzunluğu toplamı 3 981 deniz milidir. 
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— 20 — 

Bu havayolları üzerinde ve meydanlarımızıda (2) ILS, aletle iniş sistemi; (14) YOR, çok yüksek frekanslı lı^ 
Ronç İstasyonu; (1) Radar: (29) radyo far ile (1) radyo renç olmak üzere t'toplam olarak 46 aded seyrüsefer yar 
tün bu tesisler 24 saat devamlı faaliyettedir. Bu seyrüsefer istasyonlarının servise verilmesi için uçuş kontrolleri 
riyodik kontrollerini yapmak maikgadiyle, lüzumlu her türlü elektronik ölçü âletlerimi haiz iki kontrol uçağı kullanıl 

Uçuş- yolları ile hava liman ve meydanlarında, 24 saat devmalı çalışan 868 aded muhtelif cins ve takatta alıcı 
larla 72 ayrı frekans üzerinden hava - yer ve yer - yer muhaberesi yapılmaktadır. 

Hava trafiğinin emniyeti, muhabere sistemine dayanır. Halen memleketimizde (2) milletlerarası ve (3) millî 
ve (17) muhabere istasyonu vardır. Bu muhabere merkez ve istasyonlarında havacılıkla ilgili yıllık alıp verilen 
dadır. 

Hava liman ve meydanlarımızdan, yılda ortalama olarak 80 000 uçak iniş kalkış yapmakta ve 30 000 civarın 
transit olarak geçmektedir. Bütün bu uçakların kontrolleri hava trafik kontrol üniteleri tarafından yapılmaktadır 

Hava liman ve meydanları ile seyrüsefer yardımcı istasyonlarında emereensi durumda veya devamlı olarak k 
te elektrojen grupu mevcuttur. 

Gerek şehirlerden uzak olan meydan ve seyrüsefer istasyonlarına personelin nakli ve gerekse hava meydanlar 
rulmasını teıninen özel maksatlı ve genel maksatlı olmak üzere 289 aded vasıtadan faydalanılmaktadır. 

Memleketimizde (2) saha kontrol merkezi, (4) yaklaşma kontrol merkezi ve (14) aded meydan kontrol kulesi 
yapılmaktadır. 

Yılda ortalama olarak 77 000 uçağın yol kontrolü, 89 000 uçağın yaklaşma kontrolü ve 135 000 uçağın da 
kontrolleri yapılmaktadır. 

Her sene (17) aded hava liman ve meydanlarımızdan istifade ile uçak yolculuğu yapan 1 500 000 Türk ve e 
mektedir. ' • - ' • • • • ' 

Yukarda sayılan ve önemi belirtilen hizmetlerin aralıksız olarak yürütülmesi, Türk Hava Ülkesinde uçuş emn 
sı ve Genel Müdürlüğün ulusal ve uluslararası vecibelerinin tam olarak yerine getirilmesi bakımından uzun vad 
İkinci Beş Yıllık Plân hedefleri ışığı altında 1968 malî yılı Bütçe tasarısı hazırlanmıştır. 

c) Teşkilât ve fonksiyonları : 

1. Merkez teşkilâtı: 

a) . Genel Müdürlük : 
Genel Müdür, Genel Müdür Muavini ve Genel Sekreter. 

~;'..'b):'. Danışma birimleri : . ' . • . ' . , ' • • 
Hukuk' müşavirliği (Tetkik ve Tahkik Md.), Savunma Sekreterliği, Teknik Müşavirlik ve Plân Program Araş 
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c) Kurmay birimleri : 
İşletme Dairesi Başkanlığı, Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı, İnşaat Müdürlüğü, 

dürlüğü, Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Sivil Havacılık Okulu), Muhasebe Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, 
dürlüğü, (Anatamir Atelyesi, Uçuş Kontrol Md. Mal Saymanlığı, HEK Saymanlığı, Depolar, Ulaştırma Amir 

2. Taşra teşkilâtı : 
a) Beynelmilel hava limanları, 
b) Yaz - kış açık hava meydanları, 
c) Kapalı hava meydanları, 
d) Seyrüsefer yardımcı istasyonları. 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. Hizmetin gelişmesi : 

a) Hava alanları : 
1. Uluslararası hava limanları : 
Yeşilköy, Esenboğa, 
2. Gümrük Teşkilâtı bulunan hava alanları : Yeşilköy, Esenboğa, İzmir, Adana. 
3. Yaz - Kış açık hava alanları : 
İzmir (Çiğli), Adana, Afyon, Elâzığ, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya, Sa 
4. Hv. K. K. lığından alman ve işletilen NATO alanları : 
Antalya, Erzurum, Batman, İzmir (Çiğli), Sivas, Diyarbakır. 
5. Kapalı hava alanları : 
Gaziantep, Urfa, Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, İskenderun, Kars, Zonguldak, Ağrı, Kastamonu. 

b) Seyrüsefer yardımcı istasyonları : 
1. ILS (Aletle iniş sistemi) 
Esenboğa, Yeşilköy. 

2. VOR (çok yüksek frekanslı her istikamette yaym yapan Radyo Renç, istasyonu) 
Afyon, Antalya, Bağlum, Biga, Esenboğa, Elâzığ, Gemerek, İzmir, iSiirt, Tekirdağ, Van, Yalova, Yeşilköy, 

3. RADAR (ASR - 4) 
Esenboğa 

s 4. NDB (Radyo/Far) 
D. H. M. İş. ün . Md. Bütçesi (S. Sayısı : 104i)j 
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Adana, Afyon, Esenboğa (3), Akköprü, Antalya, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Gemerek, 
Sivas, Samsun, Silifke, Elâzığ, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Van, Yalova, Yeşilköy, Müdürge. 

5. R/RANGE (Radyo/Renç) 
Yeşilköy 

c) Personel durumu : 
DHMÎ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren, teşkilâtın inkişafına paralel olarak, personel miktarında 

faaliyetlerine yön veren kurallar ve çalışmalar Uluslararası karekteri haiz bulunmakta, DHM.I yi devamlı olara 
«nektedir. 

DHMÎ nin görevi olan uçuş emniyeti, hava trafik kontrolü, telekomünikasyon ve meydan işletmeciliğinin 
yetli olarak yürütülmesi özel ihtisas ve bilgiye sahip kalifiye personele ihtiyaç göstermektedir. Ekserisi Hava 
bu personel devamlı olarak, halkla, turistlerle, yabancı hava şirketlerinin pilotları ve tekıiik personeli ile temas 

Personelin yetiştirilmesi bakımından dış kaynaklar mahduttur. DHMİ de vazife görecek personelin Amerika'd 
yetiştirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Yetişen bu personelin teşkilât bünyesinde muhafazası büyük bir problem 
oluşu 1956 ilâ 19G6 yılları arasında 291 teknik personelin millî ve yabancı hava yolları şirketlerine veya özel sekt 
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Personel ile ilgili istatiktiki bilgiler 
1. Statülere göre. 

Yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Maaş 

45 
47 
50 
45 
44 
47 
47 
47 
47 
48 
45 
46 
67 

D. Oet. 

084 
926 

1 105 
1 179 
1 339 
1 379 
1 431 
1 638 
1 643 
1 591 
1 579 
1 671 
1 789 

E. Cet. 

2 
9 

14 
15 
15 
15 
15 
14 
21 
21 
23 
24 
27 

4/10195 

— 
5 
5 
2 

13 
23 
45 
93 
88 
91 

100 
117 

Yev. 
İŞÇİ 

141 
220 
313 
209 
170 
195 
209 
385 
391 
6S6 
575 
696 
700 

(Muka
veleli 

1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 

Toplam 

.873 
1 204 
1 489 
1 455 
1 572 
1 653 
1 728 
2 133 
2 199 
2 439 
2 318 
2 542 

Fiilî 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 696 Kadro 

Artış % 

37 
23 
2 
8 
5 
4 

23 
3 

10 
4 

10 
1 

1967 yılı personel miktarındaki artma, kış mevsiminde hava liman ve meydanlarının daima açi'k bulundu 
için geçici olarak tutulan işçilerin, hizmetin özelliği nazarı itibara alınarak ve toplu sözleşmeler icabı olarak, 
(zorunluluğu, daimi yevmiyeye aktarmalarından ileri gelmiştir. 

Tahsil durumu : 

Yüksek tahsilli 
Lise ve muadili 
Ortaokul 
İlkokul 
Okur yazar 

Adedi 

150 
405 
373 

1 244 
370 

% 

5,9 
15,9 
14,6 
48,9 
14,5 

Toplam 2 542 
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Yukarıdaki tablonun tetkikinde, genel personel toplamının, yanışından fazlasının, eğitim dereceleri itibariy 
DHMÎ Genel Müdürlüğü görevlerine uygun olmadığı görülür. Lise ve yüksek tahsil yapmış olan personel % 21 
mininde bu hususun göz önünde bulundurulması icaibeder. 

Yas durumu : 

20 yaşından küçük 
20 - 30 arası 
30 - 40 arası 
40 - 50 arası 
50 - '60'aralsı 
60 - -65 arası 
65 iden yukarı 

Adedi 

27 
687 

1 052 
5.1-2 
236 
23 
5 

% 

1,1 
27,0 
41,3 
20,1 

9,2 
0,9 
0,1 

Toplam 2 542 

4. Kadın, erkek lisan bilir miktarları : 
Adedi % 

Kadın 177 6,96 
Erkek 2 365 93,4 
Lisan bilir 136 5,4 

5. Sendikalar ve üye miktarları : 
TUIS 1 039 
Maden - İş 87 
Oley - İş ' 42 

Toplam 1 168 
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Bngüıüvü • du^nma.; ;gpr.e personelin yarısına yakın bir miktarı sendikalara üye, bulu ılımaktadır..' .-• ' •. 
1967 yılında DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinin gen işlem is olması; İzmir (Çiğli), Antalya meydanların 

Erzurum ve Antalya Via yeni terminal binalarına intilkal edileceği, yeni servise açılan ve açılacak Samsun Y 
Mut'tla Vor istasyonları ihtiyaçlarının karşılan uası nıaksadiyle li)G8 yılı için yeterli oîuıamakla beraber pek- a 

d) Eğitim durumu : 
1. Özel ihtisasa «ahip personelin yetiştirilmesi maıksadiyle • iç ve dış kaynaklardan ve 1959 yılında açılmı 

llundan faydalanılmaktadır. 

2. DHMİ Havacılık Okulunda; hava trafik, elektronik, muhabere, itfaiye, özel elektronik cihazlar, meyd 
mevzularda açılan kumlar ile bugüne kadar 895 personel "yetiştirilmiştir. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlı 
.Kuvvetleri Komutanlığı Topçu Astsubayları için 'hava trafik kontrolü üzerinde 190 askerî personel kurıs görm 

3. ALİ) ve OENTO'dan temin edilen burslardan faydalanılarak Amerika'da 100 personel yetiştirilmiştir. 
4. 13u kurslara ilâve olarak personelin branşlarında yetişitirilınesi için İngilizce, organizasyon metot, daıktilo, 

sonel yetiştirilmiş; Kızılay'dan sağlanan öğretmenlerle 21 personele ilk yardım kursu gösterilmiştir. 1959 - 190 
nelin % 40 ına eğitim yaptırılmıştır. 

5. 1968 yılı içinde DHMİ Havacılık Okulundaki eğitimin kurslar şeklinde devam edeceği; elektronik, seyr 
rol, nınhaıbere ve meydan işletmeciliği gibi çeıitli konularda, 244 personelin yetiştirileceği; Alman ve İngi 
larak 5 personelin hava trafik kontrol ve elektronik mevzularından, dış ülkelerde kurslara katı bıçağı; İkinci 
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olduğu ve 5 yıl içinde 1 477 personele kurs gösterilerek mevcudun % 60 mın eğitim görmüş olacağı tetkikler s 

e) Malî durum : 
DHMİ Genel Müdürlüğünün kurulduğu tarihten itibaren bütçe miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(A/1) 

6 767 371 
9 346 332 

10 830 581 
16 107 057 
21 022 630 
2a 585 000 
23 640 939 
32 408 712 
'39 314 398 
37 864 49'5 
43 425 985 
47 443 098 
46 730 923 

(A/2) 

1 845 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
26 485 795 
22 703 000 
39 701 425 
49 347 900 
27 926 618 
22 188 620 
114 949 920 
10 195 000 
13 500 000 

(A/3)' 

1 453 
1 
2 
1 
1 

174 

—. 
— 
— 
— 
-" 
—* 
— • 

— • 

740 
219 

614 046 
764 423 
313 772 

Toplam 

8 612 372 
(12 435 072 
15 738 081 
33 467 056 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 364 
81 756 612 
68 694 757 
61 227 334 
60 989 951 
59 432 521 
61 544 695 

İşletilmekte oîan 17 meydan, 2 kontrol uçağı, 46 aded seyrüsefer yardımcı istasyonu ile 289 taşıt, 120 elektr 
onarım hususları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları kaza kırım ve yangm 
temini için (A/2) yatırım ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması zaruri görülmektedir. 

f) Gelirler : 
Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
1. Kira gelirleri, 
2. Konma, konaklama gelirleri, 
3. Handling hizmetleri gelirleri, 
4. Lokanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 
5. «B» mesajı gelirleri, 
*6. -Çeşitli imletme gelirleri, 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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7. Çeşitli gelirler, 
8. Bağışlar. 

Genel Müdürlük katma bütçeli bir idare olduğundan kuruluş kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak ha 
pan yerli ve yabancı hava yolu sirkelileri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gölir sağlamakta ve bu para 
dolunmaktadır. 

DHMİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri personel giderleri, gelir toplamı, mukayese yüzdeleri aşağıd 

Bütçe : 

Bütçe Personel Gelir % Gölir' Personel giderlerin 
Yılı giderleri toplamı Artış göre gelir % si 

1956 3 523 391 2 517 893 71,5 
1957 5 177 488 3 940 120 56,5 76,1 
1953 6 373 474 4 130 022 4,8 64,8 
1959 9 684 940 6 406 522 55,1 66,1 
1960 9 503 168 6 363 731 — 6,7 €6,9 
1961 8 957 875 7 506 082 18,0 83,8 
1962 10 009 418 7 906 727 5,3 78,9 
1963 13 931 847 8 726 499 10,3 62,6 
1964 14 767 957 8 615 057 — 1,3 58,3 
1965 17 405 284 9 366 416 3,7 53,8 
1966 25 442 926 11 833 604 26,3 53,9 
1967 (*) 18 201 462 9 820 537 — — 

(*) Ekim sonu itibariyle 8 aylıktır. 
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1967 yılı gelirlerinin 13 milyon Tl. sini aşacağı talimin edilmektedir. 

THY. A. O. lığı ve diğer müesseseler için uygulanan tenzilâtlı tarifeler dolayısiylle, 1966 yılında 3 895 809 Tl. 
tenzilâtlı tarifelerin kaldırılması hallinde senede 4 milyon Tl. iık 'bir gelir artışı sağlanabilecektir. Hava şirketlerin 
beynelmilel -havacılık muhaberatını yapan SÎTA'nm çalışmalara 'başlaması ile DHMİ nin «B» mesajlarından temin e 
ren azalma kaydetmiştir. Bu görevi DHMİ yaptığı takdirde, gellirleri 8 ile 10 milyon Tl. sı daha fazla olacaktır. 

Yakardaki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Genel Müdürlüğün gelirlerinin artırılması için gereke 
görülmektedir. Bu tedbirlere ilâveten hava yolları üzerinde 'büyük külfetlerle tesis edilen seyrüsefer yardımcı ista 
lardan ücret alınması hususunda, 1967 yılı Nisan ayında yapılan ÎCAO toplantısında alman kararlara göre çalışm 
Ayrıca DHMİ Genel Müdürlüğü elektronik sistemlerden istifade eden yedi ve yabancı şirketlerden, ücret alınmasına 
danlarda filim çeken şirketlerden yeni tarifelere göre ücret alınmaya başlanmıştır. 

Çeşitli memleketlerde olduğu gilbi handling veakar yakut şirketlerinden, işletme müsaadesi karşılığı ücret alınm 
lanmış ve 'bu maksatla hazırlanan tüzüğün üst makamlara arz edileceği öğrenilmiştir. 

g) Giderler : 
DHMÎ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri 'bütçesi ve giderleri aşağıdadır : 
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Bütee : 
Yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1983 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe miktarı 

8 612 372 
12 435 072 
15 738 081 
33 467 057 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 3S4 
81 756 6.12 
68 694 757 
61 227 334 
60 989 951 
59 432 521 
.61 544 695 

(liderler (Sarf) 

6 333 438 
9 266 933 

13 428 755 
24 580 380 
26 811 250 
33 244 084 . 
36 832 728 
43 673 002 
50 294 640 
42 616 349' 
50 947 886 
40 420 838 (* 

Sarfiyat. (%) 

< • 73,6 
74,5 
,85,3 
73,4 
56,4 . 
75,1 

.. ::• 5:8,1 
53,4 
73,2 

• 69;6 
' 83,5 

) 68,0 
* ' '« 

(") Ketum ayı sonu itibariyle 9 aylıktır. 

Askerî 
Türk Yabancı .T.oplanı Transit Gü 

12. 367 
9 946 
a 528 
9 527 
6 850 

. ". ' .':-, 

•.;: 72,086 
,;; 7ü 084 
, J3,. 454 
" 7 8 359 

74 789 .... 
v*.'.: \>Y İ^Y'İ-S';-

;.:;23'-278 
v / 3 i ıo6 
.\;İ1'"499 
" "42" 247 

40 140 
^ ' i . ' ; : . r . v * .•••' .' •'» 

('*) Ekim sonu itibariyle 10 aylıktır, 
1963 ile 1967 yılının 10 aylık miktarı arasında % 3,7 artma vardır. 
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h) Hava trafiği : 
1. —• Uçak trafiği : 

Sivil 
Yıllar Türk Yabancı 

1963 .-.'• 36 357 
1964 '>."• 37 434 
1965 — , 4 2 343 
1966 46 376 
1967 (*) 40 785 

15 143 ,8 2.19 
15. 877 r6 827 
14 283 Vî 300 
"l4 835 7 621 
14 969 Tl 901 
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4. Muhabere trafiği 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 (•)• 

Dahilî 

Alış 

384 472 
441 690 
530 022 
557 533 
580 032 

: 

Veriş 

437 022 
473 273 
548 574 
599 477 
660 331 

Haricî 

Alış 

268 839 
263 528 
261 747 
279 176 
270 053 

Veriş 

233 788 
262 565 
261 808 
288 332 
276 899 

Toplam 

1 327 121 
1 441 056 
1 602 151 
1 744 518 
1 794 309 

Günlük ort 

3 635 
3 948 
4 380 
4 779 
5 902 

(*) Ekim sonu itibariyle 10 aylıktır. 

1963 ile 1967 yılının 10 aylık miktarları arasında % 35, 2 artma vardır. 

Hava trafik cetvellerinin tetkikinden de anlatılacağı üzere 1967 yılında uçak ve yolcu trafiğinde geçen yılla 
görülmektedir. 

önümüzdeki yıllarda bilhassa turizm bakımından uçak, yolcu ve yük trafiklerinin bugünkü duruma nazaran 
mektedir. 

Bu sebeple İkinci Beş Yıllık Plândaki hava ulaştırma tedbirlerinin yerine getirilmesi zaruri görülmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. YATIRIMLAR : 
a) Birinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında hizmetin süratle gelişmesine paralel olarak, gere 

gösterildiği şekilde beş anagrup altında program gerçekleştirilmiştir : 
1. Yeni yatırım projeleri, 
2. Geliştirme ve yenileme projeleri, 
3. İnşaat ile ilgili onarımlar, 
4. Haberleşme ile ilgili yatırımlar, 
5. İşletme ile ilgili yatırımlar. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Birinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında alman ödenek, sarf ve yatırım gerçekleşme yüzdeleri 
Yıllar Yatırım bütçesi Gerçekleşme % 

1963 
1964 ; 

1965 
1966 ' ' 
1961 •',{*.) :. 

49 347 900 
27 926 618 
22 188 620 
İ4 949 920 
10 195 000 

20 562 670 
21 862 599 
11 297 214 
12 615 369 
8 947 133 

41,6 
78,3 
50,9 
84,3 
87,7 

(*) Aralık ayı itibariyle ^İQ aylıktır. 

1966 ve 1967 yılı yatırım gerçekleşmesinde büyük artma mevcuttur. 

b) 1967 malî yılı DHMİ yatırım programı 10 195 000 Tl. sidir. Yatırımların zamanında gerçekleşmesine 
itibariyle fiilî harcama, açılan akreditifler, avans, krediler ve taahhütler dâhil yatırım toplamı 8 947 133 Tl. 
dir. Malî yıl sonuna kadar bu nisbetin % 90 ı aşacağı kanaatine varılmıştır. 

v. r) Tedbirler r: ,. .. . / • • , . . . ... .ı 

,. Genel Müdürlükle ilgili olarak 1967 yılı icra p'ânında bulunan tedbirlerden program dönemi içinde yerine ge 
olanların üzerinde çalışılarak gerçekleştirildiği; hava alanları ve akar yakit tesisleri inşaat reisliği ile D.II.M.İ. G 
larının kesin olarak ayırt edilmesi hususunda, gerekli koordinasyon yapılarak hazırlanan kanun tasarısının Yüce 
tırma Bakanlığına sunulduğu tesbit edilmiştir. ' : 

d) 1967 faaliyetleri : 
1) Genel Müdürlüğün muhtelif başkanlık ve müdürlüklerine bağlı olan icra görevleri ve bu görevleri yür 

ayrılarak' bir araya getirilmiş ve birbirleriyle .yvakiııcn ilgili olan,uçuş, kontrol, aııatamir atölyesi, elektronik atelye 
leri, «İkmal bakım ve onarım merkezi» adı ile bir baş altında toplanılmış ve 1967.Mart ayından itibaren, çalışma 
yon önlenmiş merkezî kontrol sağlanmış, malzeme tamir ve dağıtımında iktisadi usullerin tatbik imkânı bulunm 
miştir. 

Bu sistemin tatbikatından olarak : 

a) Teşkilâtın merkez ve ünitelerinde malzeme ikmal usulleri faaliyetlerinin reorganizasyonu yapılmışı ye 
lanmış ve «D'.H.M.l. İkmal Yönetmeliği» ve «İkmal usulleri Yönetmeliği» adı altında iki yönetmelik hazırlanarak 
den itibaren yürürlüğe konulmuştur. 
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Gerek iç piyasadan malzemenin satmalmarak sü ratle kullanıcı şevkini sağlamak, malî ve ayniyat formalitelerin 
kılmak ve gerekse dış kaynaklardan malzeme temin ve kontrolünü takibedebilmek için ayniyat m ahasdpliği ve d 
tir. Merkez ve üniteler elinde bulunan bilûmum malzemenin merkezi olarak kontrolünü sağlıyan bir stok kon 
kilâtta malzeme stok seviyeleri teşkil edilmiştir. 

Merkezde teşkil edilen depolarda, dış kaynaklardan temin edilen 14 000 kalem elektronik ve radar malzemesi i 
rubu yedek malzemeleri ve 2 000 kalem kırtasiye ve sıhhi malzeme olmak üzere ceman 25 000 kalem malzemenin 
görülmüştür. 

b) Teşkilâtın kuruluşundan beri sayım ve kontrolü yapılmamış merkez ve meydanlar elinde bulunan araç, ana 
teçhizatın 1967 senesi içinde kurulan ihtisas sahibi bir heyetle, sayım ve kontroları yaptırılmıştır. Böylece elde 
ve durumları kontrol altına alınmıştır. 

c) Teşküâtm en küçük birimlenine kadar pe^.onel kadroları hazırlanmış ve buna muvazi olarak anamalzem 
kanlık tamimlerine uygun olarak merkez ve meydanların büro malzeme kadroları da tamamlanmış tır. Böylece t 
anamalzeme, araç ve teçhizatın kadroları ile mevcutları doğru olarak tesbit edilmiştir. 

d) İkmal Bakım Onarım Merkezine bağlı muhabere, elektrik ve elektronik atelyesinde 1967 yılı 10 aylık dev 
merkez ve ünitelere ait 206 aded muhtelif elektronik bakım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Yapılan işıin cins, m 
teferruatı aşağıdadır. 

Yapılan işin cinsi Miktarı İş saati 

V H F alıcı - verici 
H F » » 
Vor dipol kalibrasyon 
Ölçü aletleri 
Amplifikatör ve diğer cihazlar 
Voltaj regilâtörleri 
Kristal taşlama ve ölçme 

22 
38 
15 
14 
21 
10 
86 

Aded 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

406 
544 
320 
244 
278 
152 
284 

Saat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

206 » 2 226 

Elektrik atelye teknik personelinden meydanlara giden seyyar bakım ekiplerinin ünitelerde yaptıkları bakım f 
ğildir. 
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e) İkmal bakım onarım merkezine bağlı anatamir atelyesinde 1967 yılı 10 aylık faaliyeti esnasında 80 müstalısil 
mış, merkez ve meydanlara ait araç, elektrojen grupu bakım, revizyon ve müteferrik imalâtları yapılmıştır. Yapılan 

29 aded araç kısmı ve genel revizyonu, 15 aded muhtelif motor kısmı ve genel revizyonu, 
182 aded araç bakım ve onarımı, 7 aded elektrojen grup genel revizyonu, 23 aded elektrojen grup onarımı, 7 ad 

iş makinası bakım onarımı, 59 aded elektrik makinası onarımı ile elektrik işleri, 
43 aded ahşap imalât, 
18 aded ahşap tamirat, , 
64 aded muhtelif tesviye ve makina imalâtı, 
92 aded muhtelif tesviye ve makina onarımları, 
10 aded döşeme ve terzi işi imalâtı, 
65 aded döşeme imalâtı ve tamirleri, 
20 aded oto boyanması, (Komple) 
45 aded oto boyanması, (Kısmıi) 
56 aded müteferrik boya işleri, 
47 aded yeni akü imalâtı, (muhtelif amperajlı) 
85 aded yeni akü bakım ve onarımları, ayrıca anatamir atelyesinden teşkü edilen seyyar ekiplerle meydan 

araç, elektrojen grupu, elektrik tesisatı ve makinaların bakım ve onarımları ile montaj faaliyetleri için ceman 328 

f) Uçuş kontrol kısmında bulunan iki uçak ile teşkilâta ait seyrüsefer yardımcı cihazlarının bir plân d 
nelmilel standartlara göre uçuş 'kontrolları yapılmış ve bu maksatla cem.'an 430,5 saat uçuş yapılmıştır. 

g) 1966 ve 1967 yıllarında alınan Amerikan Sürplâs araçlarından aşağıda cins ve miktarı yazılı 10 ara 
-larak hizmete alınmış ve cem'an 86 535 Tl. tamir masrafı yapılmıştır. 

Miktarı Cinsi Toplanı Maliyeti 

2 Aded Treyler Çekici 16 191 Tl. 
2 » Binek 14 222 » 
1 » Kamyon 7 332 » 
5 .» Kamyonet 48 739 » 

2. İzmir Cuma'ovası Meydanı kapatılarak Çiğli'de inşaatı tamamlanan yeni terminal binasına intikal edilm 
yapılmasına başlanılmıştır. 

3. Yeşilköy'de mevcut terminal binası dış hatlar seferlerine tahsis edilmiş ve Cfenel Müdürlükçe inşa edile 
mıştır. 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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4. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi, Fan Markcr istasyonu, Samsun Vor istasyonu, Erzurum'da Ra 
miştir. 

5. Toprak pistli olmaları sebebiyle THY A. O. İlgınca uçak seferleri durdurulan Gaziantep ve Urfa me 

6. Yeşilköy Vor istasyonu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile anlaşma yapılarak Hava Kuvvetleri 
Vor/Tac istasyonu haline getirilmiştir. Eu suretle uçaklara istikamet ve mesafe bilgilerini veren bir 
töAO tavsiyelerine göre Yeşilköy'e DME konulması bu şekilde karşılanmış ve asgari 1 000 00O Tl. lık 

7. Bağ]um VHF istasyonu servise verilmiştir. 
8. Afyon, Esenboğa, Bursa, Adana meydanlarımda pist, taksirat ve apron onarımları yapılmakta; Erz 

Yeşilköy'de baraka inşaatı devam etmektedir. 
9. Elâzığ ve Afyon'da uzak kumanda irtibatları değiştirilmiştir. 

10. Yeşilköy yol kontrol merkezi yeni konsollarla teçhiz edilmiştir. 
11. Personel yerine makina kullanılması ve kar mücadelesinin daha müessir bir şekilde yapılması m 

aracı Almanya'dan getirilmiş, iki aded damperli kamyon iç piyasadan temin edilmiş" ve iki aded kar küre 
malî yıl sonuna kadar bütün teçhizat servise verilmiş olacaktır. 

12. Seyrüsefer yardımcı ve telekomini'kasyon cildiz ve sistemleri için yedek malzeme sipariş edilmiştir. 
13. Malatya Meydanı, pistindeki çöküntüler sc'bebiyle iniş ve kalkışlara tehlike arz ettiğinden kapatıl 

14. Elâzığ Meydanının onarımı ve pistin 350 M. uzatılmasına Keban projesine dâhil olarak ödeneğin 
lanması ve inşasının Bayındırlık Bakanlığınca en kısa zamanda yapılması sağlanmıştır. 

15. Yeşilköy Hava Limanı inşaatı ile beraber, Gaziantep'te Hava Meydanı yapımı; Muğla civarında ve 

alanları inşaatı için etütlerin yapılması ve meydan yapımı işinin İkinci Beş Yıllık Yatırım Programınd 
16. Bursa Meydanı tamirat dolayısiyle trafiğe kapatılmıştır. Tamir devam etmekte olup, biter bitmez serv 
17. Yeşilköy Lokantası yeniden tefriş ettirilmiştir. 
18. Esenboğa transit salonu genişletilmiştir. 
19. Esenboğa ve Yeşilköy Şeref salonları yeniden tefriş edilmiştir. Halen ihtiyacı karşılıyamıyan Ese 

alınması uygun olacaktır. 

20. Genel Müdürlük hizmetlerinin standart hale getirilmesini sağlamak, verimi artırmak, gelirleri çoğaltm 
melik hazırlanmıştır. Eksik olan talimatların da tamamlanması üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

21. DHMl Genel Müdürlüğü ve Hatır çalışma alanlarının kesin olarak ayırdedilme'si maksadiyle gerekli 
tasarısı hazırlanmıştır. 

D. H. M. İş. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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22. Uçuş emniyeti ile ilgili olarak Hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli teknik personele verilecek tazm 
hazırlanmıştır. 

1966 yılı ile 1967 yılının 10 aylık miktarları faaliyet mukayesesi 

1966 1967 Fark 

Personel 
'Bütçe 
Yatırım ((uygulama) % 
Gelirler (8 yıllık) 
Uçak trafiği (Millî) 
Milletlerarası 
Toplam 
(Transit 
Yolcu trafiği 
Millî 
Milletlerarası 
Toplam 
Transit 
Yük trafiği (Ton) 
Millî 
(Milletlerarası 
Toplam 
Muhabere trafiği 
Millî 
Milletlerarası 
Toplam 

2 318 
60 989 951 

78,5 
7 989 847 

46 749 
20 658 
67 407 
35 200 

666 783 
305 349 
972 132 
256 551 

7 976 
7 495 

15 471 

984 848 
477 143 

1 461 991 

2 542 
59 432 521 

'% 87,7 
9 820 537 

52 980 
21 819 
74 799 
44 580 

805 843 
374 892 

1 180 735 
262 675 

8 296 
8 745 

17 041 

1 240 357 
533 952 

1 794 309 

+ 19,6 
- 2,5 
+ 9,2 
+ 22,9 
+ 13,3 
+ 5,6 
+ 10,9 
+ 26,6 

+ 20,8 
+ 22,7 
+ 21,4 
+ 2,3 

+ 4,0 
4- 16,6 
+ 10,3 

+ 25,9 
+ 16,0 
+ 22,7 

e) Yatırımların gerçekleşmesinde karşılaşılan güçlükler : 

1. Yatınım dövizleri için kotaların bekletilmesi mecburiyeti ve ikinci kotanın Ocak ayında çıkması. 
2. 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye kanunlarına göre ihale mec 
3. Teknik personel temin zorluklarıdır. 
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f) 1968 yılı yatırım programı : 

1968 yılı yatırım programı, muhtelif hava liman ve meydanların fizikî yönden geliştirilmesi maksadiyle 
danlarında lojman yapımını; kullanılmakta bulunan her türlü teçhizatın bakım ve onarımları için lüzumlu 
devamlı açık bukmdaırulmasını sağlamak maksadiyle kar mücadele vasıtaları alımını; pist, taksirat ve aproın 
makinaları alımını; SSY istasyonlarına gidiş gelişlerde faydalanılacak vasıta (jeep) alımını; etüt proje giderd 
teknik personel giderlerini kapsamakta olup, 13 500 000 Tl. dır. 

Halen serviste bulmınan ve 1968 yılında hizmete girecek bilûmum tesislerin fizikî yönden geliştirilmesi maks 
sisatlarının artırılması ile onarımların zamanında yapılmasını sağlamak ve bilhassa kar mücadele vasıtalarının 
nı mümkün kılmak zaruri görülmektedir. 

g) ikinci Beş Yıllık Plân : 
Havacılığın süratle gelişmesi karşısında plânlı bir şekilde çalışma ile ileri memleketler seviyesine ulaşılm 

IGAO ((Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı) tavsiyeleri göz önünde tutularak 1968 - 1972 İkinci (Beş Y 
lışmalardaki ilke ve hedefler aşağıda gösterilmiştir. 

1. Ana ilkeler : 
a) Artan yolcu, yük ve uçak trafiğini karşılamak, 
b) Mümkün mertebe fazla kapasite yaratmamak ve eldeki kapasiteden tam yararlanmak, 
c) İşletme hizmetlerini en uygun şekilde yürütmek, 
2. Hedefler : 
a) Uçuş emniyetini artırıcı tedbirler almak, 
b) Hava meydanları ile bilûmum tesislerin teçhiz, tesis, tevsi, ıslâh, bakım ve onarımlarını yapmak, 
c) Gelirleri artırmaktır. 
4. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
a) Harcamalar, plân ve programlara uygun olarak zamanında yapılmaktadır. 
b) 580 sayılı Kanonun 13 ncü maddesi gereğince 5 000 Tl. Millî prodüktivite merkezine ödenmiş, beynelmil 

üyelik aidatı olarak 2 700 Tl. nm transferi için teşebbüse geçilmiş ve Emekli Sandığına yapılan ödemelerin ise 
de oldoığu görülmüştür. 

c) Başbakanlığın 1960 tarihinde verdiği emir esasları dâhilinde DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve 
leri için gerekli ödeme yapılmaktadır. 

d) 1967 yılı Bütçe Kamunu ile genel müdürlüğe 50 000 Tl. geçen yıllar borçları ve 230 000 Tl. da ilâma 
Tl. ödenek verilmiştir. Dışardan ithal edilen malzemeler için açtırılmış bulunan akreditif bedellerinin mahsuplar 
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'mal bedelleri eşhas borçları hesabına intikal etmiştir. Halen 6 400 000 Tl. karşılığı belge mevcut bıılıunmakta ol 
geçen yıllar borçları maddesine konulan 10 000 Tl. ile, mahsup işlerini tamamlamak imkânsızdır. Bu borçların h 
da mahsup için gerekli tahsisatın verilmesi uygun olacaktır. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

5. Geçen yıl bütçe uygulaması : 

a) 1967 cari yıl bütçesinin bölümlerindeki mevcut ödenek sarflarının geçmiş yıllardaki tatbikatları nazarı 
tasarrufa riayet edilmek suretiyle yapılmakta olduğu; 1967 yılı son ayları harcamalarının mübrem ihtiyaçları kar 
mına yakın bir kısmının sarf edileceği; cari harcamaların Bütçe Kanunundaki esaslara ve Maliye Bakanlığından 
nel giderleri hariç) % 10 tasarrufla yapıldığı; artması muhtemel ödeneğin ihtiyaç fazlası olarak sarf edilmesi cih 
miştir. 

1967 yılında ek ödenek talebedilmemekle beraber geçen yıllar borçları maddesine 1 735 000 Tl. lık (bir aktarma 
b) Kasım sonu itibariyle harcamalar şöyledir : 

Tahsis Sarf % 

Cari harcamalar (A/ l ) 46 323 620 29 636 084 63,9 
Yatırım harcamaları (A/2) 10 195 000 8 947 133 87,7 
Transfer harcamaları (A/3) 2 614 423 1 880 605 71,9 

ALTINCI BÖLÜM 

6. — 1968 yılı Bütçe incelemesi : 
a) .1)11 Mî Genel Müdürlüğü, 1968 yılı bütçe kanunu tasarısında teklif etmiş olduğu ödenek talepleri tasarru 

lanmış ve ihtiyacın altında kalmıştır. 
b) Bakım, onarını hizmetleri için talebedilen tahsisat plân ve projelere bağlı olmakla beraber, plânlanmış işl 

da değildir. 
c) Teşkilâtın inkişafına göre, gerek teknik gerekse idari personel mevcudunda artırma yapılması zaruri okluğ 

alınması; personelin branşları ile ilgili kadrolarında çalışın alarmın sağlannıası ve torba kadro sisteminin kaldırılm 
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kadrolarının tatbiki zaruri görülmektedir. Bu şartlar altında hizmet aksatılmadan tasarruf yapılması mümkün 
Müdürlüğünce de dikkate alınarak; merkez, meydanlar ve seyrüsefer istasyonları teşkilât ve kadrolarının hazı 

d) Teşkilâtın arz ettiği hususiyet dolayısiyle 1968 yılı (L) cetveline alman maaşlı teknik kadrolarda, 1 tek 
(i mühendis ve 1 mimar ile 25 aded küçük kadrolu, idari memur bulunmaktadır. Bugünkü maaş statüsüne naz 
yılı Kararname ve idari memurlarında fi)) cetveli ücretli kadrolara akması nazarı dikkate alınmış olduğundan 
bırakılması düşünülmemektedir. 

e) Ayniyat işlerinin ehil personel tarafından yürütülmesi, teknik personel ihtiyacının kısmen takviyesi bakı 
nun ilâve edildiği görülmüştür. Bu kadrolar bilhassa mevcut personelin terfileri için yeterli değildir. 10195 sa 
personel de yüksek kadroların azlığı sebebiyle tatmin edilememektedir. 

f) Teknik elemanlara verilen ücretlerin tatmin edici olmaması sebebiyle; hava trafik kontrol, Muhabere ve 
olunan (26) teknik personele, 1108 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükümlerine göre vekâlet görevi verilmekte 

Bu günkü şartlar altında, 1968 yılı içinde de ihtiyaca göre aynı kanun hükümlerinden faydalanılması uygun 

g) Dış seyahatlere ait hizmetlerin, (ICAO) Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının yapmış olduğu toplantı 
gidiş, geliş vasıta ücretleri için ödenek alınmadığı ve şirketlerden (PAS) temin edilerek personelin ücretsiz seya 
tir. 

h) Döşeme ve demirbaş masraflarını karşılamak üzere verilmiş bulunan ödeneğin lüks ve israfa gidilmeden s 
ni bakımından standardizasyona gidildiği görülmüştür. 

Terminal binalarmdaki şeref salonları ve yolcu salonlarının, bu mahallerin özelliklerine uygun olarak standar 
tefrişi uygun olur kanaatindeyim. 

i) DHMİ Genel Müdürlüğünde mevcut 289 araçtan aşağıda belirtildiği şekilde istifade edilmekte olup, mi 
tir. 
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Araçların kullanma şekilleri 

(1 on el 'maksatlı : 
Binek 

Kamyonet 4.'> 
Otobüs .17 
Kamyon 14 
itfaiye kurtarma -1 
Söndürücü -r> 
Ar az öz 1;"> 
Ambulans 'K> 
Paletli kar aracı i~ H 

Toplam 1 94 

Özel maksatlı : 
Kar küreme kamyonu 4 

G raydcr 2 
Traktör :>-'} 
Pist süpürücü 11 
İş, ve inşaat maki nal arı 4- 45 

Toplam 95 

(lemel toplam 280 
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j ) Araçların kullanma mahalleri : 

Kar Meydan Yangın 
Mahalli 

Adana 
Afyon 
Antalya 
Bursa 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Esenboğa 
Genel Müdürlük 
izmir 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Van 
Yeşilköy 
Depo ve Ati. 

Toplam 

Nakil 

3 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
5 

33 
39 

8 
3 
4 
2 
3 

23 
1 

139 

mücadele 

1 

3 
8 

2 
8 

22 

hizmet 

7 
o 

1 

o 

o O 

13 
2 
4 
1 
o o 
1 
2 

14 
4 

61 

inşaat 

1 

3 

1 

12 

Ambulans 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

16 

söndürme 

o o 
1 
1 
2 

2 
1 
2 
7 

5 
2 
2 
2 
2 
7 

39 

Top 

• 

k) Meydanların ve seyrüsefer istasyonlarının şehirlerden uzak olması ve buralarda çalışan personelin Genel 
birçok taşıtın kullanılmasını ieabettirmektedir. Elde yeter miktarda taşıt bulunmadığından, büük bir kısım 
yapılmakta olup, taşıt kirası için 1967 yılında ödenecek miktar 988 000 Tl. sini bulacaktır, ilerdeki inkişafla 
ücretlerinin artacağı bir hakikattir. 

Bu duruma bir son verilmesi maksadiyle taşıt alımı için ileriki yıllar yatırım programlarına gerekli tahs 
tedir. 
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1) Akaryakıt ve petrol ürünleri ile ısıtma masrafları tesbitinde yeni tesisler nazarı dikkate alınmış ve buna 
desine konulmuştur. Kalorifer olmıyan meydanlarda Hava Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarının ısıtma ihtiya 
ilgili maddesine konulmuştur. 

m) Yayın giderleri maddesine konulan ödenek ile yeni kurulan DHMÎ kütüphanesi için lüzumlu kitapla 
edilmiştir. 

n) Bütçenin gerek dairesinde hazırlanışında ve gerekse Maliye Bakanlığında yapılmış olan incelemelerde, ta 
kısılmış olması neticesi, yeni bir indirimin yapılması mümkün görülmemektedir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7. — Dilek ve teklifler : 

a) Devlet Hava Meydanla n İmletmeni Genel MüdüHüğü (DIIMİ) ile Bayındı Hık Hakanlığı Hava. Alanları ve 
ği (HATIR) nirı çalışma alanlarını kesin olarak ayırdetmck maksadlyie hazırlanan kanım tasarısının biran önce ka 

b) Hava liman ve meydanları ile muhtelif mevkilerde yapılan tesisleri inşa eden ve kurulan sistemlerin işletme 
arasında koordinasyonun yeterli şekilde sağlanma1 naşı neticesi tesislerin işletmeye açılması anında gerekli tadiller iç 
müşahede edilmiştir. Yukarıda adı gecen kanun değişikliği, bir dereceye kadar bu mahsurları önlerse de, işletic 
ki koordinasyonsuzluğa mâni olacak tedbirlerin alınması temenni edilir. (Bu husus plân tedbirlerinde de yer almı 

c) Büyük masrafla yurt dışında ve .1)1 fAli Havacılık Okulunda yetiştirilen, özel ihtisasa sahip pek çok teknik 
den ayrıldığı müşahede edilmiştir. Genel Müdürlükten bu personelin ayrılma sebebi, ücretlerin özel. sektör imkânl 
sahibi bu personelin ayrılmalarının önlenmesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uçuş ve ba 
şan personele verilecek tazminat ve tanınacak haklara dair kanun tasarısının bir an evvel Yüce Meclise sunulması z 

d) Avrupa ile Uzak - Doğu arasındaki tabiî ve kısa hava yolunun memleketimiz üzerinden geçmesi avantajın 
yatırımlarına önem verilmeli, hava yolu şirketlerinin yurdumuz üzerinden sefer yapmaları teşvik edilmeli ve kola 
le memiekoriıınlze girecek döviz miktarının artırılması temin olunmalıdır. 

e) Mevki itibariyle Ortadoğunun en mühim meydanı olan Yeşilköy Hava Limanı pist, Apren (uçak park sah 
yetersizliği sebebiyle 1!)68 yılında başlıyacak Yeşilköy Hava, Alanı insaaıtının en kısa zamanda bi/tirdmesi zaruridir. 
nun en mühim merkezlerinden birisi olan Gaziantep'te meydan yapımının İkinci Beş Yıllık Plâna, girmesi 

f) Memleketimizde ticari hava .nakliyatı ile meşgul, yegâne şirket olan THY. A. O. lığının, iç. hatlarda, kullana 
yıllar plânlarına paralel olarak; Samsun, Trabzon, Madalya, ve Van hava alanlarının jet uçakları istifadesine elveri 

g) Memleketimizdeki hava meydanlarının ekserisi İÜ ilâ '10 sene evvel inşa edilmiştir. ] kim ve onarımlarının 
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bebiyle bu meydanların elden çıkacağı veya ıslahları için büyük ödeneklere ihtiyaç göstereceği bir hakikattir 
diyle, her yıl onarım ve bakımlar için lüzumlu ödeneğin bütçede yer alması uygun olur kanaatindeyim. 

h) Meydanların devamlı olarak açık bulundurulmasını temin maksadiyle ihtiyaç bulunan ve İkinci Beş Yıllık 
lanan 52 adcd muhtelif cins kar mücadele vasıtasının alınması için gerekli tahsisatın, önümüzdeki yıllarda yatır 
dur. 

i) Havacılığın inkişafındaki sürat göz önünde bulundurularak meydanların, seyrüsefer yardımcı tesislerinin 
mecilik esasları dahilindeki kadroları, yeniden hazırlanmış ve son şeklini almıştır. Kadrolarda gösterilen person 
mektedir. Bu konunun kısmen olsun halli maksadiyle meydanların ve seyrüsefer yardımcı istasyonlarının merke 
menniye şayandır. Esenboğa hariç bütün meydanların personeli noksandır. 

j) Memleketimizde hava trafiğinin en kesif olduğu iç hat Ankara - İstanbul yom olup, bu mesafe mevcut u 
edilmektedir. 

İstanbul'dan Ankara'ya bu kadar kısa bir zamanda gelinin esine, rağmen, Esenboğa - Ankara arasındaki karayo 
ticesi bu mesafe 45 dakikadan az bir zamanda katedilomemektedlr. 

Bu yolun ıslahı için hazırlanan plânların biran evvel, tatbiki maksadiyle, Ulaştırma Bakanlığınca gerekli te 
mektedir. 

k) Teşkilât kadrolarına muvazi olarak, bu teşkilâtta çalışma düzenini sağlayacak ve tesislerin bakım, korun 
muhtelif rehberler hazırlanmış ve hazırlanmakta olduğu görülmüş işletmenin standart hale konulmasında büyük 
memnuniyet verici olmuştur. 

1) DIIMİ Genel Müdürlüğünce memleket haricinden temin edilen malzeme mal bedelleri için açılan bâzı a 
muhtelif sebepler, yılı içinde yapılamadığından eşhas borçlarına İntikal etmiş bulunmaktadır. 

.1.9(55 - 1966 - 1967 yıllarından mahsubu yapıhımıyan ve eşhas zimmetine alınmış 6 400 000 Tl. lık beigo mevcu 
Adı geçen belge mahsuplarının yapılabilmesi maksadiyle 1968 >:nalî yılı bütçesinin P,6.t;00 ınadde-ıine konulmak 

ise de, yalnız 10 000 Tl. lık bir ödenek alınabilmiştir, Geçen yıl borçları maddesine konulacak tahsisat, mahsu 
gösterilmesi için kullanılacağından, bir malî külfet tahmil, etmiyeeektir . Bu sebeple birikmiş belgelerin mahsup mu 
rekli ödeneğin verilmesi uygun olacaktır. 

m) 19G8 yılı plân tedbirlerinde öngörüldüğü gibi, hava alanlarındaki yer hizmetlerinin daha muntazam, ve 
mak; çeiştli memleketlerde tatbik edildiği gibi iiandling ve Akaryakıt- Şirketlerinden işletme müsaadesi karşılı 
yatırımlarına karşı gelir temini gayesiyle hazırlanmış bulunan Bandling Yönetmeliğinin süratle tatbikata konulm 

n) 984 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi, DIIMİ Genel Müdürlüğü bütçe kanını tasarısının hazırlanmasından 
yacı bulunan kadrolar (D) cetveline ilâve edilememiştir. 
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Ekli listede görülen (18) aded kadro yükseltilmesi ve 10 aded yeni kadro ihdası iein bütçe kanım tasarısının 
ğişikliğin yapılması ve karşılığı olan 280 800 Tl. nıu 12.210 maddesine ilâvesi, yetişmiş personelin diğer teşekküller 
manda senelerden heri terli edemiyen ihtisas sahibi elemanların ücretlerinin yükseltilmeleri sağlanmış, olacaktır. 

Sayın Komisyon üyelerince bu hususun müspet karşılanacağını ümidederim. 

Kadro yükselmesi 

Unvanı 

Kaptan Pilot 
» » 

Elektronik teknisyen 
» » 
» » 
» » 
» » 

VOR baş teknisyeni 
» » 

İLS baş teknisyeni 
» » 

Elektronik âmiri 
» » 

Uçak Elektronik Tek. 
Müdür 

Miktarı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Kadrosu 

1 250 
1 250 
1 250 
.1 100 
1 100 
1 .100 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
1 250 
1 250 
] 100 
1 250 
1 250 

YEKÛN 

Yükselişi 

l 
1 
1. 
1 
1 
.1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 
1500 
750 
750 
500 
500 
500 
750 
500 
750 
500 
750 
500 
500 
750 
500 

Fark 

500 
250 
500 
Ö50 
400 
400 
250 
500 
400 
500 
400 
500 
250 
400 
500 
250 

1 
t 

f 

12 

88 
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Unvanı 

Yeni ihdaslar 

Miktarı İstenen kadro 1 yıllık tu 

Hava seyrüsefer müdürü 
» » 

Meydan müdürü 
» » 

Radar teknisyeni 
» » 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 
1 750 
1 500 

21 000 
18 000 
21 000 
18 000 
42 000 
72 000 

YEKÛN 192 000 

îcmal 
Kadro yükselişleri tutarı 
Yeni kadro ihdasları tutarı 

GENEL YEKÛN 

88 800 
192 000 

280 800 

c) Uçuşların emniyetle jyapılmasında rolü büyük olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
ve son Kıbrıs hâdiselerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile teşriki mesaisi takdir edilecek şekilde olmuştur. 

Keyfiyeti yüksek komisyonun takdir ve tensiplerine saygılarımla arz ederim. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/430 
Karar No. : 104 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 19(57 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen (Devlet Ha 
dürlüğü 19'68 yılı Bütçe kanunu tasarlısı) Ulaştırma Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de k 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için ( 
üzere 46 730 923 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13 500 000 lira, sermaye 
de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzene 1 313 772 lira ki, toplamı olarak (51 544 695 lira ödenek teklif olunm 

Bu yıl istenen ödenek, ıgoçen yıla nazaran 3 430 495 lira artış göstermektedir. Bu artış, 1968 yılı programının 
nin ımuıhtelif hava liman ve (meydanlarında yapılmasını öngördüğü hizmetleri, (sağlamaktan ileri gelmektedir. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşmel 
niş Ibilgiler vermiştir. Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü, hava liman, meydan ve tesislerinin 
trolü ve ihavacılıkla ilgili tclekoımünkasyon 'hizmetlerinin ulusal ve uluslararası eısaslara uyarak teknik ilerlem 
6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. Memleketimizde hava ulaştırana hizmetlerinin emniyetli, ekonoimik, intizam 
nında, hava savunması hususunda da (büyük hizmetleri vardır. İdarenin 'bu önemli hizmetleri için yetişmiş e 
ladır. Bu ihtiyacı gidermek için 1959 yılında kurulmuş fbulunan Havacılık Okulundan fayda lan ildiği gibi, Al 
'burslarla Amerika'da personel yetiştirilmektedir, 

Hava trafiğinin emniyeti iyi bir muhabere sistemine 'dayanır. Kurulan ve kurulmaya çalışılan istasyonlarla 
yılı programlarında öngörülen hizmetlerin yıl sonuna doğru % 90 nı 'bitirilmiş olacaktır. İkinci Beş Yıllık Plâ 
şılmak için çalışmalar ilerlemiştir. Önümüzdeki yıllarda hava liman ve meydanları daha -büyük uçakların emniy 
larını sağlıyacak tesislerle donatılacaktır. Bu suretle Genel Müdürlük hem hizmetlerini daha iyi 'başarmış, hem 
Komisyonumuz, görüşmeleri yeterli hularak maddelerin müzakeresine ıgeçmiştir. 

Malddclorin ımüzakeresinde; birinci maddeye bağlı (A/J) işaretli cetvelin 12.000 nci bölüm 12.210 ncu (hizme 
veline eklenen ve bâzı kadroların yükseltilmesi sebeibiyle ilâvesi gereken ücretlerin karşılığı olarak 280 800 lir 
'bu değişikliği ile kabul edilmiştir. (A/2) işaretli cetvel aynen kalbul edilmiştir. (A/3) işaretli cetvel ise 35.000 n 
mur ve Müstahdemleri Yardım ve Biriktirme Sandığına) maddesine eksik hesalbedilmiş yelmek ücretinin karşılı 
(A/3) işaretli cetvel, dolayısiyle birinci madde cetvellerinde yapılan 'bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

1). H. M. İŞ. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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İkinci madde, 'birinci maddeye yapılan 'bu ilâveler sebebiyle ve dengeyi sağlamak amacı ile 72.000 nci bölüm 
den nakit) maddesine 34-5 800 lira eklenmek suretiyle bu değişik şekli ile kabul 'edilmiştir. 

Tasarının 3 ncoi maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
Dördüncü ımadide, madde metni aynen, bağlı eetveli değiştirilerek kabul edilmiştir. 
'5, 6, 7, 8, 9, ve 10 ncu maddeler ve (bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
•Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

, Y. Köker 

Çanakkale 
8. İnan 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Başkan V. 
Aydın 

1. Cenap Ege 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. §. Koç 
Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

N. Eroğan 

Kütahya 
M. Erez 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 
Balıkesir 
E. Güreli 

Eskişehir 
1. Angı 
İstanbul 

M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Samsun 

Söz hakkım mahfuzdur 
Y. Akal 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

1. Yeşilyurt 

Adıyam 
M. A. At 

Balıkes 
F. Islim 

Giresu 
İ. E. Kilı 

İzmir 
İ. Gürsa 

İmzada bulu 
Niğde 

K. Bayh 
Samsu 
8. Kıl 

Trabzo 
Söz hakkım m 

A. R. TJz 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
46 730 923 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 13 500 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A./3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere .1. 313 772 lira ki, top
lam olarak 61 544 095 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
geliıuc.., ,j ^.ı \h) ü.varet'i.1 oetveKie gösterildiği üzere 61. 544 695 lira olarak 
tah min edil mistir. 

MADDE 3. •—• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve taıhsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 30. 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe 
Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDİ-1] 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün kur id usu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 0686 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenle,]" 1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

D. H. M. İs. Gn. M d. 
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| BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Devlet Hava Meydanları işletm 
Bütçe kanu 

MADDE 1. — Devlet Hava Mey 
1968 yılı cari harcamaları için (A/ l ) 
47 011 723 lira, yatırım harlamaları 

İ
rildiği üzere 13 500 000 lira, Sermay 
de (A/3) işaretli cetvelde gösterildi 
olarak 61 890 495 lira ödenek verilmiş 

MADDE 2. — Devlet Hava Mey 
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetv 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —• Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MA DDK 5. — Tasarının 5 nci m 

Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgi
li oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye; 

b) 1928 -1966 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2), ve 
(A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde

sine ; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap-
mıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma, Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A, Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

İçişleri Bakanı 
F. Sülcan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 6. — Tasannm 6 nca m 

MADDE 7. — Tasannm 7 nci m 

MADDE 8. — Tasannm 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu m 

MADDE 10. — Tasannm 10 «co 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Ticaret Bakanı 
B. Dagdaş 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Ba 
8. T. Mnftü 

Millî Eğitim 
/. Ertem 

Ulaştırma B 
& Bilg 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.41Q Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 Uçuş tazminatı 

İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 
!l 2.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

1 001 

1 
1 000 
10 201 

10 200 
1 

3 600 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 589 005 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli! görev yollukları 40 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 275 000 
32.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları; geçici 

görev yolluğu 1 
12.815- Sözleşmel'î personel geçici ^örev yolluğu 15 000. 

1 001 

1 
1 00Ö V 
13 081 

13 080 
1 

1 

3 600 

765 004 : 

40 000 
325 000 • 

1 
20 000,, r 

DVH. M. 1§. Gn. Md. Bütçesi (S.* Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

13.000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
İ 2.832 Kongre ve konferans yolluğu 
J 2.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi» yolluğu 
12.849 Kontrol uçağı personeli geçiei görev yol

luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 595 002) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçiei görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
] 2.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçiei 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 170 002) 

YÖNETÎM GÎDEBLEBÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye ahmlaın güderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 i 
1 

000 

1 

50 000 

25 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

10 000 
150 000 

1 

50 000 

40 000 

50 000 
1 

1 

13 000 , 

1 827 001 

57 000 
60 000 

4 326 501 

70 000 
60 000 

1 

I 

1 492 001 

57 000 
55 000 

4 02 

D. H. M. f§. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 



- $ 3 -

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyi'm alımları ve giderleri ' 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve gi

derleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

300 000 
30 000 

.1 300 000-
80 000 

1 

825 000 

30 000 
60 000 
700 000 
30 00 
5 000 

175 000 

125 000 

40 000 
10 000 

527 000 

15 000 
450 000 
60 000 
2 000 

Hükümetç< 
Madde 1 
Lira 

270 000 
30 000 

1 000 000 
80 000 

1 

830 000 

35 000 
60 000 
700 000 
30 000 
5 000 

175 000 

125 000 

40 000 
10 000 

417 000 

15 000 
350 000 
50 000 
2 000 

D. H. M. tş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri! 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Keşim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kamunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
( Tüzüğün 119 nıcu maddesinin gerektirdiği 
, , giderler 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

822 500 

6 500 

816 000 

150 000 

12 202 002 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

1 106 000 

6 000 

1 100 000 

1 

9 542 

16 000 

16 000 

2 

30 001 

1 
30 000 

D. H. M. î§. Gn. Md. Bütçesi (3. Sayısı .- 1049) 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

34.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.634 Kira giderleri 
Ü4.635 ' Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onar

ma1 giderleri 
14.638 ' Kurtarma ve yangın araiç ve gereçleri iş

letme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderler 

(Meydan hizmetleri giderleri toplamı -. 
9 087 950) 

120 000 190 000 

20 000 
100 000 

50 000 

12 016 000 

220 000 
5 200 000 
1 100 000 
1 962 000 
599 000 
50 000 

2 500 000 

160 000 
25 000 

15 000 
175 000 

35 000 

9 287 950 

170 000 
3 540 000 
1 000 000 
1 500 000 
552 950 
40 000 

2 100 000 

160 000 
25 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

.14.640 Handling lokanta, kantin ve benzeri iş
letme giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GÎDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Anatamir atölyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratu varları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

İ 6.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

200 000 

70 000 

15 000 

15 000 

1 175 000 

350 000 
100 000 
725 000 

1 275 000 
200 000 

75 000 

5 000 

15 000 

923 000 

1 018 

350 000 
48 000 
525 000 

i). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. KSayısı : 1049) 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği Hükümetçe istenen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madd 

Lira Lira Lira Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

29 211 548 

4 326 501 

12 202 002 

1 275 000 

47 015 051 

32 149 

4 020 

9 54 

1 018 

46 730 

D. H. M. İş. Gri. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

21.511 
21.512 
21.513 

22.511 
22.512 
22.513 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

522 000 

50 000 
430 000 
42 000 

3 610 000 

2 840 000 
705 000 
65 000 

522 000 

3 610 000 

6 068 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lira 

735 000 

50 000 
640 000 
45 000 

3 965 000 

3 150 000 
685 000 
130 000 

735 

3 965 

8 800 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ' 

23.511 Makina ve teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

6 068 000 8 800 000 

3 965 000 
1 085 000 
1 018 000 

522 000 

3 610 000 

6 068 000 

10 200 000 

7 295 000 
505 000 

1 000 000 

73 

.3 96 

8 80 

13 50 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

19 
1967 Ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 100 000 450 0 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 100 000 450 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 7 700 17 7 

BA filMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE-
I y MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.710 Beynelmilel sivil' hava limanları birliğinle 
üyelik aidatı 

•34.720 Beynelmil'el Hava Trafik Kontrolörler 
Birliğine üyelik aidatı 

H - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

2 700 

2 700 

510 449 

12 700 

2 700 

10 000 

435 0 

D. n . M. İş. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 
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1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lifca 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 285 639 

35.210 Yo 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 7 500 

170 689 
50 000 
45 000 
20 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 DHMl Memur ve Müstahdemleri1 Yardım 
ve Biriktirme Sandığına 217 260 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 2 8 1 000 

36.300 Geçen yıllar borçları 50 000 

36.400 ilâma bağlı borçlar 230 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 1 000 

D. H. M. tş. Gn. Md. Bütçesi <S. Sayısı 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

327 652 

172 652 
75 000 
60 000 
20 000 

7 420 

100 000 

10 000 

400 000 

411 

1 000 
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. . , . , • . . - , 1967 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 100 000 450 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 7 700 1 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Böjümü toplamı 510 449 43 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 281 000 411 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 899 149 1 313 

D, H. M.,% Gn. Md. Bütçesi (S., Sayısı : 1049) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

72.000 

62.125 
62.146 
62.211 
62.212 
62.213 
62.214 

B/2 — Vergi dışı gelirleri 
İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma konaklama gelirleri 
Handlin'g gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri 
B. mesaj gelirleri 
İşletme çeşitli gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar, 

62.000 
63.000 
72.000 

72.100 

72.400 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 

İŞLETME GELİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

B — CETVELİ 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lira 

2 500 000 
6 500 000 

70 000 
1 

120 000 
2 600 000 

500 000 

1 

37 624. 198 

8 200 000 

11 790 001 

500 001 

45 824 198 

11 790 001 
500 001 

45 824 198 

58 114 200 

2 650 000 
7 200 000 

75 000 
1 

135 000 
3 000 000 

610 000 

1 

39 874 693 

8 000 000 

13 060 

610 

47 874 

13 060 
610 

47 874 

61 544 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1049) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 1 . 3 . 1956 6686 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Hava Seyrüsefer Müdürü 
Hava Seyrüsefer Müdürü 
Meydan Müdürü 
Meydan Müdürü 
Radar Teknisyeni 
Radar Tek 
Elektronik 

> 
,» 
» 
» 

Elektronik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nisyeni 
Teknisyen 

» 
» 
> 
> 

Teknisyeni 
> 
» 
:» 
» 
» 
» 

Teletayp Teknisyeni 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
12 
19 

9 
7 

10 
4 
5 
2 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 750 

M 500 
1 750 
1 500 
1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

— 64 — 

C - CETVELİ 

ÖZETİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilât ve 

D — CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Teletayp Teknisyeni 

6 > 
1 Telefon 
2 » 
3 > 
4 > 
5 » 
6 > 
1 Anten 
3 » 

5 Kablo 
6 > 
1 Radar 
2 » 
4 » 

Teknisyeni 

Teknisyeni 
» 
» 
» 

Teknisyeni 
» 

Teknisyeni 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
950 
800 
700 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 

Mem 

Makina 
» 
> 

» 
Elektrik 

» 
» 

Elektrik 
> 

İnşaat 

İLS Başt 

.D. H. ıM. k G!n. (M d. (Bütçesi (S. iSyısı : 1049) 
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D. Memuriyetin ııev'i 

2 AOC 'Şefi 
3 İşletme Şefi 
3 Apron Şefi 
3 Hendling Şefi 
2 Teknik Kontrolör 
1 Hava Trafik Kontrol Âmiri 
3 Hava Seyrüsefer Trafik 'Şefi 
4 Hava Seyrüsefer Trafik Şefi 
3 Hava Trafik Uzmanı 
1 Hava Seyrüsefer Müdürü 
3 Seyrüsefer Koordinatörü 
3 S. Seyrüsefer Yardımcı Ci

hazlar Şefi 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde Öödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti 

1). H. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Syısı : 1049) 

Aded Ücret 

!)5t) 

I). Memuriyetin ııev'i Aded Ücret 

2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
o 

2 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

100 
950 
950 
950 
100 
250 
950 
800 
950 
250 
950 

3 
3 
r 

4 
4 
2 
3 
5 
6 
(5 
7 

Kule Şefi 
Apron Şefi 
Işıklandırma Şefi 
Yüksek gerilim Şefi 
Atölye Şefi 
Elektronik Uzmanı 
İsi etme Koordinatörü 
Hek. Mal. Ayniyatçısı 
Ayniyat Kayıtçısı 
Ayniyat Defter Kayıtçısı 
Ayniyatçı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
> 1 

» ) 
4 

950 
950 
800 
800 
800 

l 100 
950 
700 
600 
600 
500 

Muhasebe Müdürlüğü 
Muhasebe Müdür Muavini 1 250 

]). Memu 

î 
1 
2 
o 

5 
o 

4 
5 
7 
8 
(> 
i 

8 
8 

Sorumlu 
Saymanlık 

» 
Veznedar 
Veznedar 
Muhasebe 

» 
» 
» 
» 

Muhasebe 
Muhasebe 

» 
Daktilo 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül bu bütçe için 

Bölüm Madde 

13.000 

14.000 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.390 Diğer alım ve giderler : 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, akümülâtörcü, kaynakçı, boyacı, ozalit 
yardımcılarına verilecek süt, yoğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 

HİZMET GİDERLERİ : 
14.632 Ulaştırma giderleri : 

Meydanlar arasında ve meydanlarla yabancı meydanlar arasındaki PTT İdaresinden (kiralanmış ve k 
delleri bu tertipten ödenir. 

14.634 Kira giderleri : 
Taşıt tahsis edilemiyen meydanlarda şehirle meydan arasında personel nakli için kiralanacak vasıta 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
T.H.Y. Genel Müdürlüğünden istihdam edilen kontrol uçakları kaptan püotlan için, anlaşmasına gör 
ödemeler ile 2 aded kontrol uçağı ve uçak koltuk sigorta bedelleri de bu tertipten ödenir. 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri yerlerin Genel Müdürlükçe çalıştırılmak zoru 
çalıştırılacak personelin yevmiye ve fazla çalışma haklan ile kanuni prim ve tazminattan, İş Kanun 
nunlan gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bilûmum yiyecek, içe 
pılması gerekli büfe, büvet, sabit tesis ve döşeme demirbaş bedelleri bu tertipten ödenir. 

23.512 Taşıt alımları : 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

10 Arazi binek (4 kişilik) 

1 Ambulans (Arazi) 
veya Ambulans 

4X4 

4X4 
4X2 

1 Afyon, 1 Elâzığ, 2 Esenboğa, 
Erzurum, 1 Sivas, 1 İzmir, 1 Van 
Erzurum 

2 Ye 

D. H. M. îş. Cm. Mel. Bütçesi (S. Syısı : 1049) 
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A'ded Cinsi 

1 [Binek 
23 Binek 

i 8 (Binek 

11 'Binek 

iB'iııek 
OBinek 
Kamyonet 

6 'Kamyon ot 

Kamyonet 

T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Markası 
Beherinin fiyatı 

Alındığı tarii'h Lira K. 

Chevrolet Staıtion "Wagon 
Willys Station Wagon 

5 -adedi 1962 model 
18 » 1953 » 
Wiıl'lys Üniver'sal Jeep 
2 adedi 1966 model 

16 » 1960 » 

Ohevrolöt Staıtion Wagon 
3 adedi 1958 model 
5 » 1960 » 
3 » 1963 » 

Ford Minibüs 1962 
înter Panel (Metro) 1959 
Willys Pick - Up 
4 adedi 1958 nno'del 
2 » 1953 » 

Chevrolet Pick - Up 
5 adedi 1964 model 
1 » 1958 » 

İnter Pick - Up 
1 adedi 1962 model 
2 » 1962 » 
2 » 1961 » 

29 . 8 . 1960 

24 .11. 1962 
I)IIY. 195« 

27 . 6 . 1966 
23. 1 .1960 

1.2. 1959 
24 . 11 .1960 
16 . 7 . 1963 
17. 2 .1966 
4. 4 .1966 

6.11.1959 
DHY. 1956 

7.8. 1964 
1. 2 . 1958 

15 . 3 . 1966 
12 . 4 . 1963 
4 . 5 . 1966 

50 000 

19 290 

Merkezde O e 

Merkez 6, Es 
rum 1, Antal 

34 500 Merkez 1, Es 
36 290 71 1, Adana 1, 

Erzincan 1, D 

22 194 46 
19 290 
65 000 Merkez 6, Es 

Merkez 2, (Sü 
.Merkez 1, E'se 

12 141 81 

40 000 

Merkez 1, Es 
rum 1. 

Esenboğa 1, 
yon 1. 

Gd 909 41 (tfürplâs) 
34 958 23 

(Sürplâs) Me 

1). H. M. İş. On. uVtd. Bütçesi (S. %ısı : 1049 
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Aded Cinsi Markası 

Beiherinin fiyatı 
Alındığı tarlih Lira K. 

12 Kanıvonet 

Kamyonet 
Kamyonet 

6 Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 
Kamyon 
Kamyon 

Kamyon 
Kamyon 
Amibulân* 
Amlbulâns 

Ambulans 
Ambulans 
Ambulans 

Dodge Pick - Up 
3 adedi 1953 model 
9 » 1966 » 

Wolks AYagen Piek - üp 
Ford Pick - Up 1959 

Mercedes - Benz. 
4 adedi 1960 mode'l 
2 » 1961 » 

Bu&sing 
Ford 
3 adedi 1958 (model 
1 » 1963 » 

Chevrolet 1947 m'odel 
Marglrus 1959 'model 
îriter Damperli 1960 model 
Ford 

1 adedi 1946 m'odel 
2 » 1959 » 
5 » 1963 » 

'CMC. 1942 Model 
Dodge (Çeker) 1959 
Mercedes, Benz. 1958 model 
Wolks Wagen 1960 model 

Austin 1947 model 
înter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 

12. 6 .1962 
14 . 10 . 1966 

24. 2 .1960 
4 . 5 . 1966 

27 .10 .1960 
4 . 1 . 1961 

DHY. 1956 

19 . 2 . 1958 
1963 

DHY. 1956 
10. 1 .1964 
5 . 1 . 1962 

DHY. 1956 
1962 - 1966 
10 . 2 . 1964 
DHY. 1936 

4 . 5 . 1966 
25. 8 .1958 
24 . 2 . 1960 

DHY. 1956 
12. 4 .1963 
2 .12.1963 

49 200 (Sürplâs) 
47 000 Merkez 2, Esenlb 

2, Erzurum 1, V 
26 000 Esenlboğa 2, Ye 

— (Sürplâs) Merk 
talya 1. 

100 000 
93 926 72 Esenboğa 5, Ye 

— Esenboğa 1, Ye 

106 156 Dsen'boğa 2, Elâ 

Afyon 1, 
125 381 25 Merkez 3, Esenlb 
69 917 85 Merkez 1. 

— Sürplâs 
64 359 Merkez 3, Esenb 

— izmir 1. 
(Sürplâs) Merke 

28 679 40 Antalya 1. 
33 000 Adana 1, Afyon 

Van 1. 
— Erzurum 1, Siva 

69 917 85 Yeşilköy 2. 
79 500 Eisonboğa 2, İzmi 

D. H. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Syısı : 1049) 
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Görevin adı Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Doktor 

Toplam 

BAEEM DIŞI 

Seyrüsefer Yardımcı Tesisleri Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (kuvvetli akım) 

» » » (zayıf akım) 
» » Telefon Uzmanı 

İşletme Uzmanı 
» » 

Hamlat Uzmanı 

Toplam 

) > 0 « 

D. H. M. îş. On. Md. Bütçesi (S. Syısı : 1049 

Aded 
Ü 
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2 
7 
7 

19 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 





Toplantı : 7 I rt 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I U 

1968 YILI 

Devlet Üretme Çiftlikleri G. M 
Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe k 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /432) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-643/7709 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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1968 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE KANUN TASARISININ MUCİP SEBEPLE 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 16 ncı madde 
mamı Döner Sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanacağı» açıklanmış olduğundan Katma Bütçe giderleri Hazin 
sızın Döner Sermayeden elde edilecek gelir, imkân ve nisbeti göz önünde tutularak âzami tasarrufla ve zaruri i 
miştir. 

Yıldan yıla genişliyen ve sözleşmeli çiftçilerle işbirliği halinde ckiliş sahası ve tohumluk tevzii iki misline çıkm 
mukabil Katma Bütçeye inikas ettirilen artış miktarı geçen yıla nazaran cari harcamalar toplamının ancak yüz 
ret olup tafsilâtı ilgili bölümlerde açıklandığı üzere bu artışın bir kısmı (D )cetvelindeki kadrolara yapılan za 
maddelere konulmuş olan ödeneklerin yetersizliğinden ileri gelmiştir. 

Nitekim ilk bakışta 
1967 ödeneği 1968 yılı teklifi Fazlası 

A / l işaretli cari harcamaları için 10 178 666 10 402 985 224 319 
A/2 işaretli cetvelde yatırım harcamaları için 500 000 500 000 
A/3 işaretli transfer harcamaları için 277 159 288 569 11 410 

235 729 lira olma 

fazlasiyle cem'an 11 191 554 lira ödenek konulduğu görülmektedir. 
Yatırım harcamaları daha ziyade Döner Sermaye faaliyetleriyle ilgili olup bu konu esas itibariyle Döner Se 

duğundan Katma Bütçe yönünden yapılacak yatırımlar Devlet Plânlama Teşkilâtının uygun gördüğü miktarda 
olarak tesbit olunmuştur. 

Teklif edilen ödeneklerin bölümler itibariyle miktar ve mahiyetinin izahına gelince : 

A / l Cari Harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar: 

5433 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan 493 aded maaşlı kadrolardan 214 a 

D. Ü. Ç.:Gn. Md, Bütçesi (S.'Sayısı :i 1Q51> 
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Bölüm Madde 

bebiyle 279 aded fiilî kadronun % 35 zammı ile birlikte bir yıllık tutarı olan 3 252 960 lira öde 
yılın aynıdır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
1966 yılında ödenen avansların miktarını göstermek maksadiyle bu madde açılmış 541 073 lira ha 
yılında da tertibin muhafazasiyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Yıldan yıla genişliyen iş hacmi ve teknik faaliyetlerin bir konudan diğer bir konuya teksifi muvac 
alman kadrolarda revizyon yapılması, lüzumsuz olanların çıkarılarak ihtiyaç görülen elemanlara a 
sıl olmuş bu arada kanunen terfie müstahak olanların kadrolarında da değişiklik yapılması ieabe 
çilerle olan münasebetlerimizin alacak ve borç hesaplarının ve müteselsil kefalet ve banka temina 
linde çiftçilere tevzi olunan tohumluk hesaplarının kayıt ve takibi işlerinin zamanında ve düzenind 
hasebe servislerinin birer yardımcı elemanla takviyesi zaruri görüldüğünden ve sözleşmeli çiftçile 
nin, toprak hazırlanmasından hasat sonuna kadar takibi icabettiğinden teknik eleman kadrolarınd 
geçen yıldan 21 aded fazlasiyle 439 kadro teklif olunmuştur. (D) cetvelindeki kadroların geçen 
pılan bu değişiklikler sebebiyle 153 090 lira fazlasiyle 5 215 590 lira tesbit edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler üc re t i : 
1. Merkez ve çiftliklerde ek görevle istihdam edilecek ve (E) cetvelinden istihsal olunacak 2 ad 
1 aded 800 lira, 4 aded 700 lira, 7 aded 600 lira bareme tabi aylıklı doktorlar için 135 000 lira. 
2. Kuruluş Kanunumuzun 2 nci maddesinin F fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için açılacak 
hayvancılık, ziraat sanatları, bahçe, tarla ve sulama kurslarında görevlendirilecek öğreticilere ö 
lira, 
Olmak üzere geçen yıl olduğu gibi cem'an 137 517 lira ödenek konulmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücre t i : 
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve çiftliklerdeki memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammını karşıla 
önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi 60 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanuna göre memurlara ödenecek doğum yardımını karşılamak üzere tahminî olarak 
ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Bölüm Madde 

12.330 ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanuna göre ölüm halinde memur ve ailelerine ödenecek yardımı karşılamak üzere 
13 500 lira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 ve 7351 sayılı kanunlar gereğince hastalanacak veya vefat edecek memurlar için ödenece 
lamak üzere 1966 yılı sarfiyatı da göz önünde tutularak 15 000 lira falzasiyle 50 000 lira öde 

12.350 Yakacak zammı: 
Rakımı yüksek olan Alpaslan Devlet Üretme Çiftliğinin aylıklı memurlarına 4178 sayılı Kanun g 
ile verilecek yakacak zammı için geçen yıl olduğu gibi 1 080 lira ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları: 
12.110 ncu aylıklar ve 12.210 ncu ücretler maddesinde mevcut ödeneğin % 6,5 u üzerinden h 
lira fazlasiyle 550 455 lira ödenek konulmuştur. 
TAZMİNATLAR : 

12.520 Kasa tazminatı: 
5433 ve 395 sayılı kanunlar gereğince Saymanlık Müdürü, Müdür Yardımcısı, Merkez ve çiftl 
ve Veznedar Yardımcılarına aylıkları tutarının % 20 si nisbetinde verilmekte olan kasa tazminat 
derecelere terfi gibi sebeplerle kifayet etmediği anlaşıldığından 4 500 lira fazlasiyle bu madd 

12.590 özel kanunları gereğince verilecek diğer tazminatlar : 
883 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veterinerlere ödenek verilmesi kabul 
lanmasına dair Yönetmelik henüz yürürlüğe konulmamış olduğundan idaremiz (D) cetvelinde 
verilmesi gerektiği takdirde yeteri kadar ödenek münakale ile sağlanmak üzere yeniden açılan 
muştur. 
İKRAMİYYELER VE MÜKÂFATLAR : 

12.610 Yabancı dü ikramiyesi: 
3656 sayılı Kanun gereğince yabancı dil öğrenen memurlara verilmesi gereken ikramiye için t 
yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 
ÖDENEKLER: 

12.710 Temsil ödeneği: 
5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Genel Müdür için ayda 350 lira hesabiyle geçen yıl o 
muştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Bölüm Madde 

YOLLUKLAR : 
1. — Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeniden tâyin, nakli memuriyet ve emeklilik sebebiyle memur ve hizmetlilere verilecek yollukları 
ğu gibi 60 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tarım işlerinin yerinde görülmesi, teknik gereklere uygun yönlere çevrilmesi ve diğer idari işle 
dişletmelere ve bir işletmeden diğer ijletmeye veya işletmelerden merkeze gönderilecek veya ge 
.karşılamak üzere bu maddeye geçen yıldan 15 000 lira fazlasiyle 75 O30 lira ödenek kanulmuttur. 1 
dır. 1967 yılındaki 60 000 liralık ödenek tamamen sarfediLmiş, 14 000 lira münakale yapılmıştır. B 
teklif edilen 75 000 liranın asgari miktar olduğu görülür. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tarım Ba>kanlığ:aıca F.O.A. dan temin edilen uzmanın yuı't içinde işletmelerimizle ilgili ge-zilorind 
gerektiği tabiinde tertibin muhaf.ızası için geçcın yıl olduğu gibi 1 lira ödenek kjnulmıırjjur. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Müfettiş yevmiyelerinin artmış olması ve terfiler sebebiyle Teftiş Kurulu Başkanı ile G müfotfcişi 
112 425 lira hesaibedilorek konulmuştur. Geçen yıldan 17 400 lira fazladır. 

12.825 Devir - Teftir yolluğu : 
Genel müdür ve yardımcılarının işletme faaliyetlerini yakından görmek ve gerekH tedbirleri akn 
dolayısiyle tahakkuk edecek yjlhıklarını karşılamak için geçen yıl konulan 5 030 lira kifayet etm 
liralık münakale yapılmıştır. Bu durum göz önünde tutulardık 15 000 lira ödenek konulmuştur. 
öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve Konferans yolluğn : 
Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılacak elemanların yolluklarını karşılamak üze 
gibi 5 000 lira ödenek konulma^ tur. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merköz ve işletmelerde açılacak idari ve teknik seminerlere ve diğer dairelerde açılacak semine 
elemanların yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 35 000 lira ödenek kon 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütçesi .(ıS. Sayısı : 1051) 
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Bölüm Maddo 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kananının 2 nci madleşinin (F) fıkrası icabı olarak çiftçiler için işletmelerde açıla 
•kurslara merkez ve işletmelerden gönderilecek öğretici ve diğer vazifeli elemanların yollukları 
ğu gibi 10 0O0 lira ödenek konul muş tur. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Merkez ve işletmeler memurlarından havalanacakların tedavi mahallerine gidip ıgelme yol par 
ye geçen yıl olduğu gibi 7 000 lira ödenek konulmuştur. 
II - Yurt dııı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollrğu : 
1968 yılında Amerika'ya staja gdilenilecek 3 elemanın yolluğu ve diğer giderleri için; 
Bilet ücreti 
Pasaport, muayene ve taahhüt senedi masrafları 
Gidiş yevmiyeleri 
Yurt dışı zaruri masrafları 
Dış memleketler seyyah a t harcamaları vergisi (11.709 + /960) 

Sair masrafları 
Geçen yıl olduğu gibi 25 000 li 'a öl encik konulmuştur. 25 0 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : • 
Yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara ntirak zarureti hâsıl olduğu takdirde bu m 
'olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.873 Yurt dışı arajtırma ve inoelemcyolluğu : 
Sulama tesisleri, hayvan bakımı ve yetiştirilmesi ve sair zirai işletmecilik faaliyetleri hakkında 
'zamreti hâsıl olduğu takdirde gerekli masrafı karşılamak üzere bu maddeye gejen yıl olduğ 
tur. 

3 X 3.933 = 
3 X 900 = 

3 X 2X160 = 
3 X 700 = 

X 50 = 

1Afl 

11 7 
2 7 

0 
2 1 
6 0 
1 0 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Sonuç olarak : 
Yukardan heri açıklandığı üzere 12.000 nci personel giderlerinde: 12.150, 12.120, 12.340, 12.370, 
noi maddelere yapılan ilâveler sebebiyle 235 999 liralık bir artış husule gelmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
İdarenin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere 1966 yılı sarfiyatı nazara alınarak 'geçen yıldan 2 
27 500 lira ödenek konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
1966 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak bu maddeye g*eçen yıl olduğu gibi 45 000 lira ödenek ko 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Yazı ve hesap makinalarınm ve diğer masa, dolap gibi demirbaşların onarılması ve yenilenmesi 
»fazlasiyle bu maddeye 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Teknik sahada elemanlarımızın bilgilerini artırmak amaoiyle meslekî yayınlana albone olunmas 
ıhazırlama ve dağıtma konularının halka duyurulması ve öğretilmesi iiçn bu maddeye geçen yıl 
fcoınulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Kömür fiyatları ve 1966 yılı sarfiyatı nazara alınarak geçen yıl olduğu gibi 37 500 lira ödenek ko 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
29 takım elbiselik kumaş ve dikişi, 17 aded paltoluk kumaş ve dikişi, 29 çift ayakkabı, 2 aded 
olarak bilıhesap geçen yıldan 20 lira fazlasiyle 13 200 lira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
13.110 -13.160 ncı maddelere girmiyen diğer alımlar ve giderler için geçen yıl olduğu gibi 1 500 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
İçme ve kullanma suyu için 1966 yılı sarfiyatı da göz önüne alınarak geçen yıl olduğu gibi 10 0 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzere 1966 yılı sarfiyatı nazara alınarak 2 000 lira 

I (muştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. -Sayısı : 1051) 
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13.230 Aydınlatma giderleri : 
İdarenin aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere 1966 yılı sarfiyatı nazara alınarak geçen yıl 
muştur. 

13.240 Bah^e giderleri : 
Bahçe giderlerini karşılamak üzere bu malddeey geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulm 

13.290 Diğer Yönetim giderleri : 
13.210 - 13.240 ncı maddelere girmiyen diğer yönetim giderleri için bu maddeye ıgeçen yıl 
muştur. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Posta - telgraf giderleri için bu maddeye 1966 yılı sarfiyatı da nazara alınarak geçen yıl old 
muştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Yazışma ile sonuçlanmasına tahammülü olmıyan birçok acele konuların işletmelerle me 
mektedir. 1966 yılı sarfiyatı da göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi 45 000 lira 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve ona :ma giderleri : 
İdare elinde mevcut 1 adcd hizmet otosu ile işletmelere devamlı seyahat edil inektedir. Ç 
uzun mesafe dolayısiyle işlet ne ve onarım masrafları artmaktadır. Bu sebeple ödenekte 
ödeneği 11 000 lira aynen konulmuştur. 
Netice olarak : 13.000 nci yöncim giderleri bölümünde 13.110 ncu maddeden 2 500 lira 
ve 13.130 ncu maddeye 5 000 lira, 13.160 ncı maddeye 20 lira ilâve edilmek suretiyle g 
lalık husule gelmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Yangından korunmaya lüzumlu malzemenin temini için geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira Öde 

14.130 Mahkeme hardan ve giderleri : 
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek hare, resim, vergi, delil tesbiti 
ğer masrafları karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira ödenek kon 

D. Ü. Ç. Gn, Md. Bütçesi (& Sayısı : 1051) 
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GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Madde metninde sözü edilen ka umun gerektirdiği giderleri karşılamak üzere açılan bu tertib 
konulmuştur. 

14.342 712G sayılı Kanuna dayanılacak çıkarılan tüsüğün 119 ncu maddesinin ge .-ektirdiği giderl 
Tüzük gereğince yapılması lümmlu giderleri icabında münakale suretiyle karşılamak üzere 
ödenek konulmuştur. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİD3RLERLERİ : 

14.520 Burs giderleri : 
17 öğrencinin ayda 250 lira burs ücretiyle imtihan ve sair masraf ve tedavileri için her bir 
ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inc3İemo giderleri : 
Teknik ve idari elemanların bil ;i ve görgülerini artırmak, genel müdürlükle teşkilât arasındaki 
reye ait işleri çeşitli yömleriyle görüşüp tartışmak ınaksadiylc meı-kez ve işletmelerde yapılac 
dairelerce tertiplenecek idaremi; faaliyetleriyle ilgili kongre ve konferanslarla seminerlere iştira 
şılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim için Amerika'ya gönderileceği 12.871 nci maddede açıklanan 3 elemanın aylık t 
kursu, kitap ve sair masrafları için 400 er lira hesabiyle, tedavi ve sair masrafları için de takr 
cenı'an 40 000 ]'v;\ öd'Miek u 'm-' 'muştur. 
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
Tarım işleri giderleri : ^ 

14.811 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci mad leşinin (F) fıkrası gereğince çiftliklerimizde açılacağı 12.230 ve 
kursların büro giderlerini karşılamak üzere geçen yıl qlduğu gibi 8 000 lira ödoıck konulmuştur 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
14.811 nci maddede söz konusu edilen kurslar sebebiyle yapılacak ulaştırma giderleri için geçe 
nek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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14.813 Taşıt işletme ve onarma giderle i : 
14.811 nei maddede sözü edilen kurslara tahsis edilecek araçların işletme ve onarımları için ge 
nek konulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
14.811 nei maddede yazdı kurslar için depo ve saire gibi kiralanması gereken bir durum ol 
mak üzere geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulmuştur. 

14.815 Giyim - Kuşam alım ve gidorle;i : 
14.811 nei maddede açıklanan kurslarda görevlendirilecek öğretmen ve diğer elemanların iş 
larını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 2 500 lira ödenek konulmuştur. 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
14.811 nei maddede sözü edilen kurslardan; hayvancılık, makina, tarla kursları için 14 000 er 
lira hesabiyle geçen yd olduğujibi 00 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alımlar ve giderler : 
14.811 - 14.81 G nei maddelere girmiyen diğer kurs giderleri için geçen yıl olduğu gibi 3 500 
Netice olarak : 14.000 nei hizni?t giderleri bölümündeki ödenek geçen yıla nazaran 14.520 nei 
lira eksiktir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : • 
İlkokullar giderleri : 

15.211 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kurulup Kanununun 12 nei maddesi gereğince çiftliklerimizde açılmış bulunan 13 il 
mak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira ödenek konulmuştur. <•• . 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
15.211 nei maddede açıklandığı üzere çiftliklerimizde açılmış bulunan 13 ilkokula lüzumlu mal 
ğu gibi 6 000 lira ödenek konuLııaıştur. 

15.219 Diğer alım ve giderler : 
İlkokulların 15.211 - 15.216 ncı maddelere girmiyen diğer masrafları için bu maddeye geçen yıl 
nulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : ,1051) 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri : 
Örnek çalışmalarımızın teşhiri maksadiylc izmir, öamsun ve Bursa fuarlarına veya bir iki 
yıl olduğu gibi 20 000 lira ödenek konmuştur. 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
İşletmelerimizde her bölgenin hususiyetine ve mevsimine göre tarla günleri yaprak çiftçi 
göstermek ve çiftçiliğin gerektirdiği ikramda bulunmak üzere bu maddeye geçen yıl olduğ 
tur. 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖIEN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri: 
Genel Müdürlüğün temsil giderlerini karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 5 0 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı: 
Merkez idare binası ile çiftliklerde mevcut 25 idare binası, 170 memur lojmanı, 9 selektör bin 
lenlerin onarımlarını sağlamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira ödenek k 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı: 
Genel Müdürlükte mevcut 5 aded su soğutma cihazı ile 2 buz dolabının bakım ve onarımı iç 
ödenek konulmuştur. 
Netice olarak : 
Çeşitli giderler bölümünde yer alan tertiplere konulan ödenekler esasen asgari hadde olduklar 
lamamış, geçen yılın 137 000 liralık ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri: 
Bu maddeye, Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilmiş olan. 
Alparslan Devlet Üretme Çiftliği idare binası tratuvar ve kanalizasyonu için 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Altmova Devlet Üretme Çiftliği idare binası tamamlanması için 
Ceylanpmar Devlet Üretme Çiftliği kalorifer tesisatı, dağıtma tesisi (2 aded çelik hangar) iç 
Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Dağıtma tesisi yapumı (3 aded çelik hangar montajı) için 
Malya Devlet Üretme Çiftliği kalorifer tesisatı yapımı için 

23.000 

23.612 

Cem'an 400 000 lira ödenek konulmuştur. 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
Taşıt alımları : 
Yeni açılan bu maddeye, Devlet Piruüama Teşkilâtınca alınması uygun görülen 1 aded 
ımet otosu için 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

Statio 

II - TRANSFERLER 
34,000 MALÎ TRANSFERLER : 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktüvite Merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek kesin a 
geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu: 
7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Fonuna iştirak payı olarak Gelir Bütçemizin bind 
konulmuştur. Geçen yıldan 238 lira fazladır. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
Genel Müdürlüğe ait 1 aded hLnıet otosu için sigorta fonuna katılma payı olarak geçen yıl old 
tur. 
Sonuç olarak : 
34.000 nci bölüme konulan ödenek 34.620 noi madde sebebiyle 238 lira fazladır. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karalıklar : 
% 1 ek karşılıklar payı olarak 12.110 ve 12.210 ncu maddelere konulmuş olan ödeneğin % 1 
nulmuştur. Geçen yıldan 1 532 lira fazladır. 

35.220 Emekli ikramiyesi: 
Emekli olacaklara verilecek ikramiyeyi karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi tah 
nulmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri: 
1966 yılı .sarfiyatı nazara alınarak geçen yıl olduğu gibi 45 000 lira ödenek konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARD 
35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına : 

Merkez ve merkez atalycsi meîrıırlarının öğle yemeklerine yardım maksadiyle ırcmur ve hizme 
. hesabiyle 230 gün için hesabcd;lerek.38 G40 lira ödcncok konulmuştur. Geçen yıla nazaran 9 G4 

75 kuruş üzerinden hcsabcdilmi^tî. 
Sonuç olarak : 
35.000 nci bölümde yer alan ödenek 35.210 ve 35.710 ncu maddeler sebebiyle geçen yıldan 11 17 

BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçlan : 

Gerek mülga idarelerden gerekse idaremiz faaliyetlerinden doğan ve zamanaşımına uğramamış 
çen yıl olduğu gibi 25 000 lira Ödenek konulmuştur. 

3G.400 ilîma bağlı borçlar : 
İdare aleyhine açılmış olan dâvaların, bu.meya.nda.bilhassa Efesbank dâvasının ne vakit kesinl 
çenin tatbik devresinde ödeme yapılması gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca artırılacak 
üzere bu tertibin muhafazası iktiza etmiş ve geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. M'd. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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36.600 Geri verilecek paralar : 
Fazla tahsil edilmesi halinde geri verilmesi gereken paraların iadesini sağlamak üzere bu m a d d 
ödenek konulmuştur . 
B — GELİR BÜTÇESİ : 
.Bütçe kan ım lâyihasının 2 ne i maddesiyle ilgili bulunan (B) cetveli aşağıdaki hususlar göz önün 
54:>4 sayılı Kuru luş K a n u n u m u z u n İü neı maudesdıde aKatına Bütçe giderlerini:: lamaiıunı Dön 
rinden knrşı lanaeeğm y:;zıİ! ok uğ. ından A / İ , A, :.h A/4 saydı ceAsdlerde msbA eıdlcu ceman i 
bu hükme isîduadeii döner ı-r; : : . y e n i n gelirinden karş ı lanmak uzeıe G1.1I0 nau madiede gLAderih 
ııiıı t a tb ika t ından elde edilerek memur lojman kiraları , teminat la r.m i r su kaydedi lmesi gibi geli 
lirlin" adi;, le AhdOö nen madde aşdam.k j>n ,:mdd<"ve adı uini olarak 9! 541 jiâ-;\ kmailmuş mide 
maye gelirlerinden Adı d! adamak üzere (il.! Kî mm .maddede gösterilmesi gmamA görülmüşımr. 
(4 - • (V. AdıA ' • 
Bütçe Kanun L d v u ı r - n ı n '•', ı:d; .aamkAmle ilgi!i mdunan (A) cetveli A And },AAmsrAe \ e Kütç 

i) ----- C-TVlr ,\ : 

Külce Kanun tasarısının 4 neü maddes i / a ' :e-rd A; ; a i , e ! ' ; A e ! " a s ;.:::>! A , . mm:n yi • ksi 
üe acili. kmk slsmu; i ili A e m - i k ' evdir 
H ----- KKTYKhîl : 
Bütçe Kamun tasa: ısının 4 nen maddesinde ad; geçen bu cet,-eğ Bakanlar l u ı i ı ğ . ; ksrnriyla ak 
lilerinin AAA;ü s •. a m A ç ; :-anıdan ödenekten karşı lanacağı ve 'm üdanekAe; : e: m- ^ d A.ika 
roları ç-'Amr^AAmk.'. 
L -— Bütçe K a n u n u lasarıs ınm 5 naJ maddsmvla dgd i olan bu eei 'sd, ö [:):] sayılı Kuru l a , Kanu 
kadro la rdan _• İKA yılında - a. ni4masi.ua lüzum gorük myip mevkut tu tan la r ı gös termektedi r . 
112..1.10 ucu madde mümmebeky! a de izah edilsdş A Aığu üzere 1950 yı lmda yü rü r lüğe giren 5-
olan 494 aded maaşl ı •kadrodan d i : adedinin Ü-OS yılında kullanılmasına ürKy.aç görü im em iştir. 
h — Çamı v . b u l : 
19G8 yılımla. Manol Külce İçin uygulanacak iArmülüe, idaremiz Kasam .Külçesin ur de uygulan 
sen bütçe teıdiplerkıdeki ödeneklerimizin hangi hizmet ve hususlara, h a r e a n a e s ğ ' mucip sebep 
muş tur . 

' HÜLÂSA YE NKTİKK OLARAK : 
11 .191 554 lira gider ve aynı m i k t a r gelir olarak tesbit edilen Devlet Üretme ÇAKİlklcri Kene! 
(;e Kanım tasarıs ı ilişik cetvellerij.de bildikte arz ve t akd im kıl ınmıştır . 

1). Ü. O. On. Md. IHitçesi (S.ASayısı : 1051) 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yalı Katma Bütçe Tasarısı üzerindeki incelemelerde önce çi 
lik arzeden durumuna genel olarak devinmeyi gerekli bulmaktayım. 

I - Hizmetin mahiyeti: 
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai karekter arzeden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdumuzda; t 

min çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, ç Ptçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle başta çeşitli 
ğu olmak üzere, her türlü damızlık hayvan, fidan \lQ fj;(je yetiştirmekle ve bunları yetiştirenlerle iış'birliği yapm 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliği 
mayeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi maksadiyle bu idareye 120 mi 

Döner sermaye bütçeleri işletmeler itibariyle yı 'bk olarak tanzim edilip Tarım Bakanlığının onayı ile yürürlü 
satışçıya vize edilir. 
II - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi: 

Katma bütçe esas itibariyle muayyen hizmetleri kapsamakta olup, bütçe tanziminde tamim ve enirlere uyular 
müştür 

1968 yılı faaliyetleri için (A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerle talebedilen ödenek miktarı toplam olarak 
1. Cari harcamalar: 
a) Merkez ve işletmelerde Teşkilât Kanununa 'bağlı kadrolarla D cetvelleriyle alman hizmetli kadrolarına a 

lira, 
ıb) Katma bütçe ile ilgili Yönetim giderleri için 290 700 lira, 
c) Genel yönetimle ile ilgili hizmet giderleri iıçin 225 552 lira, 
d) Kurum giderleri için 12 000 lira, 
e) Çeşitli giderler için 137 000 lira, ki cem'an 10 402 985 liradır. 
Yatırım harcamaları: 

Altmöva, Alparslan, Ceylanpmar, Dalaman ve Malya çiftlikleri idare binaları ikmali ve kalorifer tesisle 
vagon tenezzüh şa&e hizmet otosu için 100 000 lira 'ki cem'an 500 000> lira plâna uygun olarak istenmiştir. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamaları: 

a) Mali transferler için 16 292 lira, 
!b) Sosyal transferler için 266 826 Ura, 
e) Borç ödemeleri için 25 451 lira olmak üzere cem'an 288 569 liradır. 
Netice alarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Katma Bütçe teklifi toplamı 11 191 554 lir 

sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince 11 100 000 lirası döner sermayenin yıllık safi kârından, 91 55 
şılanacaktır. 

III - Hizmetin gelişme seyri: 
A) Devlet Üretme Çiftlikleri; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar İdaresinin yerin 5433 say 

çeli bir idare olup, bu idarelerin 1950 yılında devir ve tasfiyeleri sonunda 76 145 431 lira sermaye ile faaliyete 
1952 - 1953 yıllarında Hazineye 15 OOO 000 lira, Atatürk Orman Çifliğine 5159 sayılı Kanunla 1 000 000 lira, B 
ner İşleri Genel Müdürlüğüne 4 OOO 000 lira ödenmiş ve 1965 yılında da 15 000 OOO liralık Hazine tahvili alınmıştı 

Devlet Üretme Çiftlikleri ayrıca; 
4 000 000 lira ile T. Yapağı, Tiftik A. Şirketine, 

20O 000 » » Gıda ve İhtiyaç maddesine, 
3 092 500 » » Güneydoğu Sanayi A. Ş. ne iştirak etmiş ve Güneydoğu Sanayiine ait bakiye 1 800 084 79 lir 
Bunların haricinde Hazineye 5 785 079 lira değerinde gayrimenkul devretmiş olmasına rağmen ihtiyatlarla birlikt 

varlıklarının (arazi kıymetleri devir tarihindeki kıymetler olmak üzere ) 383 000 000 liraya ulaştığı görülmüştür. 
varİTîhnm 600 000 OOO liraya ulaştığı hesanlanmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri elindeki 3 398 276 dekar araziden halen 2 768 393 dekarı kültüre alınmış olup, 21 işle 
bölgelerine serpilmiş durumdadır. Elde mevcut hu arazilerden azami istifade bakımından İkinci Beş Yıllık Kalkınm 
ve sulama konuları ele alınmış olup bu hizmetleri lâyıkiyle yürütebilmesi için Topraksu ve Devle'tsu İşleri Genel 
maktadır. Halen sulanan 50 OOO dekar arazinin sulama tesislerinin inkişafı ve su kaynaklarının bulunması ile her y 
200 bin dekara ulaştırılması programlattırılmıştır. 

B) Devlet Üretme Çiftliklerinin çeşitli hizmetlerinin seyri aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Hububat ve sanayi bitkileri: 
Bininci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre memleketimizin sertifikalı tohumluk ihtiyacı 2 OOO 000 tondur. Beş 

lık tohumluk ihtivacı 400 000 tnndur. D<"^+ Üretme Çiftlikleri bu ihtiyacı karşılamak üzere kendi imkânları yanın 
lerle müştereken tohum üreticiliği! yapmaktadır. 

Teşkilâtın ekilebilen arazi varlığı kendi ihtiyacı dışında 100 000 ton tohumu üretmeye müsaittir. Bu miktar; 
ise de ihtiyacı tamamen karşılıyamıyaeaktır. Bu sebeple, kuruluş kanunu hükümlerine 'uyularak tohum üretimin 
miştir. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (vS. Sayısı : 1051) 
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Bu işbirliği sayesinde 1966 - 1967 ekim yılında 600 000 dekarlık sahada 1 081 çiftçi ailesi ile yapılan sö 
bu ekim hasat sonuna kadar Devlet Üretme Çiftlikleni personeli ile kontrol edilerek tohumluğa elverişli olan s 
sali mümkün olmuştur. 

Bu tohumluklar sözleşme ahkâmına göre ofis basalım fiyatından 10 kuruş fazlasiyle T. C. Ziraat Bankas 
Üretme Çiftlikleri tarafından satmalınarak selektörleme, ilaçlamayı mütaakıp satışa arz edilmiş ve tahsil 
disi de kapatılmıştır. 

Gerek çiftlikler üretimi ve gerekse sözleşme'i çiftçilerden alman tohumluklarla 1967 ekim yılı için 173 32 
humluklardan işletme ihtiyacı çıktıktan sonra 3 > 000 tonu 5254 sayılı Kanuna göre tabiî, âfetler hm zara e gö 
raat Bankası kredisiyle çiftçilere dağılmış olup aşağıdaki listede görüleceği veçhile Devlet Ü/etme Çiftl 
tar tohumluk dağıtılmadığı memnunlukla müşahade olunmuştur. 

Yukarıda arz olunduğu üzere bir ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre her yıl çiftçiye 400 000 ton i 
rülmüştür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri plânda öngörülen bu rakamlara ulaşmak üzere sözleşmeli çiftçilerle olan işbirl 
tınvr"--tır. Flöyle ki ; 

Orta - Anadolu çiftlikleri ile 650 000 dekarlık sahada ekim yaptırmış ve bu ekimi tarla sürümünden ekim, s 
rinin teknik personelinin kontrolü altına alınmıştır. 

Bununla da tekilliğin köylere girmiş olduğu kanaatine varmaktayım. Zirai; tarla sürümünü znmanmda ya 
sini y'UYtü-d-̂ ., <>;î!v ••"• '- ı ••<> • , v^-,-,,,-, " <> ' •••'•'• rclıi ekim yapmasını sağlıyan ve hasat sonuna kadar tarlaların m 
lüzumuna göre çeşitili haşere ve tarla zararlılarına karşı da kimyevi mücadele yaptıracağından, çiftçinin dekardan 
çektir. 

Nitekim geçen sene Devlet Üretme Çiftlikleriyle tohumluk üreten çiftçi, diğer çiftçilere nazaran dekardan as 
dığı tesbit edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da 1967 - 1968 ekim yılında, plâna alman 650 000 dekarlık ekim için 3 000 000 dönü 
sahipleri beyanlarında sözleşmeli çiftçilerin fazla mahsul, aldıklarını ileri sürmüş olmalarıdır. 

Bu arada geçen seneki sayın bütçe raportörünün haklı olarak sahil bölgelerinin tohumluklarınım Ceylanp 
lerek sahıil bölgelerine ve hattâ Trakya'ya kadar gönderilmiş olmasının çok pahalıya mal oluşu sebebiyle bu m 
de sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirilmesi temennisinde bulunmuştur. 

Tarım Bakanlığı aldığı bir kararla 22 100 ton tohumluğu 'Meksika'dan ithal etmiştir. 
Bu tohumluklar evleviyetle sahil bölgelerine ve geçit mmtakalarıma intibak eden çeşitlerdir. 
'Bunlarda/n 1 770 tonu sertifikalı olup, pek az kısmı Devlet Çiftliklerinde ve Tarım Bakanlığı müesseseler 

tay vilâyetini sahilden takiben Marmara havzasına kadar olan bölgedeki çiftçilerle 200 000 deka-'i mütecaviz 
Böylece gerek geçit bölgelerinin gerekse sahil bölgelerindeki çiftçilerin iyi vasıflı tohumluk ihtiyaçları d 

mış olacaktır. 
D. Ü. Ç. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : "1 ()."> 1) 
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Blumunla da Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce kendi istihsaliyle birlikte Orta - Anadolu ve sa 
çiler marifetiyle yetiştirilecek olan hububattan 19(58 - 1969 ekim yılı için 300 000 ton civarında tohumluk ha 

Üretme çiftliklerinee; son altı yılda üretilen ve tevzi edilen hububat aşağıda gösterilmiştir. Tabloda 1967 y 
rülen 155 600 ton hububat tohumluğunun 106 273 tonunun Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredisiyle, 37 
göre çiftçilere intikal ettirildiği ve 9 424 tonunun da sözleşmeli çiftçilere tahsis olunduğu tesbit edilmiştir. 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Bu 
İstihsal 

'Ton 

100 298 
127 723 
95 679 

111 993 
118 548 
187 069 

ğday 
Tevzi 
Ton 

50 540 
59 560 
66 564 
69 562 
81 077 

141 458 

İs 
Arpa 

tihsal 
Ton 

1.1. 688 
15 477 
8 763 

17 446 
19 180 
20 999 

Tevzi 
Tun 

5 
4 
5 
8 
8 

13 

Yulaf 

654 
788 
731 
782 
957 
448 

İstihsal 
Ton 

1 349 
1 865 
1 248 
1 020 
1 036 
1 463 

Tevzi 
Toın 

207 
44 
— • 

—. 
—• 
—. 

2. — Hayvancılık faaliyetleri : 
20 çiftlikte, çiftliklerin hususiyetine göre teşekkül etmiş hayvancılık şubelerinde muhitin isteklerine uygun 

baş hayvanlar üretilmekte ve damızlık olarak muhit (dilcilerine ve yetiştiricilerine verilmektedir. 
Devlet Üretme Çiftliklerinde 1967 yılı Ekim. ayı sonuna kadar mevcut hayvanlarla istihsal ve tevzi edilen 

da gösterilmiştir. 
Mevcut hayvanın Üretilen mal ve madde 'Tev 

Cinsi Adedi Nevi Miktarı Kg. Cinsi 

•Sığır 
Koyun 
K. Evcil hayvanlar 
Arı kovanı 

4 463 
61 349 
42 624 

763 

İnek ve kovun sütü 
Yapağı 
P evirir 
Yumurta, 
Civciv 
Buzağı 
Kuzu 
Gübre 

D. Ü. Ç. Gıı. Mel. Bütçesi (S. Sayısı 

3 

3 

1 

405 702 
106 531 
454 172 
246 702 
502 991 

1 141 
33 626 
19 638 

: 1051) 

Sığır 
Koyun 
Yumurta 
Tavuk 
Horoz 
Civciv 

Baş 
» 

Ton 
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3. — Bağ ve bahçe çalışmaları : 
Çiftliklerin Bağ - bahçe çalışmaları esas itibariyle 30 000 dekar arazide aşılı aşısız meyve fidanı, bağ çu 

ne göre ayarlanmıştır. Çiftçi ihtiyacını karşılamak ve öğreticilik görevini yapmak üzere 1967 istihsal dev 
çi ihtiyacına arz edilmiştir. 

ıSon 6 yılda tevzi edilen fidan miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl 

1962 
1963 
1964 
,1965 
1966 
1967 

Meyve fidanı 
Aded 

451 041 
230 166 
300 000 
214 500 
370 000 
289 369 

Aşısız fidan 
Aded 

ı586 100 
492 523 

1 000 000 
628 000 
850 000 
178 000 

Fıstık 
Aded 

. 
— 
— • 

— 
—. 

550 000 

Asma çubuğu 
Aded 

771 '650 
222 400 
500 000 
741 000 
466 000 
426 727 

Toplam 
Aded 

1 828 7 
945 0 

1 800 0 
1 583 5 
1 686 0 
1 444 0 

'Kıraç arazideki çiftlikterde kıraç ağaçlandırma faaliyetine girişilmiş ve örnek olmak üzere 16 000 dekar a 
likler, fidan tevzii konusunda daha geniş şekilde çalışma imkânına sahip bulunmaktadırlar. 

4. — Makina durumu : 
Kültür altındaki arazinin işletilmesi, ekimi hasadı ve elde edilen mahsulün tohumluğa elverişli hale ge 

işlerinin fena hava şartlarına mâruz bırakılmadan vaktinde ve süratle başarılması büyük bir makina güc 
Maksadın tahakkuku, bu makkıalaon daima çalışır vaziyette bulundurulması, revizyonlarının zamanın 

nanların yerine yenilerinin alınmasiyle mümkün bulunmaktadır. 
Her türlü ziraat alet ve makinaları ile taşıt araçları döner sermaye bütçelerine konulan ödeneklerle sağ 

rın tamir ye revizyonları ve gerekli yedek parça imal ve ikmali için çiftlikler dışında ayrıca Ankara'da bir 
bulunmaktadır. 

Halen çiftlikler bünyesinde 14 000 000 lira değerinde 559 traktör, 11 893 500 lira değerinde 219 biçer -
382 nakil vasıtası ve çeşitli tarım aletleri, arazi islâhı, yol ve derinkuyu makinaları vardır. 

IV - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü yatırımları : 
1. — 1967 yılı döner sermaye yatırımları : 
Genel müdürlük 1967 yılı için 59 proje teklif etmiş, Devlet Plânlama Teşkilâtınca tetkik ve kabul edile 

D. Ü. O. Gn. Md. 'Bütçesi ('S. .Sayısı : .1051) 
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Yatırım çeşidi 

1. Arazi ıslah ve sulama 
2. Bağ - bahçe ve ağaçlandırma 
3. Zirai inşaat ve tesisat 
4. Tarım alet ve makinalar 
5. Atelye tezgâhları 
6. Motorlu nakil vasıtaları 
7. Damızlık sığır ithali 

Toplam 

Proje 
Aded 

17 
17 
21 
1 
1 
1 
1 

Ödenek 
toplamı 

13 456 
1 310 
8 741 
7 025 
150 

4 620 
1 750 

Yıl sonu 
Sarf. Takr. 

Tl. 

13 300 
1 000 
8 740 
7 000 
103 

4 290 
1 700 

59 36 892 36 133 

Yıl sonuna kad 
» 
# 

Proje ikmal ed 
*» » 
ı» » 
ıa » 

Döner sermaye 

Bu projelerin % 95 nisbetinde tahakkuk ettirildiği, yıl sonu itibariyle bu nisbe'tine bir miktar daha artacağı 
2. 1968 yılı döner sermaye yatırımları : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca tetkik ve kabul edilen aşağıda anahtarları yazılı projelerin tutarı 40 368 000 

Projemin adı 

Arazi ıslah ve sulama 
Bağ - bahçe ağaçlandırma 
İnşaat (dağıtma tesisleri, işçi lojmanı, eğitim merkezi) 
Ziraat alet ve makinaları 
Damızlık hayvan ithali 
Motorlu taşıt araçları 
Atelye tezgâhları ve elektrojen grupları 

Toplam 

D. Ü. O. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 

1 000 Tl. 
Tutarı 

16 
1 
8 

810 
018 
446 

10 464 

1 

40 

900 
940 
790 

368 
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1968 yılı döner sermaye yatırımları için gcreikli proje ve malzeme hazırlıklarına başlanmış bulunırıaktadır 
olduğu bu mevsimde inşaat malzemeleri stoku yapılmak suretiyle faaliyet mevsiminde kolaylıkla yatırım yap 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 - 1966 yılları arasında 101 073 900 liralık yatırım, progra 
tinde 91 135 800 lira na'kdî olarak ifa etmiş, fizikî bakımdan ise bir kısım projeler hariç. % 100 lahakkuik ettit' 
kârından sağlanan fonla karşılanmış, yabancı (kaynaklara başvurulmamıştır. 

V - Geçen yıl bütçe tatbikatı -: 

1. 1967 yılı katma bütçesiyle : 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönet im g id e rl er i 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Transfer harcamaları toplamı 

Bütçe ile verilen 
ödenek 

9 501 734 
1>90 180 
237 752 

12 000 
137 000 

10 1.78 666 
16 054 

235 654 
25 451 

277 159 

Genel toplam 10 455 825 

Ödeme emrine 
bağlanan 

6 874 505 
260 162 
136 258 

10 800 
109 300 

7 392 025 
16 054 

185 804 
49 511 

251 369 

7 643 394 

10 455 825 lira ödeneğe mukabil 7 643 394 lira masraf yapılmıştır. 
Malî yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat göz önüne alınacak olursa idarenin cari harcamalara ait (A/ l ) ve 

işaretli cetvelde % 20 civarında bir tasarruf sağlanacağı müşahede olunmuştur. 
(A/2) işaretli yatırım bütçesi esasen 500 000 lira iki çiftliğin idare binaları ile ilgili olup sarfları da yapılm 

tasarruf bahis konusu değildir. 
1). Ü. O. (İn, Md. [Bütçesi (H. «ayısı : 1051} 
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İdarenin Kesinhesap cetvellerinin tetkikinde % 20 - % 30 civarında tasarruflu hareket ettiği görülmekte ve u 
mî tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği kanaatine varılmış bulunmaktadır. 

2. İdarenin 493 maaşlı kadrosu mevcuttur. Bunun 214 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 279 kadr 
62 adedi münhal, 217 adedi doludur. Münhal olan ve (L) cetveline alman bu kadrolara mukabil (D) cetvelleri 
larla hizmetlerin yürütülmesine çalışılmaktadır. 

VI - Yeni bütçe teklifleriyle ilgili tetkikler : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 malî yılı katma bütçe giderleri (A/ l ) Cari harcamalar ile 

harcamaları kısımlarındaki giderlerin teshilinde geçen yıldan fazla olmaması hakkındaki prensip kararma bağl 
(A/3) işaretli cetvellerle toplam olarak 11 191 554 liralık ödenek talebolunduğu anlaşılmıştır. 

1. Cari harcamalar : 
1967 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan Cari harcamalar karşılığı 10 178 666 liraya mukabil 1968 y 

ödenek 10 402 985 lira olup, fazlalık 224 319 liradır. 
a) Personel giderleri : Bölüm 12.000 
214 .aded memur kadrosu (L) .cetveline alınmış ve 279 .kadro tutarı % &"> zammı ile .birlikte aylıklar m.add 

muştur. 
Hizmetlilere .ait (1.)) •cetvelinde .geçen yıl 418 elemana karşılık bu yıl 439 eleman mevcuttur. Kadro aylıkları 

değişiklikler se'bdbiyle geçen yılın ücretler ödeneğinden 153 0f)0 lira faızlasiyle 5 215 590 lira ödenek konulmuştu 
12.340 tedavi ve cenaze (giderleri maddesine geçen yıl konulmuş olan 35 000 lira kifayet etmediğinden bu 

fazl asiyle 50 000 lira ödenk konulmuştur. 
12.370 inici emekli keseneği karşılıkları maddesine fazla olarak 21 007 lira hesaibedilerek konulmuştur. 
1967 yılı ödeneklerinin kifayet etmemesi sebebiyle 12 520 kasa tazminatı maddesine 4 500 lira, 12.813 mcü g 

15 000 lira, 12.821 nci müfettişler geçici görev yolluğu maddesine 17 400 lira, 12.825 devir - teftiş yolluğu maddes 
muştur. 

,b) Yönetim giderleri : 'Bölüm 13.000 
Bu .bölümün geçen yıl ödeneği 290 180 liraya mukabil 1908 yılı için 290 700 lira ödenek konulmuştur. 520 

ödeneklerin ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 
c) Hizmet giderleri : Bölüm 14.000 
Bu bölüme geçen yıldan 12 200 lira eksiğiyle 225 552 lira ödenek konulmuştur. Eksiklik 14.520 nci burs gide 

20 ıbursiyerine karşı ıbu yıl 17 öğrenci olmasından ileri gelmiştir. 
d) Kurum giderleri : Bölüm 15.000 

D. Ü. CJ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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5133 sayılı Kuruluş Kanmra.nu.ri 2 mei maddesinin «i!» fıkrası gereğince 'çiftliklerde açılmış olan ilk okul 
<;en yılın aynı olarak 12 000 lira ödenek konulmuştur . 

e) Çeşitli giderler : Bölüm 10.000 
Geçen yıl .'olduğu gibi 137 000 l iradır . 
2. Ya t ı r ım harcamala r ı : 
41)07 yıl ında 22.\ i l nci madde ile yapı, tesis ve b ü y ü k onarım .i e in. verilmiş olan 500 000 lira üd:eueı>'e muk 

'Uiılmuştur. İdare elinde halen movcult hizmet otosu İhtiyacı karşı layacak d u r u m d a olmadığından yeni acıl 
100 000 lira. üklenck korral'muşiur. 

Sonuç olaralv (A/2) işaretl i cetvelde yat ır ım h.areva;naları için istenen ödenek Devlet Plânlama 'Teşkilatınca 
yıl okluğu gibi. 500 000 liradan ibaret t i r . 

3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı (A/o ) işaretl i cetvelde geıeem yıi mevcudolan. 277 450 liraya muka'biI İm yıl 11 410 lira İazlasiyle 28 
a) Malî transferim' : Bölüm 84.000 
Bu bölüme .geçen yıl ödeneğinden '238 lira fn.z insiyle 10.292 lira ödenek konulmuştur . 
b ) Sosyal t ransferler : Bölüm. 35.000 
35.210 nen. % 1 ek karşı! ı ki .ar maddesinde 1,5)52 lira. 35.710 nen maddesinde ide (.) 040 lira fazla olmak üzere g 

r a k 240 820 lira, ödemek •konulmuştur. 
<'.) Borç ödemeleri : •Bölüm 30.000 
30.400 ııcü ilâma, bağlı boi'c-lar maddesine geçen, yıl olduğu gibi i. lira. ödenek konu! araşit ur. İdare aleyhine 

kesinleştiği t akd i rde bu ödeneği a r t ı rmaya Maliye 'Bakanı yetkili kıl inmiştir. 
4. Gelir bütçesi : 
5-433 .sayılı Kanunun. 10 ne; maddesi Katma. 'Bütçe gidenlerim!), tamamının .Böııer 'sermayenin yıllık, safi ge 

lunmaktad ı r . 'Katma Bütçenin t a tb ika t ından doğacak müteferrik, gelirler bilfarz Katma Bütçeye ait lojmanlar 
eudo ldnğundan ; 

Tasar ıya .bağlı ('!>) işaretli cetvelde a rdan 03.000 nci çeşitli gelirler 'bölümünden ÎH 554 lira gelir «ağlanac 
r in i karş ı layacak 11 100 000 lira. da mezkûr madde Ihükmüne uyula rak 01.000 nci «bölüme gelir konulmuştur . 
min edilerek giderlerle denkleştir i lmişt ir . 

Teklif ve temenniler : 
1. Geçen yı l lar (bütçelerinin t e tk ik i -vesilesiyle na.pü'rtör a rkadaş la r ımın da isnibelie işarı1! e! mis o lduklar ı 

nul in uy o lan 5433 sayılı Kuru luş K a n u n u km günkü iht iyaçları karşıla, m aktarı uzaktır . 
a) F i lhak ika adı igec.cn kanunda derpiş edilafemiş olmasına rağmen idare .bünyesinde günün ihtiyaç ve zar 
P lân lama ve 'Geliştirme Dairesi liaışkaıılığı 

D. Ü. O. Gm. Md. Bütçes i (S. Sayıs ı : 1051) 
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Yalpım ve Bakını Şubesi Müdürlüğü 
Kültür Teknik ŞURK^İ Müdürlüğü 
Eğitim ve Tanıtma İşleri Müdürlümü 

gibi daire ve şubelerin kurulmuş ve istihdamların yapılmış olduğu görülmüştür. 
:b) Her ne kadar 54-33 sayılı Kanunla 1950 yılında verilmiş olan 120 milyon liralık bir döner sermayesi 

geniş]iyen hizmetlerin icaplarından olarak temini ızaruri bulunan ziraat makina, alet ve ekipmanlariyle geniş m 
ladı ve sulama .ve tohum temizleme tesisleri bedellerini ve beşer ydiıi; kalkınma plânlarında derpiş edilegelmek 
karşılaya eak -durumda değildir. 

•e) Yukarda arz edilen selbeplerle idarenin kısa, bir zamanda statiisiin.de bir değişikliğe gitmesi lüzumlu görü 
Nitekim evvelce yapılmış olan temennilere uyularak «.Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu» adiyle 'bir kanun tas 

'Teşebbüsleri Reor-ganizasyon Kurumunca da uygun görülmüş olmasına rağmen bu taasrı henüz kuvveden-fiile 
2. i l i - (a) da açıklandığı üzere, i İare bâzı kurul'iışlar.a İştirak etmiştir, b u meyanda 3 092 500 lira ile G 

ketine ide iştirakle bulunmuş ise de 1 800 000 lirasıuı henüz ödememiştir. Snbep, usule taallûk eden bâzı işlemlerin 
masıdır. Şirketin, faaliyete devamında ve memleket ekonomisinde faydalı bir yönü meveııdokiıığuudau gerekl 
önce iklimliyle bakiye apelin ödenmesi gerekir. 

3. Bu raporun 3 - (b) kısmında ayıklandığı üzere, 650 000 d<e'kârı Orla - Anadolu çiftliklerinde yerli tohum 
hil bölgelerinde Meksika'dan ithal edilen tohumluklarla olmak üzere ıcem'an 850 000 dekarlık sahada, sözleşm 
istihsal etmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri teknik personelinin kontrolü altında ekim yaptın İm ist IT. Anca 
çiftlikleri ekim sahaları kadar bir ekiminde yurdun çeşitli mıntıkalarında ektirilmiş olmasına karşılık Devlet Ür 
larında îheı- hangi bir değişme olmadığı giibi makina, âlet, personel ve maddi yönden de takviye edilmedikleri m 
yapılmış olan bu sahaların istihsale kadar olan safhalarının takip ve kontrolü yanında hasa d, harman, alım, mu 
dağıtım gibi mühim işler bundan sıonra ortaya çıkmış olacaktır. Şöyle ki; 

Devlet Üretme çiftliklerinden çok uzak olan yerlerde ekimi yapılmış • olan bu tohumlukların hasadını müta 
lerinde yapılacak ve temizleyip paketleme ve tevziatta yine mahallerinde ifa edilecektir. 

Bu tohumlukların her ne kadar mubayaaları için T. C. Ziraat Bankası kredisinden faydalanmak mümkün 
mezkûr safhalarda koıutnolu için eleman noksanlığı; Alınacak tohumlukların depo edilmeelrine elverişli yer tem 
lektör ımakinaları ve 1968 - 1969 yıllarında dağıtılması mukarrer 300 000 ton tohumluğun maniplasyon masrafl 
lığı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bu duruma göre Devlet Üretme çiftliklerincc 1968 - "1969 ekim yılı içinde mv gramlarını tahakkuk ettirebilme 
lâtlanması ve âlet, makina ve ekipman bakımından teçhiz edilmesi, bunların yapılabilmesi için de para yönü 
tedir. 

t 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (ıS. -Sayısı : 1051) 
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Netice olarak : 
Devlet Üre'tnıe Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 'gelir ve ıgiıder 'baıkımundajn 'bir .birine denk olan 1968 yılı Kat 

yukarda arz edilen 'teklif ve temennilerle Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygiyle arz olunur. 

D. 

1). Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/432 
Karar No: 101 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1967 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen (Devlet Ü 
1968 yılı bütçe kanunu tasarısı) Tarım Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması i 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işa 
10 402 985 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 500 000 lira, sermaye teşkili 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 288 568 lira ki, toplam olarak 11 191 554 lira ödenek teklif olunma 

Bu yıl istenen ödenek, geçen yıla nazaran 235 729 lira bir artış göstermektedir. Bu artış, Altmova, Alparsl 
çiftliklerinin idare binalarının ikmali ve tesislerinin yapılmasını sağlamaktan ileri gelmektedir. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşmeler 
vermiştir. Devlet Üretme Çiftlikleri, tarımsal verimin artırılması, üretimin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmes 
yapması, her türlü damızlık hayvan, fide ve fidan yetiştirmekle, çiftçilerimizin çoğunluğu ile işbirliği halinde çal 
dun içine yayılmıştır. Mevcut çiftliklerinde modern işletmecilik metotları ile çalışarak çevresine örnek olmaktad 
ele vererek birlikte çalışma imkânları yaratmak suretiyle köylüyü daha verimli ziraat yapmaya teşvik etmektedir 
de kalite ve üretim artmaktadır. Çiftliklerinde, plânların öngördüğü şekilde yetiştirmiş olduğu iyi vasıflı tohum 
sebze tohumları ile büyük ve küçük baş hayvanların üretilmesi neticesi olarak damızlık hayvanları çevre köylüsü 
Devlet Üretme Çiftlikleri 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerinde yapılan görüşmeleri yeterli bularak maddeler 

Maddelerin müzakeresinde; 
Tasarının 1, 2, 3 ncü maddeleri ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde, madde metni aynen bağlı cetveli değiştirilerek kabul edilmiştir. 
5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri ve bağlı cetvelleri aynen ka'bul edilmiştir. 
Genel. Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüsck Başkanlığa sunulur. 

Başkan Balkan V. Sözcü Kâtip Adıyam 
Aydın Aydın Sakarya Bolu M. A. At 

/ . Sezgin t. Cenap Ege N. Boyar H. t. Cop 

D. Ü. Ç. Gn. Md. (Bütçesi (S. (Sayısı : 1051) 
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Ankara 
Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
B. Üner 

Gümüşane 
S. Savacı 

îzmir 
İ. Gürsan 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

K. Bay han 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Ş. İnan 

içel 
C. T. Okyayuz 

îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Yurdoğlu 
Niğde 

B. Soyer 

Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ş. Koç 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 

İstanbul 
S. Ar en 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 

Ordu 
Ş. Koksal 

Samsun 
8. Kılıç 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
II. Berkol 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. İşgüzar 
Trabzon 

-Söz hakkım mahfuzdur. 
A. B. JJzuner 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Yeşilyurt 

Balıke 
E. îslim 

Eskişe 
/. An 

İstanb 
N. Ero 
Kütah 
M. Er 

Rize 
C. Yal 

Siva 
O. Kab 

Uşak 
M. E. At 

J). Ü. O. On. Md. Bütc-osi (*• Sıvısı 



— 31 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

"MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 402 985 
lira. yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
500 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 288 569 lira ki, toplam olarak 11 191 554 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 11 191 554 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDİ] 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1968 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge 
lirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDİM 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
30 . (i . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) cetvelde gösterilmiştir. 

3656 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Ka
nunu ta7ûTnsı"~îîe Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDÎ7! 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuru
luşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2^sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Devlet Üretme Çiftlikleri G 
Bütçe kanu 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nci m 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci m 

MADDE 3. — Tasarının 3 neü m 

MADDE 4. —- Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

(S. Sayısı : 1051) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE fi. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 -1966 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı Bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde
sine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. —• Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. A. Özkan t. Tekin 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı h 
M. Turgut B. Sezgin JV. Kürşad 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komis 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

Devlet Bakanı Devlet B 
K. Ocak 8. T. Müf 

Maliye Bakanı Millî Eğitim 
C. Bilgehan 1. Ert 

Ticaret Bakanı Ulaştırma 
B. Dağdaş 8. Bi 

ar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

(S. Sayısı : 1051) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.200 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 özel kanunları gereğince verilen diğer taz

minatlar 

1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 252 960 

3 252 900 

5 200 018 

5 002 500 
137 517 

1 

647 028 

00 000 
8 000 

13 500 
35 000 

1 080 
529 448 

80 500 

80 500 

9 501 734 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

3 252 961 

3 252 900 

5 353 108 

5 215 590 
137 517 

1 

683 035 

00 000 
8 000 

13 500 
50 000 

1 080 
550 455 

85 001 

85 000 

9 737 

D. Ü. Ç. G-n. Md. Bütçesi ('S. .Sayısı : 1051) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLA!} 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
.12.710 Temsil öd eneği 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 
12.825 

12.832 
12.833 
12.834 

12.841 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARİ 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Devir- - teftiş yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme1 yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğa 
(Yurt içi yollukları toplamı : 319 42G) 

4 200 

317 027 

60 000 
60 000 

1 

95 
5 

5 
35 
10 

025 
000 

000 
000 
000 

7 000 

4 200 

359 427 

60 000 
75 000 

1 

112 
15 

5 
35 
10 

425 
000 

000 
000 
000 

7 000 

D. Ü. 0. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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ide 

853 

871 
872 
873 

ödeneğin reşidi 

17 - Yurt d ısı yol l nidan 
YÖNE TİM YOLLU K L Ali i 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 40 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
140 Yayın alımları ve giderleri 
150 Yakacak alımları ve giderleri 
160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

210 Su giderleri 
220 Temizlik giderleri 
230 Aydınlatma giderleri 
240' Bahçe giderleri 
290 Diğer yönetim giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

25 000 
5 000 
10 000 

157 180 

30 000 
45 000 
20 000 
10 000 
37 500 
13 180 
1 500 

52 000 

10 000 
8 000 
30 000 

500 
3 500 

290 180 

Hükümete, e istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

25 000 
5 000 

10 000 

159 700 

27 
45 
25 
10 
37 
13 
1 

500 
000 
000 
000 
500 
200 
500 

50 000 

10 
G 
30 

3 

000 
000 
000 
500 
500 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı ; 1051 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe ifctenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

ULAŞTIRMA G İDERL ERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14,000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangımdan korunma ve sigorta- giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kamumun 3 mcü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126* sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

70 000 

25 000 
45 000 

11 000 

20 000 

5 
15 

000 
000 

2 

237 752 

70 000 

25 000 
45 000 

11 000 

20 000 

5 000 
15 000 

225 

D. Ü. G. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

15.000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırmaı ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

135 750 

65 750 
30 000 
40 000 

82 000 

14.811 
14.812 
14.813 
14.814 
14.815 
14.816 
14.819 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme' ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

8 000 
3 000 
4 500 

500 
2 500 

60 000 
3 500 

12 000 

15.211 
15.216 
15.219 

İLKOKULLAR GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

4 000 
6 000 
2 000 

12 000 

123 550 

82 000 

8 000 
3 000 
4 500 

500 
2 500 

60 000 
3 500 

12 000 

4 000 
6 000 
2 000 

12 

53 550 
30 000 
40 000 

D. Ü. Ç. an. Md. Bütçesi (:S. Sayısı : 1051) 
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1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

16,000 ÇEŞİTLÎ GÎDEELES 137 000 

PROPAGANDA VE TANITMA Uî HÜR
LER î' ISeshı tcnlamı 30 000 

10,370 iç. i'uar ve KCCRİ giderimi 20 000 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtımı gidorlevi 10 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VR TÖRLN Gİ
DERLERİ 

.16.710' Temsil giderleri . 5 000 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM (ÖDER
LERİ Kesim toplamı 102 000 

i 6.810 Bina onarımı 
16.820 Makimi ve leçhizat onarım; 

12,000 PERSONEL O H E R L E R İ 

Bölümü loıılatııı 

13.000 YÖNETİM GEDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplunu 

15,000 KURUM.' riîDERLERİ BÖIÜMIÜ toplamı 

.16.000 ÇEŞİTLİ O T DERLER Bölümü toplamı 

100 000 
2 000 

9 501 734 
290 180 
237 752 
12 000 
137 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 10 178 666 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

100 000 
2 000 

9 737 
290 
225 
12 
137 

10 402 

30 000 

20 000 
10 000 

5 000 

102 000 

1051) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

22.000 YAPI, TESİS VS BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

500 000 

500 000 

500 000 

500 000 

400 000 

100 000 

40 

10 

40 

10 

500 

D. Ü. Ç. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 



__ 40 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERİ] ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncii maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kamun gereğince sivil savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 mu maddesi ge
reğince sigorta fonu 
SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 ;% 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

1967 ödeneği 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

16 054 

5 000 

11 054 

206 654 

83 
77 
45 
1 

154 
500 
000 
000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

16 

5 000 

11 292 

208 186 

84 
77 
45 
1 

686 
500 
000 
OOC 

D. Ü. Ç, Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051 

10 954 

100 
235 654 

11 192 

100 
246 



— 41 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için 
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma 
Sandığına 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 îlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

29 000 38 640 

25 000 

1 

450 

25 451 

16 054 

235 654 
25 451 

277 159 

25 000 

1 

450 

25 4 

16 2 

246 8 
25 4 

288 5 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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B — CETVELÎ 

1967 yıh tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde (Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 

HİSILATI 

61.110 Döner sermaye geli'rleri 

63.000 ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

61.000 KURUMLAR HÂSILATI 
Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

10 871 970 

83 855 

10 871 970 

83 855 

10 871 970 

83 855 

10 955 825 

11 100 000 

91 554 

11 1 

11 1 

11 1 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7 . 6 . 1949 

ÖZETİ 

5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş Ka 

3. 

2 

3 

4 

1 
1 
2 
3 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Mühendİ3 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Teknisyen (Veteriner) 
Teknisyen 

» 
» 

veya 

veya 

veya 

veya 

veya 

Aded 

7 

2 

11 

2 

8 
1 
6 
6 

10 

Ücret 

1 750 

1 500 

1 100 

950 

800 
1 250 
1 250 
1 100 

950 

D. 

4 
5 
6 
7 
2 
5 
2 
1 
3 
5 
6 
1 

1 
2 

Men 

Teknisyen 
» 
» 
» 

Ressam 
» 

Sondör 
Avukat) 

» 
» 
» 

Topograf 
Memur 

» 
» 

(D) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

800 
700 
600 
500 

1 100 
700 

1 100 
1 750 

950 
700 
600 

1 250 
1 500 
1 250 
1 100 

D. Mem 

3 Memur 
4 > 
5 » 
6 » 
7 » 
9 » 
3 Daktilo 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
9 » 

10 » 
5 Dağıtıcı 
6 » 

D. Ü. Ç. Gn. Md. OBütçesi (S. Sayısı : 1051) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Dağıtıcı 
5 Takipçi 
8 Gece Bekçisi 
9 » » 
7 Odacıbaşı 
8 Odacı 
9 » 

10 
11 

5 
5 

Kolariferci 
Elektrikçi 

10 Kapıcı 
6 Tercüman 
8 Veznedar Yardımcısı 

Toplam 

Yüksek 
Mühendis 

İŞLETMELER 

Mühendis veya 

500 
700 
450 
400 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
700 
350 
600 
450 

154 129 900 

1 500 
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D. Memuriyetin nev'i 

2 Yüksek Mühendis veya 
Mühendis 

Aded Ücret 

1 100 

3 

4 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

2 

3 
4 
5 
6 

Yüksek 
Mühendis 
Yüksek 
Mühendis 
Teknisyen 

» 

» 
» 
» 
;» 
» 
» 

Teknisyen 

» 
» 
» 
» 

Mühendis 

Mühendis 

(Veteriner) 

» 
» 
> 

» 

veya 

veya 
5 

5 
2 
3 

7 
17 
20 
12 

5 
2 

1 

2 
1 
3 
5 

950 

800 
1 750 
1 250 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

1 100 

950 
800 
700 
600 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. (Sayısı : 1051) 

D. Mem 

7 
8 

3 

4 
5 
6 
8 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9 

Teknisye 
» 

Sağlık M 

Hastabak 
> 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Muhaseb 
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DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

D. 

10 
11 
12 
13 
11 
12 

7 
9 
9 

Memuriyetin adı 

MERKEZ 
Şef 
Memur 

> 
» 

Saymanlık Memuru 
» » 

İşletmeler 
Müdür (Uzmanlık yeri) 
Müdür Yardımcısı 
Fidanlık Uzmanı 

'Aded 

. 4 
5 
5 
7 
2 
1 

2 
4 
5 

Aylık 

500 
450 
400 
350 
450 
400 

800 
600 
600 

D. 

9 
10 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
10 
11 
12 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Şube Şefi 
» » 

MaMna Ekipleri Şefi 
» » » 
» » » 

Ayniyat Memuru 
» » 
» » 

Ambar Memuru 
» » 
» » 

Aded 

10 
19 

5 
8 
8 
1 
9 

10 
10 
15 
15 

Aylık 

600 
500 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
500 
450 
400 

D. Mem 

11 Memur 
12 » 
13 > 
14 » 
7 Sorumlu 
9 » 

12 Veznedar 
13 » 
13 Saymanl 
14 » 

R - CETVELİ 

1968 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci madd 
kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Satmalma Bedeli 
Adedi Cinsi Markası tarihi Lira Kulla 

Station Wag-on otomobil Rambiler 26 . 2 .1964 54 990 Daire hi 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1051) 
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E - CETVELİ 

fcakanlar Kurulunun 13 . 3 . 1967 tarih ve 6/7878 sayılı Kararı ile 1967 yılında tatbik edilen (E) 

Bölüm ıMadde Ödeneğin çeşidi Görevin iadı 

BAREM İÇİ 
Doktor 

Toplam 

BAREM DIŞI 
Ziraat Alet, Makin», Traktör Bakım ve Külla-
nılmrası Kursu Öğretmeni 

» ,» » » 
Çayır - Mer'a Kursu Öğretmeni 
Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik Kursu Öğretmeni 
Hayvancılık, Ziraat Sanatları Kursu Öğretımeni 
Tdknıik Sulamıa Kursu- Öğrötmıedi 

Toplam (*) 

Aded 

2 
3 
1 
8 
5 

19 

1 
2 
1 

L 5 
4 
1 

14 

Ayl 
ücr 

1 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük 

» e « 

D. Ü. Ç. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : J051) 
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Orman Genel Müdürlüğü 1960 ; ılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Karma Komib^:nu raporu (1 /439) 

T. C. 
liaşbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-642/7708 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Orman G-enel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe k 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir e 

Başbakan 

Orman G. Md. -Bütçesi (S. Sayısı : 1067) 



— 4 — 

1968 (BÜTÇE GEREKÇESİ 

1968 yılı bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmi 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 
12.150 

PERSONEL GİDERLERİ : 
Aylıklar : 

Genel idare aylıkları : 
Orman hizmetleri aylıkları : 
Orman tekniker ve muhafaza okulu aylıkları 
Orman kurumları aylıkları : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

1966 Y 
harcamal 

23 549 501 
133 558 
419 634 
615 692 

4 552 977 

29 271 364 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



1968 bütçe teklifinin 1967 bütçesine nazaran mukayese cetveli 

Giderin nev'i 

(A/ l ) Cani harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşifeili ve transfer harcamaları 

Toplanı 

1966 yılı 
harcamaları 
Lira 

77 652 747 
46 052 100 
3 795 187 

K. 

10 
25 
72 

1967 yılı 
[bütçe rakamı 

Lira 

95 048 384 
58 523 178 
8 802 435 

1968 yılı 
teklifi 
Lira 

101 901 643 
65 530 000 
11 769 917 

1967 yılına 
Fazlası 
Lira 

6 853 259 
7 006 822 
2 967 482 

nazar 
No 
L 

127 500 035 07 162 373 997 179 201 560 16 827 563 

Böilüjm 
(A/ l ) Cetvelinin bölümlere dağılış özeti 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Toplam 

65 306 882 
1 139 603 
6 823 208 
3 886 261 
496 793 

77 652 747 

76 366 382 
1 548 000 
10 932 002 
5 552 000 

650 000 

95 048 384 

86 095 691 
1 406 000 
8 925 452 
4 604 500 

870 000 

101 901 643 

11 

13 

993 604 
73 000 
656 950 
761 500 
250 000 

635 054 

2 

2 
1 

6 

(A/2) Yatırım harcamaları özeti 

Tarım sektörü 
Eğitim sektörü 

43 895 208 
2 156 892 

46 052 100 

52 933 178 
5 590 000 

58 523 178 

64 000 000 
1 530 000 

65 530 000 

11 066 822 

11 066 822 

4 

4 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları özeti 

31.000 Kurumlara katılma payları ve sermaye 
•teşkilleri 

32.000 Kamulaştırma ve satmalımalar 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeler 

1 233 418 
207 457 

2 107 020 
247 287 

1 
609 876 
231 782 
839 900 
120 876 

1 
8 766 842 

244 022 
2 584 052 

175 000 

3 156 966 
12 240 

119 471 
54 124 

Toplam 3 795 182 8 802 435 11 769 917 3 342 801 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Detayı 

3204 sayılı Orman Oenel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ve eklerine göre fiilî kadro durumu 

Derece 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

(Bir aylığı 
(Bir yıllığı 
% 35 zamı 

Toplam 

Kadro 
maaşı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

mı 

Ücretsiz vekâlet 
edilmiş c 

Fiilî 
kadro 

1 
15 
56 
82 
180 
200 
224 
489 
485 
670 
666 
301 
241 

3 610 

edilen 

1 aylık 
tutarı 

1 750 
22 500 
70 000 
90 200 
171 000 
160 000 
156 800 
293 400 
242 500 
301 500 
266 400 
105 350 
72 300 

1 953 700 
23 444 400 
8 205 540 

31 649 940 
kadrolardan 

1 üst derece 
Adedi 

1 
2 
3 
5 
19 
2 
6 
5 
21 
28 
80 
5 

177 

Bir aylığı 

250 
500 
450 
750 

2 850 
200 
600 
500 

1 050 
1 400 
4 000 
250 

12 800 
153 600 
53 760 

207 360 

Adedi 

10 
20 
11 
43 
55 
10 
60 
88 
35 
109 
103 
1 

545 

Bir aylığı 

— 
5 000 
10 000 
4 400 
12 900 
16 500 
2 500 
12 000 
17 600 
5 250 
10 900 
10 300 

100 

107 450 
1 289 400 
451 290 

1 740 690 
sağlanan tasarrufla 1 ilâ 3 üst derece maa 

bacağından 6 514 830 lira yekûndan tenzil edilmiştir. 

3 üst derece 
Adedi 

— 
— 
26 
60 

. 102 
38 
56 
202 
83 
112 
21 
— 
• — 

700 

Bir aylığı 

— 
19 500 
39 000 
56 100 
17 100 
24 400 
70 700 
24 900 
28 000 
4 200 

— 
— 

281 900 
3 382 800 
1 183 980 

4 566 780 
ş farkları temin 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve ekleriyle alınan maaşlı memur kadrolarında b 
Ancak (L) cetvelinde bulunan 400 lira maaşlı orman teknikeri kadrolarından 150 adedi tekniker okul 

terhis edileceklerin tâyinlerini sağlamak amaciyle fiilî kadroya ilâve edilmiş ve bir yıllık maaş tutarları 
raber 12.110 ncu genel idare aylıkları maddesine eklenmiş bulunmaktadır. 

1968 yılında 4598 sayılı Kanun ve ekleri gereğince geçen sene de olduğu gibi 1 - 2 ve 3 üst derece terf 
üzere 6 514 830 lira tutmaktadır. 

4/110195 sayılı Kararname gereğince yevmiyeli teknik personelin tahakkuk memuru ve âmiri itâ göre 
etmeleri hasebiyle bu kadrolardan sağlanan tasarruf yukarıda arz edilen 1 ilâ 3 üst derece aylık farkla 
ğundan ayrıca bu farklar dâhil edilmemiştir. 

I'/o 
Bölüm Madde ÖtleneSin cesidi imn 

Hizmetliler ücreti : 
Ücretler : 

12.2.11 (Genel idare hizmetliler ücreti 
12.2ili2 Orman 'hizmetleri hikmetliler ücreti 
12.'213 Orman Tekniker ve muhafaza 'okulu hizmetlilei 
12.214 Orman kururnları hizmetliler ücreti 

ücreti 

14 187 
614 
383 

1 026 

16 210 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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G'eçen yıllara nazaran Orman Genel Müdürlüğünün ıgerek arazi ive .gerekse ıbürıo 'çalışmalarının gelişmesi 
1968 malî yılında faaliyete .geçeceğinden gerekli çalışmaların ve .kuruluşların yapıl albüm esi gayesiyle merk 
tırma (Enstitüsü ve istasyonlarında 6, Araç Orman Muhafaza 'okulunda İ, Traibızon Orman Teknik okulunda 
1, Maraış Orman Mulhafaza Okulunda 16, Bolu Orman Bakım Memurları Eğitim Merkezinde 1, Eskişehir 

Yurt ıçapında ıgirıişilen ağaçlama programının uygulanması ive fidan .yetişıtinme çalışmalarının daha ver 
lıklar, ağaçlandırma grupları ve kavakçılık araştırıma istasyonlarının eleıman ihtiyacını karşılamak üzere 19 
sunda Ibulunan 250 adeıd ağaçlama sahaısı 'bekçisi 'kadrpsunun ('D) /cetveline alımması dol ayi'siyle 287. 

Erozyon .kontrol ve nıer'a ıslaihı çalışmalarını dalha ,güclü kılmak amaciıyle 40, 1968 malî yılında faaliyete 
Okulu için de 16 kadrio lOİmak üzere 1067 yılına nazaran 580 kadro ilâvıe odilerdk 4 336 ya yükseltilmiş ioIup, 
siyle '25 155 $12 lira olarak '.teklif edilmiştir. 

1966 yılı 1967 yılı 19 
Bölüm1 Madde Ödeneğin çeşidi harcamaları bütçesi t 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 6 826 876,90 7 703 925 8 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 68 877,15 40 500 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti — 223 155 
12.250 Yabancı uzmanlark, yardımcıları ücreti —• 1 
12.270 Teknik personel ücreti ' — — 1 
12.280 İşçi ücretleri 6 029 706,42 8 000 000 8 

13 525 46047 15 967 581 18 

Orman G. Md. Bütçesi (S. .Sayısı : 1057) 
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DETAYI 

Görevin adı 

Hukukçu üye 
» » 
»' » 

İnşaat Yüksek Mühendisi 
Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yalbancı 
Daktilo 
Laborant 
Yangın Bekçisi 

» » 
» » 

Mütercim (barem 

dil bilir) 

işi) 
Elektrik Teknisyeni 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför 

Adedi 

9 
9 
9 
2 
A 

4 
1 
2 

20 
3 

300 
500 

4 250 
2 
1 

19 
19 
19 
19 

Ücreti 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

750 
500 
250 
750 
500 
800 
250 
800 
450 
800 
300 
250 
200 
250 
950 
300 
350 
400 
400 

Süresi ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

12 
y 

5 
5 

12 
12 
6 
6 
6 
6 

5 192 
263 sayılı Kanuna göre yapılan zam 
Haber alma nöbetçilerinin ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 

Tutarı 

189 
1G2 
135 
42 
72 
38 
15 
19 
54 
28 

450 
625 

4 250 
30 
11 
34 
39 
45 
45 

6 287 
2 160 

500 

1 346 
8 700 

18 994 
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Orman Genel Müdür lüğü (.-alışmaları içinde yer alan tahd i t komisyonlarının ilk Birinci Boş Yıllık Plânda 
40 adede yükselt i lmesi suret iyle çalışmalarına devam etmesi derpiş edilmiş ise de malî imkânsızl ıklar yüzünd 
24 e ve 1908 yıl ında da 3 komisyon daha ihdas edilmesi suretiyle 27 ye iblâğ edilmiş bulunmaktadı r . 

Bu komisyonların yalnız hukukçu üyeleri için (]<]) eei•velinden kadro ta lep edilmiş diğer reis, âza ve el 
mevcut kadro la r ından temin edilmektedir . 

11)67 yıl ında (L1) cetvelinde bulunan 200 liralık 130 ve 250 liralık 12ü k a d . v d a k i ağaçlandırma, sahai:::- b 
sebiyle (E) cetvelinden (nkamlmak ( I ) ; cetveline: aktar ı lmış bulun,mıktaehr. 

İşçi ücı-etlerindc <:;e<;en seneye nazaran geriden. 700 000 lira ile yeniden acılan 12.270 ne: maddedeki I 04 
ücret ler i olup yatır ım sahalar ından car; ne, ; mmmhn ı ikrİmmdiren işleme aktarı lması yüzünde;! deri ;;-;• i ı^işi ir. 

19 
ha.r 

Bölüm Madde 

Sosyal ya rd ımlar : 
12.310 Çocuk zammı 
12.320 "Doğum yard ımı 
12.330 Ölüm yardumı 
12.340 Tedavi Releri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği 
12.380 Sosval sigmetnlar kesene!: •,••- |>rm, k n n z h k b m 

40 
8 
3 

10 

2 50 
11 

8 88 
- = :-= 

Geçen yı l lara nazaran bu sene yon idem faaliyete geçecek olan 4 başmüdürlük îie 
2 fidanlık müelürlüğünün ve bütçemizin (L) cetvelinde bulunan 150 Tekuiker 
kad rosunun faal bir du ruma geçirilmesi ve ayrıca (D) cetveline ilâve edilen kad
ro la rda çalışt ır ı lacak memurlar ın da ihtiyacı güz önüne; a l ınarak geçen seneye na
zaran 377 5G3 l ira fazlasiyle 4 028 841 lira teklif edilmiş bu lunmaktad ı r . 

Ek çalışma karşılıkları : 
12.430 Konferans ücre t i 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Kayısı : 1057) 
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Dors ücre t i : 
Orman Tekniker Okulu ders i k ' e t l e r i 
O n m m (»kulları ve eğitim merkezleri ders ücreti 

439 saydı Kanuna, göre aylıkk ögrotımeuleriıı yükümlü olduklar ı ders saat! CM •in
den p;ayi'i fazla oku t tuk la r ı ders üeroti ile yeniden tedr isa ta geçen okullar ın ihti
yaçlar ı da göz önüne abnnrak ta l imatname gereğince ödenmesi gereken miktar 
olup geç-eu seneye nazaran 18 000 lira fazla siyi e 85 000 lira teklif edilmiş bulun
maktad ı r . 

Tazminat la r : 
Kasa tazminat ı 
636 sayılı K a n u n gereğince verilecek tazminat 

Kasa tazminat ı aynen geçen. seneki anki ar üzerinden hesaplanmış ve, 1968 malî 
y d m d a faaliyete geçecek olan 3 orman, t ahd i t komisyonunun iht iyaçlar ı göz önü
ne a l ınarak geçen seneye n a z a r a n 292 800 l ira fazlasiyle 1 200 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 
İkramiyeler ve mükâfatlar : 
Yabancı dil ikramiyesi 

Çeçen seneye nazaran her hang i bir ar t ış is t idadı göstermiyen bu madde ödene 
ğiııin 1968 yılı için de aynı mik ta r teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde 

Ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği 

Kanun gereğince ayda 350 lira oltu-ak ödenen genel müdürlük makam tahsisatı 
ihtiyaca kâfi geldiğinden gecen sene misillü 4 200 lira olarak teklif edilmiştir. 
YOLLUKLAE : 
I - Yurt içi yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 
12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

İçinde bulunduğumuz plânlı kalkınma devresi çalışmalarının zaruri kıldığı nakil 
ve tâyinler, 6831 sayılı Orman K nunıınun Onman Genel Müdürlüğüne tahmil etti
ği hlzımetleri lâyikiyle ifası yönünden yeniden vazifeye girecek olan 150 teknike
rin, seyyar sinema ekipleri, tahdit komisyonları başkan ve üyeleri, hastalık ve 
yangınlarla mücadele ekipleriyle birlikte ihdas edilen şube müdürlüklerinin artan 
ihtiyaçları nazarı itibara alınarak bu maddeye geçen yıla nazaran 520 000 lira 
fazlası ile 2 990 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1067) 
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harca 

L 

90 
625 

2 
1 332 

2 100 
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Bölüm Madde 

Bu maddeye geçen sene 200 000 lira aktarma zarureti hâsıl olmuştur. Bu sene 
•orman müfettişlerinin adedinin artmış olması ve geçen sene de bu maddeye yapıl
mış olan aktarmanın da göz önüne alınarak geçim seneye nazaran 200 000 lira 
fazlası ile 850 000 lira teklif edilmiştir. 
Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

1968 yılı çalışma programına göre teklif edilmiş bulunan 50 000 lira ile işlerin yü
rütülebileceği tahmin edilmekte olduğundan 20 000 lira noksaniyle teklif edil
miştir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu 

Gerek 1966 yılı kesin hesabı ve gerekse 1967 yılı 8 aylık tatbikat devresi tedavi 
yolluklarının ihtiyaca kâfi gelmediğini ve bu arada şimdiye kadar yatırım saha
larında çalışan 40 aded yevmiydi teknik elemanların cari harcamalarla çalışan 
işlere aktarılmış olmaları hasabiyle bu personelinde geçici görev yollukları kar
şılığı olan 172 800 ve tedavi yollukları için de 5 000 lira ki, cem'an 177 800 lira 
fazlası ile 192 800 lira olarak teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde 

I I - Yunt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.85-3 Y u r t dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcılar ı yıırf dışı. geçici görev yolluğu 

Birleşmiş Ylilietlor hususi fon (Hpeeial Fıiiid) teşkilâta ta ra f ından orman ve m-
inan sanayii projesi g'Ct -•eğince memleketimize yapıl a e a/k teknik yardüid:;. d-ıu 
faydalanı larak yu r t dışına gönderilecek: (.)ı-ınan Genel Müdür lüğünden k; ve Köy 
İşleri Bakanl ığ ı Orman Köylerini Kalkındırma Başkanlığındaıı da 1 ki ee a'an 16 
•elemanın yu r t d ısına fondan 'ilmesi itan yapı lacak masraflara, ka.rşdık ;.-!e>'ak î')6'i 
yı l ında olduğu gibi 19(58 ydmda da, 140 000 lira teklif edilmiştir. 
Öğrenim yol luklar ı : 

12 871 Yurt dışı staj ve öğretim yol luklar ı 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yol luğu 

4489 sayılı K a n u n a müsteniden İniği, görgü ve iht isaslarını a r t ı rmak üzere ya
bancı memleket lere staj için gönderi lmesi lüzumlu ve faydalı görülen teknik ele 
inan la rdan 1968 yılı konten jan ına henüz dâhil edilmiş kimse buluumadein ancak 
evvelki seneler.de gönderilmiş olanlar ın yu rda dönüşleri için 1908 yılı. için yadın;-; 
21 000 lira A.1.1). t a ra f ından ormancıl ığın inkişaf projeler inin ikmali maksndiyte 
19G8 yıl ında y u r t dışında düzemi ,um. kougae ve konferanslara i ş t i rak edecek ele
man la r için ödenecek yolluk karşı l ığı olarak tahmin edilen miktarın geçen soneye 
nazaran 128 000 l ira fazlalık teşkil edeceği hesabediimiştir . Bu suret le maddeler 
a ras ındaki fazla ve eksik mik t a r l a r muvacehesinde 1967 yılına nazaran 11 000 
noksanı ile 149 000 lira, teklif edilmiş bu lunmaktad ı r . 

Orman G. Md. Bütçesi (S. .Sayısı : '101)7) 
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Bölüm Madde 

13.000 YÖNETİM G İ D E R L E R İ : 
Genel yönetimle ilgili al ımlar : 

13.110 Kır tas iye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğ ı t ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın almnları ve giderleri 
13.150 Yakacak al ımları ve giderleri 
13.160 Hizmetl i giyim, alımları ve giderleri 
13.190 Diğer al mı ve giderler 

Gılrişihniş bulunan plânlı. ve pro"~ a;ı)h <;aii .malar sımm-u olarak mevcut 20 başmü-
«dürlüğe ilâveten bu sene de Çanakkale, Denizli, Ar tv in ve Zonguldak illerinde 
ku ru l an 4 başmüdür lük ile 2i başmüdür lüğe yükselmiş bu lunmaktad ı r . Bu teş
ki lât ın vasa t ına ve kır.-ulnşlunnın lüzum ettiği yönetim masraf lar ını da karşıla
mak amaeiyle âzami tasa r rufa da r iayet edilmesi kaydiyle yönet im giderlerinden 
ve geeeu seneye nazara;). 4N 000 lira fazlasiyle 775 000 lira teklif edilmiş bulun
maktad ı r . 
Genel yönetimle ilgili gider ler : 

13.210 Su giderler i 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Ayd ın la tma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Orman G. Md. Bütçesi (S. "Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde 

'Teşkilâtın genişlemesine rağmen âzami tasarruf sağlamak amaciylc temizlik gider
lerinden bu sene 10 000 lira tasarruf edilebileceği düşünülerek geçen seneye na
zaran 10 000 lira eksiği ile 141 000 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Hizmetlerle ilgili alımlar : 

13.350 (Sağlık araç, gereç vie ilâç. alımları giderleri 

Bu sene ne miktar harcanacağı tatbikattan evvel mümkün olamadığından bu mad
de içinde geçen seneki miktar kadar yalnız 10 000 lira teklif edilmiş bulunulmak
tadır. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Fosta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Halberleşme araçları işletme gid e r l er i 

Geçen sene bu bölümden hem taşra hem de merkez ihtiyacı karşılanmaktaydı. 
Taşra ve merkez ihtiyaçlarını plânlama bakımından ayırmak daha uygun görü
lerek bu maddeden harcanacak kısmın yalnız merkeze hasredilmesini ve taşra 
ihtiyacının da 14 882 nci maddeden ödenmesi öngörlerek geçen seneye nazaran 
205 000 lira eksiği ile 1968 yılı için 210 000 lira teklif edilmiştir. ' 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.520 Hizmelt taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Orman Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde 

Her yıl büyük çapta inkişaf etmekte olan ormancılık hizmetlerine muvazi olarak 
taşıt işletme ve onarma giderleri de bu nisbctte artmış bulunmaktadır. Bu mas
rafları karşılamak üzere âzami tasarrufa da riayet edilmek kaydiyle geçen sene
ye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Kira giderleri : 

13.610 Kira bedeli 

Savunma sekreterliği binası için 12 000 lira ecnebi mütehassıslar ve gıda projesi 
•teşkilâtı mütehassısı binası için 28 000, ağaçlandırma ve neşriyat dairesi başkan
lıkları binası için 49 000, amenejman daire binası için G0 000, Orman Köylerini 
Kalkındırma Dairesi binası için 35 000, küçük el sanatları teşhir binası için ! 5,000 
ve bunların genel giderleri de 20 000 olmak üzere cem'an 220 000 lira teklif edil
miştir. 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

13 . 8 . 1966 gün ve 6/6851 sayılı Kararnaım'e ile kabul edilen yönetmeliğin 47 nci 
maddesi gereğince 1968 yılında yeniden açılması grekli yangından korunma ve 
sigorta giderleri için ilk defa olarak 5 000 lira ve mahkeme harçları ve giderleri 
tertibine Adalet Bakanlığının gösterildiği lüzum üzerine sarf edilmek üzıere 1967 
yılında konulan 2 000 000 lira tatbikat neticesi iyi sonuç vermomiş ve bilâkis or
man ceza dâvalarına taallûk eden işler lâyikiyle takibedilmiyerek birçok dâvala
rın takipten düzmesine müncer olmuştur. Bu yüzden bu miktarın yine eskisi gibi 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 10G7) 
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Bolüm Madde 

Adalet Bakanlığı, Bütçesine konmak üzere bütçemizden çıkarılmış ve yalnız mah
keme hare ve masraflarını karşılamak üzere 10 000 liralık tahsisat teklif ediimiş 
tır. 
Güvenlik giderleri : 

14.341 3225 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler 
14.342 7125 sayılı Kanuna dayanılarak Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 

Bu maddelerin muhafazası için geçen yılın aynısı teklif olunmuştur. 
Malî hizmetlerle ilgili giderler : 

14.430 Para taşıma giderleri 

Geçen sene bu bölüme konulan tahsisat nncak para taşıma giderlerine aidolan 
masrafları karşılamış olduğundan bu sene de aynı miktar olan 5 000 lira teklif 
edilmiştir. 
Vergi, resim ve harçlar 

14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Orman Genel Müdürlüğüne ait bina ve tesislerin vergi borçlarını ödemek için şim
diye kadar hiç tahsisat konmamış vo bu borçlar yatırım giderlerinden ödene gel
mekteydi. Cari harcamaları ilg letulicen bu masrafları karşılamak üzere 19G8 yılı 
için G0 000 lira teklif edilmiş bulunulmaktadır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 3057) 
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Eğitim vo araştırma giderleri: 
14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Statj ve öğrenim giderleri 

Orman köylerini kalkındırma çalışmalarında kavakçılık, arıcılık, el sanatları ve 
tarım endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle açılacak 200 aded çeşitli kursların ge
rektireceği masraflar için geçen seneye nazaran bu sene 35 000 lira fazlalık teklif 
edilmiş, Orman Fakültesinde okuyan burslu öğrencilerin de 10G8 yılındaki bursla
rını ödemek için geçen sene misillû bu sene de 2 302 000 lira Türkiye Millî Ka
vakçılık Komisyonu yönetmeliği gereğince toplanması öngörülon millî kavakçılık 
komisyonu üyelerinin memleket dâhilinde yapacakları araştırma ve inceleme 
ve sair masrafları ile toplantının gerektirdiği masrafları karşılamak üzere ^en 
seneye nazaran 33 500 lira noksanı ile bu bölümlerden eksik ve fazlalık neticesi 
2 808 500 lira teklif edilmiştir. 
Tarım hizmetleri giderleri : 
Orman hizmetleri giderleri : 

14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - kusaım alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
14.880 Diğer alım ve giderler 

maktadır. 
15.000 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Bu sene yeniden açılan 4 Başmüdürlükle buna muvazi olarak artmış bulunan or
man amenejman ve fotoğrametri heyetlerinin masrafları da bu nisbette yükselmiş 
bulunmaktadır. Ormancılık hizmetlerinin günden güne gösterdiği gelişme Orman 
Genel Müdürlüğünün hizmetlerini de artırmış bulunduğundan yeniden faaliyete 
geçen kuruluşlarında göstcrdiğiihtiyaçlar muvacehesinde yukarda belirtilen mad
delerin de ekserisinde bir artış yapılması zaruretini doğurmuş bulunmaktadır. 
Azami tasarrufa riayet ve mevcut kuruluşların ihtiyacını karşılamak üzere geçen 
seneye nazaran bu sene G57 950 lira fazl asiyle G 737 950 lira teklif edilmiş bulun-

KURUM GİDERLERİ 
251 Büro giderleri 
252 Ulaştırma giderleri 
253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

257 Yiyecek alım ve giderleri 
.259 Diğer alım ve giderler 

255 
25G 

Halen Orman Genel Müdürlüğümüze haftlı olarak tedrisat yapan 2 Orman Tekniker 
Okubı. 2 O^man Muhafaza Memuru Okulu, 1 Bakım mcmurlumı eğitim merkezi, 
1 fidancılık eğitim merkezi faal bir durumda bulunmaktadır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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19G8 - 1969 Ders yılında da Maraş'ta 1 muhafaza memuru okulu tedrisata başlı-
yacaktır. Gerek eski okulların idame masrafları ile gerekse yeniden tedrisata 
açılacak olan yeni okulun büro malzemeleriyle okulların aydınlatma ısıtma ve di
ğer masrafları için geçen seneye nazaran 756 500 lira fazlasiyle 3 147 000 lira 
(teklif edilmiş bulunmaktadır. 
TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Orman Kurumları Giderleri : 

15.781 Büro giderleri 
15.782. Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.784 Kira bedeli 
15.785 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.78G Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderler 

Orman Kurumları giderleri talnisartma dâhil bulunan bu masraflar için geçen 
seneye nazaran hiçbir yükselme yoktur. 
Ancak bir kısım hizmetlerin ya':ırım sahalarına aktarılmış olması hasabiyle yal
nız kendi masraflarını idame et """->•» a k ı n ı n d a n ve azamî tasarrufa riayet ^ ' ; ı . 
m esi kaydiyle gecen seneye nazL ran 1 G04 000 lira noksanı ile 1 557 500 lira teklif 
edilmh bulunmaktadır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
Propaganda vo tanıtma giderleri 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

19G6 
harcam 

Lir 

5 2 

16.710 
16.720 

16.810 
16.820 
16.840 

5 2 

1968 yılında açılacak İzmir, Samsun, Bursa, Antalya ve Trabzon fuarlariyle 
(Balıkesir, Kütahya, Denizli Sivas, Manisa ve Çanakkale sergi ve festivallerine iş
tirak etmek üzere geçen sene misillû 20 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 3 910,50 

4 7 

8 036,45 

Genel Müdürlüğümüzün temsil ve ağırlama giderlerini karşılamak üzere konulan 
bu ödenek geçen sene misillû yi ^ 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
Bakım ve idame giderleri 

Halen faaliyette bulunan 6 Okulun tamiri, boya ve badana masrafları ile TC 
tahminen 20 000 000 lirayı aşmış bulunan tesis ve gayrimenkullerin, tamir ve ida
me masrafları ve seyyar sinema ekiplerinin devamlı surette kullanmakta oldukları 
malzemelerin, taşra teşkilâtında balunan lâboratuvarlârın tahdit, amenejman ko-

482 9 

418 3 
64 5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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misyonlarının âlet ve malzemelerinin tamiri ve Uludağ, Manyas - Kuşeenneti, So
ğuksu, Yozgat Çamlığı ve Karatepc - Arslantaş millî parklarının Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı gereğince kuruluşları tamamlanmış olduğundan halkın hizmetine açı
lan bu parkların bakım ve idame- giderleri için de 150 000 lira ki geçen seneye 
nazaran 220 000 lira fazlasiyle 840 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ DÖNER 
SERMAYELERE ÖDEMELER 

31.410 Döner sermaye 

Maddenin muhafazası için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATTNALMALAR 

32.151 31İG, 4785, G831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 
32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.153 F.A.O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma bedeli 
32.154 Bina ve bina yapımı için arsa alımı 

İkinci Beş Yıllık Plânın, 19G8 diliminin tahakkuku için Devîetleştirilon ormanların 
taksitleri karşılığı 32.152 nci maddeye 355 786 liranın, Tarım, Köy İşleri ve 
İmar - İskân bakanlıkları tarafından ele alınmış olan Bursa iline bağlı Fevziye kö
yünün bulunduğu yerden nakli ve istimlâk bedeli olarak 3 8G1 055 liranın, ayrıca 
32.152 nci maddeye 1908 yılında programa alman fidanlıkların tevsiini temin için 
3 050 000 liranın, 32.154 ncü maddeye kuruluşların tamamlanması amaciyle yapı
lacak inşaatların arsa bedelleri olarak 1 500 000 lira talcbcdilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 

19GG yılı 
arcamala 

Lira 

4 599, 
370 155, 

858 702, 

1 233 418, 



— 24 — 

Bölüm Madde 

II - Transferler 

84.000 MALÎ TRANSFERLER 
Bağımsız bütçeli idarelere cd3mcler 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre prodüktivite merkezine ödenecek aidat 

Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidatta her hangi bir değişiklik olmadığın
dan geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

34.620 7120 sayılı Kanunim 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gereğince sigorta fonu 

Bütçemizin genel yekununa nazaran binde bir nisbetinde ve 7126 sayılı Kanunun 
37 nci maddesi gereğince 179 022 lira teklif olunmuştur. 34.630 neu madde tah
sisatı icc 6085 sayılı Kanuna müsteniden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Uluslararası tevekküllere ödemeler 
34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 

Ulnsln.ra.rasi Avcılık Komisyonu, Dünya Enerji Komisyonu araştırma müesseseleri 
ve Milletlerarası Büyük Pazarlar Komisyonu aidatı olarak geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Emek'i Sandığını ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Emekliliğe tabi memurların almakta oldukları maaş ve ücretlerinin % 1 nisbetindo 
Emekli Sandığına ödenmesi icabeden 5G8 052 lira, bu sene emekliliğe ayrılacak 
memurların emekli ikramiyesi. Emekli Sandığının yönetim giderleri olarak ku
rumlar adına çıkarılan ve idaremiz hissesine isabet eden 220 000 ile ve yine geç
miş hizmet aidatları olarak Emekli Sandığına yatırılan bu madde tahsisatı 75 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Emekli aylıkları ve diğer ödemeler 

35.310 Emekli, dul ve yetim, aylıkları 

Merkez ve taşradaki orman memurlarının emekli, dul ve yetim aylıkları olarak 
geçen yıla nazaran 319 lira noksaniylc 1 415 000 lira teklif edilmiştir. 
Dernek, birlik, kurum, kurulu}, candık ve bsmsri teşekküllere yardımlar 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 

35.730 69G4 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliğine yardım 

Eski yıllarda memur ve hizmetlilerin öğle yemeğine yardım maksadiyle ko
nulan aidatlar yapılan harcamalara nazaran bu sene 8 000 lira fazlasiyle teklif 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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edilmiştir. G964 sayılı Kanuna göre geçen yıl ödenen Ziraat Odaları Birliğine yar
dım aidatı 1968 yılında da 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

3G.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 
36.400 İlâma bağlı borçlar : 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindc artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
36.600 Geri çevrilecek paralar : 

İhtiyacı karşılamadığından her yıl aktarma yapılmasını mecbur kılan 36.300 ncü 
madde tahsisatı geçen yıla nazaran 49 124 lira fazlasiyle 150 000 liraya çıkarıl
mış ve 3G.400 ncü madde tahsisatında geçen yılın aynısı ve 3G.G00 ncü madde 
tahsisatı da geçen yıllar harcamalarına nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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B - CETVELİ GEREKÇESİ 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
KURUM HASILATI 
Döner sermayeden yardım, olarak 
Tarife bedeli 
Müsadereli mallar bedeli 
Maaşlar karşılığı 
Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 

19G8 yılında Orman Genel Müdürlüğünün masrafları döner ser
mayenin sağladığı gelirden temin edileceği için orman işletme
lerinin bütçemize sağladığı bu paraların çeşitleri üzerinde gerek
li bilgi ve kayıtları sağlama amaciyle bu gelirlerden 50 917 547 
lirası orman mahsullerinden temin ettiği tarife bedelinden, 
5 000 000 lirası da müsadere edilip mahkeme karariylc irat kay
dedilmesi icabeden masraflar bedelinden, 32 G38 500 lirası da 
Devlet Orman işletmelerinde kadroları katma bütçeye ait bulu
nan memur ve müstahdemlere katma bütçe tarafından ödenen 
aylıklarına karşılık olarak, 2 500 000 lirası da Genel Müdürlük
çe tahsil edilen varidat olarak, geri kalan 73 G45 511 lirası da 
bütçemizdeki masrafları karşılamak üzere alınacak yardım kar-

- siliğidir. 
G3.400 Bağışlar 

1967 yılı için 1968 yılı iç 
tahmin olunan tahmin olun 

Lira Lira 

159 335 612 

1 999 999 

161 611 

73 645 5 
56 917 5 

5 000 0 
32 G38 5 
2 500 0 

170 701 5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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19G7 yılı için 1968 yılı iç 
tahmin olunan tahmin olun 

Bölüih Hadde Lira Lira 

Muhtemel bağışlar ve maddenin muhafazası için 1 lira konul
muştur. 
(B/3) özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 
İT2.110 G831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapı

lacak ikrazlar karşılığı 

Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 1 038 384 8 500 0 

Kasa ve bankalar nakit fazlası olarak 8 500 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Toplam 1G2 373 997 179 201 5 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Saylsı : 1057) 
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RAPOR 

Bütçe ve Plânlama Karına Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı katma bütçe tasarısı tarafımdan incelenmiş, va 
şitli ormancılık konularındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda 7 bölüm halinde açıklanmıştır: 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli 

1. — Kurulur. : 
Orman Genel Müdürlüğü; 1937 tarih ve 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Tarım Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği 

lük olarak kurulmuştur. 
Genel Müdürlüğün kuruluş tarihindeki teşkilâtı ile bugünkü teşkilâtı arasında kadro ve görev bakımından büy 

lındaki görevin genişliği ve niteliği ile halen görülmekte olan hizmetler arasında da büyük gelişmeler olmuştur. 
Geneli ilke bozuk ormanlarm 'kırar ve ıslahı, toprak muhafaza ve mera ıslahı, orman içi ağaçlandırmalar, hızlı ge 

lar, kavak ve okaliptüs ağaçlandırmaları, yeni or::ıan fidanlıklarının kurulması, orman yollarının planlanması, 
araştırma çalışmaları, 1937 yılından sonra ele alman hizmetler arasında bulunduğu gibi, yukarıda işaret edild'ğ 
sitesi ile Genel Müdürlüğün bugün çeşitli ormancılık kollarında ulaşt'ğı seviye arasında büyük farklar bulunma 

Genel Müdürlük; 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile kendisine verilen ödevleri, bir 
dan da döner sermaye bütçesi ile merkez ve taşra kuruluşu olarak yürütmektedir. 

Hizmetlerin miktar ve niteliği, yıllar itibariyle artrjı, hizmetlerin gelişmesi, bölümünde etraflı şekilde izah cdi 
Her ne kadar zaman zaman 3204 sayılı Teşkilât Kanununa kadro bakımından bâzı ilâveler yapılmış ise de kan 

lüğün bugünkü çalışmalarına cevap verecek yeterlikte değildir. Bu sebeple teşkilât bakımından reorganizasyona 
deyiz. 

2. — Hizmetin kapsamı, önemi: 
3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Orman Genel Müdürlüğüne verilen görevler : 
1. Yurt ormanlarını korumak, yeniden orman yetiştirmek, 
2. Ormanları devamlılık esasları dairesinde ijletmek, 
3. Mevcut ormanları imar ederek verimlerini artırmak, 
4. Bu hizmetlerin ifası için gerekli müesseseleri kurmak, teknik elemanları yetiştirmek, 

Orman G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : Î057) 
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5. özel kanunlarla verilen görevleri ve diğer bütün hizmetleri görmek, şeklinde sıralanabilir, 
Mevcut istatistik kayıtlarına göre, halen yurdumuzda 10,5 milyon İle. orman mevcudolup, yurt yüz ölçüsüne nisb 
Son yıllarda hava fotoğraflarına dayanan detaylı amenajman plânları sayesinde orman varlığımız daha sıhhatle 
Öncelikle ele alman alanlarda, modern amenajman metodu ile yapılan çalışmalar sonucu orman varlığının gerek sah 

ki tesbitlere göre bir miktar daha fazla olduğu, ancak, katî neticelerin bütün ormanların yeni metotla amenajmani 
leceği »nlaşıknaktadır. 

Mevcut ormanlarımızın ancak % 3G sının normal bir kuruluşta, % 04 ünün ise bozuk vasıflı olduğu ve artış 
önüne alınacak olursa orman varlığımızın kantite ve kalite bakımından yeterlilik derecesi ve ormancılarımızın kar 
ları problemlerin büyüklüğü anlaşılmış olur. 

Türkiye nüfusunun 1/3 ü ormanlık sahada veya ormanlara 10 Km. mesafe dâhilinde yerleşmiş bulunmaktadır 
•düzcnlenememiş olması yanında, insan elinin veya tabiatın tesiri iîe bozulan bitki - su - toprak dengesi sonunda doğ 
topraklarının geniş ölçüde erozyona terk edilmekte olduğu dikkate alınır ise, ormancılık hizmetlerinin mânası, mah 
•ölçüde fikir edinilmiş olur. 

3. — Hizmetin bütçe bakımından uygulama şekli : 
Orman Genel Müdürlüğünün gördüğü hizmetler; bütçe bakımından işletme ile ilgili ve işletme hesabında topl 

teki hizmetlerle işletme ile doğrudan doğruya ilgisi bulunmayan, diğer bir deyimle koruma, ağaçlandırma, toprak 
lip olarak yerine getirilmesi gereken hizmetler oJma)k üzere, hizmetin .-tabi tutulduğu muhasebe usulü ve muhasebe 
rıl maktadır. 

Bu sebeple, Orman Genel Müdürlüğünün birisi katına bütçe, diğeri de Orman İşletmeleri Döner Sermaye bütçe 
makta, her iki bütçenin tabi olduğu muhasebe usulü ve mevzuatı da birbirinden ayrı karakterler arz etmektedir. 

Genel olarak işletme faaliyetlerinden ayrı bir nitelik taşıyan; 
Ormanların muhafazası, orman envanterinin yapılması, personelin yetiştirilmesi, millî parklar, av üretme yerleri 

nin gerektirdiği teknik araştırmaların yapılması, bölge fidanlıklarının kurulması, su ve toprak rej'minin düzenlenm 
rm ağaçlandırılması, orman topraklarının muhafazası, orman içi meraların 13!ah. ve tanzimi gibi hizmetler katma bü 

İşletme faaliyetlerini teşkil eden ve işletmenin rantabilitesi ile doğrudan doğruya ilgili, istihsal, imal, nakliyat h 
ması, bakımı, tamirhanelerin çalıştırılması, işletme hizmetlerinin gerektirdiği bina ve tesislerin yapılması, muhabere 
ağaçlamalar gençlik ve meşçere bakımı, teknik vı; ekonomik icapların zaruri kıldığı yerlerde fabrika tesis edilmes 
mesi, elde edilen ürünlerin piyasalara arzı gibi hikmetler Döner Sermaye bütçesi ile yürütülmektedir. 

4. — Hizmetin teşkilât bakımından uygulanmadı esasları : 
A.) Merkez kurulunu : 
Genel Müdürlüğün merkez kuruluşu; Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Fen Heyeti Reisliği, Daire Başkanlığ 

şavirliği, Muhasebe Müdürlüğü, Savunma Sekrcto.-liği, Eğitim Birimi, Halkla Münasebetler Birimi ve Şube Müdür 
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B) Taşra kuruluşu : 
Taşra kuruluşu; Genel Müdürlüğe bağlı Başmüdürlükler ve müesseseler olmak üzere iki ana kolda toplanmakt 

a) Başmüdürlükler kuruluşu : 
Başmüdürlükler kuruluşu, 23 Orman Başmüdürlüğü, 178 Orman İşletme Müdürlüğü, 1116 Orman Bölge Şef 

rikası ile kurulmakta olan 7 Fabrika Müdürlüğünü, 22 Ağaçlandırma Grup Müdürlüğünü, 92 Fidanlık Müdürl 
za ve Mera Islahı Grup Müdürlüğünü, 24 Tahdit Komisyonu Başkanlığını, 11 Orman Araçları Tamirhane Müdü 
liğini, 23 Yol Şebeke Plânlama Grup Müdürlüğünü, 3 Haşere Mücadele Grup Müdürlüğünü, 1 Toprak Lâborat 
Saymanlığı, 1 Yedek Parça Depo Müdürlüğünü, 1 Satmalma Komisyonunu kapsamaktadır. 

h) Müesseseler kuruluşu : 
Müesseseler kuruluşu ise, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Müdü 

liği, 1 Orman Aıncnajman Fotogrametrı Bürosu Müdürlüğü, 1 Orman Tohumları Lâboratuvarı Müdürlüğü, 2 
ğü, 2 Orman Muhafaza Memuru Okulu Müdürlüğü ve 1 Orman Bakım Memuru Okulu Müdürlüğünden ibarett 

İKİNCİ KISIM 

HİTiıetin Gelişmesi 

Birinci Bölümde Orman Genel Müdürlüğü h i/-metlerinin 1937 yılma nazaran geniş ölçüde artış gösterdiğine kı 
de beliren ihtiyaca göre yeniden ele alman hizmetler ve hizmetlerin yıllar itibariyle artışı üzerinde daha geniş b 

Orman Genel Müdürlüğünün ifası ile yükümlü olduğu hizmetlerin 1937 yılına nazaran artışını; 
1. Katma bütçe hizmetlerindeki gelişme, 
2. Döner Sermaye bütçesi hizmetlerindeki gelişme, olmak üzere iki kısımda mütalâa etmemiz yerinde olur. 
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1. Katma Bütçe hizmetlerindeki gelişme : 
Orman Genel Müdürlüğünün Katma Bütçesiyle yaptığı hizmetlerin devreler itilbariyle artışı aşağıdaki tablo 

Yılı 

1937 
1950 
19G0 
19G5 
1967 
1968 

w 

Bütçe Sar
fiyatı 

(Bin Tl.) 

3 620 
15 837 
55 187 
117 472 
162 374 
179 202 (Tahmin) 

T-r Bu tablonun incelenmesiyle de kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Genel Müdürlüğün Katma Bütçesiyle gördüğü 
mış, 1962 yılma nazaran Birinci Beş Yıllık Plfin devresi içinde bu artış % 87,5 a kadar yükselmiş vo 1967 yıl 
zaran 45 misli bir artışla 162 374 000 liraya çıkmış, 1968 yılı bütçe teklifi ise, 17>9 202 000 lira .olarak bağlanm 

1937 yılına nazaran kuyaslanamıyacak derecede gelişme gösteren bütçe artışına paralel olarak çeşitli çalışma 
ayrı bölümler halini d e belirtilmiş bulunmaktadır. 

A) Ormanların sınırlandırılması : 
Evvelce teşkili gerekli görülen Komisyonlarına Hukukçu üye kadrosu temin edilmesi için yapılan çalışmalar 

mıştır. 
Bir taraftan Hukukçu üyelere verilecek ücretin tatminkâr bir seviyeye çıkartılması maksadiyle Kanunda tad 

tan da yer metodu ile yapılan haritalar yerine, arazinin haritasının çıkartılmasında hava fotoğ aflarından isti 
nırlandırılmasında bu fotoğrafların esasa alınması sonunda tahdit işleri hızlandırılmış bulunmaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere; 

Yılı 

1988- 1957 
1958 
1962 
1963 
19(54 
1965 
1966 
1967 

Sı 
0 

i m •1 andın,! an 
rmau sahası 

(Ha) 

8 887 702 
150 

2 084 
4 762 

37 350 
200 358 
345 768 
248 659 Ha. . Oriıi lanın thdidi yapılmışt 

1968 yılında da 574 000 İla. ormanlık sahanın smıriandırdması pı^ğı-Mnıla-vtırılıınştu- ki bu kc-ıkd memnuni 
B) Orman yangınları ile savaş : 
Her sene yaz aylarında vukua «'elen orman yangınları yüzünden gvvrk saha, gerekse servet bakımından ö 

Kdiyleki : 

Yılı 

1937 -1949 
1950 -1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Yanan Orman 
.Saıhaısı 

(ila) 

671 065 
833 721 

8 559 
9 127 

10 059 
5 178 

13 348 
3 945 
6 664 
8 441 

Yanan 'servet 

Metreküp 

5 956 61X3 
2 811 127 

161 699 
;51 289 
184 190 
60 724 

171 979 
45 817 
77 373 
95 562 

: mal i lan 

İveııtal 

23 
11 

888 738 
103 299 
380 659 
289 366 
344 913 
131 265 
345 473 
150 678 
142 486 
235 717 
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Yukarıya çıkarılan, cetvelin incelenmesiyle de anlaşılacağı gibi; 
a) 19)37 - 1949 yılları 13 yıllık ortalamaya göre yanan saiha 5il 620 Ha. yanan servet kullanacak odun o 

olarak 1 887 210 kenital, 
b) 1950 - 1959 yılları 10 yıllık ortalamaya 'göre; yanan saha 33 372 Ha. yanan servet kullanacak odun o 

olarak 1 110 330 kental iken, 
c) 1:960 - 1967 yılları arasında yanan ortalama orman saihası 8 165 Hara, yanan servet kullanacak odun o 

•olarak 25i2 5ı69 kentale düşmüş bulunmaktadır. 
d) 1958 - 1 f)6:2 yılları arasındaki 5 yıllık müddet içerisinde yanan orman saha 62 677 Ha. bu saıha içerisi 

odun olarak 694 ÜG3 M3, yakacak odun olarak .1 740 01.1. kental iken, 1963 - 1967 yıllarını kapsııyan Birinci Be 
orman sahası 37 576 Ha. bu saha içerisinde yanan .o rinam serveti yapacak odun olarak 451 455 M3, yakacak odun 

Devreler itibariyle yapılacak mukayesede, yangınlarım önlenmesi için yapılan çalışmaların ve alınan tedbirle 
diği görülnıeıkte ise de bu rakamların taşıdığı diğer bir mâna meselenin önemini geniş ölçüde muhafaza ettiği 

C) Orman Toprak Muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları : 
Ormanlarımızın saha bakımından yetersizliği, özellikle dik meyilli arazide toprak örtüşümün yer yer kaldır 

toprak aşınmasını ve kaşınmasını aktüel bir memleket meselesi haline (getirmiştir. 
Orman sınırları içindeki; bitki, toprak, su dengesi bozulduğundan, arazinin erozyona karşı korunması, iskân 

ınillennıeden, tarım arazisinin taşkından korunması için, Orman Genel Müdürlüğünce bir müddettenberi çalışmal 

'Toprak 
muhafazası Mer'a ıslahı 

Yılı 

1959 -1962 
.1.963 
19)64 
1965 
1966 
1967 

(Ha.) 

lıl 794 
6 362 
7 -620 
10 631 
9 951 
4 604 

(Ha.) 

961 
559 
797 

1 528 
1 857 
1 985 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde çalışmalar hızlanmış ve tüm olarak 39 177 hektarlık arazide erozyon kont 
mer'a ıslaJhı çalışmaları yapılmıştır. 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



— 35 — 

1988 yılı için 4 709 hektarlık yeni sahada erozyon kontrolü ve evvelce kontrol altına alman 10 000 hekta 
için bakım ve tamamlama işleri, 2 900 hektarlık yeni sahada mera ıslahı ve evvelki yıllarda ııslâhı ele alman 
bakımı işi programa alınmıştır. 

D) Harita ve amenajman işleri : 
Ormanların gerek saha, gerek servet bakımından envanterini tamamlamak, yıllık verim gücünü testbit etmek 

lüğünce ormanlık sahaların -haritalarının çıkartılması işinin ele alınarak Harita Genel Müdürlüğü ile işbirliği ya 
man gruplarınca ormanların işletilmesinin zaman ve mekân bakımından düzenliyen amenajman plânlarının' ya 
dır. 

Harita Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesi, ormanlık bölgelerin haritalarının tanzimi için hava 
yılında tamamlanmış olduğu gibi, amenajman çalışmalarında fotoğramıetri metodundan faydalanılması suretiy 
yapılmasında büyük bir sürat sağlanmıştır. 

Bu sebeple 1958 - 1962 yılları arasında amenajman plânları yapılan saha ortalama yıllık takriben 450 000 Ha. c 

Amenejesi yapılan 
Yılı Saha (Ha.) 

1963 581 926 
1964 1 443 836 
1965 1 571 795 
1966 1 717 445 
1967 1 375 000 (plân hedefi) 

Hektarlık sahanın kati amenajman plânı yapılmıştır. Bu suretle plânlı devre içinde; 1958-1962 yılları arasındaki 
mette % 300 nisbetkıde bir artış olmuştur. 

1968 yılı içinde 1 725 000 hektarlık orman sahasının amenajman plânlarının yapılması, programa alınmıştır. 
E) Millî parklar ve mesire yerleri : 
Turizm yönünden büyük bir önem taşıyan yurt ormanlarının tabiat güzelliklerinin görülmesine ve benimsenm 

malara konu olan millî parkların tabiatı koruma sahalarının ayrılması ve mesire yerlerinin tesisine Orman Genel 
devam edilmektedir. 

Bugüne kadar ayrılan millî parklar : 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



— 36 — 

Millî parkın ad 

Ankara 
Bursa 
Balıkesir 
Yozgat 
Adama 
Bolu 
Aydı TI 

Olmak üzere «7» adeddir. 
Ayrılan tabiatı koruma sahaları ise : 

Soğuksu 
Uludağ 
S]; nyas - K HM 
,̂ , ai rVı . ı l ı -

•' ı . la-, - A; l;: 
/.• î-.-lJoı-

Sa.ıi.'M'da'J'i Sus 

Tabiatı koruma 

Ankara Bey nam. Orman 
Antalya Ueşkona:k >s 

Samsun Bafra. - Gam gölü » 
Olun ak üzere «3» ad-cddir. 
'Mîllî parklar ve tabiatı koruma, sahalarına ikiye, olarak 120 mühtelil yerde de mesire yeri tesis olunarak hailkm 
F) Teknik araştırma hizmetleri : 
'Ormanların korunmasında, bakım ve imarında, işletilmesinde, çeşiUi orman mahsulüne olan ihtiyacın kolaylık 

einlerle karşılanmasın da daha rasyonel esasların teshili, gelişen teknik ve ilmî esâsların yurdumuzda, da. uygulanm 
da kurulan Orman Araştırma İstasyonu, merkezi Ankara'ya nakledilmek suretiyle 1955 yılında (-'rinan Araştırma 
tirilmiştir, 

Enstitünün çalışmalarının ağırlık noktasını a.ray,i çalışmadan teşkil etmektedir. Bu maksatla Enstitüye bağlı 
mmtakası) diğeri Trabzon'da (Doğu - Karadeniz mmtakası) olmak üzere 3 araştırma istasyonu ve mıntakası) ve 
mıntakası) olmak üzere 3 araştırma istasyonu ve (5 araştırma ormanı bulunmaktadır. 

1967 yılında, merkezi Erzurum'da olnıalc üzere Doğu - Anadolu Ormancılık Araştırma fsta'syonu Müdürlüğü 
Meşe Araştırma, Ormanının kurulması için gerekli çalışmalara başlanıl mıştır. Bu istasyonlarda 5(1 çeşitli konu ü 
mektedir. 
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G) Eği t im hizmetleri : 
'Geniş ve çeşitli ormancılı'k hizmetlerinin .istenilen ölende uy gülanahilmesinin her şeyden önce çeşitli orman 

yıda ve kademede teknik eloman ist ihdamına bağh bulunduğu tabiidir . 
Orman Genel Müdür lüğünün hizmetlerini istenilen seviyede göre>bilmesi için b u g ü n k ü kuru luş ta mevcudola 

olduğu ve gelecek yıl lar için hizmetlerin gelişmesin- paraiel ohırak teknik eleman iht iyacının dahada ar tacağı 
Teşki lât ta halen 2 707 teknik personel, (Ormn. yüksek mühendisi , mühendis muavini , t ekn iker ) çal ışmaktad 
Orman yüksek mühendisle]! sadece İs tanbul Üniversitesi Orman Fakül tes inde yet iş t i r i lmektedir . 
Yüksek orman, mühendisi ihtiyacının karşı lanması için, k i r ta,raftan Fakü l t en in kontenjanı daha fazla taleJ 

t ır ı ldığı, diğer t a ra f t an Traibzon l*-liversitrsiiie hağ l ı bir orman fakültesinin açılmasının öngörü ldüğü anlaşılm 
biran evvd uygulama. safhasına konması çok yer inde bir tedbir olarak mütalaa o lunmaktadı r . 

İkinci derecede teknik personel ihtiyacım ha r şdamak üzere halen biri Düzce'de, diğeri Tralbzon'da. olmak üze 
tur. IVunlardan Düzce'deki Tekniker Okulu İ962 ta ı l i ' ınden it ibaren mezun vermeye başlamıştır . Trabzon 'dak 
da verecektir . 

Teknik elemandan gayr i diğer personelin yetişt ir i lmesi için biri Araç ' ta , diğeri Muğla 'da olmak üzere 2 
okulu ik' l'lskişehir fidancılık; Okulunda eğitim yapıldığı, kalifiye orman işçisi .yetiştirilmesi maksadiyle de 19 
ile muhtelif yer lerde halka acılan kampla rdak i eğilim ile toplum kalkınmasının desteklendiği anlaşılmıştır . 

.1968 yılı programı ile eğitim konusunda hu işlerin programa alındığı görülmektedi r : 
'il. Antalya, Tekniker Okulu inşaatı . 
2. Antalya Sütçüler Orman Bakım .Memuru Okula inşaatı, 
.'.h lllâzığ Orman Bakım Momuru Okulu inşaatı, 
2. Döner sermaye bütçesi hizmetler indeki gelişme : 
A) İs t ihsal isleri : 
Orman işletmelerinin amenajmau plânlar ına gön- her sene isîihsal ederek çeşitli ih t iyaçlara karşı l ık piyasaya 

odunun miktar ı aşağıdaki tahloda görülmektedir . 
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Yılı 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1962 
1963 
]964 
1965 
1960 
1967 

Kullanacak odun 
(Bin M3.) 

25 
953 
703 

d. 310 
1 899 
2 755 
2 437 
2 441 
'3 636 
•3 570 
3 941 

Yakacak odun 
(Bin kental) 

14 
24 573 
36 798 
46 447 
61 2U3 
55 118 
55 582 
'62 565 
62 İİ0O 
63 985 
öl 658 

Yükardalki tablonun incelenmesi ile de anlaşılacağı üzere 1962 yılında 2,7 mil/M3. civarında olan kullanacak o 
Plân devresi sonunda % 97 bir artışla 3,9 mil/M3. e yükselmiştir. Yakacak odun da 1962 yı'lma nazaran bir artış m 
'OÜup yakacak odun üretiminde 1960 yılından itibaren marjinal sınıra ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

İİ968 yılında da plân hedeflerine 'göre kullanacak odunda 4 307 801 M3, e, yakacak odunda 67 600 000 kenta 
ması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Halen ormanlarımızdan yapılan tüm istihsalin M3, olaralk ortalama % 70 ini yakacak odun, % 30 unu kullanacak 
betin ormancılığı ileri memleketlerde tamamen aksine olduğu ibilinmektedir. 

Yurdumuzda genel yakıt sarfiyatının büyük 'bir kısmını halen odun teşkil etmektedir. 
Yakacak maddesi olarak odunun yerine diğer yakıt maddeleri dalha cazip kılınarak ikame edilmedikçe ormanla 

kin önlenmesine imkân yoktur. 
Bu itibarla ormancılık politikasının anahedefini teşkil eden korumanın başarısı için maden kömürü, linyit isti 

müştaklarının asgari fiyatlarla satışının teminine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu gerçek göz önünde tutularak Orman Genel Müdürlüğünce malhalilî yakıt ihtiyacını karşılamak üzere kömü 

mı yapılmakta ise de meselenin Devlet ölçüsünde ele alınması gereken çok şümullü bir mahiyet arz ettiği izahtan va 
B) Orman yollarının yapılması : 
Ormanlarımız genellikle dağlık bölgelerdedir'. Bu itübarla, istihsalin artırılmasında ve istihsal edilen orman emv 

istif yerlerine taşıittırılmasında, orman yollarının yapımının Ibüyük bir tesiri olmuştur. 
Yapılan orman yolları aşağıdaki talbloda mukayeseli olarak gösterilmiştir : 
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Yılı 

1998-19(59 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 yılında da : 
3 500 Km. yeni yol yapılması, 

700 Km. üst yapı yapılması, 
'250 Km. '"büyük 'onarım, 

38 945 Km. yolun tamir ve 'bakımı proğramlaştırılmıştır. 
C) Ağaçlama işleri : 
Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili rakamlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir : 
Genel olarak ağaçlandırma faaliyetinde plân hedeflerinin altında kalındığı görülmektedir. 

Yenid en yapılan 
(Km.) 

19 286 
'2 703 
3 093 
4 167 
4 497 
4 001 
3 712 
2 896 

yol 
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Orman Genel Müdürlüğünce yapılan ağaçlamaların yıllar itibariyle miktarını göster 

Orman dışı Hızih gelişen 
Orman içi ağaçlama ağaçlama Ka.vak ağaçlaması Okaliptüs türlerle ağaçlama M 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

o J4 
PH r^ 

30 200 
31 500 
33 000 
30 000 
26 728 

o-

26 
24 
31 
22 
26 

cC 
AA 

444 
371 
323 
220 
728 

CC J_, 

2 T 
PH rT-l 

800 
1 000 
1 000 
725 
695 

5 1 
896 
955 

1 167 
552 
695 

C >y 

200 
300 
400 
524 
545 

O CC 

741 
1 051 
951 
425 
545 

cc 
Öf. 
c 
:-< 

p ^ 

cc; 
-t--'-' 
AA 
"İD 

600 
700 
625 
205 
225 

-t-' 
AA 

634 
622 
690 
248 
225 

1 B 
c ^A 

1 000 
3 500 
2 272 
3 176 

1 269 
3 064 
1 347 
3 176 

cc 
:_H 
CİJ 

'̂  ! 

2 
2 
1 
1 

Toplam 151 428 131 086 4 220 4 265 1 969 3 713 2 355 2 419 9 948 8 856 8 
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Bu ağaçlamaları yapmak üzere gerek katma /Aitçe, gerekse döner selıınaye bütçesinden tesis olunan fidanl 
kapasitesi ise : 

Üretim kapasitesi 
A) Çalışan fidanlıklar : 

Fidanlığın nev^i 

Katma bütçe Fid. Md. ğü 
Katma bütçe Fid. Şef. 
Döner sermaye Fid. Şef. 
Döner sermaye Fid. Şef. 
Kavakç. x\raş. Ens. Fid. ğı 
Okaliptüs Ağae. İstas. 
Top. Muh. Grup. Fid. lığı 

Adedi 

23 
11 
12 
48 

7 
1 

13 

Sahası 
(Ha.) 

1 260 
258 
182 
144 
426 
34,5 
40 

İbreli 
(Bin) 

165 
12 500 
89 800 

101 800 
— • 

258 
12 000 

Yapraklı 
(Bin) 

13 250 
1 030 
7 000 

— 
548 

1 075 
500 

115 2 344,5 381 350 23 403 

B) 1967 malî yılı sonuna kadar açılacak fidanlıklar 
Katma bütçe Fid. lığı 1 50 

116 2 394,5 
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Satılan ve bedelsiz tevzi edilen fidan miktarı 

Yılı 

Resmî kuruluş- Köy ve beledi- Şahıslara 
lara verilen yelere verilen verilen Toplam 

(Aded) (Aded) (Aded)' (Aded) 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

24 
27 
17 
27 
101 
125 

358 971 
133 054 
615 008 
060 231 
009 338 
634 361 

1 133 237 
1 146 513 
1 247 291 
1 465 714 

25 492 208 
28 279 567 
18 862 299 
28 525 945 

1 422 942 102 432 280 
1 537 287 127 171 648 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere son yıllarda yüz milyonun üstünde fidan tevzi edilmektedir. 
Orman Genel Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarını daha da genişletmesinin, ağaçlandırmanın faydaların 

halk kütlelerine yayacak bir programı ele almasının gereğine inanmaktayız. 

D) Orman imar, bakım ve temizleme işleri : 
Bozuk ormanların imar edilerek prodüktiv hale getirilmesi 

maların özellikle 1963 yılından itibaren ele alındığı ve : 
hususundaki çalışmalar 1962 yılma kadar demno 

1963 yılında 
1964 » 
1965 » 
1966 ı» 
1967 » 

27 955 
38 535 
89 311 
91 522 
97 329 

hektar ormanın Ibakıın ve temizlik işlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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1968 yılında da 23 başmüdürlük mmtakası ormanlarında tüm olarak 115 200 hektarlık sahada, imar, bakım 
mış/tır. 

Ormanlarımızın % 64 ünün bozuk vasıfta bulunması, orman bakım ve imarının önemini ortaya koymaktad 
bir taraftan gençlik ve meşçere bakımı, toprağın hazırlanması, bir taraftan ise ağaçlama çalışmaları yapılma 

İkinci Beş Yıllık Plân devresi içinde imara muhtaç sahaların miktarı imar hususunda gerekli teknik müda 
bir envanterin hazırlanmasını, amenajman plânlarının tanziminde bu konunun da detaylı bir şekilde planlanm 
daha geniş çapta ele alınmasını faydalı ve isabetli bir iş olarak mütalâa etmekteyiz. 

E) Fabrikasyon işleri ve 1968 yılı yatırım programı : 
Kıymetlendirme icapları ve ekonomik mülâhazalara dayanılarak yurdumuzun muhtelif il ve ilçelerinde tesis 

sında kapasiteleri gereğince imalât yapılmaktadır. 
Kereste fabrikalarında 1961 yılından itibaren yapılan imalât ve satış miktarı : 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

İşlenen gayrimamul 
(M3) 

205 424 
290 494 
270 029 
272 038 
312 422 
348 212 

Elde edilen imalât 
(M3) 

104 627 
161 796 
151 110 
151 540 
180 060 
201 783 

Satış miktarı 
(M3) 

118 455 
144 729 
157 442 
146 078 
165 056 
172 117 

yukardaki tabloda gösterilmiştir. 

1967 yılında kereste fabrikalarında biçilmek üzere tahsis olunan tomruk miktarı ise 332 558 M3, tür. 
Orman ürünlerini işleme sanayiinin geliştirilmesi maksadiyle bir yandan mevcut fabrikaların reorganizasy 

ni farikalarıu inşaasına başlanıldığı görülmektedir. "Bu'maksatla 1968 yılında; 
1. Akkıış Kereste Fabrikasının gayrimamul 12 000 M3. olan kapasitesinin 30 000 W. e çıkarılmasını temin 

mı için 3 455 milyon liralık, 
2. Ardeşen Kereste Fabrikasının gayrimamul 10 000 M3, olan kapasitesinin 30 000 M3, e çıkarılmasını tem 

kısmı için 3 655 milyon liralık, 
3. Cide Kereste Fabrikasının gayrimamul 10 000 M3, olan kapasitesinin 30 000 M3 e çıkartılmasını sağlam 

lma aidolan kısmı için 3 655 miljyon liralık, 
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4. Bo lu ' da 5 000 ton kapasiteli ve i lerde tesvie müsait yonga levhası fabrika tesisinin yakılması maksadiyie 
ımı için 2 550 milyon liralık, 

5. K a s t a m o n u ' d a prefabr ik ve imalat ı yapa.!, bir fabrika yapılmasını e tüdetmek üzere projenin 1968 yılma a 
ya t ı r ım yapılması öngörülmüştür . 

Diğer t a ra f t an evvelki [yıllarda inşasına başlanılmış bulunan : 

1. Demi rköy 'de 50 000 Al", masif, !.00 000 İM~. mozayik pa rke imalatı yapacak olan kereste fabrikasının insaas 
1968 y ı lma ait kısmı için 2 6.10 -milyon lira. yatı rım yapılması, 

2. B a r t ı n ' d a 50 OO'O M", masif, 100 000 A'l-. mozayik parke imaları yapacak olan keresle fabrikasının mşaasm 
l i ra l ık ya t ı r ım yapılması , 

0. A y a n c ı k ' l a 15 000 ton kapasiteli yonga levhası fabrikasının insaasma. devam olunarak i ,5 milyon liralık, y 
4. A r t v i n ' d e 28 600 ton kapasitel i lif levhası i 'abriğasınm insaasma devam olunarak 11 18:5 milyon liralık ya 
5. Antalya 'da, yı lda 1,5 milyon ambalaj sandığı imal edecek tesisin insansına, devam olunarak 1 270 milyon lira 
1968 yı l ında orman üı ünleri, sanayiinin gelişt ir i lmesi maksadiyie ele alınan hikmetler arasında, bu lunmaktad ı r . 
Bu d u r u m a göre, 1908' yılına, ait fabr ika ya t i ' smia r ı şöylece özetlenebilir : 
1. Yeniden ele alınan işler için yapdaenk yaiırım. !•'! 5!İ5 milyon, 
2. Deva.m eden işler için yapı lacak y a h r m ı 22 489 milyon, 
o. Kapasi tenin klamesi için yapı lacak ya t ı r ım I. 500 milyon, 
4. E t ü t proje gider ler i karşı l ığı olarak 0,500 ndılyon, olmak üzere1 88 054 milyon liradır. 
Bu tesislerden özellikle prefabr ik ev imal eden. fabrika, ile sun ' i t ak ta ve ambalaj sandığı fal; rikala> anın yurdu 

de başarı l ı bir aşama olduğu \ e bu fabrikaların h 'zmete aç il m asiyi e büyük, b i r ihtiyaca cevap verileceği şüphesiz 
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t:rüx(T BÖLÜM 

Yat:nml:ir 

1. — Katma Bütçe Yatırımları : 

Orman Clcnel Müdürlüğü Katına Bütçesinden Birinci Beş Yıllık Plân devresinde yapılması öngörülen yatını 
tarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Program Gerçekleştirilen Gerçekleşme 
Yılı (Bin TL.) (Bin TL.) nisbeti % 

1962 
196:] 
1964 
L965 
1966 
1967 
1968 

?n 
5 o 
55 
59 
51 
5 S 
65 

737 
192 
124 
824 
835 
528 ' 
540 

27 207 
-18 851 
42 500 
47 722 
46 652 

27 
8i 
77 
80 
89 

Bu tablonun totkikiyle do görüleeıği üzeri1 1963 yılından itibaren gerçekleştirilen yatırımlar sc neler itibariyle 
4967 yılı yatırımlarının geçmiş yıllardaki nis'bet dairesinde gerçekleşeceği umulmaktadır. Buna ^'âre 1962 y 

tırımı arasınıda % 7;*> civarında bir artış kaydedilmiştir ki, bu netice, plânlı devre zarfımda yatının İıaemın'Jaki g 
14968 yılı yatırımlarının plân hedefine uygun olarak gerçekleştirilmesine çalışılacağı, gerçekleşti rilmesi mümkü 

binde bulunulmadığı anlaşılmıştır. 
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2. Döner sermaye yatırımları: 
Genel müdürlüğün döner sermaye bütçesiyle gerçekleştirdiği yatırım miktarı ise şöyledir: 

Yılı 

1962 
L963 
i 964 
1965 
196'0 
1967 
1968 

Program 
(Bin Tl.) 

113 765 
169 418 
157 410 
195 354 
201 '303 
250 000 
284 891 

Gerçekleştirilen 
(Bin Tl.) 

94 070 
148 !982 
186 027 
195 193 
209 388 

— 
— 

•Gerçekleşme 
nisibeti 

% 

82.6 
87,9 

118,1 
100 
104 
— 
— 

1967 yılı yatımı programının da geçen yıllardaki nislbet dairesinde gerçekleşeceği beklenmektedir. Plânlı 
ile Birinci Beş Yıllık Plânın son senesi arasında yatırım bakıimmdan % 140 nisbetindc bir artış olduğu görülmek 

DÖKDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

1967 yılı bütçesiyle sermaye teşkili vıe transfer harcamaları; 8 802 435 lira olarak kabul edilmiş, yılı içeris 
tasarruf (sağlanmış, geriye kalan 8 335 848 liralık ödeneğin de 31 . 12 . 1967 tarihine kadar 5 566 106 lirayı tah 
iki ayma 3 236 329 lira kalmıştır ki, bunun da bu müddet içerisinde tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 1968 
teşkili ve transfer harcamaları yekûnu 11 769 917 liradır. 

(A/3) cetvelinde yer alan; kamulaştırma ve «atmalına 1 arın im alî transferlerin, sosyal transferlerin maksada 
Her ne kadar 1968 yılı transfer harcamaları 1967 yılma nazaran'2 967 482 lira fazla ise de 'bu fazlalık, Bursa 

iköyünün ormanlık bölgeden nakli için; Tarım ; Köy İşleri ve İmar ve İskân Bakanlıklarının teklifleri veçhile 
bütçede yer almasından ileri gelmiştir. (A/3) cetvelini teşkil eden (diğer bölümlerde 1967 yılma nazaran büyü 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

1. Cari harcamaları 95 048 384 lira, yatırım harcamaları 58 523 178 lira, ısenmaye teşkili ve transfer harca 
162 373 997 lira olarak kabul olunan Orman Genel Müdürlüğünün 1967 yılı bütçesinin uygulanırı asında, tasarru 

2. Bütçeye konulan 162 373 997 lira ödenekten 3 993 48:7 lirası tasarruf temini maksadiyle alalkonulmuş, b 
lirası 31 . 12 . 1967 tarihine kafdar tediye emrine bağlanmıştır. 

3. 1967 yılı uygulaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
3 1 . 12 . 1967 

(A/ l ) cari harcamaları 
(A/2) yatırım harcamaları 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Toplam 

Bütçe ödeneği 

95 048 384 
58 523 178 
8 802 435 

162 373 997 

Sağlanan 
tasarruf 

1 973 900 
1 553 000 
466 587 

3 993 487 

Kalan ödenek 

93 074 484 
56 970 178 

8 335 848 

158 380 510 

•kadar sıarf 
tahakkuka 
bağlanan 

63 405 9 
44 474 0 
5 566 1 

113 446 0 

4. 1967 yılı içerisinde mahkeme hare ve masrafları giderleri maddesine Geneli Muhasebe Kanununun 48 nci 
ek ödenek alınmıştır. 

5. 819 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken avanslar için de Maliye Bakanlığınca 1967 yılı bütçesine 5 00 
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ALTINCT BÖLÜM: 

1968 yılı bütçe tasarısı 

1. Gider bütçesi : 
Bütçe Komisyoııunuıi te tk ikine sunulmuş bu lunan Orman Genci M ü d ü r l ü s ü n e ait 1968 yılı İcatnıa bütçe 

için 101 901 643 lira, (A/2) yat ır ım harcamalar ı için 05 5:10 000 lira, (A /o ) sermaye teşkili ve t ransfer harca 
üzere cem'an 179 201 560 lira ödenek talebedilmist ir . 

B u bütçede 1907 yılı bütçesine nazaran 10 827 563 liralık bir fazlalık bulıınmaklncİM-. Bu fazlai.ı;5;m aşağıdaki 
l irası cari masraf lara , 7 006 822 lirası yaı t ı rm masraflarına, 2 907 482 lirası da. sermaye teşkili ve [Tansler harc 

•Serm 
teşkil 

Toplam ' (kiri harcamalar Vat ının harcamaları t ransfer ha 

Vıh Tuta r ı <)< Tu ta r ı c/< Tutar ı Çv T u t a n 

Î907 16 237 997 100 95 048 384 58,5 58 523 17S 30,1 8 802 
1908 17 920 560 100 10 901 643 56,9 05 530 000 36,6 i l 709 

Artış 10 827 503 10,3 0 853 259 4,2 7 000 822 4,3 2 907 

Cari ha rcama la rdak i 0 853 259 liralık ar t ış ın heya.ni bütçenin ilgili cetvelinde sürülmektedi r . 
Ancak bu ilâveler dolayısiylc cari harcamalar , yatırım, harcamalar ı , sermaye teşkili ve t ransfer ha rcamala r 

bct lerde b ü y ü k bir değişiklik olmadığı, genel giderler içindeki cari ha rcamala r pay ında % 1,0 nisbetinde bir 
dc, sermaye teşkil i ve t ransfer ha rcamala r ında de % ^$ nisbetinde kir ar t ış olduğu görülmektedir . 

Yapı lan incelemeye göre : 
a) Bü tçen in ; yıll ık p rog ramla rda gösterilen hizmetlere1 uygun olarak hazır landığı , bu cihetin Devlet P lân la 

t asd ik olunduğu, 
b) 263 sayılı K a n u n hükümler i gereğince kadro ayl ıklar ına ilâvesi yapı lması gereken zam hesaba ka t ı lm 

la r ından yapı lması m ü m k ü n tasa r ru f la r da göz önüne al ınmak kayd ı ile bütçeye konulduğu, 
e) Genel Müdür lük Teşki lâ t ında açık maaşı a lan bulunmadığı , 
d) Kadrosuz kimsenin is t ihdam edilmediği, 
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e) ödeneklerin plân ve projelere dayandığı, 
f) Geçen yıl bütçesinin (TC) cetvelindeki 250 aded ağaçlandırma bekçisinin vazifeleri itibariyle daimî nitel 

(E) cetvelinden alınarak 8G56 sayılı Kanunun 19 nen maddesine giren hizmetliler arasına nakledilmiş bulun 
faza Memuru Okulundan mezun olacaklar için 150 kadronun eklenmiş bulunması v.s çeşitli ihtiyaçlar sebebiyl 
580 hizmetlinin eklenmiş olduğu, ilâve kadrolar müfredatının (D) cetvelinde gösterilmiş bulunduğu, 

g) Geçici hizmetlilere ait (E) cetvelinde, 1907 yılma nazaran 2-1-6 kadro eksik olup bunun geçen yıl (E 
lerinin (D) cetveline geçirilmesinden ve Trıhdit komisyonlarından vazifelendirilecek 3 hukukçu âza ile bir ele 
mesinden ileri geldiği, 

h) (L) cetvelinde bulunan 1 800 aded orman tekniker kadrosundan 150 sinin bu sene Düzce ve Trabzon O 
olacak ve askerden terhis edilecek teknikerler için serbest bırakıldığı ve bu maksatla 12.110 genel idare • ay 
eklendiği, 

i) Bütçeye konulan geçici ve sürekli görev yoluk: ve ödeneklerinin âzami tasarrufa riayet edilmesi sureti 
lıyacak bir seviyede olduğu, 

j) 1968 yılı bütçesiyle ek görev teklifinde bulunulmadığı, 
k) 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilecekler için vâki teklifin maksada uygu 
ı) •Senelerden beri demirbaş tahsisatı alınmaması ve verilen tahsisatın teşkilâtın yalnız demirbaş ve döşe 

da bulunması sebebiyle, yeniden faaliyete geçirilen kurum ve okulların tefrişi için bu sene teklif edilen miktar 
dikkate alınarak geçen seneye nazaran 10 000 lira fazla siyle 130 000 lira teklif edilmiş bulunduğu, 

m) Katma bütçe dâhilinde vazife gören personel arasında aylıklı veya ücretli yabancı uzman çalıştırılmad 
Anlaşılmıştır. 
ıı) 1968 yılında taşıt alımları için 23.112 nci maddeden 4 791 000 liralık tahsisat talebedildiği, bu tahsisat il 

59 aded 4 X 4 araz: pikap 
1 » 4 X 4 arazi binek 
7 » 4 X 2 kamyon (dizel, asgari 9 000 Kg. lık) satmalınacağı; 59 aded arazi pikaptan: 

11 adedinin Orman koruma, 
10 » Orman yangınları ile savaş, 

8 » Orman sınırlandırılması, 
5 » iAmenajmam. 
2 » Fenni araştırma, 
1 » Millî parklar, 
9 » 'Tohum tedariki ve üretimi, 
2 » Toprak muhafaza, 
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1 » Orman içi otlakların İslahı, 
8 » ıKöy kalkındırılması, 
2 » Orman okulları, 

hizmetinde kullanılacağı, 
1 aded arazi bineğin, tohum tedarik ve üretimi için tohum lâboratuvar şefliğine tahsis olunacağı, 
7 aded kamyonun da tohum tedariki ve üretimi hizmetlerine verileceği, 
Belirtilen hizmet yerlerine göre satımalınaeak araç adedi eriyle tahsis yerlerinin, maksada uygun bulunduğu son 
2. —Gelir bütçesi : 
1908 yılı giderleri ; bütçenin (B) cetvelinde de görüleceği üzere : 

Lira 

Döner sermayeden yardım olarak 73 645 511 
Tarife bedeli karşılığı 5G 917 545 
Müsadereli mallar bedeli 5 000 000 
Maaşlar karşılığı ;\2 638 500 
Genel müdürlükçe tahsil olunacak varidat 2 500 000 
Çeşitli gelirler 1 
6831/35 maddesi gereğince 1 
Özel gelirler 8 500 000 

olmak üzere cem'an 179 201 560 lira tahmin edildiği ve buna göre bütçenin gelir ve gider kalemlerinin denk ol 

YEDİNCİ (BÖLÜM 

Genel görüş, dilekler ve teklifler 
1. — Genel görüş : 

Orman politikamızın temeli olması lâzımgelen orman envanteri henüz tamamlanamamıştır. Kısmen ikmal edile 
lan takribi hesaplara göre yurdumuzda 10,5 milyon hektar orman vardır. Bunun yurdumuzun yüz ölçüsüne or 

Orman varlığımızın değeri hakkında daha sarih bir fikre varmak üzere son yıllarda hava fotoğraflarına d 
başlanmıştır. Bu çalışmalar (sonunda amenajman plânlarının süratle tamamlanacağı umulmaktadır. 

Ormancılık sorunlarımızla ilgili görüşlerimizi açıklamadan evvel onman mevcudıumuzun yerini ve değerini te 
tablonun tetkikinize sunulmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 
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% 
% 
% 
% 
(% 

30 
39 
27 
19 

Avrupa ormancılık sahasının genel yüz ölçüsüne oranı 
IK. Amerika'da » » » » » » 
Güney » » » » » » » 
Asya'da » » » » » » » 
Dünya ortalaması % 33 
Türkiye ortalaması % 13,G 

Yerli ve yabancı otoriteler, ormanların millî ekonomi yönünden yararlı ve tabiî fonksiyonları bakımından y 
nım en az % 25 inin ormanla kaplı olması gereğini kabul ederler. Özellikle bu oranın % 20 sinin altına dü 
enin ve tabiî fonksiyonlarının yeterli sayılamıyacağmı ve önemli problemlerle karşılaşılacağını ifade ederler. 

Halk sağlığından iklim şartlarına, tarımdan sanayi sektörüne kadar çeşitli alanları etkiliyen ormanlar zam 
dine büyüyen herkesin dilediği şekilde tasarrufuna açık tutulan bir varlık olmaktan çıkmıştır. Milletlerin eko 
sıkıya bağları bulunan, millî bir varlık haline gelmiştir. Cîcne bu sebepledir ki, ormanlarla ilgili problemler m 
arasında yer almaktadır. 

Yurdumuz, iklim bakımından ormanlarımıza vâki beşeri veya tabiî müdahaleleri onarıcı ve giderici bir ku 
orman olan birçok bölgeler asırlardan beri vâki müdahaleler sonunda tamamen çıplaklaşmıştır. Kanaatimizce 
önemli nokta, Türkiye nüfusunun l/o e yakın bir kısınınnı, ormanlık saha içinde veya ormanlara 10 Km. me 
Bu nüfusun kendilerine mahsus ekonomik ve sosyal zorunlukları, ormancılığımızın karşılaştığı başlıca probl 

Birinci plân dönemindeki ormancılık çalışmaları genel olarak plân hedeflerine uygun olarak yürütülmüştür 
çok cepheli olan orman sorunlarının halledilmesine ve hattâ hafiflemesine kâfi gelmemiştir. Ormanlarımızı 
binleri aşan mülkiyet dâvaları mahkemelerde sıra beklemektedir, özellikle keçi otlatılmasının, yangınların, izinsi 
nı engelliyen etkileri, son yıllarda idarece alınan zecri tedbirlere rağmen önemini muhafaza etmekledir, örneğin 
milyon olan keçi sayısı 196G yılı sonunda 21 milyona yükselmiştir. Birinci Beş Yıllık Plân devresi içinde alına 
meydana gelen zararların azalmasına rağmen yılda ortalama 80 000 dekarı bulduğu görülmektedir. Tarla açm 
tarı ise 50 000 dekarın üstündedir. 

Asırlardan beri devam edegelen tahriplerin memleketimizin ikliminde suların akış rejiminde daha önemli 
de büyük düzensizliklere sebebokluğu bilinen bir keyfiyettir. Yapılan hesaplara göre bugün yurt topraklarının 
yonı bölgesi içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Brozyou sebebiyle her yıl 500 milyon tondan fazla toprağın de 
saplanmaktadır. Böylece verimsiz hale gelen bu topraklar üzerinde tarımla uğraşan halk kütleleri geçim imk 
mektedirler. Şüphesiz bu kabîl ekonomik zorluklar yeni orman açmalarının, yeni orman yangınlarının da sebeb 
bu kapalı daire içindeki problemlerin çözümü, tüm Devlet kadrosunu ilgilendiren çok önemli ve çok müstacel 

Orman (!•. Md. Külçesi (S. Sayısı : 10."7) 
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Bilindiği gibi ormanlar ımızdan orman ürünler in in alınması ve sarf iyat ı ve ormanlar ın korunması Orman G 
polize edilmiş bir idare t a ra f ından yürü tü lmekted i r . 

Bugüne kada r ormancıl ık faaliyetlerine temel teşkil eden amae'lar genel olarak; '•) ananokiada toplanmışt ır . 
1. •Mevcut ormanların korunması , 
2. Düzenli bir şekilde işletilerek ekonomik faydalar sağlanması , 
3. Onman varl ığının artırıilması, 
Bu a m a d a r , orman poli t ikamızın doğru tem elle; re dayandığım gösterir. Bu p'o'l itik.au m gerekt i rd iğ i Faaliyetler 

tur . Kal i te ve kant i te 'deki personel dâvalar ının örumıini bi lmektedir ler . 
Bun'a rağmen ormancıl ık problemlerimize sürat l i ;bir çözüm yolu bulunamamışt ı r . Katın:ı'ti'nıizce bunun başl 

c ivar ında yaşıyan 10 milyona yakın nüfusun ekonomik ve sosyal sorunlarının idaresini fonksiyonlarını ve imlkân 
sürat le halli hususunda. Devletçe ciddî tedbir lere 'başvurulmamış olmasında, a ramak lâzımdır. 

Anayasamız «Ormanlar ın korunması ve ormanlık Kakaların genişletilmesi için gerekli kanunlar ın konması ve 
lete vermiştir . Şüphesiz Anayasamız bu ifadesi ile özel bir kanun çıkarı lmasını gerekli görmekle beraber' bunu y 
tedbirleri» almakla da yükümlü saymıştır . 

Kanaat imizce, mücerret bir kanun ile Türkiye'mizin tüm orun an sorunlarının halli 'beklenemez. Orman tahr ip 
orman dâvasını, ormanın zorunlu olarak baskı altında, tu tan hailem dkonomik ve sosyal iht iyaçları yönünde ve n 
nak la r bakımından tüm olarak ele alması lâzımdır. Konunun çeşitli yönleriyle planlanması ve Ornıaaı G.enel Mü 
probleme, Devletin malî gücünün büyük ölçüde yardımcı olması gerekir . Devlet orman içi köylerin nakledilme 
tarı lması , hu bölgelerde sanayi tesislerine yer verilmesi veya orman içi köylerin diğer şekilde kalkındır ı lması iş 
dü r lüğünün malî t aka t inden beklediği müddetçe, orman preiblemimizin sürat le halledilmesine imkân yoktur . 

Nitekim, 6831 sayılı Orman K a n u n u n u n 13 ncü maddesi ile orman içi köylerin kalkındır ı lması için teşkil, edile 
lıer yıl en az 50 milyon liralık bir ya rd ım yapı lması öngörüldüğü halde, 19f>7 yı l ından "19(57 y ı lma ka.dar Devl 
Mra ödendbilmiştir. Bu sebeple fondan karşılanacak, bir p rogram dairesinde damlarda, ki remit ve saç kullanılma 
bulunamadığı gülü, bu bölgelerde küçük sanat lar ı geliştirilme çalışma! a rina da. gerekli hız kazandır ı lamamışi ı r . 

Bu hususu bir örnek olarak kaydediyoruz. Şüphesiz, Devletin ormancıl ık problemlerinin halli ve orman - h 
yapacağı yard ımın ve alacağı koordinasyon tedbirlerinin geniş bir alam kapsaması , daha kısa 'bir ifade ile orman 
d er din e ç a re 1) ıılrn ası 1 â :zı m di r. 

Ormancılığımızla ilgili olarak diğer bir önemli, konuya daha değinmek isterim. 
Yetkili ler, o rmanlanmız ın iraigünkü verim güçlerine ve talep projeksiyonlarına nazaran, yakacak ve kul lanac 

lık P lân dönemi için önemli bir açığın meydana geleceğini ifade etmektedir ler . Yapı lan bâzı hesaplara göre mem 
veriminin iki misli k a d a r tüke t im vardır . Yakacak olarak tüketi len odunun % 80 i yakacak" olup, geri kalan kıs 
cek nitel iktedir . 

http://itik.au
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.Bu duruma göre, orman ürünlerine olan ihtiyaç ide bu ihtiyacı karşılıyacak imkânlar artısında, yakın bir ge 
Kaldı ki, Teşkilât Kanununun gereği olan «ağaçlandırma ve yeni ormanlar tesisi» için yapılan çalışmalar. Biri 
tar altında kalmıştır. Devlet daha ziyade eski tarihilerden tevarüs edilen bu durumun olırnısuz etkilerini Üçünc 
hissedecektir. Gerekli tedbirler süratle alınmadığı takdirde buğday tüketiminde karşılaştığımız güçlüklerle kar 
sebepıle sanayiin ihtiyacı olan odun talebini karşılamak üzere idarece girişilen tedbirlerin desteklenmesi yatım 
delerini ikame etmek üzere Devlet organları arasında tanı bir koordinasyonun sağlanması lüzumuna kaani bulu 

2, Dilekler : 
Devlet teşkilâtında görevHendirilen veya özel kanunlarla, kurulmuş olan müesseseler, teşkilât kanunlarının 

lerine kasa tazminatı ödemektedirler. Teşkilât Kanununda böyle bir hüküm bulunmıyan muhasipler ise bil âhara 
tan faydalandırılmıştır. Aneaik, Orman Genel Müdürlüğü teşkilatındaki muhasiplere bu tazminat ödenememekt 
hizmeti gören bu elemanlar arasında mevcudolan eşitsizliğin süratle giderilmesi lüzumuna önemle işaret ederiz 

3, Teklifler : 
1. Bilindiği gibi Resmî Gazetenin 14 . 12.19(17 tarih ve 1277(5 sayılı nüshasiyle neşredilen çeşitli teadül ve 

da mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil e 
ları.nuı tabanı 250, ve tavanı da 1 750 Tl. olacağı kabul ediflmişti. 1968 yılı bütçe tekliflerinin kanını neşrinde 
sebiyle bu kanıma aykırı olarak «E» cetvelinde teklif edilmiş bulunan 200 lira aylıklı, 4 250 yangın bekçisini 
çıkarılması zarureti karşısında bu kadrolar için 4 250 X 50 X 5 = 1 002 500 X % 35 = 1 434 375 liranın, 12 
dâhil cetvelde bulunan 144 aded 200 liralık kadronun keza 250 liraya iblâğı için 144 X 50 X 12 — 8(1 400 X 
12.212 bubim ve maddesine, 12 150 lirasının 12.213 ve 76 140 lirasının 12.214 bölüm ve 'maddesine ilâvesi sur 
1 551 015 lira. eklenmesi, 

2. Personel giderlerine yapılacak bu ilâvelere karşılık olmak üzere «B» cetvelinin döner sermayeden yapıla 
1 554 015 lira eklenmesi, bu suretle 61 .'110 maddenin 75 196 526 lira olarak ve 61.000 bölümünün de 172 252 

3. Orman Genel Müdürlüğü 1968 bütçe teklifinin «D» işaretli cetveldeki orman fidanlıkları kadrosu aras 
cinin 45 olarak yazıldığı, halbuki gerek bütçeye konulan ödenek ve gerekse toplam ve esbabı mucibe cetveller 
hesabed ildiği görülmüştür. Ödenek ve toplam adedi üzerinde bir tesiri olmıyan mezkûr rakamın 48 olarak tashi 

Orman Gendi Müdürlüğüne ait 1968 yılı katma bütçe tasarısının incelenmesi dol ayı siy] e vardığımız sonu 
lamış bulunuyoruz. Bu tasarının gerekli tashihlerin yapılması kaydiyle kabulüne mütedair işbu raporumuzu, Y 
Orman Gendi Müdürlüğü yetkililerine başarılar dilerim. Saygılarımla. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057} 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/439 
Karar No. : 103 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1967 tarihinde sunularak Komisyonuınuza havale edilen (Orman Ge 
nu tasarısı) Tarım Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüş 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütee kaimim tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde: gösterildiği üzere 65 530 00O lira. sermaye teşkili ve 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 11 769 917 lira ki, toplam olarak 172 201 560 lira ödenek teklif ol 

Bu yıl istenen ödenek miktarı geçen yıla nazaran. 16 827 563 lira bir artış göstermektedir. Bu artış Orm 
yıla artan kesif faaliyetleri, plânlı devre içinde öngörülen, hikmetlerinin, yapılma'smı sağlamaktan ileri 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşm 
geniş bilgiler vermiştir. Orman dâvamızın anaunsurlannı; ormanları korumak, yeniden yetiştirmek, devamlıl 
ederek verimini artırmak, gerekli müesseseleri 'kurmak, teknik eleman yetiştirmek, memleket turizmine hizmet 
üTektodir. i ler hizmet dalındaki faaliyetleri, Beş Yıllık plânlar ve yıllık programlar dairesinde gereeekleştir 
liyetlerin, gerçekleşmesinde ormancılık konularında yetişmiş teknik elemana olan ihtiyaç; çok fazladır. Bunun için 
lar] artırıldığı gibi, •Trabzon Üniversitesine bağlı olarak bir Orman Fakültesinin açılmasına gayret sarf edilmek 
faydaları ve ağaç sevgisinin de köy ve geniş halk kütlelerim' yayacak bir eğitim faaliyetleri yapılmaktadır .Orm 
sim teşkil etmektedir. Bunun % 36 sun normal vasıflı, % 64 ü de bozuk vasıflı obuası 'orman varlığımızın ka 
kifayetsiz olduğunu gösterir. Değerlerini artırmak daha ekonomik yararlar temin edebilmek için, ormanla 
dan faydalandırmak istikametindeki gelişmeler memnuniyet vericidir. Bununla beraher; orman envanteri henüz 
hava fotoğraflarına dayanılarak amenajman plânlarını, teknik i inkârda!* ölçüsünde 'bitirmeğe gayret sarı' edi 
manlar milletlerin e'konomik ve sosyal hayatında (••ok sıkı ve vâkm bağları 'bulunan, millî bir varlık haline gelmiş 
mek, elde edilecelk ürünlerini kıymetlendirmek ve ekonomik faydalar sağlanma/s; suretiyle m-"mıl.ekctin 'orunuı dâv 
kaydedecektir. Bu »suretle ekonomik gelişme ve faydalanmalar yanında yurdun tabiat düzeni de normale dö 

Komisyonumuz yapılan görüşmeleri yeterli bularak maddelerin müzakeresine geçmişiiı*. 
Maddelerin müzakeresinde; tasarının 1, 2, 3 ııeü maddeleri bağlı cetveli eriyle aynen 'kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde, madde metni aynen, bağlı cetveli değiştirilerek kaibul edilmiştir. 
5, 6, 7, 8, 9, 10 v.e 11 nci maddeler ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1037) 
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Oınıan Oenel Müdürlüğü 'teşkilâtında çalışan. muhasip ve kıymet muhafızlarına kasa tazminatı verilm 
Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner sermaye müeslseselerinde çalışan ve atanmaları Orman Genel Müd 
ve vardımcıları ile sayman, veznedar ve veznedar yardımcıları 'ile kıymet muhafızlarına 395 sayılı Ka 
kasa, tazminatı 1968 yılm'da ödenir.) Tasarıya 12 nei madde olarak bir madde eklenmesi kakül edilmiştir. 
12 nei maddesi 13, 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

'Genel. Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
Y. Köker 

Çanakkale 
$. İnan 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
1. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Başkan V. 
Aydın 

İ. Cenap Ege 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
G. Yalçın 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
S aka ıy a 

N. Bay ar 

Aydın 
SÖz hakkım mahfuzdur. 

M. Ş. Koç 
Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan, 

Kütahya 
M. Erez 

Sakarya 
ö. Salih oğlu 

Trabzon 
A. İ. Birin cioğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

Kâtip 
Bolu 

/ / . /. Cop 

Balıkesir 
E. Güreli 

Eskişehir 
/. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Adıy 
M. A. 

Balık 
F. îsli 

Gire 
İ. E. K 

İzm 
İ. Gür 

İmzada bu 
Niğ 

K. Ba 

Sam 
S. K 

Trab 
•Söz hakkını 

A. R. U 

Orman G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1057 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 101 901 643 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 65 530 000 lira, 
sermaye teş'kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 11 769 917 lira ki, toplam olarak 179 201 560 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 179 201 560 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh. ve tah
siline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
4.6.1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı kad
rolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

Orman G. Md. Biüteesi 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYO 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 y 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nei mad 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nei mad 

(S. -Sayısı : 1057) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — ('Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1937 -1966 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvelelrine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. —• Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencilerin
den alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği 
hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1968 bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesi hükmü 1968 yılında Orman Mühendis Muavinleri ve tek
nikerler için de uygulanır. 

Orman G. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nc 

(S. Sayısı : 1057) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür, 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

İçişleri Bakanı 
F. Silkan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Güm. ve Tekel Bakam 
/. Tekin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

(Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 12. — Orman Genel Mü 
sermaye müesseselerinde çalışan ve a 
ğünce yapılan muhasebe müdür ve y 
ve veznedar yardımcıları ile kıymet m 
yazılı nisbetler dairesinde kasa tazmin 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü m 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
B. Bağdaş 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Ba 
S. T. Müftü 

Millî Eğitim B 
î. Ertem 

Ulaştırma B 
S. Bilgi 

Orman G. Md. Bütçesi S. Sayısı : 1057) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Solüm 
Lira L 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

12.211 
12.212 
12.213 

12.214 

12.231 

AYLİKLAR Kesim toplamı 30 683 610 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Orman hizmetlileri aylıkları 
12.112 Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu ay

lıkları 
12.113 Orman kurumları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesin toplamı 

HİZMETLİ LER ÜOR ETİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Orman hizmetleri hizmetliler- ücreti 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hiz
metliler ücreti 
Orma'n kurumları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 25 155 312) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

25 124 235 
2 500 000 

1 454 375 
1 005 000 

56 942 093 

12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 

15 636 972 
744 900 

559 260 
4 033 380 

7 703 925 
40 500 

76 366 382 86 0 

31 649 941 

28 273 860 
1 952 910 

447 930 
975 240 

44 149 908 

17 870 112 
1 013 220 

682 500 
5 589 480 

8 670 770 
53 820 

Orman G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

12.233 Orman hizmetleri1 geçici hizmetliler üc
reti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

8 947 745) 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 

12.270 Teknik personel ücreti 
(Teknik personel ücretleri toplamı : 

1 346 850) 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesini toplamı 

12.3101 Çocuk zaımmı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli1 keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti! 

>23 155 223 155 

8 000 000 

4 250 778 

480 000 
60 000 
35 000 

150 000 
8 000 

3 357 778 

100 000 

67 000 

25 000 

1 346 850 

8 700 000 

4 628 341 

480 000 
60 000 
40 000 
200 000 
6 000 

3 692 341 

150 000 

85 000 

15 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.441 
12.442 

DERS ÜCRETLERİ 
Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 
Orman okulları ve eğitim merkezleri ders 
ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 70 000) 

TAZMİNATLAR 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
636 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

17 000 

25 000 

912 200 

5 000 

907 200 

1 500 

4 200 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

30 000 

40 000 

1 205 000 

5 000 

1 200 000 

1 500 

4 200 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 3 505 001 4 371 801 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖN ETİM YOLLUKLARİ 
12.811 Sürekli görev yollukları 
] 2.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

110 000 
.1. 050 000 

ı geçici 
10 000 

1 300 000 

Orman Cf. Md. Bütçesi (S. .Sayısı 

120 000 
1 060 000 

10 000 
1 800 000 

: 1057) 
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Uölüırı Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

DENETİM YOLLUKLARİ 
.12.821. Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
.1.2.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.84.1 Tedavi' yolluğu 
12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 082 800) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖN HTİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı u/jmanlarl'a yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM Y( )LLUKLAR i 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları 
>2.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukların1 toplamı : 289 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE LLCIİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.1.10 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve 

«50 000 

20 000 
50 000 

15 000 

40 

00 
00 

000 

1 

000 
000 

727 000 

.'•'derleri 

Orman G 

135 000 
140 000 

). Md. Bütçesi 

548 000 

850 

10 
40 

20 
172 

000 

000 
000 

000 
800 

775 000 

143 000 
145 000 

40 000 

1 

21. 000 
28 000 

1 406 

(S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.350 

Ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları vo gideri e »i 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderieri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâ e alımları ve gi
derleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderieri 
13.440 Haberleşme araçları isletme giderleri 

1967 öt 
Madde 
Lira 

120 000 
230 000 
70 000 
25 000 
7 000 

ieneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümete 
Madde 
Lira 

130 000 
240 000 
80 000 
30 000 
7 000 

151 000 

15 
45 
70 
21 

000 
000 
000 
000 

10 000 

415 000 

200 
200 
15 

000 
000 
000 

e istenen 
Bölüm to 

Lir 

141 000 

15 
35 
70 
21 

000 
000 
000 
000 

10 000 

210 000 

100 000 
100 000 

10 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA G İD EK
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider-
1 e ri 

KİRA GİDERLERİ 
13.61.0 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK (lİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün ] 19 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

45 000 

200 000 

50 000 

2 010 000 

2 010 000 
2 

10 932 002 

220 000 

8 925 

15 000 

5 
10 

000 
000 
2 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057 
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Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

L i ra Li ra 

H ü k ü m e t ç e is tenen 
Madde Bölüm to 

Li ra Lir 

MALI H İ Z M E T L E R L E İLGİLİ GİDER
LER Kesim tcpLiTn?. 

14.430 P a r a taşıma giderleri 
VERGİ , R E S İ M Y E GAEGLAR 

14.441 Bina ve arazi vergi ler i 
14.442. Diğer vergi, renim ve harçlar 

EH ÎTİM V E AK AKTIRMA G İ D E R L E R ; 
Kesini toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Bur s g i d e r i c i 
14.540 Araş t ı rma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TAKTTI H İ Z M E T L E R İ G İ D E R L E R İ 
Kesim toplamı 

ORMAN H İ Z M E T L E R İ Gİ D E R L E R i 
14.881 Büro giderler i 
14.882 Ulaçtı nn a gideri e ri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma gl'derleri 
14.884 Ki ra bedeli 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderler i 
14.S86 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 . tşçi eğitim kamplar ı gider]eri 
14.889' Diö'er alım ve giderler 

5 000 

5 000 

65 000 

5 000 

2 887 000 

350 000 
2 302 000 

l50 000 
35 000 

6 080 000 

385 000 
5 000 

810 000 
80 000 

(550 000 
600 000 

2 850 000 
700 000 

30 
30 

2 773 

350 
2 302 
116 
5 

6 071 

385 
190 
810 
175 
961 
500 

000 
00!) 

ÖOO 

000 
000 
500 
000 

950 

000 
000 
000 
300 
650 
000 

2 500 000 
550 000 

Orman G, Md. Bütçesi S.-Sayısı:'-: 4057) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 2 390 500 

5 552 000 4 604 

ORMAN TEKNİKER VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 

15.251. Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri' 
15.255 Giyim - kuşam alımları ve giderleri* 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
15.781 Büro giderleri' 
15.782 Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderîeri 
15.784 Kira bedeli 
15.785 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderler 

165 000 
25 000 
47 500 
750 000 
253 000 

1 000 000 
150 000 

3 161 500 

640 000 
75 000 

1 025 000 
11 500 
60 000 
850 000 
50 000 
450 000 

3 047 000 

200 000 
25 
74 
973 
300 

000 
000 
000 
000 

.1 250 000 
225 000 

1 557 500 

640 000 
80 000 
500 
2 
60 
75 
25 

000 
500 
oco 
000 
000 

175 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe îstenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

TEMSÎL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Btoa onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 * YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14 000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

650 000 870 

20 000 20 000 

10 000 

5 000 
5 000 

620 000 

500 000 
120 000 

— 

-

76 366 382 
1 548 000 
10 932 002 
5 552 000 
650 000 

95 048 384 

10 000 

5 000 
5 000 

840 000 

600 000 
90 000 
150 000 

; 

8G 095 
1 406 
8 925 
4 604 
870 

101 901 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Resim toplamı 

21.111 'Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik personel iicrederi 
21.11.1 Teknik. personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ ıvesım top.ıaııu 

22.111 Yapı, tesis ve büyük oııarim giderleri 
22.112 Teknik personel ücreti1 

22.İRİ Teknik: personel geçici1 görev.-yollukları 

.EĞİTİM' SEKTÖRÜ 

Orman okulları 

Kesim toplamı 

ı giderleri1 22.811 Yapı, tesis ve -büyük, onarın 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknikpersoueİ geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1967 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

16 153 000 

f> 270 000 
0 586 000 
1 297 000 

27 319 000 

21 016 000 
5 268 000 
485 000 

5 590 000 

.5 496 000 
82 000 
12:000 

16 153 000 

32 909 000 

9 461 178 

25 987 900 

9 ;!99 000 
14 660 11.0 
1 928 790 

29 878 000 

24 80!) 600 
4 569 400 
499 000 

1 400 000 

i :;5o ooo 
45 000 
5 000 

25 

31 

8 

987 

273 

264 

Orman G. Md. Bütçesi 'S.-S'ayısı : 1057 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe Mene 
Madde Bölüm 
Lira L 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 9 461 178 8 134 100 

21.000 

22.000 

23.000 

2:5.11.1 Makina, teçhizat alımları ve l)üyük ona
rımları 

2:5.112 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Makhıa, teçhizat alımları ve büyük otıa-
• rımları 

23.812 Taşıt alımları 

ETÜT VK PRO.JI'] (Üi)ERLURL 
Bölümü toplam1. 

. YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM (it-
!)ERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VK TAŞİT ALIM
LARI VE ONAR:M LARI 

BöIİİmdi toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 998 000 
7 403 178 

16 153 000 

32 909 000 

9 461 178 

58 523 178 

3 293 100 
4 841 000 

130 000 

130 000 

25 9 

31 2 

8 2 

65 5 

Orman G. Md. Bütçesi ' "(S. Sâyıta :. 1057} 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Mudde Bölüm topl 
Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Döner sermaye 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğin
ce kamulaştırma bedeli 

32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 

32.153 F. A. O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

; 32.154 Bina yapımı için arsa alımı 

5 609 876 

5 609 876 

1 859 875 

2 750 000 

1 
1 000 000 

8 766 8 

8 766 842 

4 216 84] 

3 050 000 

1 
1 500 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe îstene 
Madde Bölüm 

Lira L 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat, 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

5 000 

216 782 

166 782 

50 000 

10 000 

231 782 

5 000 

229 022 

179 022 

50 000 

10 000 

2 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 2 839 900 2 5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

EMEKLİ SANDIĞINA ÜDEMULER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 d.c karşılıklar 
of).220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
85.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VI] DİĞER Biv<-
ZERİ ÖDEMKLER 

35.310 Emekli1, dul ve yeti'm aylıkları 

DLRNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim torbamı 

1 376 581 

516 581 
500 000 
160 000 
200 000 

415 :M!) 

1 113 052 

568 052 
250 000 
220 000 
75 000 

415 000 

48 000 56 000 

38.000 

35.710 Orman (Jetul Müdürlüğü (Memur ve Müs
tahdemleri öğle yemeklerim- yardımda İm
im ima k üzere) 

35.730 6964 saydı Kanuna göre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Gecen vıllar borçları 

42 000 

0 000 

100 876 

120 876 

50 000 

6 000 

150 000 

175 0 

Orman G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

-16.400 İlâma, ba'ğlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Malivc Bakanı yetkilidir.) 

15 000 15 000 

36.600 Geri verilecek paralar 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

• Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

r> ooo ıo ooo 

ı 

5 609 876 

231 782 

2 839 900 

120 876 

8 802 435 

8 7 

2 

2 5 

1 

11 7 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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Bolüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

72.000 

61.000 

72.000 

B/2 — Yergi dî§ı gelirler 
KURUMLAR HÂSILATI 

61.110 Döner sermayeden yardım olarak 
61.120 Tarife bedeli 
61.130 Müsadereli mallar bedeli 
61.140 Maaşlar karşılığı 
61.150 Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nei 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar
şılığı olarak Hazineden yapılacak yardım 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 

KURUMLAR HÂSILATI 

ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

B - CETVELİ 
196 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

159 

1 

1 

335 612 

999 999 

1 

1 

038 384 

161 335 611 

1 

1 038 385 

161 335 611 
1 038 385 

162 373 997 

73 645 511 
56 917 547 
5 000 000 
32 638 500 
2 500 000 

1 

1 

8 500 000 

170 701 5 

8 500 0 

170 701 55 
8 500 00 

179 201 5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ÖZETİ 

Kanun 31 . 8 . 1956 6831 Orman Kanunu 

(D) CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

Merkez 
1 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
1 
2 
6 
9 
7 
8 
7 
9 
8 

10 

Hesap Tetkikcisi 
Hesap Tetkikcisi 
Enformasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 
Sinema Teknisyeni 
Fotoğrafçı 
Ressam ve Desinatör 
Mücadele Başteknisyeni 
Mücadele Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
4 
1 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 

Ü ere* 

950 
950 
950 
600 
600 
800 
800 
250 
100 
600 
400 
450 
400 
450 
350 
400 
300 

D. 

10 
11 
6 

10 
11 
11 
10 
1 
1 
2 

3 
3 
2 
9 
9 
6 

Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Memur (Evrak Sevkiyatçısı) 1 
» » » 1 

Dağıtıcı 1 
Başhademe 1 
Hademe 33 
Gece Bekçisi 1 

» » 1 
Servis Şefi 1 
Elektronik Beyin Operatörü 1 
Elektronik Beyin Proğra-
matörü 1 
Elektronik Beyin Tasnif Opr. 2 
İcmal Makinası Operatörü 1 

» » » 1 
Daktilo 5 
Delgi Memuru 3 

» » 2 

300 
300 
600 
350 
300 
300 
300 

1 250 
1 250 

1 100 
950 
950 

1 100 
350 
700 
500 

D. M 

7 Delgi 
6 Fiş M 
7 » 
8 Daktü 
9 > 

10 > 
11 » 
9 Memu 
8 Şoför 
9 » 

10 » 
11 Hadem 

1 Telsiz 
2 » 
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Memuriyetin ııev'i 

Tamir Atölyesi Şefi 
» » » 

Telsiz Santralcisi 
» » 
» » 

Dağ Telsiz Santralcisi 
» » » 
» » » 
» » » 

Şoför (Yangın Koruma İş
ler i ) .'•':• 
Şoför (Yangın Koruma İş
leri) 
Şoför (Yangın Koruma İş
leri) 
Şoför (Yangın Koruma İş
leri) 
Şoför (Yangın Koruma İş
leri) 
Orman Muhafaza Memuru 

. » • • » » 

» • • » » 

» » » 
>> • » » 

Laborant 
Makinist 
Mücadele Gözlemcisi 
Daktilo 

. » • 

•Hademe 

Aded Ücret 

2 
2 

10 
24 
18 
20 
20 
25 
10 

30 

10 

51 

80 

45 
100 
140 
350 
700 
995 

o O 
3 
o 

50 

1 250 
1 100 
700 
600 
450 
600 
500 
450 
400 

500 

600 

450 

400 

350 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
400 
400 
300 
300 

D. Memuriyetin nov'i Aded Ücret 

11 Bekçi 2 
5 Şoför (Amenajman) 12 
6 Şoför 1 
9 Şoför (Amenajman) 11 
8 » » 6 
9 Arşivci (Amenajman) 1 

J0 Telefoncu (Amenajman) 1 
10 » » 1 
9 Kaloriferci 1 

12 Gece Bekçisi (Amenajman) 1 
.12 Oto Garaj Bekçisi (Amenej-

man) 1 
11 Hademe (Amenajman) 2 
1 2 >> » 2 

8 Teknisyen (Amenejman) 1 
9 Alet Operatörü (Amenajman) 1 
7 Taksatör (Amenejman) 25 
1 Kontrol Uçağı (Kaptan Pilotu) 1 
1 » Pilotu 1 
2 Kam aracı 1 
1 Uçak Motor Teknisyeni 1 
1 Başmakinist (Amenejman) 1 
3 Makinist (Amenejman) 1 
6 Desinatör (Foğramctri) 3 
7 » ' » 10 
6 Kartograf (Foğramctri) 6 
7 » » 7 
5 Mütehassıs Kartograf (Tah

dit) 1 

300 
500 
600 
400 
450 
400 
350 
400 
400 
250 

250 
300 
250 
450 
400 
500 

1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 250 

950 
600 
500 
600 
500 

700 

I). Memu 

6 İnle Alet 
dit) 

9 Şoför (Tah 

6 
7 
8 
9 
7 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

11 
11 
J2 
12 
13 
12 
13 

Toprak 
Traktör v 
ratörü 
Traktör v 
ratörü 
ölçme Tek 

Sürveyan 
Şoför 

Tarım Hiz 

» 
» 

Bekçibaşı 
» 

Bekçi 
» 

Hademe 
» 

Orman G. M'd. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



D. Memuriyetin nov'i Aded Ücret 

Millî parklar 
9 
9 

.10 
9 

12 
12 
12 

Şoför 
Laborant 
Kâtip Mutemet 
Telefoncu 
Hademe 
Bekçi 
Avrezervi Sahası 'Bekçisi 

1 
1 
1 
1 
') 
2 
3 

400 
400 
350 
400 
250 
250 
250 

11 

Araç Orman Muhafaza Okulu 

8 
,8 
11 
"8. 
12 
.8 
9 

12 
12 
12 
9 

12 
10. 
iı 
10 

Elektrikçi Ustası 
Şoför 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Gece Bekçisi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
İşçi (Aşçı Yamağı) 
Hademe 

»"' 
Anbar Memuru 
Çamaşırcı 
İdare Memuru 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

' -2 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

450 
450 
300 
450 
250 
450 
400 
250 
250 
250 
400 
250 
850 
300 
350 

— 77 — 

1). 

11 
10 
8 

12 
12 
10 
9 
9 
9 

12 
11 
13 
11 
10 

Memuriyetin nev'i 

Muğla Orman Muhafaza 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Aşçı 
Şoför 
Elektrik Teknisyeni 
Anbar Memuru 
İdare Memuru 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Çamaşırcı 
Bahçivan 
Kaloriferci 

Aded 

Okulu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

300 
350 
450 
250 
250 
350 
400 
400 
400 
250 
300 
250 
300 
350 

20 

Maraş Orman Muhafaza Okulu 

11 
11 
10 
13 
10 
11 
10 
10 
13 

Doktor 
Sıhhiye 
Aşçıbaşı 
A scı 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Anbarcı 

» 
Hademe 

300 
300 
350 
250 
350 
300 
350 
350 
250 

D. 

11 
13 
11 
9 

10 

Mem 

Gece Be 
Çamaşır 
Bahçiva 
Elektrik 
Kalorife 

Düz 

10 Elektrik 
9 Şoför. 
6 Aşçıbaşı 
8 Aşçı 

10 » ": 
13 İşçi (Aş 
11 Doktor 
10 Sağlık M 
8 Laboran 
9 » 
9 Kütüpha 

11 Tarım H 
12 Bekçi 
11 Hademe 
12 »:': 
10 Şoför 
11 Çamaşırc 
12; » 
9' Anbar M 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı M057) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

11 
10 
10 
8 

10 
12 

9 
12 
9 
9 

10 
9 

10 
8 

11 
12 
13 
11 
11 
13 
10 

Trabzon Orman Tekniker 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Telefoncu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Kaloriferci 
Kaloriferci Yardımcı» 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Laborant 
Anbar Memuru 
Kitaplık Memuru 
İdare Memuru 
Hademe 

» 
> 

Gece Bekçisi 
Bahçivan 
Çamaşırcı 
Fidancı 

Okulu 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
1 

300 
350 
350 
450 
350 
250 
400 
250 
400 
400 
350 
400 
350 
450 
300 
250 
250 
300 
300 
250 
350 

30 

Bolu Orman Bakım Memurluğu eğitim Merkezi 

11 Doktor 1 300 
11 Sağlık Memuru 1 300 
9 Aşçıbaşı 1 400 

11 Aşçı 1 300 
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D. ^Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. Mem 

12 Aşçı Yamağı 
10 Şoför 
11 Hademe 
12 Çamaşırcı 
11 Gece Bekçisi 

Eskişehir Orman Fidanlık Eğitim 
11 Doktor 
10 Sağlık Memuru 
9 Fidancı Ustası 
9 Aşçıbaşı 

12 Aşçı Yamağı 
10 Şoför 
12 Hademe 
11 Gece Bekçisi 
10 Kaloriferci 
12 Çamaşırcı 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve 
2 Ressam 
4 Fotoğrametri Uzmanı 
4 İstatistik Teknisyeni 
7 Muhafaza ve Reşat Teknisyeni 
8 Muhafaza Memuru 
9 > > 

10 > » . 

n » » 

1 
1 
2 
1 
1 

10 

250 
350 
300 
250 
300 

Merkezi 
1 300 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 

13 

350 
400 
400 
250 
350 
250 
300 
350 
250 

istasyonları 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
7 
5 

1 100 
800 
800 
500 
450 
400 
350 
300 

6 
7 
9 
8 
8 

10 
11 

6 
6 

6 
I 7 

4 
G 
7 
D 

10 
3 
4 
6 

12 
13 
12 
13 

9 
8 
9 

11 
8 
9 

Kesim ve 
> > 
» » 

Baş fidan 
» » 

Fidaneı 
> ( 

Baş maki 
Makinist 

» 
» 

Lâboratuv 
Şoför 

> 
•» 
» 

Tercüman 
Daktilo ( 
Kütüpane 
Hademe 

» 
Bekçi 

» 
Santralci 
Kaloriferc 

» 
Arabacı 
Daktilo 

> 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 Daktilo 3 350 
7 Ambar Memuru 1 500 
8 Makinist (Traktör sürücüsü) 1 450 
9 Kâtip 2 400 
7 Kâtip ve mutemet 1 500 

10 » » 2 350 

128 

FİDANLIKLAR 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

Baş makinist 
Bar. makinist 
S. 1 Makinist 
S. 2 » 
S. 3 » 
Makinist 
Şöfor 

» 
Arabacı 
Tarım Hizmetlisi (Baş 

» 
» 
?> 

» 
» 
» 

Bekçi başı 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

fidancı) 
» 
» 

(S. 1 Fidancı) 
(S. 2 Fidancı) 
(S. 3 Fidancı) 

( » » ) 

1 
5 
6 

13 
14 
15 
15 
38 
18 
2 
6 
4 

15 
5 

55 
23 
9 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
450 
400 
300 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
300 
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D. 

12 
12 
13 
12 
11 

7 
5 
C 
7 
8 
9 
o o 
9 

11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
12 

Memuriyetin nev'i 

Bekçi başı 
Bekçi 

» 
Hademe 
Ambarcı 

KAVAKÇILIK 

Laborant 
Ba~. makinist 
•S. 1 Makinist 
S. 2 » 
S. 3 » 
Makinist 
Şöfor 

» 
Arabacı 
Baş fidancı 

» » 
» » 

Fidancı 
S. 2 Fidancı 
S. 3 » 

» » 
Bekçi başı 

» » 
Bekçi 

Aded 

10 
35 
48 
22 
4 

363 

1 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
4 
2 
2 
3 
7 
3 

10 
13 
4 
3 
5 

Ücret 

250 
250 
250 
250 
300 

500 
700 
600 
500 
450 
400 
450 
400 
300 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
300 
250 
250 

D. 

13 
12 

Mem 

Bekçi 
Hademe 

AĞAÇLAN 

5 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

11 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 

Baş mak 
S. 1. Ma 
S. 2 » 
S. 3 » 
Makinist 
Şöfor 

> 
» 

Arabacı 
Tarım Hi 

» 
» 
» 
» 
» 

Bekçi baş 
» » 

Hademe 
Bekçi 

> 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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BEYANI 

Merkez 128 
Vilâyetler 2842 
Toprak Muhafaza, ve Mera 177 
Millî parklar 11 
Araç' Orman Muhafaza Okulu 23 
Muğla Orman Muhafaza Okulu 20 
Maraş Orman Muhafaza Okulu Kî 
Düzce Onman Tekniker Okulu 30 
Trabzon Orman Tekniker Okulu 30 
Bolu Orımıan Biakıım Memurluğu 
Eğittim Merkezi 10 
Eskişehir •Onman Fidanlığı' 

Eğitim Merkezi 13 
Tekniker Araşıtsırma Enstitüsü 
ve istasyon1! arı 128 
Fidamluklar 363 
Kıavaikıeılık. 113 
Ağaçlandı rma grııpl arı 432 

57 600 
1058050 

(il 650 
3 300 
7 150 
6 000 
4 650 
9 500 
9 150 

3 050 

4 250 

54 750 
126 200 
42 300 
135 050 

Toplam 4336 

Orman Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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fi - CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Orman hizmetlileri geçici hizmetliler ücreti 

L - CETVELİ 

3. 

4 
5 
(> 
7 
8 
9 

Memuriyetin 

Orman Tckııil 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

ecri 

nev'i ı 

Orman 
lc rinde 
Orman 
rinden 

Vdcd 

25 
35 
45 
75 

120 
250 

Aylık 

1. 250 
.1 100 

950 
800 
700 
600 

D. 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Orman Teknikeri 
» » 
» » 

Tatbikat Memuru 

M - CETVELİ 

Muhafaza Okulu 
n alınacak ücret 

Tekniker Okulu 
alınacak ücret 

Lira 

oğrenci-
2 500 

öğrencile-
2 400 

Aded 

250 
400 
350 
100 

1650 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 
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R - CETVELİ 

1968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanı 

Cari harcamalar 
Bölüm Madde 

14.000 

23.000 

HÎZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.888 İşçi eğitim kampları giderleri : 
Orman Genel Müdürlüğü işçi eğitim kampları yönetmeliği gereğince yapılması gereken bilûmu 

14.889 Diğer alım ve giderler : 
6831 sayılı Orman Kamımı gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacakların, ilgili yö 
ödeme ve giderler de bu maddeden ödenir. 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.112 Taşıt alımları : 

Tarım sektörü : 
Aded Alınacak taşıtın cinsi 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Kullanacağı hizmetin ne 

1 
11 
10 
8 
5 
1 
2 
9 
2 
1 
8 
7 

4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X2 

Arazi binek (4 kişilik ) 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Arazi pikap (3 
Kamyon (Dizel a 

» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 
» ) 

sgari 900 0 Kg.lık) 

Tohum üretimi hizmetleri için 
Orman koruma hizmetleri için 
Orman yangmlariylo mücadele hizm 
Orman sınırlama hizmetleri için 
Orman arnenajman hizmetleri için 
Millî parkları hizmetleri için 
Ormancılık fennî araştırma hizmetl 
Tohum üretimi hizmetleri için 
Toprak muhafaza hizmetleri için 
Mera ıslahı hizmetleri için 
Köy kalkındırma hizmetleri için 
Tohum üretimi hizmetleri için 

Orman G. Mu. -Bütçesi ;S. Sayısı : i057. 
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Eğitim sektörü : 
Adecl Alınacak taşıtın cinsi Kullanacağı hizmetin nevi 

4X4 Arazi pikap (3 kişilik) Orman okulları hizmetleri için 

T. Cetveli 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşında 
kayıtlı taşıtlara ait cetvel 

Sene 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196] 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

'binek 

1 
•••> 

— 
>> 
1 
>> 
2 
2 

— 
1 
1 

- — 
-) 
7 

24 
8 
5 
1 

— • 

62 

P i k a p 

2 
1 
1 

— 
• — 

— 
-- -

1 
1 
1 

- — 
2 

— 
- -
. _ 
— 
— 
— 

— 

9 

p ikap 1 
* 

1 

• > 

6 
13 
42 

4 
2 

< > 
10 
23 

4 
48 
25 
93 
49 
33 

— • 

329 

kapt ıkaçt ı 

_._ 
— 
— 

5 

— 
- — 
— 
- -
-
--

— 

— 

— 

8 

panel 

— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
-• 
— 

— • 

1 
— 
- -
_.. 

— 
— 
— 

2 

Kamyon 

o 
4 
3 
4 
2 
1 
5 
2 
4 
-) 

— 
-> 
5 

13 
5 

26 
— 

5 
5 

93 

Otuibü'S 

• y 

2 
— 

1 
— 
- • — 

! 
— • 

— 
- -

1 
— 
-— 

1 
1 

1 
— 
__ 

8 

Vekilli 

T 
D 
2 

18 
18 
45 
İİ 
S 
5 
8 

11 
30 
1; 
41 
55 

128 
55 
39 

5 

511 
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Görevin adı 

% 35 zam. 

Toplam 

Haber Alma Nöbetçileri (200X180x15) 
Ağaçlandırma Sahaları Bekçisi 

Üeret t u t an 
% 35 zam 

Toplam 

Mütercim (Barem içi) 
Elektrik Teknisyeni 

Ücret tutarı 
% 30 zaım 

Toplam 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

1967 yılındaki durum 

Aded 

5 050 

120 
130 

250 

Ücret 

250 
200 

Ay 

12 
12 

Tutarı 

1 032 350 

5 607 350 

400 000 
360 000 
312 000 

672 000 
152 140 

824 140 

1 250 12 30 000 

2 

19 
19 
19 
19 

300 
350 
400 
400 

6 
6 
6 
0 

30 000 
10 500 

40 500 

34 200 
39 900 
45 600 
45 600 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1057) 

Aded 

5 050 

—. 

2 
1 

3 

19 
19 
19 
19 



Görevin adı 

Ücret tutarı 
% 35 zam 

Toplam 

Ücretler toplamı 
% 30 ilâ % 35 zamlar toplamı 

Genel toplam 

Aded 

76 

S 438 

— 86 — 
1967 yılındaki 

Ücret 

durum 

Ay Tutarı 

165 300 
57 855 

223 155 

0 543 700 
i.l 423 880 

7 967 580 

Ad 

5 

*>m<( 
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