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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

3294 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin ip
tal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi okundu, bilgiye sunuldu. 

Türkiye Ekonomik Topluluğu Karma Parlâ
mento Komisyonu üyeliğine Van Üyesi Ferid 
Melen'in aday gösterildiğine dair Güven Partisi 
Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgiye su
nuldu. 

29 ncu Birleşimde görüşmeleri bitirilen : 
istanbul Üniversitesi, 

istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve, 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi açık oya su
nuldu ve kabul edildi. 

Öğle ve akşam yemek tatillerinin 13 - 14 ve 
19 - 20 olarak ayarlanması hakkında Giresun 

Üyesi Sabahattin Orhon'un önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçele

ri görüşüldü ve kabul edildi. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Bütçesi görüşüldü ve tasarının 31 nci Birleşim
de açık oya sunulacağı bildirildi. 

3 Şubat 1969 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime, aynı gün, saat 
02,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Zerin Tüzün 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozkat), Abdülkerim Saraçoğlu (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Otuzbirinci Birleşimi açıyorum, müzakerelere devam ediyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; dün 

akşam müzakeresini sonuçlandırdığımız Hudut 

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Bütçe 

açık oylaması var, şimdi dolaştırılacak, lütfen 

oylarınızı kullanınız efendim. 

2. 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi -
1/575; Cumhuriyet Senatosu 1/945) (S. Sayısı : 
1170) (1) 

(1) 1170 S. Sayılı basmayazı 2.2. 1969 ta
rihli 30 ncu Birleşim tutanaği sonundadır. 
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3. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Yüksek heyetinizce daha evvel 
alınmış bir karar var, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının bugün konuşma sırası idi, yani bütçe
sinin müzakeresi sırası idi. Ancak daha evvel 
alınmış bir kararla Enerji Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi bir takrirle istenmiş ve bu da Yük
sek Heyetinizce kabul edilmiştir. 

I. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

N) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI : 

II. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/571; 
Cumhuriyet Senatosu 1/953) (S. Sayısı : 1166) 
(2) 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/582 Cumhuri
yet Senatosu 1/952) (S. Sayısı : 1177) (3) 

BAŞKAN — Bütçeler müzakeresine geçiyo
ruz. 

Bu bütçeler üzerinde grupları adına söz al
mış bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum; C. H. P. si Grupu adına Sayın İhsan 
Topaloğlu, G. P. si Grupu adına Sayın Sakip 
Hatunoğlu, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Muzaffer Yurdakuler, A. P. si Grupu adına Or
han Tuğrul. 

Söz Sayın Topaloğlu'nun; buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, sayın sena-
örler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
değerli mensupllan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi hakkında C. H. P. 

(1) 1162 ve 1162 ye ek basmayazı 28.1.1969 
tarih ve 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 1166 S. 'Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(3) 1177 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

si Grupunun görüş ve eleştirilerini dile getirmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ile ilgili memleket ekonomisinin 
gelişmesi ve kalkınmamız için çok büyük bir 
önem taşıyan kanun tasarıları, 1968 yıllında da 
kanunlaşmamıştır. T. E. K. Kanunu, Petrol Ka
nunu, Maden Kanunu ve Holding Kanunu, her 
bütçe döneminde Sayın Bakan veya selefi tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisine getirile
ceği beyan edildiği halde, nedeni bir türlü anla-
şılamıyan gecikmeler yüzünden, bu vaitler bu
güne kadar yerine getirilememiştir. 

O. H. P. sinin petrol ve maden konularında
ki görüşleri bellidir. Bu sorunların çözümünün 
en iyi şekilde Devlet eliyle mümkün olacağına 
inanır. Holding Kanunu hakkında ise kuşkumuz 
büyüktür. Suni bir şekilde zorlanarak şirketler 
manzumesi haline getirilmek istenen Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, bugün içine itilmiş 
olduğu zor durumdan da daha verimsiz hale ko
nulmuş olacaktır. Diğer taraftan Bakanlığın 
Teşkilât Kanunu Bakanlığın altı yıldır faaliyet 
göstermesine rağmen hâlâ Meclislerden geçirilme
miş olması üzücü, üzücü olduğu kadar da düşün
dürücüdür. Hele Hükümetin istediği zaman, iste
diği kanun tasarısını birkaç günde Meclislerden 
geçirildiği bilinirse. 

Memleketin genel enerji politikasının 'esasla
rını tesbit etmekle görevli, bunun için iç ve dış 
gelişmeleri yakından izliyerek sağladığı bilgileri 
değerlendirip uzun vadeli plân hazırlıkları yap
ması lâzımgelen bu Bakanlık kendisine bağlı ku
ruluşlardan ödünç olarak aldığı ve sık sık değiş
tirdiği elemanlarla yönetilmektedir. Bu kurallar 
altında çalışan teşkilâttan tabiî M, etkili ve ve
rimli bir çalışma beklenemez. İkinci Beş Yıllık 
Plân tatbikatından olan ve 12 Aralık 1968 günü 
Resmî Gazetede yayınlanan 1969 programının 
816 ncı sayfasında dünya enerji tüketiminin yıl
lık artışının % 20 olduğu, Türkiye'nin ise % 10 
civarında kaldığı ifade edilmektedir. Bu rakam
lar, tabiîdir ki, doğru değildir. Türkiye İkinci 
Enerji Kongresinin yayınladığı rapora dünya 
enerji tüketimi yılda % 4.7 - 5,2 bir artış göster
mekte, buna mukabil yurdumuzda ticari enerji
nin tüketiminin artışı ortalama olarak % 6 ve 
toplam enerji artışı % 5,5 dir. Eğer Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanlığı şimdiye kadar gere
ken seviyede örgütlenmiş olsaydı, Sayın Baka
nın da altında imzası bulunan önemli resmî bir 
belgede bu kadar fahiş hatalar bulunmazdı. 

Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı içinde mühim bir yeri olan teşkilât da, 
hiç şüphesiz ki, Devllet Su tşleri Genel Müdür
lüğüdür. Görevi bir yandan endüstriye enerji, 
diğer yönden tarım ve toplumlara su sağlamak 
olan bu kuruluş yaşama ve kalkınmamız için 
önemli faaliyetler içinde bulunmaktadır. Son iM 
yılda bu teşkilâtın bütçesinde önemli artışlar 
kaydedilmemiştir. 1969 yılı Bütçesinde 1968 
yılına nazaran 128 milyon liralık bir artış görül
mektedir. 

Bununla beraber, yatırım bütçesinde hemen 
hiçbir değişiklik olmamıştır. İM milyar tutarın
daki yatırımı ancak 20 milyon lira bir fazlalık 
göstermekte, buna karşılık âdi bütçede % 12 bir 
artışüa 7,7 milyon, transfer bütçesinde 100 mil
yon liralık bir fazlalık tesbit edilmektedir. Ya
tırım işderinde maliyetlerin hızla arttığını göz 
önünde tutacak olursak, Devlet Su İşlerinin ça
lışmalarında, geçen yıllara nazaran, azalmalar 
olacağını beklemek lâzımgelir. Filhal sulama ve 
ıslah işlerinde birim maHiyeti 1965 yılında 2 420 
Türk lirası iken, bu miktar 1968 yılında 3 391 
liraya yükselmiştir. 

1969 yılı Bütçesinde 1968 yılına nazaran ta
rım sektörü yatırımlarında bir azalma, enerjide 
bir duraklama ve köy suyu yatırımlarında ar
tış olduğu görülmektedir. Halbuki her yıl sula
maya açılacak alanların 100 bin hektar bir artış 
göstermesi gerekmektedir. 1968 yılında bu 
alandaki yatırım % 70 civarında gerçekleş
miştir, 1967 yılı sonu itibariyle 220 228 hektar 
arazi sulandığı, hedefin ise 400 bin hektar ola
rak tesbit edildiğine göre, ikinci Beş Yıllık 
Plânın ilik yılında programda bu ölçünün altın
da kalınması daha da büyük bir önem taşımak
tadır. Bundan başka Ceyhan ve Bardan nehir
leri üzerindeki taşkın korama ve çok masraflı 
projelere hâlâ gereği kadar önem verilmediği 
görülmektedir. Son iki bütçe döneminde bu 
konu üzerinde önemle durmuştuk. Bu yıl Ada
na bölgesindeki taşkın felâketi büyük za
rarlara sebebolmuştur. Hükümet daha kaç yıl 
bu felâketlere karşı karşıya kalan halkı bu du
rumdan kurtarmıyacaktır? Sayın Bakanın bu 
hususu açıklamasını rica ediyoruz. 

Diğer taraftan adam başına 180 kilovat 
saat olan Türkiyenin enerji tüketimi Avrupa'
nın 1960 yılı tüketimi olan 1 450 kilovat saate 
varması için 237 milyar lira bir alt yapı yatı
rıma ihtiyacolduğu hesaplanmaktadır. Bu su 
kaynaklarından enerji üretmek için yılda ya
rım milyar yatırım yapıldığına ve bu alanda 
bir duraklama olduğuna göre, kalkınmadan 
veya kalkınma hızından hiç olmazsa bu alanda 
bahsetmeye imkân yoktur. 

Sayın senatörler, enerji selektöründe 1968 
yılı önemli bir yıl olmamış, önemli hiçbir sant
ral hizmete girmemiştir, Keban baraj ve sant
ral inşaatında gecikmeler olacağını ve yapı
mın 1972 de belki de daha geç biteceği anla
şılmaktadır. 1969 - 1970 yıllarında büyük ener
ji yetersizliği ile karşılaşacağı anlaşılmaktadır. 
Esasen elektrik üretim ve tüketimi plân hedef
lerine. uygun olarak gelinmemektedir. Elek
trik üretimindeki artış sürekli olarak plân he
defi olan % 13 değerinin altında kalmaktadır. 
6 Yıllık Plân uygulamalarında bu artış hızı hiç
bir zaman % 12 oranını aşmamış, ortalama ola
rak % 11,5 civarında kalmıştır. Bunun neden
leri üzerinde ciddiyetle durmak gerekir, ilk 
akla gelen şey tesislerin yapımındaki gecikme
lerdir. Bilhassa açığı kapamak ve öz kaynak
larımızı geliştirmek bakımndan önem taşıyan 
Seyitömer santralının yapımı çok gecikmiştir. 
Bu tesisin kurulmasına ne zaman başlanacaktır, 
ne zaman bitirilecektir? Bu şartlar altında 
% 12 bir hızla gelişmesi öngörülen endüstri
nin geleceği ne olacaktır, Sayın Bakandan bu 
hususların cevaplandırılmasını rica ediyoruz. 

Sayın senatörler, Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün diğer bir sorunu da teknik perso
nel sağlamada karşılaştığı güçlüklerdir. Teknik 
personelin şimdiye kadar statü bakımından cid
dî bir esasa bağlanmamış olması ve sosyal gü
venlikten yoksun şartlar altında çalışması bu 
sınıf elemanı huzursuz kılmakta ve başka yer
lerde iş aramaya sevk etmekte veya kendi gü
venliğini teminat altına alabilmek için sendika
laşmaya zorlamaktadır. Yeni kararnamenin 
âdil olmayışı da diğer bir etken olarak görül
mektedir. Başka bir kararnamenin hazırlanması 
ve 228 sayılı Kanunu değiştiren teklifin biran 
evvel Meclislerden geçirilmesi önemli bir ted
bir olarak görülmektedir. Bunun yambaşında 
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teknik personel kaybına Devlet Su işlerinin 
bâzı davranışları da sebep olmaktadır. Şöyle ki; 
Elindeki geniş makina parkına rağmen, birçok 
işleri emanet olarak yapacağı yerde müteah
hitlerle çalışmayı tercih etmekte, bu müteah
hitlerin yetişmiş teknik elemana bol para ver
mesi ve teknik personelin bu kurumu terk et
mesine sebebolmaktadır. Diğer taraftan daha 
önemli bir etken de bu kuruluşun proje işlerini 
kendi imkânları ile değil, proje bürolarına yap
tırma gayretleridir. Bu suretle işler daha pa
halıya mal olmakta ve Devlet Su işlerinin tek
nik elemanlarının ayrılmasına imkân hazırla
maktadır. Kısa bir süre önce kadrosunda 25 
mühendis bulunduran Etüt ve Proje Müdür
lüğünde halen 4 eleman çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yılık Plân 
görüşmeleri sırasında ve son bütçe döneminde 
enerji konusunda ciddî bir plânlamanın yapıl
mamış olduğuna işaret etmiştik. Buna örnekler, 
plân tatbikatı ilerledikçe artmaktadır. Resmi 

-Gazetede 12 Aralık 1888 günü ya.yınlanan 1969 
yılı programının genel enerji kesiminde, ener
ji, maliyet ve fiyat politikası düzenlenecek ve 
uzun vadeli bir enerji programının yapılması ile 
ilgili çalışmalar şeklî bir esasa bağlanacaktır, 
denmektedir. Bunun yanıhaşmda petrol ürün
leri sanayii bölümünün -durum kısmında enerji 
plânlamasının eksikliği kabul ediliyor, ilgi çe
kici nokta, aynı kesimde tedbirler arasında, pet
rol ürünleri sanayiinin da üretime ait doğru 
bilgilerin daha yeni sağlanacağı 1969 - 1972 dö
neminde rafineri isletmelerinde âzami döviz ta
sarrufu temin edecek üretim vo ithalât progra
mını da tesbit edebilmek için araştırmaların da
ha yeni sayılacağı anlaşılıyor. Diğer taraftan 
1968 programında petrol ürünleri sanayiinde 
anasorunlan bahsinde fuel - oil ihracının, buna 
mukabil motorin ithalinin daha kârlı olduğu söz 
konusu edilirken 1989 programında bunun tanı 
aksinin, yani fuel - oil ithal edilmesinin, buna 
karşılık beyaz ürün ikraceiilnıesmin daha fay
dalı olacağı ileri sürülmektedir. Bütün bunlar
dan çıkan mâna enerji politikamızın, özellikle 
petrol politikamızın nasıl bir keşmekeş içinde 
olduğudur. Hele fuel - oil ithal etmek ve beyaz 
ürün ihracetmek memleketimizin kömür gibi 
enerji kaynaklarını tamamen işlemez hale geti
recek bir tedbirdir. Enerji plânı olmadan, ge

rekli bilgiler sıhhatli olarak sağlanmadan üre
tim ve ürünlerin ithal dengesi hiçolmazsa bir 
plân devresi bilinmeden plânlı bir devrede tabiî 
gaz projesi gibi ve petrol ürünleri sanayiinde 
tutarı milyarları ağan yatırımlara nasıl teşeb
büs edildiğini anlamak hakikaten zordur. Bu 
tutum bizim için bir sorumsuzluk örneğidir. Öz 
kaynaklarımızın nasıl ve ne şekilde değerlendi
rileceği uzun vadeli bir plân ve programa bağ
lanmadan ucuz ve bol enerji sloganı altında ya
pılan bu girişimler bizi her yandan dış kaynak
lara daha bağlayıcı duruma getirecek, 1975 
yılında dış yardıma muhtaç olmıyan bir ülke 
olmak ümidini ise bir hayal olarak kalmaya 
mahkûm edecektir. Ucuz enerjinin hangi ölçü
lerde ucuz olacağı, iktisadi ve siyasi bağımsızlı
ğımızı ne ölçüde etkiliyeceği göz önünde bulun
durulmadan memleket geleceğini tek yönlü bir 
kaynağa bağlamak gayretleri bizi ürkütmekte
dir. özellikle gelişmiş ülkelerde enerji üretmek 
için gittikçe artan oranlarda petrol kullanılma
sı bize bir örnek teşkil etmemelidir, öz kaynak
larımızın aleyhine olan böyle bir tutumun karşı-
smclayız. Ham petrol üretiminde hiçolmazsa yurt 
ihtiyacını karşılıyacak bir gelişme olmadan, 
ham petrol ithali zaruri ihtiyaçlar ile sınırlan
dırılmalıdır. Bunun için de ilk plân devresinden 
beri olduğu gibi, ham petrol ihtiyacını motorin 
tüketimine dayandırmak lâzımgeldiğine inan
maktayız. Hattâ motorinin diğer yerli yakıtlara 
ikâme edilmesine dahi müsaade edilmemelidir. 
Bu şartlar altında 1972 yılı için plânda kabul 
edilen 11 milyon tonluk rafineri kapasite ihti
yacı mâkul bir miktar olarak görülmektedir. 
Bunun dışında kurulacak rafineri kapasiteleri 
israf olur, âtıl kapasite doğurur ve yenilmesi 
çok güç ve zararlı ihracat zorunları ortaya çı
karır, fazla ithal ham petrolün kullanılmasına 
ve kıt olan döviz kaynaklarımızın israfına se-
bebolıır. Yatırımların zamanında gerçekleşeme
diği gerekçesi de daha önceden 19 milyon tona 
varan rafineri kapasitelerinin kurulmasını mu
cip kılmaz. Zira o saman plân, plân olmaz. Plân 
malî imkânların en iyi şekilde kullanılmasını, 
yatırımların muayyen süreler içerisinde muhak
kak olarak bitirilmesini şart koşar. Esasen ra
fineriler, donmuş taş yapıtlar da değildir. Es
neklikleri vardır. Bu esneklik kolaylıkla % 30 
oranını bulur ve yeni rafineri kuruluklarını en 
iyi şekilde plânlayabilmek için zaman kazandı-
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rır. Fazla ihtiyat müesses kapasite ile çalışmak 
artık zengin ülkeler tarafından bile terk edil
meye başlanan bir husustur. 

Sayın senatörler, Hükümet yeni rafineri te
sisleri ile ısraflı bir şekilde, plân tarafından tes-
bit sdilen hedefleri aşarken, diğer taraftan plâ
nın kabul ettiği ilkeleri hiçe sayarak, özel teşeb
büse rafineri kurdurmak için belge vermiştir. 
Madenî yağ rafinerisi namı altında yapımına 
müsaade edilen bu tesis aslında tam bir rafine
ridir. Kapasitesi 1,8 milyon tondur, üreteceği 
madenî yağın miktarı ise 40 bin tondur. Plân 
keyfî olarak değiştirilmiştir. Müsaade almak 
için müracaatın, plânın kabulünden evvel yapıl
dığı nedeni Petrol Kanununun ve Hükümet 
programının böyle bir davranışa müsaade ettiği 
iddiaları kanımızca Anayasanın 129 ncu madde
si karşısında önemini kaybeder. 

İzmir Rafinerisinin uzun bir serüveni vardır. 
Belge almak için ilk müracaat tarihi olan 
4 . 8 . 1965 gününden beri, nerede ise 4 yıla 
yakın bir süre geçtiği halde, ne zaman bitirile
ceği kesin olarak bilinmemektedir. Bir iddiaya 
göre 1971 de faaliyete geçecektir. Burada tek
rar etmekte fayda olan şu hususu söylemekte 
kendimizi görevli görmekteyiz. İzmir rafineri
sinin kuruluş sebebi, evvelâ bugün yurdumuzda 
tekelini kurmuş olan 4 yabancı şirketin dışında 
serbest piyasadan ham petrol almak ve böyle
ce ham petrol piyasa fiyatını tesbit etmek, daha 
sonra rafineri kurmak için gerekli dış finans
manı sağlamak gerekçesiyledir. Artık pahalı 
olduğu anlaşılan ham petrol anlaşması fiyatına 
lüzum olmadığını göstermekti. Bu tesisin ku
ruluşunda gecikme iki gayenin elde edilmesine 
mâni olmuştur. Nitekim; petrol ürünleri ihti
yacının artığı ve bunların yurt içinde karşılana
madığı ileri sürülerek evvelâ Ataş Rafinerisinin 
genişletilmesine, ekonomimize zararlı olduğu bi
line biline müsaade edilmiş, daha sonra İpraş'-
ın ikinci defa tevsiine yine uzun vadeli bir ham 
petrol anlaşması karşılığı kredi sağlamak sure
tiyle başlamıştır. 

Sayın senatörler, bu anlaşma Kalteksle ya
pılmış ve bu yabancı şirketin 10 yılda 201 mil
yon varil hampetrol alınmak şartiyle % 6 faizli 
ve 10 yıl vadeli 21 milyon dolarlık bir kredi 
sağlanmıştır. Kalteks satacağı varili 1,80 do
larlık ham petrolden 35 sentlik bir indirim ya

pacaktır. Bu % 19,5 bir indirim demektir. As
kerî ihtiyaçlar için Libya'dan alınan hampetrol 
fiyatından % 8,5 fakadır. Bu fark, varil başına 
16 sent, 201 milyon varil için ise 32 160 000 do
lar eder. % 6 fajzden doğan borç ise 7 milyon 
dolardır. Anlaşmadaki diğer bir maddeye göre 
her üç yılda bu fiyat konusu müzakere edilecek
tir. Bu müzakerelerde yeni bir indirim sağhya-
bilmek için Ipraş hükümetlerarası takas veya 
satış mukavelesi dışında bir vesika ibraz ederek 
kalteksi ikna etmek durumundadır. Bu vesika
yı kalteks isterse ciddî bulmıyabilir. Görül
düğü gibi bu rafineriye kalteks dışında bir kay
naktan ham petrol almak fevkalâde zordur. Ra
fineride kalteksin sağladığı ham petrol haricin
de ve serbest alınacak miktarlar için eninde so
nunda yine aynı firma satıcı olacağı benzemek
tedir. Tekel devam edecek ve biz serbest piya
sadan daha ucuz ham petrol alamıyacağız. Bu 
anlaşmanın getirdiği önemli diğer bir hususta, 
anlaşmada mütekabiliyetin bulunmamasıdır. Ip-
raş, mücbir sebepler dışında Hükümet kararı 
veya kanuni bir zaruretten bir yıl içinde muay
yen miktar ham petrol olmaz ise tahassül eden 
bütün borcunu 30 gün zarfında ödemek duru
mundadır. Eğer Kalteks her hangi bir sebep
ten ham petrol vermekten imtina ederse, yine 
Ipraş borcunu 30 gün zarfında ödiyecektir. Hü
kümet böyle bir anlaşmayı rahatlıkla kabul ede
bilmiştir. Bu anlaşma zararlı olduğunu sandı
ğımız birçok hususları ihtiva etmektedir, başka 
bir fırsatta bu konuya tekrar döneceğiz. 

Sayın senatörler, bugünlerde petrol konusun
da pek önemli bir hazırlık yapılmaktadır. Kapa
lı bölgeler, aramalara açılacaktır. 6326 sayılı 
Kanuna göre yurdumuz 9 bölgeye ayrılmış, bun
lardan üç ve dördüncü bölgeler aramalara ka
palı tutulmuştu. Şimdi bu sahalar devamlı 
olduğu anlaşılan ve değiştirileceği Hükümet ta
rafından ilân edilen Petrol Kanununa göre ya
bancı şirketlere açılacaktır. Böyle bir dav-
ı anısı artık hata olarak nitelendirmek müm
kün değildir. Durum 1954 ten daha 
ağırdır. Hükümet böyle büyük bir vebal 
ve mesuliyet altına girmektedir. Yeni kanunun 
getireceği şartları beklemeden alelacele bu sa
haların aramalara açılmasından dolayı Hükü
metten hesap sorulmalıdır. Esasen açık olan böl
gelerin de tam olarak arandığına kaani değiliz. 
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Sayın senatörler, dışa dönük bir enerji po
litikası bir taraftan yürütülürken arama işleri
miz son üç yılda hızını gittikçe kaybetmiş, mil
lî müessesemiz daha ziyade bir petrol alışverişi 
yapan bir ticaret ortaklığı haline getirilmek is
tenmiştir. Her yıl arama kuyularının sayısın
da bir azalma görülmektedir. Halbuki ellerinde 
mevcut sondaj makinası kapasitesine göre bu 
miktarın her yıl biraz daha artması icabederdi. 
Yeni makinaların alınması ile 1966 yılında 31 
bin metre derinliğinde 16 arama kuyusu açıl
mış iken bu miktar 1968 yılında 14 bin metre 
derinliğinde 7 arama kuyusuna inmiştir. Hatalı 
personel politikası yüzünden birçok tecrübeli 
eleman merkezde toplanmış, böyle bir olayın et
kileri de hemen görülmeye başlanmıştır. Top
lam sondaj 1967 yılında 93 «543 metre iken, bu 
miktar 1968 yılında 73 113 metreye düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde inönü Hükümetlerinin almış ol
duğu ciddî tedbirler sayesinde ham petrol üre
timini artıracak şartlar hazırlanmış, petrol boru 
hattının işletmeye açılması ile birlikte istihsal 
birden bire yükselerek 1967 yılında 2 751 720 
tona varmıştır. Artış hızı % 35 olmuştur. Esa
sen yeni petrol sahalarının keşifleri de 1961 -
1965 arasına rastlar. Bu devrede 12 keşif yapıl
mış, buna mukabil 1965 - 1969 devresinde keşif 
sayısı ikidir. 

Üretim hızı 1968 yılında % 12,7 oranına düş
müştür. Üretim miktarı 3 104 475 tondur. 1969 
yılında bu oranın daha da düşeceğini beklemek 
lâzım gelir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı üretimi daha büyük bir hızla gittikçe azal
maktadır. 1967 de % 28 olan artış miktarı 1968 
de % 3,2 ye inmiştir. 1969 da üretimdeki artı
şın % 1,17 olacağı beklenmektedir. Hatalı per
sonel politikası burada etkisini göstermektedir. 
Millî müessesemizin yeni bir keşif yapamadığı
na göre elindeki sahaların verimini artıracak 
tedbirleri süratle almalıdır. 

Sayın senatörler, petrolcülüğün önemli bir 
kesimi de dağıtımdır. Hükümet bu konuda üs-
tüste hatalar yapmış ve dağıtım işlerimizi işle
mez hale getirmiştir. Bunun tesirleri görülme
ye başlandı. Petrol Ofisi, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı istasyonlarının iltihakı ile 
kuvvetlenmesi lâzımgelirken satışlarında bu yıl 
en azından % 4 bir azalma olmuştur. Zararlı 
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tutumların etkisi bu alanda hemen görülmedi
ğinden gelecek yıl satışların daha da azalaca
ğını beklemek lâzımgelir. Holding kanunu ba
hanesiyle Petrol Ofisi Kanununu rafa kaldıran 
Hükümet, bu gelişmenin başlıca mesulüdür. Yaz-
boz tahtasına çevirdiği yüksek kademedeki ida
ri kadrolar tabiîdir M, iyi bir görev veremiye-
ceklerdir. Bugünkü durumlarda kazananlar dai
ma yabancı şirketler olacaktır. Esasen Petrol 
Ofisi Kanunu tasarısı şayet milletvekilleri tara
fından Meclislerden geçmesi önlenmese dört yıl 
önce çıksa idi, bu alanda önemli mesafeler ka-
tedilmiş olunacaktı. Eğer Holding kanununun 
çıkarılmasında Hükümet kararlı idiyse, böyle 
bir Petrol Ofisi Kanununun mevcudiyeti buna 
hiçbir zaman mâni teşkil etmezdi. Hele süratle 
gelişen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da
ğıtım şebekesini Petrol Ofisine sudan sebeplerle 
devretmek suretiyle ciddî ve olumlu bir gelişme
yi durdurmanın hangi akla hizmet olduğunu 
anlamış değiliz. Bunun sonucu Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının Petrol Ofisinden ala
cağı 200 milyon Türk lirasını aşmış, üretici ku
ruluşu malî yönden büyük ölçüde tehdidetmeye 
başlamıştır. Bütün uyarmalarımıza rağmen, 
hatalı yolunda ısrar eden bugünkü sonucun 
alınmasına sebebolan Hükümet ağır mesuliyet 
altındadır. 

Değerli arkadaşlarım; memleketimizde tüke
timin artışı sonunda taşıma işlerinin de artaca
ğı şüphesizdir. Deniz nakliye işleri petrolcülük
te kârlı işlerdir. Entegre bir faaliyet içinde ta
şıma işlerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı tarafından yürütülerek sağlanan kârlardan 
petrol sanayiimizin gelişmesinde kullanılması 
zorunluğu vardır, özel teşebbüs ile ortaklık 
kurup petrolden sağladığı bu kaynakların baş
ka alanlara aktarılması yanlış bir yoldur. Hele 
finansman işleri Devlet fonlarından sağlanacak 
olduktan sonra.. 

Boru hattında tatbik edilen tarife ucuzdur, 
yabancı şirketlere sağlanan bu ucuzluk yüzün
den açıktan yılda 125 - 130 milyon lira bir kâr 
sağlamışlardır. Bu paraların hepsi transfer edi
lebilir kârlardır. Memleketimizde yabancı şir
ketler % 60 - % 80 kâr ederken millî müessese
mizi düşük bir kâr yapmaya zorlamak en azın
dan insafsızlıktır. Millî kuruluşumuz yatırım
larını faizle aldığı paralarla gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. 
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Sayın senatörler, bundan önce bu kürsüden 
ifade ettiğimiz gibi maden aramalarına yeni şe
kil verilmesi zamanı gelmiştir. Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü şimdiye kadar büyük hiz
metler yapmış olmasına rağmen, son yıllarda iğ
lerin çok genişlemiş olması dolayısiyle etkili ol
maktan çıkmıştır. Süratle ıslah enstitüleri ha
line getirilerek iyi bir organizasyona tabi tutul
malıdır. Bu görüşü Bütçe ve Plân Komisyo
nunda, Sayın Bakan da paylaştığını ifade etmiş
lerdi. Bunun için gerekli para bulunmalıdır. 
Esasen M. T. A. nm bütçesi Genel Bütçe muva
cehesinde azdır, binde dört kadar bir tutarı var
dır. 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükte ol
duğuna ve kapalı sahaların da açılacağına göre 
M. T. A. nın bundan böyle petrol aramaları da 
yapamıyacağı anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, 12 de konuş
maya başladınız, müddetiniz otuz dakika, şimdi 
beş dakika kadar bir zamanınız var, bağlamanı
zı rica ederim. 

C. H. P. Sİ GRUPU ADINA İHSAN TO
PALOĞLU (Devamla) — Petrol inin ayrılan 
tahsisin yardımı ile böyle bir teşebbüse gitmek 
mümkündür, Zira 34 yıllık mazisi olan, zama
nında birçok yabancı ülkelere örnek alman 
M. T. A. Enstitüsünün, daha bundan kısa bir 
süre önce maden aramacılığında ismi dahi bu-
lunmıyan Yugoslavya'dan mütaahhitler. getirte
rek bakır aratması çok düsünüdürücüdür. M. T. 
A. Enstitüsü bunun yambaşmda yetiştirdiği de
ğerli elemanları muhafaza etmek çarelerini bul
malıdır, bunun için de Hükümet kendisine her 
türlü kolaylığı göstermelidir. 

Değerli senatörler, bu kürsüden daha birkaç 
ay evvel söz konusu edilen bakır kompleksi so
rununa kısaca değinerek, sözlerime nihayet 
vereceğim. 

Hükümet Etibankın elinde bulunan Murgul, 
Esbiye ve Küre bakirli prit madenlerini islete
bilmek için AxD ile 30,5 milyon dolarlık uzun 
vadeli, düşük faizli bir kredi anlaşması yapmış
tır. Bundan bir süre önce Cumhuriyet Senato
sunda bu anlaşmanın kapitülâj hükümler ihti
va edip etmediği söz konusu edilmiş, bu konuş
malar sırasında Hükümet üyeleri bu hususu red
detmişlerdi. 16 Ağustos 1968 günü ve 12 978 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan anlaşma önem
li olarak şu hususları ihtiva etmektedir: 
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1. Kredi Etibankın % 49 oranında iştirak 
ettiği bir şirkete devir edilmek üzere Türk Hü
kümetine verilmektedir, bu yapılmıştır. Bu kre
dinin yürürlükte olduğu sürece, yani 40 yıl Türk 
Hükümeti şirket statüsünde bir değişiklik yap
mamayı kabul etmektedir. Madde 4, bölüm 
401. Bu, Anayasamızın kamulaştırma hukuku 
ile bir tezat teşkil etmektedir. 

2. Bu para ile malzeme Amerika'dan alına
cak, taşımayı Amerikan gemileri yapacak, sigor
ta işleri Amerikan şirketleri tarafından tanzim 
edilecektir. Madde 200; bölüm 201. Amerikan 
malzeme fiyatlarının diğor memleketlere naza
ran çok daha pahalı olması dolayısiyle kredinin 
düşük faizle obuasının sağladığı fayda ortadan 
kalkmaktadır. 

3. Hükümet bu anlaşma ile AîD Teşkilâtı
na içişlerimize müdahale hakkını tanımıştır. 
Standart hükümlere ek kesimde madde 100, bö
lüm Î02. Hükümet şirket ve AîD sürekli istişa
relerde bulunacaktır. Madde 108 ya göre Hü
kümet krediye VG projelere ilişkin olarak AîD 
ce talebediiecek bilgi ve raporları AîD ye sağ-
îıyacaktır. Madde 100/7 ise AîD nin yetkili 
temsilcilerine projeyi önden finanse edilen bil
cümle mal ve kıymetlerin kullanılışım ve proje
ye ilişkin defter, kayıt vesair bilgilerini teftiş 
etme imkanını vermekledir. Bu kabil teftiş ça
lışmalarını Hükümet AîD ile işbirliği halinde 
yapacaktır. 

4. Etibankın şirkete gerek nakdî sermaye, 
gerekse elinde bulunan kıymetleri mâkul pi ya
pa fiyatlarına uygun olarak borç vermek sure
tiyle iştirak ettiği veya etmesini resmen karar 
altına alındığım gösterir belge devredilecek kıy
metlerin değerlendirme tarzı da belirtilecek, bu 
tarz AîD ce kabule şayan görülecektir. Madde 
3, bolüm 300/1. î. Bu ancak şirket ortaklarını 
ilgilendiren tir husus olması lâsımgelir. 

5. Şirketin ortakları aldıkları hisse senet
lerini Hükümetin her hangi bir yatırım için 
ayırdığı bir fondan yararlanmak maksadiyle 
Hükümete teminat olarak veremiyeceklerdir. 
Madde 3. bölüm 300/1. ii. Bu suretle hisse se
netleri Hükümetin' kontroluna geçmesi önlenmiş 
olacaktır. Ancak bu hisse senetlerinin yaban
cıların eline geçmemesi için her hangi bir ted
bir düşünülmemiştir. 

6. Madde 400. Bölüm 400/2. Bir temsilci
ler heyeti kurulacaktır. Bu heyette Hükümet, 
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Hazine Milletlerarası İşbirliği Teşkilâtını temsil 
eden biri, şirket temsilcisi veya AıD den bir 
temsilci bulunacaktır. Bu heyete girecek şahıs 
AîD'ce kabule şayan biri olacaktır. Görüldü
ğü gibi bu anlaşma ta başından beri içişlerimize 
müdahale imkânını AlD'ye veren kapitüler hü
kümler ihtiva eder görünmektedir. İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin denetimi sırasında Sena
toda cereyan eden müzakerelerde Sayın Bakan, 
Devlet Bakanı Sayın Seyfi öztürk bir mektup 
okuyarak kapitüler hükümlerin mevcu dolduğu
nu şiddetle reddetmişlerdi. Biz burada anlaşma
nın Resmî Gazetede yayınlanan metninden al
dığımız bâzı maddeleri okuduk. Hükmü Sayın 
Senatonun değerli üyeleri ve millet verecektir. 
Bu durum karşısında böylesine ağır şartlar ih
tiva eden bir anlaşmaya gitmeden önce acaba 
bakır üretimini artırmak için başka kredi im
kânlarının aranıp aranmadığını sormak istiyo
ruz. Bu soru bir sayın üye tarafından bir araş
tırma konusu olarak Cumhuriyet Senatosuna ge
tirilmiştir. Temenni odur ki, bu önerge kabul 
edilsin ve biz de daha geniş konuşma imkânını 
bulalım. 

Burada sözlerimi bitiriyorum, sizlere fasla 
iyi şeyler getirmek imkânını, özür diliyerek, bu
lamadığımızı söylüyorum. Temennimiz bu büt
çenin memleketimize hayırlı olmasıdır. Beni din
lediğiniz iğin teşekkür ederim, hepinizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Topal-
oğlu. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Sakıp 
Hatunoğlu bu yer değiştirme dolayısiyle Güm
rük Tekel Bakanlığı ve Enerji Bakanlığının yer 
değiştirmesi dolayısiyle zannediyorum, kendile
ri öyle biliyorlarmış, şimdi Güven partisinden 
almış olduğum bir yazıda bu kaydediliyor, 
Grupların sözcülerinin konuşmalarından sonra 
sıra istiyorlar (Sami Turan'a hitaben) öyle mi 
efendim... 

SAMI TURAN (KAYSERİ) — Evet efen
dim... 

BAŞKAN — Sıra Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Muzaffer Yurdakuler'de. Şimdi Millî 
Birlik Grupu Sayın Başkanı Özdilek'ten almış 
olduğum tezkerede sayın arkadaşımızın rahat
sızlığı dolyısiyle müzakerelere katılamıyacağını 
ve yerine de herhangi bir arkadaş gösterilme-

I diği için o halde bu grup adına konuşma yapı-
lamıyacak demektir. 

O hâlde sıra AP. si grupu adına Sayın Or
han Tuğrul'dadır. Buyurun efendim. 

I A. P. GRUPU ADINA ORHAN TUĞRUL 
j (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Sayın Senatörler. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1969 

I malî yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gru-
j bunun görüş, tenkid ve temennilerini arz etmek 
j üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu mü

nasebetle şahsım ve grupum adına hepinizi 
saygı ve sevgiyle selâmlarım. 

Sayın senatörler, 

1963 yılında kurulmuş olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı, kuruluşundan bu ya
na, kendine düşen vazifeleri plân stratejisine, 
hükümet programımızdaki esaslara ve enerji 
politikamıza, gittikçe gelişen ve büyüyen yurt 
ekonomisi, yeraltı servetleri ve enerji yönün
den milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir seviyeye eriştirmek ve geleceğin ihtiyaçla
rına yetişebilmek amacile çalışmalarına devam 
etmekte olduğunu memnuniyetle müşahade et
mekteyiz. 

Senelerce tenkid konusu olan teşkilât kanu
nu ile T. E . K. kanunlarının bu yıl meclisler
den çıkmasile bu mevzular da ortadan kalka
caktır. 

Şüphesiz teşkilât kanununun çıkması bu ba
kanlığın çalışmalarını daha verimli ve sorumlu 
bir hale koyacaktır. 

Madenciliğimizin gelişmesini temin edecek 
ve kredi imkânlarını sağlıyacak olan MADEN 
BANKASI'nm kurulmuş olması şimdilik mem-

I nuniyet vericidir. 
I Bakanlık, mevzuu itibariyle, 

1. Sanayiin ve halkın ihtiyacı olan elektrik 
enerjisini, 

2. Tarımın ihtiyacı olan büyük sulamayı, 
3. Yeraltı ve yerüstü servetlerimizin mey

dana çıkarılması ve bunların kıymetlendiril
mesi, 

4. Halkın ve sanayiin yakacak ihtiyacını 
temin ve geliştirme ile mükellef bir Bakanlık
tır. 

Şu halde bu bakanlık, bakanlıklar manzu
mesinin kalbini teşkil etmektedir. Bu sebeple 

I de plânın yatırımlar bölümünde en çok yatırım 
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ayrılmış bir bakanlıktır. Hükümetimiz de prog
ramında, Petrol, Enerji, Maden kömürü ve ba
rajlara çok önem vermiş ve bu yöndeki politika
mızın anahatlannı bariz bir şekilde ortaya 
koymuştur. 

Sayın arkadaşlar, 
Bakanlığın bünyesini teşkil eden kuruluşları 

dört bölümde mütalâa ederek her kuruluşun ça
lışmalarını kısa zaman ölçüsü içinde gözden 
geçirip, tenkid ve temennilerimizi kendi bünye
leri içinde ifade etmeye çalışacağız. Yüksek 
malûmları olduğu bakanlık şu kuruluşlardan 
meydana gelmektedir. 

I — ENERJİ : 
a) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Mü

dürlüğü (E.1.E.Î) 
b) Devlet Su İşleri Genel üdürliiğü, 
II - Petrol : 
a) Petrol Dairesi, 
b) Petro Kimya A. O., 
c) Türkiye Petrolleri A. O., 
d) Petrol Ofisi, 
III - Kömür: 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, (T.K.i.) 
IV - Maden ise; 
a) Maden Dairesi Reisliği, 
b) M.T.A. Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsü, 
c) Etibank Genel Müdürlüğünden teşekkül 

etmektedir. 

Sayın senatörler, şimdi sırasına göre E.i.E.i. 
den bahsetmek istiyorum. Hükümet progra
mımızda derpiş edildiği gibi, enerji politika
mızın ve sanayileşmemizin anamaddesini teşkil 
eden elektrik enerjisi ve onun üretim ve dağıtı
mında mühim görev alan genel müdürlük, bu 
sahada önce istikrar ve emniyeti sağlamakla 
mükelleftir. 

Yine bu genel müdürlük memleketin muh
telif bölgelerinde, birbirleriyle irtibatsız bulu
nan santraller yerine, büyük kapasiteli santral
lerin inşası cihetine giderek bu santrallerin bir
birleriyle ve yüksek enerji nakli hatlariyle 
irtibatlarını sağlamakla zorunludur. 

Çünkü, memleket sanayiine istenilen miktar
da, ucuz enerji vermek bunlarla mümkündür. 

Bugün iktidarımız, şehirlere bol elektrik te
mini problemini halletme yanında köylere de 
elektrik götürme yoluna girmiş, memleket çapm-

I daki kalkınmanın, şartı olan köye elektrik götür
me bu suretle başlamıştır. Hızla da devam ede
cektir. 

Nitekim 1969 yılında 1 500 köyümüze elekt
rik verilecektir. Bu miktarlar her sene bütçe 
imkânları nisbetinde artacaktır. Adalet Partisi 
hükümetlerinin hedefi bundan böyle köy elektri
fikasyonudur, köylerin nura kavuşmasıdır. 

Kuruluş kanununun kendisine verdiği yetki
lere dayanarak bu müessese program dâhilin
de yapılan çalışmalarla bugün memleket sathın
da, Gökçekaya, Keban, Seyhan, Demirköprü, 
Hirfanlı, Kemer, Kadıncık, Arslantaş, sarıyer, 
Almus ve Kesik Köprü gibi hidroelektrik ve 
Çatalağzı, Seyit Ömer, Mersin, Anbarlı gibi 
termik elektrik santrallerini ortaya koymuş ve 
Durucasu ile Girveik santrallerinin inşası ele 
alınmıştır. 

Sayın senatörler, Türkiye'mizin yıllık elekt
rik istihsali 1963 senesinde 1 milyar 588 milyon 
kilovat saat iken, bu miktar 1965 te 2 milyar 
088 milyon, 1968 de 4 milyar 723 milyon ve 
1969 da da 5 milyar 046 milyon kilovat saate 
ulaşacak ve ikinci Beş Yıllık Plân devresinin 
sonunda ise 11 milyar 850 milyon kilovat saate 
ulaşacaktır. 

Her ne kadar bu artışlar memnuniyet verici 
ise de, henüz diğer milletlerden geride bulundu
ğumuzu, fert başına düşen kilovat saatin çok 
az olduğunu kabule mecburuz. Onun için daha 
çok imkân aramak ve daha çok çalışmak zorun
dayız. 

Eİ.E.İ. sinin memleket gerçeklerini ve ile
rideki inkişâfları nazara alarak elektrik üreti
mini geliştirme yolundaki plânlı çalışmalarını 
şükranla karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 

Hemen şunu da kaydetmekte fayda vardır. 
Bir memleketin fert başına geliri ile, fert başı
na kullanılan enerji arasında çok yakın bir mü
nasebet olduğunu unutmamak lâzımdır. Zira çok 
enerji kullanılmasına gitmedikçe bir memleke
tin sanayileşmesine ve yüksek gelir temin etme
sine imkân yoktur. Ekonomik kalkınma gay
reti içinde bulunan memleketlerde enerjinin ucuz 
fiyatla, talebolunan miktarda ve istenilen zaman
da verilmesi büyük bir önem taşır, işte yukarı
da da belirtiğimiz gibi Hükümetimizin ana-
enerji politikası bu esasa dayanmaktadır. 
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Temennilerimize gelince : 
a) Köylerimizin biran önce elektrike kavuş

ması için, Devlet bütçesinden ayrılan meblâğ
ları az bulmaktayız. Halen ana hattâ 6 kilomet
re mesafedeki köylerimiz bundan faydalanmak
tadır. Bu ise % 10 - 15 civarındadır. Köy işti
rak paylarının köyün nüfusuna, ve ödeme kabi
liyetine göre hesabedilmesi lâzımdır. Zengin 
köyler iştirak payını yatırmada fazla zahmet 
çekmekte, fakir köyler ise bu nurdan mahrum 
kalmaktadırlar, kalacaklardır. Bu adaletsizli
ğin giderilmesi çarelerinin aranmasını da te
menni etmekteyiz. 

b) Fakir köylerimizin kısa zamanda elekt
riğe kavuşması için İller Bankasınca yapılan 
uzun vadeli küçük yardımların daha fazla mik
tara çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

c) Termik santraller yanında daimîlik vas
fı üstünlüğü taşıyan hidro - elektrik santralleri 
inşasına daha fazla önem verilmesini dilemekte
yiz. 

d) Dünya enerji yönü atom enerjisine dön
müştür. Bu sahadaki çalışmaların devam ettiği 
bir gerçektir. Ama çok geç ve geri kalmış du
rumdayız. Yeraltı servetlerimizin çeşitli ve 
verimli olduğu bir gerçektir. Uranyum ve tor
yum istihsali yolunda daha çok adımlar atmak 
lâzımdır. 

e) Jeatermal enerji kaynağı aramalarına hız 
verilmesi lâzımdır. 

f) Yaralan i«+atic+iH°re p-Hm 40 000 köyü
müzden asgari 12 000 köyümüzde mevcut de
ğirmenlerin daimî suya sahibolduğu, bu suların 
enerji bakımından orta büyüklükteki bir köyün 
aydınlatma ve ev ihtiyaçlarını karşılıyacak ta
katte enerji verebilecek kapasitede olduğu tes-
bit edilmiştir. Köy elektrifikasyonunda bu ci
hetin de önemle ele alınmasını arzu etmekteyiz. 

g) Plânıa göre yılda bir milyon kilovat saat 
enerji verebilecek durumda bulunan Çatalağzı 
termik santralinin tevsii işinin biran önce ele 
alınması lâzımdır. 

Sayın senatörler, Şimdi de Devlet Su İşlerin
den bahsetmek istiyorum. 

Memleketimizin zengin olan su potansiyeli 
sebebiyle elektrik istihsalinde bundan faydalan
mak asıl hedefimizdir. Ayrıca taşkınların ön
lenmesi, sulama ve su toplanmasını teinin de 
önemli davalarımızdandır. 

Bugün Türkiye sathına senede 518 mil
yar M3 suyun yağış olarak toprağa düştüğü ve 
bundan 167 milyar İM3 ün akışa dönüştüğü tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar suyun 50 
milyar İM3 ün sulamaya, 30 milyar M3 nün iç
me suyu ve endüstriye tahsisi mümkün görül
mektedir. Endüstriye tahsis edilecek sudan 55 
milyar kilovat saat enerji elde edileceği hesab-
edilmiştir. Ama biz bundan henüz gereği gibi 
faydalanamamaktayız. Zira henüz plânlama, 
proje, inşaat ve işletme hususlarında koord'ine 
bir çalışmaya ulaşmamış durumdayız. 

Tarımda ve sanayide olduğu gibi içme su
yunda da bilhassa büyük şehirlerimizde hâlâ 
sık sık su sıkıntısı çekmekte elimizi, yüzümüzü 
yıkamaktan mahrum bulunmaktayız. 1053 sayılı 
Kanunla Ankara ve istanbul şehirleriyle nüfu
su 100 000 den yukarı olan şehirlerin içme, kul
lanma ve endüstri sularının temini de Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına 
katılmış bulunmaktadır. Kısa zamanda bu sıkın
tılarımızın giderileceğine inanmaktayız. Halen 
Meclise sevk edilmiş bulunan (Su kaynakları
nın kullanılması) kanun tasarısı da kanunlaş
tığı takdirde DSİ Genel Müdürlüğünün hizmet
leri daha da genişliyecektir. 

DSİ Umum Müdürlüğünün bütçe raporun
daki tenkid ve temennilere grupumuz da aynen 
iştirak etmektedir. Bilhassa taşkınlardan mey
dana gelen zararlar fakir olan halkımızın he
men her sene belini ve ümidini kırmaktadır. Taş
kınların önlenmesine öncelik tanınmasını ehem
miyetle belirtmek isterim. Geçen seneki temen
nilerden olan Devlet Su İşleri ile Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünün koordine bir çalışmaya 
girmelerini tekrar temenni etmekteyiz. 

III - Kömür : 

Kömür işletmeleri Kurumu : 
Sayın senatörler; termik santrallerin tesisine, 

halkın ve sanayiin yakıt ve enerji ihtiyacına, 
gübre fabrikalarının kurulup işlemesine imkân 
bahşeden kömür, memleket ekonomisinin ve 
sanayileşmesinin unsurlarından biridir. 

Bu sebepledir ki, Hükümet programında 
kömür özellikle ele alınmış, kötü işletmeciliğin 
önlenmesi, yetersiz küçük işletmeler yerine, 
yüksek randıman ve kapasiteli modern işlet
melerin ikamesi öngörülmüştür. Memleketimiz-
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deki linyit rezervleri, bilinen olarak, 3 595 000 
ve bir o kadar milyar da muhtemel rezerv ola
rak tesbit edilmiştir. 

Maden kömürü rezervleri ise, 500 milyon 
ton görünür ve 800 milyon ton da muhtemel 
rezervdir. Şüphesiz bu miktarlar gelişmekte, 
nüfusu artmakta ve sanayileşmek azminde bu
lunan ülkemiz için çok azdır. 

Bu yatak ve rezervlere rağmen bugün mem
leketimiz tezek yakanların bol olduğu bir mem
lekettir. Artık tezeğin gübre olarak kullanıl
ması ve bundan tarımda istifade edilmesi ve 
bunun yerine kömür, petrol artıklarının ikame 
edilmesi zamanı gelmiştir. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki, Maraş'm El
bistan - Afşin civarında Alman ve Türk mü
hendis ve mütehassıslarının müşterek çalışma-
lariyle geniş linyit yataklarının mevcudolduğu 
tesbit edilmiş ve katı rezerv tesbitleri çalışma
larına da devam olunmaktadır. Bu yeni buluş 
ve çalışmalar sayesinde mevcut rezervlere ye
nilerini katma çalışmaları devam etmektedir. 
Milyarlarca tonu bulan ve geniş bir sahaya ya
yılmış olan linyit rezervleri sayesinde Maraş 
ve Gaziantep vilâyetleri çevresinde gübre fab
rikaları, termik santraller, briket fabrikaları 
gibi yeni tesislerin kurulmasına yardım ede
cek, aynı zamanda halkımızı tezek ve odun yak
maktan kurtaracaktır. Bugün Kütahya civarın
daki Seyitömer kömürleri düşük kalorili, fazla 
küllü olmalarına rağmen hem azot fabrikasına, 
termik santrallerine ve diğer birçok fabrikalara 
halka ucuz yakıt dağıtılmakta ve satılmaktadır. 

Ayrıca memleketimizin birçok yerlerinde 
mebzul miktarda bulunan bitümlü şistlerin kıy-
metlendirilmesine doğru gidildiğini memnuni
yetle öğrenmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; T. K. i. K. u ülkemizin 
taşkömürü üretiminin tamamını ve linyit üre
timinin de % 70 inden fazlasını temin etmekte 
olan bir kurumdur. 

T. K. i. Kurumunun 1968 yılı ortalama 8 mil
yon ton taşkömürü, ürettiği ve bundan 5 mil
yon tonun satılabilir olduğu yüksek malûmla
rıdır. Linyit üretimi ise aynı yıl içinde 6 mil
yon tondur. Bunun ancak 3,5 milyon tonu sa
tılabilir haldedir. 

Yıllardan beri büyük şehirlerimizdeki hal
kın yakıt olarak kullandığı kok kömürimün 

tevzi ve satışının birçok şikâyetlere yol açtığı 
hepimizin malûmudur. Bakanlığın son günler
de aldığı kararlardan öğreniyoruz ki, artık kok 
kömürü tamamen sanayie tahsis edilecektir. 
Bunun yerine de linyit kömürü ikame oluna
caktır. Bu maksatla yeni briket fabrikalarının 
kurulacağını, linyit yakımını temin edecek ye
ni tip standart sobalar üzerinde çalışıldığı açık
lanmıştır. 

Sayın senatörler; halen faaliyette bulunan 
Demir - Çelik fabrikalarımız, mamullerini tes
bit ettikleri fiyatlarla piyasaya sürmektedirler. 
Yarın 3 ncü ve hattâ 4 neti Demir - Çelik fab
rikalarımızın faaliyete geçmesi ve Ortak Pa
zara girmemiz münasebetiyle üretim yapan 
fabrikalarımız rekabet karşısında fiyatlarını 
düşürme çarelerini arıyacakları, bu çarelerin 
başında T.' K. i. den alacakları kok fiyatları
nın düşürülmesi, aksi halde dışardan daha ka
liteli ve ucuz kok ithal edecekleri teklifleri ile 
karşılaşmak mümkündür. Bu yolda yaptığımız 
incelemede, T. K. i. nin de aynı düşüncede 
olduğunu, düşük, küllü ve yüksek stabilizasyon 
özelliği olan kok üretimi üzerinde çalışılmaya 
başlandığını, tecrübelerin müspet sonuç ver
diğini yıkama lâvvarlarında yapılacak ilâveler
le ve havza kok üretiminin gelecekteki ihtiyaca 
cevap verecek şekilde tevsii plânlarının hazır
lanmakta olduğunu tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Amerika ve Avrupa menşeli kömürlerin Tür
kiye'de teslimi fiyatlariyle havzanın maliyet 
fiyatları arasında büyük bir fark olamıyaca-
ğı anlaşılmıştır. 

T. K. i. 1968 yılında 145 milyon zarar et
miştir. 1969 da da bu zararın 154 milyon ola
cağı tahmin edilmektedir. Maliyetin düşürül
mesi için gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Bu tedbirler, vardiya çalışmalarının verimli şe
kilde tanzimi, lâvvarların ıslahı ve ilâvesi, iş 
kazalariyle ocaklardaki yangınların mümkün 
mertebe önleme çarelerinin aranması, makina 
ve teçhizatların bakım, onarım işlerine önem 
verilmesi, kalifiye işçi yetiştirilmesi gibi ted
birlerle olabilir. 

Sayın senatörler, şimdi de maden bahsine 
geçiyoruz. 

IV - Maden : 
a) Maden Dairesi Reisliği : 
6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı 

Kanunla değiştirilen ve ilâveler yapılan bâzı 
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maddeleri sayesinde madencilerimizin yüzlerini 
muvakkaten güldürmüştük. Fakat kanuna göre 
çıkarılması derpiş edilen tüzük ve talimatna
meler ve bunların tatbikata konulmasında bâzı 
memurların keyfî ve kasdi davranışları bu ka
nundan bekleneni veremiyordu. Kanundan ev
velki şikâyetler, suiistimaller dedi - kotlusu 
hortlamıştı. 

Sayın Refet Sezgin'in bakanlığa gelişiyle bu 
gibi haksız ve keyfî işler durdurulmuş ve ge
rekli tasfiye yapılarak bugün memnuniyet ve
rici bir çalışına devresine girilmiştir. 

Yeni Maden Kanununun Meclise sunulmuş 
olmasını şükranla karşılarız. Madenciler işle
rin süratle ve hüsnüniyetle neticelendirilme-
sinden memnuniyet duymaktadırlar. Teşki
lât Kanununun da biran önce çıkması lâzım
dır. Zira kadroları başka başka müesseseler
de bulunan memurların kadrolarına s a'hiib ol
dukları yerlerde çalışmaları elbette ki daha 
emniyetli ve verimli çalışma imkânı sağlıya-
caktır. 

Maden Dairesi ile M.T.Â. Enstitüsü ara
sında işbirliği, olması gerekirken bundan yok
sun ve uzak bir hava ve durum vardır. Bunu 
tebarüz ettirmek isteriz. 

b) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 

2804 sayılı Kanunla 1935 yılında kurulmuş 
olan enstitü, özel kişiliği haiz ve özel hukuka 
tabidir. 1969 bütçesi 117 milyon lirası hazine
den ve 8 milyon lirası da öz kaynaklarından 
olmak üzere 125 milyon liradır. Geçen seneki 
bütçesi 120 milyon olmasına rağmen enstitü, 
sene içinde 14 milyon ek ödenek istemiş, bu se
ne de 41 milyon ek ödenek talebinde bulun
mak zorundadır. Bu yol iyi bir yol değildir. 
Çünkü enstitü sene içinde bütçesinin dışında 
harcamalar yapıyor demektir. Nitekim 125 
milyonluk bütçesinin 115 milyon lirası cari har
camalara gitmekte geri kalan 10 milyon gibi 
cüzi bir para ile arama, etüt işlerini başarmı-
ya ve petrol aramalarının istenilen seviyeye 
çıkarılmasına imkân yoktur. Senelerden beri 
enstitünün bütçeler mucibince aldığı milyon
ların karşılığında memlekete ne verdiği bu
güne kadar hiç kimse tarafından aranmamış 
ve sorulmamıştır. Her senenin Ödenekleri kar
şısında uygulama oranı vardır. % 90 - 95 gibi. 
Bu uygulamanın realitelerle ilişiği nedir? Bu-

| nu tesbite imkân yoktur. Sorarsanız size son
dajlardan, aramalardan ve etüt projelerden 

j elde edilen milyarlık rakamlar verirler. Ama 
bir gün duyarsınız ki Türkiye'de şu kadar 
milyon ton demir rezervi vardır der enstitü. 
Demir - Çelik fabrikaları kurulur, işe koyul-

j dunuz mu, memlekette demir cevheri sıkıntı-
j sı başgösterir, rezerv tesbitine göre yapılan 

işletmelerin rezerv yokluğu sonunda ocağını 
kapattığı ve iflâs ettiği gerçeği ortaya çıkar. 

| Enstitünün eski zihniyetle idare edilen 
bir laboratuvan vardır. Neticelerine güvene
mezsiniz. 

Hele özel teşebbüsle bir enstitü mühendisi 
i arasında çok kere samimiyet kuramazsınız. 

B?z sizin sahanızda maden varsa bile yok diye
biliriz diyenlere rastlamanız mümkündür. Lâ-

I boratuvarlar sıhhatli neticeler verebilecek ve 
süratle tahlilleri yapacak bir çalışma sistercıi-

! ne bağlamak lâzımdır. 
Enstitüde mukavele ile çalışan yabancı 

I uzmanlar vardır. Vardır ama, enstitüde ayrıca 
! yabancı uzmanlara karşı bir de allerji vardır. 

Hem yetişmiş eleman olmadığından ve müte
hassıs elemanların kaçtığından bahsederiz, 
bizden daha tecrübeli ve bilgili yabancı uzman
lardan istifade etmemiz gerekirken onların 
kaçması için çareler arar ve muvaffak oluruz. 

Türkiye tarihin her devresinde çalıştırılmış 
çeşitli madenlerin tonlarca cüruhlarına rastla
nan bir memlekettir. Bu cüruf taşıyan bölge
lerin tesbitiyle oralardaki maden yatakları
nın bulunması ve iptidai şekilde izabe edilmiş 
cür.ıflann kıymetlendirilmesiyle çokönemli ve 
faydalı sonuçlar almak mümkündür. 

Vaktin darlığını nazara alarak sunu da 
kısaca ifade etmek isteriz. Kapalı bölgelerde 
petrol aramaları yapmakla beraber, bizce ens
titünün daha ziyade maden aramalarına, bil
hassa ileride şiddetle ihtiyaç duyulacak olan 
ve atom enerjisinin hammaddesini teşkil eden 
Uranyum madeninin kaşarlı bölgesindeki te-
tezahürlerine yenilerini katmak için benzeri ve 
jeolojik yapısı tıpa tıp olan diğer sahalarımız
da aramalar yapılmasını, su buharı ve tabiî 
gaz aramalarına hız verilmesini daha faydalı 
bulmaktayız. 

Afşin - Elbistan bölgesindeki Alman müte-
I hassıslarından istifade edilerek bulunan yeni 
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teşekkül tarzlı linyit yataklarına artık kendi 
elemanlarımızla yenilerini katacağımızdan 
emin bulunmaktayız. Enstitünün eleman, va
sıta ve her türlü imkânları işlerini başarmaya 
kâfi ve hattâ fazladır. Lüks ve israftan kaçın
mak lâzımdır. Herşeyden evvel enstitüde gü
nün şartlarına uygun organizasyon ve re
vizyon lâzım olduğu kanaatindeyiz. 

c) Etibank : 
Etibank iştigal mevzuu alarak kendisine 

verilmiş, madencilik, elektrik ve bankacılık 
görevlerini yapmakla mükelleftir. 

Her üç görevini memnuniyet verici bir 
şekilde yapmakta olan Etibank'ın maden sa
tışlarında son zamanlarda gerileme olduğu, 
müşahade edilmiştir. Kanaatimizce bu gerile
me krom satışlarından ileri gelse gerek.. Krom 
satışlarında dış piyasalarda cevherlerimizi ge
reği gibi değerlendiremiyoruz. Artık tüvenan 
krom ihracatının azaltılarak, ferro krom tesis
lerinin biran evvel kurulması ve mamul metal 
satışı cihetine gidilmesi lâzımdır. Bu yolda 
yabancı sermaye şirketlerinden en uygun ve 
en modern tesislerin kurulmasını teklif eden 
firmaya işin verilerek Elâzığ Ferro - Krom te
sislerinin kurulmasını hızlandırmak lâzımdır. 

Etibank'ın son yıllarda özel teşebbüs sahibi 
madencilerden maden ruhsatı satınaldığı veya 
bunlarla şirketler kurduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmalar ve teşebbüsler, memleket ma
denciliğinin inkişafı ve değerlendirilmesi- bakı
mından çok önemlidir. Bilhassa civa ve kurşun, 
çinko ve boksit madenleri üzerindeki gelişme
ler bu teşebbüslerin neticeleridir. 

Etibank'ın, maden ihraç veya istihsal böl
gelerinde bâzı madenlerimiz için flâtasyon ve 
yıkama tesisleri kurarak faaliyete geçmesi ve 
bu suretle madenciliğe ve madencilere büyük 
faydalar sağlıyacağına inanmaktayız. Etiban-
ıkın elektrik sahasındaki çalışmalarını mem
nuniyetle karşılıyoruz. Yalnız arızaların gi
derilmesinde ekiplerin ataleti izale edilirse şi
kâyetler kalmıyacaktır. Etibankın Murgul Asit 
Sülfürik Fabrikasının zarar tevlideden tesis
lerinin izalesi, şark kromları işletmesinin kârlı 
hale getirilmesi çarelerinin aranmasını te
menni etmekteyiz. 

Sayın senatörler, son alarak biraz da petrol
den bahsedelim. 

II - Petrol : 
Petrol politikamızın esasını memleketin pet

rol ve petrol ürünleri ihtiyacının millî kay
naklarımızdan biran önce temini ve dışardan 
petrol getirmek suretiyle ödediğimiz dövizle
rin tasarrufu ile kısa zamanda petrol ihra-
ceden bir ülke haline gelmektir. Bu hedefe var
mak için şüphesiz petrol kaynaManmızın millî 
menfaatlerimize uygun ve onun gerektirdiği 
tedbirler alınarak yapılacaktır. 

6326 sayılı Petrol Kanununun tatbike baş
landığı 1954 yılından bu yana petrol sahala
rımızda yerli ve yabancı firmalar tarafından 
bulunan ve işletilen kuyuların istihsali her 
sene gelişerek 1968 yılında yerli şirketlerimi
zin istihsali 1 084 000, yabancı şirketlerin ise, 
2 000 000 metrik tondur. 

Her sene petrol üretimimde hissedilir de
recede bir artış olmakta ve plân hedeflerine 
göre yeni sondajlar, aramalar, etüt ve proje
ler yapılmaktadır. 1967 yılından itibaren ka
palı bölgelerde M.T.A. Enstitüsü de arama ve 
sondajlara başlamıştır. 

Sayın senatörler, petrol ürünlerimizin milli
leştirilmesi, devletleştirilmesi gibi kampanya
lar 1964 senesinde başlamış ve 1965 yılında 
hat safhaya girmişti. Bilhassa 4 ncü Koalis
yon devrinde muhalefet bütün gücünü bu mev-
zuya vermiş, hattâ petrol konusu sokak poli
tikasına dökülmüştü. 

O zaman bir Petrol Komisyonu kurulmuş
tu. Yapılan açık ve gizli oturumlarda haksız 
ve yersiz iddiada bulunanlarla hakikat hilafı 
beyanda bulunanlara ortaya çıkan hakikatlar 
pek iyi ders vermişti. O zaman yapılan konuş
malardan millî petrolümüzün gelişmemesi 
âmillerinden en mühiminin üretilen hampetro-
lün rafinerilere ulaşımındaki güçlükler ve 
yüksek maliyet idi. iktidarımız ilk faaliyet 
olarak Raman - iskenderun arasındaki petrol 
boru hattını tesis ederek bu manii ortadan kal
dırmıştır. Her sene istihsalimiz arttığı nis-
bette dışarı ödediğimiz döviz azalmakta, ço
ğalan petrol ihtiyacımızın yerli ürünlerimizden 
temini hızla gerçekleşme yolundadır. 

Bugün yeni bir rafineriler kuruyoruz ve 
kuracağız. Petrol artıklarının değerlendiril
mesi ve yeni sanayi kollarının çoğalması mak-
sadiyle Petro - Kimya Sanayii kurulmuş ve bu 
yıl sonunda faaliyete geçecektir. 
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1968 Mayıs'ından itibaren Petrol Ofisi, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının dağıtım 
ve satış işlerini üzerine alarak daha geniş sa
tış ve dağıtım çalışmalarına girmiştir. 

Yeni Petrol Kanunu tasarısı, kurulacak 
Holding ile petrol politikamızın daha kısa za
manda amacına ereceğinden, ecnebi şirketlerle 
olan akdi münasebetlerimizde anlayış içinde, 
millî menfaatlerimize uygun indirimler ya
pılmış olması bu politikamızın sağlam ve dü
rüstlüğünü isbat etmektedir. 

Millî petrol politikamızın 1965 - 1969 ibre
leri daima ileri hedefleri göstermiş ve o hedef
lere vasıl olmuştur. 

Sözlerime burada son verirken Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını candan di
ler, hepinizi tekrar selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ
rul. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Sakıp Ha-
tunoğlu konuşacaklardı ama, henüz teşrif et
memişlerdir. 

Muhterem senatörler, bu bütçe üzerinde, 
şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimle
rini okuyorum, elimdeki listeye göre. 

Sayın Salih Tanyeri (0. H. P.), Sayın Lût-
fi Bilgen (C. H. P.), Sayın Saffet Ural (C. H. 
P.), Sayın Salim Hazerdağlı (C. H. P.), Sayın 
Kemal Karaağaçlıoğlu (A. P.), Sayın Hilmi Soy
dan (C. H. P.), Sayın Mehmet Hazer (C. H. P.), 
Sayın Ferid Melen (G. P.), Sayın Mehmet Pı
rıltı (G. P.), Sayın öztürk (C. H. P.), Sayın 
Tunçkanat? Zatıâliniz, Sayın Tunçkanat soru
muydu? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz gelmezse soru olacak. 

BAŞKAN — Söz gelmezse soru olacak,. 
evet. 

Sayın Tanyeri? Yok. Sayın Lûtfi Bilgen?... 
Yok. Sayın Saffet Ural yok?... Sayın Salim 
Hazerdağlı?... Buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının teşkilâtından biri olan 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, en önem
li görevlerinden birisi, akar suların seyrüsefe
re elverişli hale getirilmesi ve gereken tesisleri 
yapmaktır. Birçok görevleri arasında önemli 
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görevlerinden birisi de budur. Ben geçen sene 
de burada, bu toprağın sulanması konusunda 
mâruzâtta bulundum. Fakat, bâzı konularda 
Sayın Bakana mâruzâtımı, her halde benim ifa
de kıtlığımdan olacak ki, ifade etme imkânını 
bulamadım, bu konuda tekrar konuşmak ve bil
gi edinmek için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının Devlet Su İşlerinin 
toprağı sulamak için, mevcut suları veya yer
altı sularını, yerüstü sularını köylere, arazilere, 
toprağın istifadesine götürmesi için yatırımlar 
yaptığım görüyorum. Bu yatırımları yaparken 
bir kısmını Toprak - Su, yani Köy işleri Ba
kanlığı Teşkilâtı toprağın başına gelmiş olan 
sulan araziye götürüp, araziyi sulamak. Bunu 
yaparken birtakım usuller tatbik ediyor. Koo
peratifler var, köylüler bir araya geliyorlar, 
masraflarını veriyorlar, toprağı suluyorlar. Ve
yahut emeklerini katmak suretiyle yardım ya
pıyorlar, kendi topraklarını suluyorlar. 500 lit
re kadar olan suyu, Köy İşleri Bakanlığı, Top
rak - Su Genel Müdürlüğü yapıyor. Ondan yu
karısını zannediyorum, Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü yapmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben burada, 
bir konu üzerinde bilgi edinmek ve görüşleri
mi arz etmek istiyorum. Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü, barajdan veya kanaldan aldığı su
yu Köy işleri Bakanlığına devreder, Köy işle
ri Bakanlığı bunu bir kooperatife devretmek 
veya onların yardımını almak suretiyle toprak 
sahibinin tarlasına götürülmesini yaparsa; bu, 
toprağın sulanması bakımından sosyal adalete 
zarar vermiyen bir şeydir ve yapılması lâzımdır. 
Çünkü bâzı arkadaşlarım, toprağın sulanması
nı istemiyor musunuz gibi bir söz söylediler, 
ama anlaşılmıyor, bu celse arz etmek istiyorum. 
Benim şurada aradığım konu şudur: Şimdi bir 
kimse toprak sahibidir, sermayesini kor, Zi
raat Bankasından kredi alır, kendi tarlasını su
lar, bu kredileri faizle alır, faizini öder, tak
sitlerini öder, bu suretle toprağını sular. Şim
di bu toprak sulandığı zaman, dönümü Türki
ye'de 100 lira olan her toprak, sulandığı gün 
1 000 lira değer kazanır. 

Bu, izahı gayet kolay olan bir şey. Bir tar
lada her dönümünden 4 ton pancar olur, sula
nınca, 4 ton pancar 500 - 1 000 liraya yakın 
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para verir, yarısı emekçiler için, 200 lira diye
lim, ki daha fasladır, 200 lira senede bir dö
nüm toprak irat getirirse, o tarlanın o dönü
mün, değeri 2 000 liradır, biz diyelim 1 000 lira
dır. Demek ki, birdenbire, bir tarla sulanınca 
10 misli kıymet ka,zanır. Şimdi bunu biraz ev
velki sözlerime dönerek arz edeceğim, bunu bir 
kimse kendi kuvvetiyle, kendi sermayesi ile 
veya kredi alarak veya borç alarak yapıyor ve 
tarlasını değerlendiriyor. Buna diyeceğimiz yok. 
Devlet bunu yapıyor, Köy işleri Bakanlığı bu
nu yapıyor, kooperatifler yoluyla yapıyor, 
emek çekiyor, yapıyor. Buna da diyeceğimiz 
yok. Ama Su işleri Genel Müdürlüğü, sırf Dev
let yatırımı olarak, bir kimse tarlasını sular
ken, 100 bin lira değerinde olan, 100 dönüm 
toprak sahibini, yahut daha fazla toprak sahip
leri için söylüyorum, bilhassa; 100 dönüm top
rak mühim değil, 1 000 dönüm toprak sahipleri, 
arazisini, Devlet Yatırım. Su işleri Genel Mü
dürlüğünün yatırımı olarak suladığı zaman 
adam birdenbire milyoner oluyor. Şimdi adalet 
hâsıl olmuyor. Bir kimse hem kendi parası ile, 
bâzısı işlerini kendi parası ile yapıyor, bâzısı da 
kredi ile yapıyor, zirai kalkınmadan kredi alı
yor. Bunlar bunu yaparken; öbür tarafta Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Devlet yatırımı namı 
altında, bir kimsenin çiftliğine suyu götürüyor. 
Gerçi Su işleri Genel Müdürlüğü suyu parası 
ile satıyor. Ama bu satma işi ile, çiftliğin başı
na 1 000 dönümlük, 2 000 dönümlük toprağın 
başına suyun getirilmesi taraftarı değilim: Me
selâ faktör vardır. Ben meramımı ifade etmek 
için, şunu demek istiyorum. Sosyal adalet bakı
mından, Devlet yatırımı olarak, bir çiftlik sa
hibinin 1 000 dönüm, 500 dönüm toprak sahibinin 
tarlası başına Devlet bu suyu götürürken, kendi
sine 30 sene vadeli galiba, birinci beş yılda hiç 
ödemesiz yapılıyor, 30 sene gibi vâdelerde birta
kım, tahsilatlar falan yapılıyor. 

Ivîuhterem arkadaşlar, bu, sosyal adalete 
aykırı bir şey. Ben Savın Bakanlıktan şunu öğ
renmek istiyorum? Büyük kanalların açılması 
elbette kooperatiflerin meselesi değildir. Su iş
leri Genel Müdürlüğü büyük kanalları açacak 
ve suyu köyün basma götürecek. Ondan sonra
sını Köy İşleri Bakanlığına bırakacak. Bence 
500 litre olsun, 1 000 litre olsun, ne kadar olur
sa olsun, ondan sonrasına kanşmıyacak. Ondan 
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sonrasına kanşmıyacak, ondan sonrasını Köy 
işleri Bakanlığı, sosyal adalete uygun bir şe
kilde, elindeki unsurlar ile, kooperatif yolu ile, 
emekçinin iştiraki suretiyle, ne ile olursa olsun, 
bunu yapacak. Aksi takdirde köyde topraksız 
köylünün, yahut şehir halkının, yahut şunun 
bunun kimsenin sırtından alınan vergilerle, bir 
büyük toprak sahibi, Devlet yatırımı ile, bir
denbire zengin edilmektedir. Bu adalete uygun 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağîı, vaktin dol
du. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Bitti, 
Sayın Başkanım, zaten soru şeklindedir. Sa
yın Bakandan öğrenmek istiyorum, Köy işleri 
Bakanlığının kurulmasından önce bunlar 
yapılabiliyordu. Köy işleri Bakanlığı, Top
rak - Su İşleri Teşkilâtından sonra kurulduk
tan sonra, bu kooperatiflerin falan yapılmasın
dan sonra, 1964 te bir galiba, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü böyle bâzı büyük topraklan, 
500, 1 000 dönümden yukan büyük toprak sa
hiplerini topraklarını Devlet yatınmı olarak, 
Su işleri Genel Müdürlüğünü yatırım olarak, 
böyle toprakları sulamış mıdır? Var mıdır böy
le topraklar, ne kadar yatınm yapılmıştır ve 
bu yatırım sosyal adalete uygun mudur, değil 
midir? Bu ciheti öğrenmek istiyorum, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer
dağîı. Sayın Hatunoğlıı, söz sisin efendim, bu
yurun. 

SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlanm; görüşül
mekte olan bütçe müzakerelerindeki, bütçe mü
zakereleri sırasındaki, programdaki ani değişik
lik, bu Bakanlığın bütçesi üzerindeki çalışmaları
mızı henüz ikmal etmemişken ve bu değişiklik
ten çok geç bir vakitte haberdar edilmemizden 
dolayı huzurunuza ikmâlini yapamadığımız bir 
şekilde çıkmış bulunuyorum. Bu bakımdan af-
fmızı rica eder. Bu Bakanlık bütçesi üzerinde 
hakikaten çok önemli, çalışmalar yapılarak ge
linmesi gerekirdi. Bu bakımdan affınıza sığına
rak hazırlıyabildiğimiz kadarını huzurlannızda 
arz edeceğim. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 ta
rihine kadar, Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
olarak hizmet ifa eden bu kuruluş, 1954 tari-
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hinden sonra, kurulan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına bağlanmıştır. 

Hükmi şahsiyeti haiz, katma bütçeli ve mo
dern hüviyette bir kuruluş olup, 18 . 12 . 1953 
tarihinde 6200 s&yûı Kanunla kurulmuştur. Ku
ruluş kanunun amaçlarına uygun bir tarzda 
yurdumuzda mevcut yerüstü ve yeraltı su kay
naklarını geliştirip, her nevi sulama, kurutma, 
taşkından koruma ve enerji üretimi suretiyle 
temel yatırımlarımızın realizasyonuna büyük 
mikyasta hizmet eder. Bu Genel Müdürlüğün 
plânlı devreye girildiğinden beri, sarfa mezun 
ödenekleri yıldan yıla büyük artışlar kaydet
miştir. Yıllık bütçelerinin önemli bir kısmını 
sarfa mezun olan bu Genel Müdürlük, hizmet
lerindeki ani gelişmeler neticesi ihtiyaçları kar-
şılıyacak imkânlara gerekli hükümler içerisinde 
sahibolmaması dolayısiyle, hizmetlerinde bâzı 
aksaklıklar kaydetmiştir. Bu aksaklıkların gi
derilmesi, duyulan ihtiyaçları karşılamak ve hiz
metlerin plân uygulamalarına intibalarıni sağlı-
yacak şekilde, hazırlanmış bulunan Teşkilât 
kanunu tasarısının biran önce gerçekleştirilmesi 
şartına bağlıdır. 

Bu dene) Müdürlüğün faaliyetlerini etkili-
yen diğer önemli bir konuda, su haklarının kul
lanmasına taallûk eden ihtilâflardır. Bu bakım
dan hazırlanarak Yüksek Meclise gelmiş bulu
nan bu kanun tasarısının da biran evvel gerçek
leştirilmesini ilgililerden önemle rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz yerüstü 
kaynakları bakımından 26 havzaya ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu havzaların karakteristik du
rumları, birbirinden farklı bulunmasına rağmen, 
bunlardan Doğu - Karadeniz bölgesi hariç, diğer 
havzalardaki yağış durumları, zirai ürünlerin 
gelişme devresinde yetersiz, Kış ve Bahar ayla
rında ise, düzensizdir. Devlet Su işleri Genel 
Müdrülüğü, bu düzensizlikler neticesi husule ge
len su taşkınlarının önlenmesi, tarımsal alanların 
sulanması, içme ve kullanma sularının temini, 
artan enerji ihtiyaçlarını sağlamak maksadiyle 
gerekli etütleri yapmaktadır. Bu etkilerin ne
ticesi olarak, akar su nehirlerini ıslâh için, 471 
barajın inşası gerekmektedir. Bu barajlar vası-
tasiyle, yaklaşık olarak, 5 milyon hektar arazi
nin sulanması 330 bin hektar arazinin taşkından 
korunması ve 70 milyon kilovat saat enerji üre
timi sağlanması'mümkün olacaktır. Arz edilen 

etütlere göre, henüz etütlerin ikmal edilmiş bu
lunmamasına rağmen, yeraltı su rezervinin de 
6 milyar metre mikâp civarında olduğu hesap
lanmıştır. Bu miktar suyun kullanması ile de, 
1 milyon hektar arazinin sulanması yapılan ön 
hesaplardan anlaşılmış bulunmaktadır. Enerji 
tüketiminde fert başına 180 kilovat olan mikta
rım, Avrupa 1960 ortalama seviyesi olan 1 450 
kilovata çıkarmak ve yukarıda belirtilen işler de 
dâhil olmak üzere, 237 milyar gibi astranomik 
bir finansmana ihtiyaç olduğu yapılan önhesap-
lardan anlaşılmış bulunmaktadır. Yıllık tüm 
bütçenin 10 misli civarında olan bu miktar ya
tırımların tamamlanarak hizmete arzının imkân
sızlığı hepimizce bilenen bir gerçektir. Plânlı 
döneme girildiğinden beri, bu faaliyetler, plânda 
tesbit edilen hedeflere ulaşmak için, Devlet Su 
işleri Genci Müdürlüğünce tesbit edilen yıllık 
icra programına göre gerçekleştirilmektedir. 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde, 540 767 hek
tar arazinin, sulama şebekesinin tesisi, 392 
"hin hektar sahanın sulanması, 25 bin hektar 
arazinin, bataklık kurutulması ve enerjide dar 
boğazlar husule getirmiyecek şekilde, gerekli 
finerii tesislerinin inşası öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, ikinci 
Beş Yıllık dönemin birinci dilimi olan 1968 uy
gulanmasında programlanan işlerin tahakkuku 
için, büyük gayret ve mesai sarf etmiş ve neti
cede yaklaşık olarak 87 561 hektar arazinin 
sulanması, 18 233 hektar arazinin taşkından 
korunması, 1 078 hektar arazinin bataklık ku
rutulması ve 8 milyon enerji üretimi sağlanmış
tır. Bu Genel Müdürlük, Plânın öngördüğü 
hedeflere varmak için, projelerini büyük su iş
leri ve müteferrik su işleri adı altında, 2 bö
lümde toplamaktadır. Birinci bölümdeki pro
jeler, 2 ilâ 3 yıldan fazla zaman alan projeler
dir. Büyük su işleri projelerinin Birinci Beş Yıl
lık Plân dönemi dâhil, 1968 yılı tatbikatlarına 
devam edilen işler için sarf edilen para, yakla
şık olarak, 4 milyar 442 milyon liradır. Bu kadar 
para sarfiyle, pardon, toplam keşif bedelleri 17 
milyar 235 milyon civarında olan bu projelerden 
bir kısmı ikmal edilmiştir. Yani, 4 milyar 442 
milyon sarfı suretiyle 1968 yılı sonuna kadar ya
pılan sarfiyat sonunda, 17 milyar 235 milyon 
toplam keşif bedelli işlerden bir kısmi ikmal 
edilmiştir. 1969 senesinde yeniden ele alınacak 6 
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proje dâhil, 79 büyük proje üzerinde çalışmalara 
devam olunacak ve bu projeler için, toplam 11 
milyar 426 milyon sarf edilecektir. Bu proj eller 
için 1969 yılı Bütçe uygulamasında tefrik olu
nan miktar, 1 milyar 90 milyon liradır. Mütefer
rik su işleri için yapılan açıklar sonucu 1 244 iş 
için, 916 milyon 195 bin liraya ihtiyaç hâsıl ol
duğu, bu miktarlardan ancak 250 konunun 1969 
yılında elle alınması kararlaştrılmış ve bu hiz
metler için, bütçeden 98,5 milyon lira tefrik edi
lebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, taşkınlarda olduğu 
gibi, 2 proje bölümünde mütalâa olunan müte
ferrik su işleri de taşkınları önlemek maksa-
diyle etütleri ikmal edilmiş 1 031 iş için, gerekli 
ihtiyacın 501 milyon civarında olduğu hesabedil-
miştir. Bu hizmetler için, geçen yıl ödeneği ka
dar, 35 milyon ödenek tefrik edilebilmiştir. Can 
ve mal emniyeti bakımından önemli olan bu ko
nuya ayrılan ödemeyi, çök, hem de pek çok ki
fayetsiz görmekteyiz. Memleketimiz için, hayati 
önem taşıyan büyük su işleri projelerinden Ke
ban projesinin programlanan süresi içerisinde 
ikmali, yıllık icra programlarında yatırım ve ka
mulaştırma için tefrik edilen ödeneklerin mikta
rına ve bu inşaat seyrinin gayet hassas ve titiz
likle takibine bağlı olduğuna inanıyoruz. 

1968 bütçe uygulamasında bu proje için ge
rek yatırım, gerek istimlâk fonları için tefrik 
edilen miktarlar kâfi gelmediği için, ek ödenek 
yoluna gidilmiştir. 1967 senesinde 162 milyon, 
1968 senesinde 170 milyon ek ödenek alındığı, 
bilinen bir gerçektir. Keban projesi yatırım 
programı öngörülen müddetler içerisinde ger
çekleşmiş olsa bile, göl sahası için gerekli 855 
milyon istimlâk değerinin yıllık bütçelere inti
kali çok yetersiz olduğundan tesisin hizmete gi
rememesinin endişesini haMı olarak taşımakta
yız. 

Yine bu Genel Müdürlük hizmetleri için 1969 
yılı Bütçesi ile tefrik edilen 2 milyar 527 milyon 
692 bin lira ödenek, 1968 fiilî ödenek miktarı 
olan 2 milyar 569 milyon 565 bin liradan 42 mil
yon noksan olduğu dikkate alınırsa, yani 1968 
fiilî ödenek durumu üle, 1969 yılı Bütçe uygula
ması için ayrılan miktar, geçen seneye nazaran, 
42 milyon noksandır, bu hususlar nazara alınır
sa, verilen ek ödeneklerin çök üstünde, 1969 yılı 
için bir ek ödeneğe ihtiyacolacağını kesinlikle 
söyliyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu Keban pro
jesiyle ilgili istimlâk konutlarında 92 köy ve ma
halleyi tamamen ve 121 köy ve mahalleyi de kıs
men su altında bırakacak olan ve bu ünitelerden 
meskûn 90 bin vatandaşımızın iskân konularını 
da dikkate alarak çalışmalar içerisinde bulunul
masının ve bu konunun ehemmiyetine binaen 
yılık bütçelere gerekli istimlâk konuları için pa
ranın ayrılmasını önemle rica ediyoruz. 

Zikre şayan bulduğumuz önemli bir konu da, 
Ankara - îstanbul ve nüfusu 100 binden yukarı 
olan şehirlere içme ve kullanma suyu temini hak
kındaki 1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
âmir hükmüne rağmen, belediyelerce yaptırıla
cak bu hizmetler için Genel Müdürlük bütçesine 
hiçbir ödenek konmaması keyfiyetidir. Belediye-
llerce şehre kadar yapılan isalenin değer taşı
ması, bu suyun şehir içinde tevzii için gerekli şe
bekeye sahibolmasına bağlıdır. Şehiriçi şebeke
sinin ıslah ve tevsii de tevsi ile bu Genel Müdür
lüğün bütçesine konulan ödeneklerle yapılması 
mümkün olacaktır. Bu sebeple bu Genel Müdür
lüğün bütçelerine, bu hizmetler karşılığı ödenek 
koymak zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Keban projesinin 
ikmal müddeti 1970 yılında öngörülmüştür. İki 
sene sonra hizmete gireceği hepimizin malûmu, 
Biraz evvel arz ettiğim, gibi, gerekli olan 855 
milyon kamuşlaştırma bedelinden bugüne ka
dar verilen miktar 385 milyon liradır. Gelecek 
iki yıl için 470 milyon liraya kesinlikle ihtiyaç 
vardır. Yıllık bütçelere konulan miktar bu hiz
metin gerçekleşmemesi sonucunda projenin hiz
mete arzı mümkün olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu genel müdürlük 
hizmetlerinin görülmesinde teknik eleman ko
nusunun ehemmiyeti hepimizce malûmu keyfi
yettir. Bu hususda Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinde teknik personel konusuna, bu hayati 
konuya değinmiştim. Kalkınma Plânının ger
çekleşmesinde finansman kadar önemli bir un
sur olan teknik personel konusunun geçici ted
birler yerine köklü tedbirlerle halletmek yolu
na gidilmesinin kaçınılması mümkün olmıyan 
bir zaruret haline geldiğini ifade etmiştim. 
10195 sayılı Kararnamedeki yevmiye artışları 
eski cazibesini kaybetmiş durumdadır. Bu, bü
yük yatırımcı daireler hizmetler için gerekli 
teknik personel, yeni teknik personel temininde 
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güçlük çekmekte olduğu gibi, uzun zaman üu 
daireler bünyesinde çalışarak ihtisas ve tecrübe 
sahibi olmuş çok kıymetli personeli bünyelerin
de tutamaz hale gelmiştir. Bunun da başlıca se
bebi 10195 sayılı Kararnamenin bu teknik per
sonele gerekli sosyal güvenliği sağlıyacak nite
likte olmamasıdır. Bu hayati konunun uygun 
hâl çaresini bu kararname hükümlerine tabi 
teknik personeli güvenliğe kavuşturacak ve tat
min edecek hükümlerin kanun yoliyle sağlan
ması ve bu yolda bir uygulamada görürüz. 

Yine Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde de
ğindiğim veçhile, 228 sayılı Kanunun, hazırlan
mış olan tâdil tasarısının gerçekleştirilmesi, 
teknik personelin maaş ,ücret ve yevmiyede ge 
çen hizmetlerinin birleştirilerek emeklilik hak
larının doğmasını sağlıyacak bir şekilde kanun
laşması, sosyal güvenlik bakımından yararlı 
bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
da değindiğim gibi, programda olan ani ve vâki 
değişiklik bizleri bu bütçe için tam olarak ha
zırlanma imkânından mahrum bıraktı. Hazırla
nabildiğimiz kadarını huzurlarınıza getirmiş 
oldum. 1968 yılı Bütçe uygulamalarında mem
leketimizin kalkınmasında büyük rolü olan hik
metlerde gayret sarfeden bütün Bakanlık men
subu ve bu meyanda Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü mensubu arkadaşlarıma takdir ve te 
şekkürlerimi sunar, 1969 yılı bütçelerinin mem
leketimiz, Bakanlık ve teşkilât mensuplarını 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Güven 
Partisi Grupu adına ve şahsım adına hepinde 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Kâzım 
Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok 
değerli üyeleri; huzurlarınızda müzakeresi ya
pılmakta bulunan Enerji Bakanlığının Bütçeli 
hakkında şahsi görüş ve kanaatlerimi, temenni
lerimi kısa pasajlar halinde, çok dar zaman öl
çüleri içerisinde, arz ve ifadeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizin kal
kınma hizmetleri içerisinde büyük bir ağırlığı 
olan, bünyesinde taşıdığı dev kuruluşlarla 
Türkiye'nin, yarının medenî ülkesi olması ha
line ifrağında çok büyük emekleri olan kadro-
lariyle hayırlı hizmetlerde bulunan Bakanlığın 
1968 yılındaki Türk Milletine yapmış olduğu 

hayırlı hizmetleri takdirle ifade etmek 
isterim. Ümidedsrim ki, huzurlarınıza getirilen 
bütçelerle 1969 yılında da aynı hizmetleri da
ha geniş bir rahatlıkla Büyük Türk Milletinin 
istifadesine arz etmek imkânını bulsun. 

Muhterem arkadaşlarım; böylesine büyük 
kuruluşları bünyesinde taşıyan Bakanlığın 
maalesef kurulduğu tarihten bu yana teşki
lât kanununun bir türlü çıkamamış olmasını 
üzülerek ifade etmek isterim. Meclislere intika
lini memnuniyetle öğrendiğimiz bu kanunu a 
en kısa zamanda çıkartılarak bu Bakanlığa 
hukukî ve malî yönden hizmet imkânını daha 
rahatlıkla getirmesini candan temenni ettiğimi 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığın kendi 
bünyesi içerisinde hizmetlerin ifası bakımın
dan birtakım kanunî meselelerin vuzuha ka
vuşması lâzımdır. Merkezi Hükümet teşkilâtı 
projeksiyonunun izah ettiği ve tavsiye ettiği 
TEK Kanununun Türkiyede enerji mevzulan-
na rahat bir çözüm, ekonomik ve rantabl bir 
imkân salıyacağı kanaatindeyim. Bu itibarla 
Bakanlığın 1959 yılı çalışmaları içerisinde bu 
TEK Kanununu hizmetin gereği 'istikâmetinde 
hazırlatıp Meclislere intikalim memnuniyetle 
beklediğimizi ve bunun mutlaka yapılmasında 
zaruret gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

Bir de, yıllardan beri siyasi polemiğe mev
zu teşkil eden petrol hakkındaki görüş ve ka
naatlerimi ifade etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, petrol mevzuunda bütün si
yasi partiler âdeta bunu bir polemik mevzuu 
yapmak arzu ve temayülündedirler, 6326 sa
yılı Petrol Kanununun tadiline dair yapılan ça
lışmaların büyük bir mesafe katettiğini, yakın
da bu kanunun bünyesi içerisinde yapılması 
zaruri olan değişikliklerin memlektimizin umu
mi menfataleri istikametinde ve Türk petrol sa
nayiinin, petrol istihsalinin memleket imkân
ları içerisinde artırılmasına, değerlendirilmesi
ne imkân verecek şekilde hazırlanmış olduğu
nu duymaktayız. Şayet bu kanun yapılacak ta
dillerle hizmete arz edilecek olursa, bu husus 
da böylece kapanmış olacaktır. 

Söz petrole gelmişken bir hususu arz etmek 
istiyorum. Türkiyede petrol mevzulariyle ilgi
lenen iki müessese vardır. Bunlardan birisi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, diğeri de 
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Petrol Ofisidir. Meclis Araştırma Komisyonu
nun raporundaki tavsiyelere uyularak, her iki 
müessesenin hizmetlerin sebep ve neticeleri 
münasebetleri içerisinde mütalâa olunarak, aynı 
meta üzerinde araştırmasından, istihsalinden. 
naklinden, rafinajından, marketiğine kadar bü
tün hususların biri birini tamamlıyan entegre 
hizmetler olan bu petrol mevzuunun güçlü bir 
genel müdürlüğün bünyesi içerisinde, bir petrol 
holdingi halinde birleştirilmesinde zaruret var
dır. Bakanlığın bu hususta satış organizasyon 
müesseselerini Türkiye Petrolleriyle, Petrol 
Ofisin satış organizasyon müesseselerini bir 
bünyede, Petrol Ofiste birleştirmiş olmasını, bu 
icraatın ilk kademedeki hayırlı icraatı olarak 
kabul etmekteyiz, ümidetnıekteyiz ki, birbir
lerine aynı mevzuda rakip haline gelen Türkiye 
Petrolleri ve Türkiye Petrol Ofis müesseseleri
ni, ikisi de Devlet hizmetinde, Bakanlık bünj'3-
isinde hizmet gören, Devlet hizmeti gören bu 
müesseseleri raMbolmaktan bu süratle kurtar
mak mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük yatırımla
rın tahakkuku için, malî imkânların, proje im
kânlarının dışında personel imkânları da baş
ta geliyor. Benden evvel grupları adına konuş
ma yapan muhterem arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gibi Türkiyede teknik personel msv-
zuu, ele alınması lâzımgelen problemlerin ba
şında gelmektedir. Bundan evvel Meclis Kar
ma Komisyonundan çıkmış olan 228 sayılı Ka
nunun Sayın Bakanın şahsi gayret ve yardını-
lariyle önümüzdeki teşriî devrenin sonuna ka
dar kanuniyet kesbederek Meclislerden geçece
ğini ve bu suretle işçi Sigortalan ve emeklilik 
gibi muhtelif mevzulan Emekli Sandığında bir
leştirecek olan 228 sayılı Kanununun tadiline 
dair hayırlı çalışmaların bu suretle neticeye 
ulaşacağını ve dolayısiyle sosyal emniyetten 
ve garantiden mahrum olan teknik persone
lin de bu suretle huzurlu bir çalışma içine ko
yulacağını tahmin etmekteyim. 

Bundan başka, sayın arkadaşlanmın da 
ifade ettikleri gibi, 10195 sayılı Kararnamenin 
artık bugünün hizmetlerine, mühendislik hiz
metlerine, teknik, mühendislik hizmetlerine ce
vap vermiyecek nitelikte olduğu aşikârdır. Bu
nun da günün zaruretleri istikametinde ele alı
narak yeniden tashih edilmesi cihetine gidil

mesinde büyük faydalar vardır. Geniş teknik 
kadroları bünyesinde taşıyan muhterem Ba-
K&nlığın bu hususta da, zannederim, yardımcı 
olacağını ve teknik personeli huzura kavuştura
cak bu yoldaki gayretleri göstereceklerini ümi
de örnekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonra kısa
ca muhtelif kuruluşlar hakkındaki görüş ve 
kanaatlerimi ifadeye çalışacağım. Benden ev
vel konuşan muhterem arkadaşlarınım bâzı ifa
delerine değinmek istiyorum. Aslında müessese
lerin hizmetleri iyi niyetle ele almaları ve bu 
hizmetleri başanya götürmeleri esastır. Bu an
lam içerisinde müesseselerin hatâ ve sevaplannı 
kendi bünyesi içerisinde tamir etmesi, ıslah et
mesi lâzımdır. Ben o kanaatteyim ki, arkadaş
larımızın müesseselerin birtakım kusur ve ha
talarını, noksan hizmetlerini o müessesenin tü
müne mal etmek suretiyle müesseseleri karşı
larına almalarını ben uygun mütalâa etmiyo
rum. Bilhassa sayın arkadaşlarımın MTA hak
kında biraz evvel ifade ve beyan ettikleri gö
rüş ve kanaatlere şahsan iştirak etmediğimi 
ifade etmek isterim. Kurulduğu 1935 yılından 
bu yana Türkiye'de petrolden türlü isimler al
tında adlandırılacak maden araştırmalarının 
tümünü kapsıyan çalışmalarda büyük bir gay
retle Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kat
kıda bulurtan MTA Enstitüsü bugün de, ya
rın da, öyle ümide diyorum ki, güçlü kadrola-
riyle Türk Milletinin özlediği istikametteki gü
zel faaliyetlerine devam edecektir. Bu cümle
den olarak 1968 yılma kadar 10 binin üzerin
de maden araştırması yapmış, etüdü yapmış, 
maden zuhurlannı tesbit etmiş ve Türk Mille
tine 100 milyarın üzerindeki yeraltı servetleri
nin tesbitinde büyük imkânlar sağlamıştır. El
bistan'da 4 milyarın üzerindeki linyit cevher
lerini yine tesbit eden ve hakikaten çok güçlü 
bir teknik kadroya sahibolan MTA dır. Yine, 
bugünün enerji unsuru içerisinde çok büyük 
bir priyorite taşıyan jeotermik enerjiye esas 
olabilecek olan gayretleri Aydın ve Denizli ci
varında büyük bir muvaffakiyetle başarmış ve 
istikbale muzaf büyük ümitler vadeden faali
yetleri muvaffakiyetle yürütmüştür. Bugün 
eğer birtakım aksaklıklar varsa, birtakım ku
surlar varsa, bunları kadronun kifayetsizliğine 
ve malî yetersizliklerine atfetmek lâzımdır. 
Haddizatında mevcudolan kadrodaki arkadaş-
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larımız, Batıdaki teknisyenlerin emsali kabili
yetleri mevcuttur, belki de onlardan daha üs
tündür. Bu itibarla kendilerme imkân verildiği 
takdirde çok gitse1! hizmetleri görecekleri ka
naatindeyim. 

Keza, petrol aramalarında da çok büyük 
bir gayretle MTA faaliyetlerine devam etmek
tedir. Kapalı olan 3 ncü ve 4 ncü havzaların 
da bu araştırmaya açılması ile bu sahalarda 
MTA Enstitüsünün verimli neticeler alacağını 
ümidetmekteyim. 

Şimdi de, Bakanlığın bünyesinde hizmetle
riyle, teşkilâtiyie ve kadrosiyle büyük bir ağır
lık teşkil eden Devlet Su İşlerinden bahsedece
ğini. 

Kurulduğundan bu yana Türkiyemizde su 
ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde haki
katen takdire şayan hizmetler görmüş olan bu 
müessese emsalleri içerisinde Dünyada, belki de 
ilk sıraya girmiyecekse bile, 8 nci, 10 ncu sı
rayı işgal edebilecek teknik ve idari güce sa
hiptir. Maalesef, bu kuruluş da gün geçtikçe 
biraz evvel arz etmiş olduğum sebepler dolayı-
siyle çok kıymetli teknik elemanlarını her gün 
bünyesinden kaybetmek suretiyle hizmet po
tansiyelinden çok şeyler zayi etmektedir. Alı
nacak radikal tedbirlerle bu bünyeyi mevcut 
kuvveti, kudreti, teknik gücü, iş yapma gücü 
istikametinde muhafaza etmekte zaruret var
dır. Bugün 1939 yılmda kamu yatırımlarının 
% 28,4 ünü harcıyan bu müessesede her gün 
büyük çapta elemanlar hem de kilit noktaların
da yılların emeği, mahsûlü olarak yetişmiş olan 
arkadaşlarımız dış piyasaya kaymaktadır. Bi
naenaleyh, bunların tedbirini 10195 sayılı Ka
rarname ile mi 228 sayılı Kanunun tadili ile mi 
yapacağız, bunları biran evvel yapmakta bü
yük zaruretler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Su İşleri
nin hizmetleri meyanmda bir hususu arz etmek 
istiyorum. 

Memleketimiz coğrafi yapısı itibariyle taş
kına ve erozyona mâruz olan bölgelerden biri
sidir. Her yıl memleketin muhtelif köşelerinde 
büyük taşkın felâketine mâruz kalırız. Bu 
itibarla en yakın, en âcil müdahaleyi, en âcil 
tedbiri alacak olan müessese Devlet Su İşleri
dir. Bugün bütçelerine konan taşkın kontrolü, 
feyezan kontrolü bakımından konulan meblâğ 

çok düşüktür. 35 milyon lira civarındaki bir 
para ila bu hizmetlerin görülmesi mümkün de
ğil rlir. Aslında daha kuvvetli bütçelerle, daha 
kuvvetli ödeneklerle bu işleri karşılamak ve 
yıkarı havsa çalışmalarına, erozyon çalışmala
rına, Orman G-anel Müdürlüğü ile birlikte koor-
dine bir surette büyük çapta faaliyet göstermek 
suretiyle uzun vâdsli projelere girişilmesi zaru
reti vardır. Bu itibarla taşkın korumadan dola
yı memleketimizin ıstıraplarını tahfif edecek 
olan çalışmaların süratle ele alınması ve bu 
ödeneklerin ileriki bütçelerde bu yönden değer
lendirilmesinde zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun vadeli proje
lerin gelecek yıllara sarî olan projelerin büyük 
bir kısmını tarım sektörü teşkil etmektedir. Bu
gün halen Devlet Su işlerinin elinde 80 i mü
tecaviz başlanmış projeler vardır. Bunların 
malî porteleri global olarak 16 milyar lira civa
rındadır. Bugün bunların sadece 1/4 ü nisbe-
tln&eki karşılığı ödenmiş ve hizme+i yapılmış
tı:'. Bunların en kısa zamanda fonksiyonel bir 
bale getirilmesi, hizmeti, görebilecek hale ge
tirilmesinde zaruret vardır. Yeni projelere mu-
vazi olarak bu projelere ağırlık verilmek su
retiyle tarım sektöründe yapılmış olan çalış-
malara, proje çalışmalarına büyük çapta malî 
imkanları sağlamak suretiyle kısa vâdede Türk 
ekonomisine inhikâsı büyük olacak olan bu hiz
metlerin işletmeye açılmalarının temininde za
ruret olduğunu ifade etmek isterim. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinizi, hür
met ve muhabetle selâmlar, Enerji Bakanlığı 
bütçesinin Türk Milletine ve Bakanlığa hayır
lı. ve uğurlu olmasını temenni ederim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hilmi 
Soydan, buyurunuz. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli, arkadaşlarım, 1969 yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde mâruzâtımı 
nahsım adına eleştireceğim. Ancak maruzatımı 
iki esas üzerinde toplamak isterim. 

1. Büyük sulama. 
2. Maden. 
Türkiye Cumhuriyetinde nüfusun % 75 ine 

yakın kısmı zirai sektörle iştigal etmektedir. 
İştigal sahasının geniş halk kütlesini teşkil 
eden Türkiye'mizde ekilebilen arazi genişliği 
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Beş Yıllık Plâna göre 235 milyon dekardır. 
1953 senesinde yapılan istatistiklere göre 253 
milyon dekardır. İş bu arazide sulama nisbet-
lerini yakın komşularımıza göre kıyaslarsak 
israil'de sulama % 35, Irak'ta sulama % 32, 
Lübnan'da sulama % 27, Bulgaristan'da sulama 
% 25, Yunanistan'da sulama % 11,3, Suriye'de 
sulama % 7,5, Türkiye'de sulama % 5,7 dir. 
Türkiye üretiminin 1969 senesi bültenine göre 
buğday 9 milyon 650 bin ton, arpa 3 milyon 
575 bin ton, çavdar 850 bin ton, yulaf 430 bin 
ton. Toplam, 14 milyon 505 bin ton yapmakta
dır. Şu duruma göre 1968 senesinde bu rakam 
kuru ve sulu ziraat esasına göre alınmıştır. Su
lu ziraat olarak % 5 nisbeti tenzil edildiğinde 
1968 senesindeki gelir nisbeti 13 milyon 729 
bin 750 tondur. Bu duruma göre 1968 senesinde 
kuru ziraat üretimi olarak ortada bir rakam 
'bulmaktayız, Sulu ziraat sistemine gidildiği 
zaman,bu rakam takribi 2 ve 3 nisbetinde bir 
tezayüde varmaktadır. Bugün Türkiye'mizde 
bu tezayüt gerek ziraatle iştigal eden vatan
daşların fert başına gelirinde büyük bir artı
ğa gittiği gibi, millî gelirimizde de bu artış 
milyarları bulacaktır. Bu yönden halen % 5 
nisbetinde sulama Türkiye için bizi milyarlar
dan mahrum etmektedir. Sayın Bakan bundan 
evvelki sözlü soru mevzuu sebebiyle, Elbistan 
ve Afşin barajlarında bu meseleyi geçmiş ik
tidarlara yüklemekle savunmasını yapmışsa da, 
bendeniz şunu arz etmek isterim. Bu sulama 
mevzuunda geçmiş iktidarların dahi hatasını 
kabul etmek bir zarurettir. Türkiye gibi, yuka
rıda arz ettiğim veçhile tarım sektöründe ça
lışanların % 75 e yakın olan bir memlekette 
sulamanın şart olduğunu kabul etmek ciddî bir 
zarurettir. Bugünkü iktidardan maziye muzaf 
olarak değil de, istikbale muzaf olarak bir ışık 
istemekteyiz, işte bu ışığın tesiri altında kom
şularına nazaran açık mesafenin kapatılması 
bir zaruret halinde gözükmektedir. Bu yönden 
Türkiye'de sulama seferberliği adı altında 
plân ve programa dayanan bir sulama etüdü 
yapılmış mıdır? 

Hâdiseye bu yönden temas ettikten sonra, 
bir sulamaya taallûk eden ve bundan evelki 
devirlerde etüt ve projeleri yapılan Elbistan 
- Afşin ve Göksün ovalarına değinmek isterim. 
Bu ovalarda Ceyhan havzası adiyle Ceyhan 

Nehrine bağlı G-öksün, Adatepe Hurman, Sö
ğütlü ırmakları neben etmektedir. Bunlar üze
rinde sondaj ve amenejmanlar yapılmış, etütler 
tekevvün etmiş ve toprağın rantabl olması zım
nında da Ziraat Vekâletince ihtisas erbabı ta
rafından hazırlanan raporlar verilmiştir. Ya
pılacak barajların dört senede amorti edile
ceğine dair de rapor istihsal edilmiştir. Bu du
rum karşısında barajların inşasına gerek fizik 
ve gerekse j<plojik bakımdan kanuni bir mâ
ni olmadığına göre, bu barajlar müstacel ola
rak 5 yıllık program içerisine alınmış mıdır? 
Alınmamışsa sebebi nedir? Bunu Bakan ve Ba
kanlıktan sormak isterim. 

Elbistan mevzuuna temas eden ve dolayısiyîe 
Türkiye ekonomisini ilgilendiren ciddî bir mev
zu da, linyit yatakları mevzuudur. Afşin ve El
bistan ovasında tesbit edilen ve yazılı olarak 
Sayın Bakandan aldığım rakama göre 3 milyar 
290 bin ton olduğu, takribi olarak tesbitine va
rılan ve halen de 1969 senesinde sondajına de
vam edilen bu linyit yataklarında bu derece 
yapılan teşebbüs ve çalışmalar takdire şayan
dır. Bu yönden Enerji Bakanlığı adına Saj/in 
Bakana ve burada ciddî faaliyet yapan perso
neline teşekkürü bir borç bilirim. Ancak, yap
tığım tetkikatta, personel olarak çalışan Türk 
yüksek mühendisleri ve bir de Alman mühen
disleri olmak üzere iki türlü personelin bura
da fikir işçisi olarak faaliyet yaptıklarını gör
müş bulunuyorum. Alman mühendisleri ücret 
olarak ayda 10 bin lira aldıkları halde Türk 
işçisi sayılan yüksek mühendisin aynı vazifeyi 
yaptığı, aynı mektepten mezun olup, aynı ilim 
mevzuu ile iştigal etmelerinden dolayı bera
berce mesai yapan her iki mühendise yapılan 
bu farklı muamele nedir? Türk mühendisi üc
ret olarak 2 700 ile 3 000 lira arasında bir para 
aldığı halde, Alman mühendisinin 10 000 lira 
gibi ayda yüksek bir para alması, ücret alma
sı nazarı dikkatimi celbetmiştir. Bu yönden 
Türk mühendislerinin aynı işten dolayı yapmış 
oldukları vazifede moral bozukluğunu mucibol-
maktadır. Bu Türk mühendislerinin hangi sta
tüye göre bu parayı aldığını, sosyal adalet gi
bi Anayasanın teminatı olan savunduğumuz bu 
lüessesede bozulan bu dengenin ne sebepten ile
ri geldiğini yine Sayın Bakandan sormak iste
riz. 

— 336 — 



A 
C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, üç milyar ikiyüz 
:ia ton gibi takribi bir rakama varan, belki 
bunun dört milyar tona yaklaşacağı yapılan 
sondajlarla neticeye ereceği kuvvetle muhte
mel bulunan bu linyit yatakları da tesbit edilen 
bu saha üzerinde, halen yoldan mahrumdur. Es
kiden en ileri maden işletmeciliğine, sondajla
rına, başladığı bir andan itibaren ciddî bir yol. 
sıkıntısına varılmıştır. Burada ise Maraş'tan 
başlayıp G-öksun, Afşin ve Elbistan'dan geçen 
bir demiryolunun zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
durum hakkında Sayın Bakanlıkça bir etüt ya
pılmış mıdır ve yahut da yapılmakta mıdır? Bu
nu da anlamak isteriz. 

Mâruzâtıma burada son vermiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanı, ge
rekse bu işlerde çalışan mesai arkadaşlarına 
da Yüksek Senato huzurunda hürmetle selâm
la?. sözlerime son veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, yıllık yatırımların üçte biri kadarım 
gerçekleştirmek durumunda olan bir Bakanlı
ğın çok teknik ve önemli, aynı derecede şümullü 
olan kollularının elbette beni de ilgilendiren ta
rafları vardır. Bu Bakanlığın bütçesi müzakere 
edilirken, memnuniyetle tesbit ettim, iktidarla 
muhalefet birkaç noktada birleşmiş bulunmakta
dır, Bunlardan birisi Bakanlığın Teşkilât Kanu
nunun hasırlanma?!, bir diğeri Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu, yanı TEK adı ile anılan kanu
nun çıkan İma sına dair arzular, bir diğeri de ge
lişen günlük ihtiyaçlar karşısında teknik perso
nele duyulan ihtiyaç ve bu Bakanlığın bu esas 
ve bu istikamette gelişmesi ve teşkilâtlanmasına 
dair olan arzulardır. Bendeniz de bunlara işti
rak ediyorum. Bakanlığın bu geniş teknik ko
nularında belki teknik bakımdan mahzurlu ola
bilecek noktalar olabilir konuşmalarım arasın
da, ama bia plânın, Kalkınma Plânımızın yalnız 
îiiatamatiğe, ekonomiye dayanan kuru bir plân 
olduğu inancında değiliz. Bu plân aynı zaman
da sosyal hedeflere yönelmiş ve ekonomi ile sos
yal ihtiyaçları dengeli tutmayı istihdaf eden bir 
kalkınma anlayışını ifade eder. Bu bakımdan 
hizmetlerin ele alınışında politik tercihlerin bu 

istikamette yürütülmesi lüzumuna inanıyoruz. 
Meseleye bu açıdan balnlınca bâzı konularda bu 
sosyal denge, sosyal ihtiyacın, ekonomik ihtiyaç 
kadar nazara alındığı görülmektedir. Her sos
yal mesele ekonomik esaslara ve ihtiyaçlara ay
kırı olmaz. Bilâkis ekonomik esasları da ihtiva 
ederse bu sosyal konunun bir tercih sebebi ol
ması, ele alınması da doğru olur kanaatinde
yim. 

Şimdi Türkiye'nin yakıt konusu; genellikle 
tam bir esaslı istikamete yöneltilmiş, verimli bir 
organizasyona kavuşmuş sayılamaz. Fakat bu 
araçla bâzı bölgeler vardır ki orada yakıt konu
su, sosyal bakımdan, hayati bir zaruret ve önem 
arz etmektedir. Bâzı bölgelerde kışlar uzun, 
meskenler gayrimüsait ve buralarda geçmişte ya
pılan bâzı etütler vardır. Linyit rezervlerimiz 
müsait. Fakat işletme özel sermaye elinde ye
tersiz, bölge sıkıntı içinde, Devlet kömür teşki
lâtı bu konuda tamamiyle o bölgeye henüz ye
tişmiş halde değildir. Aynı zamanda fiyat yük
selmeleri, tağşişler, sıkıntılar bu yüzden artmak
tadır. Biliyorum, A. P. si Hükümeti, yahut 
A. P. sinin programını tatbikle mükellef olan 
Hükümet, biz fiyatların teessüsünde, teşekkülün
de serbest rakabeti esas alırız diye bir mazeret 
ileri sürebilir. Ama bu mâzaret arz ettiğim 
sosyal ihtiyaçlar karşısında bugün kabili der-
meyan olmadığı, inancındayım. Nitekim bu Hü
kümet, bâzı konularda fiyat yükselmelerine, pi
yasaya müdahale etmektedir. Halbuki kömür 
konusunda bu müdahale yapılmıyor. Meselâ 
Ankara'da bile kömür fiyatlarının ne kadar te-
halüf ettiği cümlece bilinen bir gerçektir. Hü
kümet burada nâzım rolünü oynamalı ve kuru
luşları itibariyle zaten piyasayı tanzimle mükel
lef olan bâzı müesseseleri biraz daha serbest bı
rakarak bu yalat ihtiyacını, sadece kömür değil 
tabiî yalat deyince, ama yakıtın bugün başlıca 
mevzuu bizde kömürdür. Kömürün, kok kömü
rünün artık bundan sonra linyite çevrileceği, 
çevrilmesi lüzumu hepimizce kabul olunacak bir 
zarurettir. Fakat kok azalıp linyit yakımı art
tıkça, bilhassa büyük şehirlerde, Ankara gibi 
şehirlerde hava zehirlenmeleri de artmaktadır. 
Bunun için bir tedbir alınması lâzımdır. Bâzı 
kömürlerde kükürt nisbeti azdır, Bu tetkik edil
miş, tesbit edilmiş, buna rağmen Hükümet bu 
yakacak konusunu bu esasa henüz kanalize et-
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memiştir. Kömür konusu, arz ettiğim gibi, Do
ğu bölgesinde ayrıca tarımsal etkisi olan bir 
konudur. Eğer orada linyit rezervleri işletilir 
ve Hükümet burada tanzim edici rolünü lâyikiy-
ie yerine getirirse, o bölgede tezek yakma gibi 
çok iptidai bir usulden yavaş yavaş da. olsa kur
tulmak mümkün olur ve onları tarlalara, ziraat 
sahasına nakletmek, intikal ettirmek kolaylaşır. 
Bu yapılmamıştır, Hükümete, bu konuda, çe
şitli ihtiyaçlar belirtilmiş, itirazlar yapılmış, 
şikâyetler yapılmıştır . Fakat maalesef bu ko
nuda bugüne kadar yeter sayılacak bir tedbir 
alınmamıştır. 

Bir başka tedbirsizlik de şu arkadaşlar; o 
belgelerin yakacak ihtiyacı kömür, şimdi kok 
veriliyor, taa Kasım ayında, Aralık ayında, 
Ocak ayında sevk edilmektedir. Halbuki belli 
olan bir şey bu. Mevsiminde Ekim'de, Eylül 
ayında bunu sevk etmek için tedbir almak lâzım
dır. Bu, Hükümete defaatla intikal ettirilmiş, 
bir esaslı belgesel şikâyettir, ihtiyaçlar, fakat 
buna rağmen bu konu olduğu gibi durmaktadır. 
Binaenaleyh bu konu sadece ilgisizlik yüzünden 
bugünkü kronik halini muhafaza etmektedir. 
Biraz ilgi, biraz ciddî tedbir bu konuda yıldan 
yıla ihtiyaçları giderebilir, şikâyetleri azalta
bilir. Sayın Bakandan bu hususta biraz daha 
aktif, biras daha etkili bir müdahale bekliyoruz. 
Kendileri müdahaleci bir partiden değil ama. 
bu kadar müdahale yapmaya da plân icabı ken
dilerini her halde yetkili, biraz da mecbur say
maları lâzım geldiğine inanıyoruz. 

Sulama konusu da aynıdır arkadaşlar. Sula
ma konusunda da birtakım tetkikler yapılmış, 
etütler yapılmış, bu yapılan etütlerin öncelik
leri de bir esasa bağlanmıştır. Teknik daire
de hazırlanmış bâzı projeler var, sadece ic
ranın emrini beklemektedir. Bunların icra
ya konmasında, biraz evvel arz ettiğim o sosyal 
den^e, sosyal ihtiyaç nazara alındığı için bu 
hazırlanmış proieler, Bakanlığın, yahut Devlet 
Su işlerinin teknik dairesinde emir beklemek
tedir. Bir misâl olarak arz edeyim. Meselâ Kars 
bölgesinde Geçit barajı, Şahnalar regülâtörü 
bunlardan birisidir. 

Söz buraya intikal etmişken bir hususu daha 
öğrenmek istiyorum, Sayın Bakandan; Ar
paçay barajı hakkında yıllardan beri ilân edil
miş, B-usîarla anlaşmalar yapılıyor, bu ne safha-

| dadır? Yani yapıldı, yapılacak; ben çok evve-
yatını da biliyorum. Birtakım arızalar vardı, 
onların giderildiğini de biliyorum. Son safhaya 
gelmiş bu iş ha bugün, ha yarın yapılacak diye 
vadedilmiş, yani Hükümet tarafından defaatla 
da vadedilmiştir. Seçim de geliyor, bunun he
sabını karşıda soracaklar, daha evvelden Sayın 
Bakandan bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir de kapak havzalarda petrol aranmasına 
başlandığını memnuniyetle öğreniyorum. Yer 
ismini tasrih etmeyi mahzurlu bulurum, ama 
bu kapalı havzalarda geçen iki seneden beri ya
pılan araştırmalarda varılan neticeler olumlu-
mudur. Bu hususta da Sayın Bakandan bir 
ümit verici bilgi istirham ediyorum, vaktim dol
du, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

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

muhterem arkadaşlarım; 10 dakikalık zamandan 
faydalanılarak Enerji Bakanlığımızla ilgili bir
kaç konuya kısa kısa temas etmek istiyorum. 

Birincisi, Teşkilât Kanununun henüz çıkma
mış olmasıdır. Benden evvel konuşan arkadaş
ların hemen hepsi bu mevzua temas ettiler. Bu, 
cidden üzerinde durulması lâzımgelen bir ko
nudur. Bir iktidar bir devresini tamamlamak 
üzeredir, kurulmuş olan bir büyük, değil büyük 
projeyi, reorganizasyon işini başarmak şöyle 
dursun; kurulmuş elan iki üç Bakanlığa ait 
teşkilât kanunları, ki bunlar zannediyorum 
hazırdı, Meclisten çıkarmak başarısını göstere
memiştir. Cidden üzerinde bu bakımdan önemle 
durulması lâzımgelen bir konudur. Kendi iç 
düzenini yoluna koyamıyan bir Bakanlığın bü
yük işler karşısında ne hale gelebileceğini bu 
vesile ile belirtmek yerinde olur. 

Petrol Kanununda millî menfaatlerimize ay
kırı. hükümler bulunduğu gerek plân müzakere
lerinde ve gerekse Millet Meclisinde, ki bir 
araştırma sonunda anlaşılmıştır ki ve bunun 
üzerinde bütün partiler ittifak etmişlerdir. Hü
kümet de bu hükümleri süratle değiştireceğini 
vadetmişti. Yine bir dönem bitiyor hâlâ bu de
ğişikliklere ait tasarı Meclise gelmemiştir. Bu ta
sarının iki yıldan fazla bir müddetle Başbakan
lıkta beklediğini ayrıca öğreniyoruz. Bunun da 
sebepleri üzerinde durmak lâzım. Hükümet ha-

I kikaten bu hükümleri değiştirmek istemiyor 
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mu? Meclisin üzerinde ittifak ettiği millî men
faatlerimize aykırı olduğunu kabul ettiği bu hü
kümleri değiştirmek isteseı bu mevzuda biraz sü
ratli hareket etmesi gerekirdi. Bu şüphe ver
mektedir bize. 

Son olarak, Bakan Bütçe Komisyonunda ge
çen ay sonundan evvel bu kanun tasarısını geti
receğini vadetmişti. Bu müddet de geldi geçti. 
Bilmiyorum burada yeni bir mehil istiyecek mi 
acaba? Endişesi nedir bu konuda? 

Muhterem arkadaşlar, petrol istihsalimiz ar
tıyor, ama rakamları tetkik buyurursanız gö
rürsünüz ki, daha çok yabancı şirketlerin elinde 
bulunan sahalarda istihsal artıyor. Bizde de var 
Türkiye Petrollerinin elindeki sahada. Fakat yi
ne üzerine eğildiğimiz takdirde, şunu görecek
siniz, mevcut kuyuları forse etmek suretiyle bir 
miktar istihsal artışı elde ediyoruz. Yeni kuyu 
açma faaliyeti ve yeni arama faaliyeti maalesef 
gevşemiştir ve petrol konusunda heyecanımızı 
kaybetmiş bulunuyoruz. Bunun üzerinde de 
önemlle durmamız gerekir. Türkiye Petrollerin
den şikâyetler dinliyoruz. Tetkik eden, gidip ge
len arkadaşların ifade ettiği şudur; arazide ça
lışma heyecanı azalmıştır. Kıymetli teknisyen
lerimiz, mühendislerimizin bir kısmı Ankara'da 
ve bir kısmı Batman merkezinde meşgul olmak
tadırlar ve araziye gitme oranı gittikçe düşmek
tedir. Bu hususta da bilhassa Sayın Bakanın ma
lûmatı olmak lâzım, ama bir defa daha bu vesile 
ile bu hususu dikkatine arz etmekte fayda görü
yorum. 

Zamanın kısallığı sebebiyle mevzulara kısa 
kısa temas etme mecburiyetindeyim. Diğer bir 
nokta; yeni rafineri ve diğer tevsiler için yapı
lan anlaşmalardır. Öğrendiğimize göre bu anlaş
malarda hampetrol satmalma taahhüdü de be
raber gelmektedir. Rafinerileri inşa etmek için 
bize kredi veren ve yapan şirketler, muayyen bir 
zaman için, Türkiye hampetrol alma taahhüdüne 
girmektedir? Bu bizim millî petrol, ilerde millî 
petrol politikasını serbestçe tâyin etmemize mâ
ni olacak bir taahhüttür, bu taahhüt hususunda 
bilgi rica ediyorum, bunda fazla ileri gidilmeme
si lâzımgeldiğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar- bir diğer konu, Keban 
konusu. Arkadaşlarım da temas ettiler, istimlâk 
bedelini ödeme hususunda, zannediyorum, ağır 
davranıyoruz. Daralmak üzeredir, önümüzdeki 

iki sene içerisinde bunların tamamen ödenmesi 
lâzımdır, bu bedelleri süratle ödemezsek evvelâ 
Keban'ın işletmeye açılması geri kalabilir. 

İkincisi, büyük bir göç olacaktır. Bilhassa bu 
göç üzerinde ayrı bir Bakanlık meşgul olmuştur, 
olmaktadır, orada da temas edeceğim. Ama bu 
vesile ile burada da işaret etmek istiyorum, bu 
göçü şimdiden tanzim etmek lâzımdır. Yoksa 
binlerce aile hakikaten çok perişan bir duruma 
girebilir, kısa zamanda bunun vebali de büyük 
olur. 

Bu vesile ile bir noktayı daha belirtmek isti
yorum. Büyük projeler ele alıyoruz, ki yerinde
dir, bunların hepsi bizim de parti olarak, şahsan 
benim de istediğim mevzulardır. İstanbul köp
rüsü de bu aradadır. Keban bu aradadır, yalnız 
bu büyük projeler bizim plânımızda bu işler için 
tesbit ettiğimiz tavanın dolmasında büyük rol 
oynuyorlar, ağırlıkları fazladır, bunlarla doldu-
rursak biz plânımızda faraza, enerji işlerimizi 
sadece iki tane Kebanla, veyahutta yol işlerimizi 
İstanbul köprüsü veya buna benziyen bir iki şey
le doldurursak o vakit Türkiye'de hakikaten 
Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna ve bizi bek-
liyen birçok kişiler var, o vakit onları ihmal et
me durumunda kalırız ihmal etme mecburiyeti 
ile karşı karşıya kalırız. Faraza Keban'ın inşa
atına başlanması bizde Su İşlerini büyük bir sı
kıntıya sokmuştur, birçok projelerini bu yüzden 
geri bırakma durumunda kalmıştır veya ağırlaş
tırmak durumunda kalmıştır, ödeme de yapama
ması sebebiyle. Bundan dolayı benim şahsan bu 
mevzuda görüşüm şudur : Bu büyük projeler, ki 
bunlar milletlerarasında kredi temini bakımın
dan, dış kredi temini bakımından iyi projelerdir, 
müsait projelerdir, bunların dış finansmanı ol
duğu gibi, iç finansmanının da büyük bir kıs
mını dış kredi ile karşılamak zaruretindeyiz. An
cak bu suretle diğer işlerimize kendi imkânları
mızı tahsis etmek imkânım buluruz. Bu arada bu 
noktayı da yine Hükümetin dikkatine arz etmek 
istiyorum, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Melen. 
Sayın Mehmet Pırıltı? Yok. 
Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının Sayın Bakanı başta olmak üze
re mensuplarına saygılar sunarım. 
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Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanlığına bağ
lı olarak görev yapan bir Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğümüz vardır. 16 bölgesi, 42 şube baş
mühendisliği ile ülkemizin yerüstü ve yeraltı su
larının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli 
yönlerden faydalanmak için gereken hizmetleri 
yapmak görevleri ile, bu görevleri içerisinde 
kendilerine düşen işleri yürütmektedirler. Bun
ların yanında sulama, enerji ve içme suyu işle
rinin de yürütüldüğünü görüyoruz. Yalnız 
Türkiye'nin bugün tarıma elverişli olan arazisi
nin % 70 i hâlâ sulanamamaktaıdır. içme sula
rı da bu orandadır, halk bu oranda içme su
yundan yoksun bırakılmıştır. Ayrıca bu Dev
let Su İşlerinin bir sosyal adalete dayanan su
lama sisteminin olmadığını görüyoruz. Bir 
misal; bakıyoruz Kayseri'de Devlet Su işleri 
Tokat'ta yine aynı miktarda % 80 nin üzerinde 
faydalandırılmış, öbür tarafta Malatya % 50 
civarında, fakat bu tarafa geliyoruz Sivas'ta bu 
oran % 10, Yozgat'a geliyoruz daha aşağı düşü
yor; % 7. Şimdi bu durumda bir sosyal adale
tin bu çalışmada mevcudolmadığını, hattâ ya 
bölgeler kayrıldığım veya organizasyonun bo
zukluğunu görüyoruz. 

Sayın senatörler, Keban Barajının kapladı
ğı bir göl sahası vardır. Bu göl sahası içinde 
de 02 köy vardır ve 121 yerleştirme merkezi 
vardır. Buranın halkının başka yerlere yerleş
tirilmesi için ds 855 milyon lira tahsis edilmiş
tir. 1970 yılına kadar bu iş bitirilecektir. Oy
saki bugüne kadar 119,5 milyon lira sarf edil
miştir. Bu iş bu tempo ile zamanında bitirile-
miyecektir, bu tempo ile devam ederse ne ola
caktır? İlerde iskân işi de ortaya çıkacak, bü
yük zorluklar karşısında kalınacak ve buranın 
halkı perişan olacaktır. 

Sayın senatörler; bâzı maddelerdeki ödenek
ler üzerinde durmak istiyorum. 23 ncü bölü
mün 23/112 nci maddesinde taşıt alımları için 
ayrılan para 32 milyon liradır. 1960 yılına gö
re bu % 400 bir fazlalık ve artıştır. Ne ola
cak? Bölgeler mi açıyoruz? (T) cetvelinde; 
303 adsd binek, dört arazi vitesli araba, iki-
yüz aded de pikap alınacakmış. Yani sanki 
bugün milletin dilinde olan Devletin hakikaten 
en çok sarfı yapıldığı halde, sarfının karsılı-
ğınds, netice almadığına Türk halkının katiyet
le inandığı bu Bakanlığa hâlâ daha şaşaalı yaşa

mak için arabalar almak gibi bir yola gidilmesi 
yanlıştır. 

Yine Devlet Su işlerinde yabancı uzman ça
lıştırılmamakta olduğu belirtilmekte, fakat ba
kıyoruz, 12.250 nci maddede mevcut yabancı 
uzman kadrosu karşılığı 920 bin lira para ayrıl
mış. 

Ayrıca personel yolluklarında, bilhassa dış 
ülkeler için madde 12.853 bir milyon lira ayrıl
mış. 

Mühendislik hizmetlerini ifa eden firmalar
ca yapılan projelerin bürolarda projelerin 
kcrıtrolü verilmektedir. Bu husus her halde 
sayın senatörlerin de dikkatini çekecektir, böy
lece bir harcama kapısı açılmaktadır. Türki
ye'nin projeleri dışarda, masa başında yapıl
makta lir. Oysa ki projelerin işyerinde ve Tür
kiye'de yapılması gerekir. Bu tutumla bu dö
viz harcaması, bu büyük zarar ne olacaktır? 
Türkiye böylece döviz zararına uğramaktadır. 
Bu münasebetle Bakanlığın yabancı firmalara 
yaptırdığı projelerin Türk parası ve dolar ola
rak ayrı ayrı ve toplam olarak tutarının Sayın 
Bakandan açıklanmasını istirham edeceğim. 

Diğer taraftan âdi bütçede madde 12.130, 
döşeme alım giderlerindeki artış 1967 ye göre, 
1987 de 32 bin lira iken 1969 da bir milyona 
yatan bir artış göstermiştir. 

Yakacak giderleri yine 13.150 nci maddede 
350 bine yükselmiştir. 

MaMs 13.250 de aydınlatma giderleri 250 
bine yükselmiştir. 

Madde 16.370 de fuar giderleri 300 bine yük
selmiştir. 

16.000 nci bölümde, 16.309 da propaganda 
giderleri, 1987 de 411 bin lira iken 1969 da ya
rim milyon lir?, gibi bir para ile neyin propa
gandasını yapacaklar, bu paralarını, nerede, 
neyin propagandası için kullanacaklar? Zaman
la tabiî sorulacak hesaplardır, bunlar. 

Tören gideri ise 218 000 liraya çıkarılmış
tır. Ne töreni yapıyoruz? Âdi bütçedeki bu 
maddelerle 1989 Bütçesi 7,5 milyon lira faz-
lasiyle gereksiz olarak 60 milyon liraya çıka
rılmıştır. Ayrıca bu Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünde bir personel enflâsyonu vardır. 

Hizmetli ücretlilere verilen para 14 milyon 
lira, geçici hizmetliler için verilen ise 1 mil
yon 70 bin lira. Birleştiği Kaman 15 milyon 70 
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bin lira oluyor. Bunun yanında personel hiz
metli bu iken, çalış tınlan işçinin aldığı para 
8 milyon 800 bin. Yani tersine bir işleyiş ve 
tersine bir pranıid. işçi sayısı birkaç misli fazla 
olacak, hizmetli sayısı az olacakken, tersine. 
Doldurmuşuz oraya, kayırmışız; bir çalışacağı 
yerde 5 koymuşuz. Zaten Türk ulusunun bugün 
dilinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü «Dev
letin süslü işçileri» yani, kelimelerin baş harf
leriyle ifade edilmektedir. Bu, senelerden beri 
böyledir. Ayrıca, teknik elemanlar için 16 ayrı 
bölüm alınmış, 16 ayn bölümde bu teknik ele
manlar için 96 milyon 939 bin lira gibi bir para 
ayrılmış. Ayrıca, tarım projeleri ve tarım sek
törünün geliştirilmesi ve burada çalışacak ve 
bu işin projeleriyle uğraşacaklar için de yine 
91 milyon 371 bin lira ayrılmış ve böylece 1 
milyar 883 milyon 100 bin lirası bu teknik ele
man ve teknik kısma gitmektedir. Buna rağ
men, bu kadar harcamaya rağmen, Keban Ba
rajı hariç, diğer taraflarda biz bölgeler açamı
yoruz. Teknik eleman noksanlığı buna sebebo-
luyor. Buna rağmen Türkiyede bugün hakika
ten Devlet Su işlerinde çalışan teknik eleman 
noksanlığı görülmektedir. Bu harcamalar bu 
kadar çok olduğuna göre, birşey akla geliyor. 
Eldeki kanun bunları organize etmeye ve koor-
dine kurmaya müsait değildir. Ayn ayrı 16 
bölüm içerisinde çalışanların evet, branşları 
vardır, ama bir koordine noksanlığı, Temel Ka
nununun noksanlığı, kuruluş kanununun olma
yışı bunlara sebebolmaktadır. Diğer bakan
lıklarla bu bakanlık arasındaki işbirliğinin tam 
sağlanamamış olması büyük masraflar karşı
sında alınan işin ye sonucun yetersizliğini or
taya koymaktadır. 

Sayın senatörler, bugün Türkiyede hakika
ten bir kömür meselesi vardır. Kok kömürünün 
sanayie kaydırılması için alınan karar yerin
dedir, biz de tasvibediyoruz. Fakat, bâzı du
rumlar var ki, bunu da dikkate almak gerekli
dir. önce Bakandan şunu sormak isterim. Bun
dan iki sene önce maden kömürü çıkarılan mik
tarla, bugünkü miktar arasındaki artış ne
dir? Bunun sanayie sevk ediliş miktarı nedir? 
Yakıt için verilen nedir? Biz, biraz da hal
kımızın bugünkü iktisadi ve sosyal durumunu 
düşünmeliyiz. Sivas'ı ele alalım, bir ton kömür 
bir ton odunla kışı geçiren bir aile bugün kok 

kömürü kesildiği için, yahutta 1/3 e, 1/4 e in
dirildiği için 2 - 3 ton, odun bunun yanında 2 - 3 
ton linyit kullanmak zorunda kalmıştır. En 
az bir aileye bu kısıntı 500 liraya, 1 000 liraya 
mal olmuştur. Devlet biraz da halkının ekono
mik ve sosyal yaşantısını düşünmelidir. Doğu
nun bâzı illeri, Sayın Hazer'in belirttiği gibi 
hakikaten bu yardıma muhtaçtır. Bunu yapmak 
gereklidir. Bunun yanında linyitin bu iş için 
ele alınması, yapılacak bu işteki bilhassa lin
yitin bugünkü haliyle değil de, bu kötü halin
den, asıl kötü gazlardan temizlenerek biraz 
daha iyi bir hale getirilmesi içn bir faaliyet 
içinde olduğunu görüyoruz. Eğer, bu za
manla kok ihtiyacının değil tamına, ama yan
sını yahut 2/3 ünü karşılyacak bir duruma ge
tirilirse o zaman sözümüz olmıyaeak. Fakat, 
bugünkü durumda, bugünkü linyitlerle Türk 
halkı hem şehirlerde bunun kokulariyle, du-
manlariyle zehirlenmektedir, hem ds köylerde 
ve kasabalarda, doğu. şehirlerinde yakıt sıkın
tısı bakımından perişan olmaktadır. 

Ayrıca, bu kömürün, bu kadar piyasada ser
best bırakılması, her işletmenin kendine gö
re bir fiyat takdir ederek satması ise, iki yıl 
önce belli yerlerdeki kömür 100 liraya alınır
ken, bugün bu kömür fiyatları 200 liraya çık
mıştır. Bu nasıl bir kontrolsüzlüktür? 130 lira
ya satılan linyitler 210 liraya, 220 liraya çık
mıştır. Aynı kömür nihayet işçi ücretinde, ta
şıtta pek olmuyor ama, nakliyede düşüşler var, 
işçi ücretinde bir fark olacaktır, Sayın Bakanın 
ve Hükümetin bu konuda dikkatini eçkmek is
terim. 

Kıymetli zamanınızı aldığım için özür diler, 
saygılar sunanm. Bütçenin hayırlı olmasını di
lerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bütçesinin tümü üzerinde 6 
sayın üye konuşmuştur, müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir vardır. Bunu okutarak 
oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt

çesi üzerinde yeter sayıda sayın üye konuş
muştur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 
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BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Tunçkanat, siz, sıradasınız, Sayın Ba
kandan sonra en son söz senatörün olduğuna 
göre zatıâlinize söz vereceğim, Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Büt
çesi için yapılan açık oylama işlemi bitmiştir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve
silesiyle sayın grup sözcülerinin ve sayın sena
törlerin ifade buyurdukları mütalâa ve bu se
beple Bakanlığımızın faaliyetlerine karşı gös
termiş oldukları ilgiye huzurunuzda şükranla
rımı ifade etmek istiyorum. 

Grupları adına mütalâalarını serd eden ve 
şahısları adına beyanda bulunan sayın senatör
lerin ve grup sözcülerinin bir kısım mütalâa-
lariyle beraber bulunmadığımız; Hükümet ola
rak bunların içerisinde katılmamızın mümkün 
olmadığı mütalâaların mevcudolduğunu huzu
runuzda ifade etmek isterim. 

Evvelâ bir konunun halledilmesi icabeder. 
O da şudur: Demokratik Parlömanter nizam 
içerisinde siyasi iktidar, icratını kendi program
larına ve Parlâmentolara karsı takdim ve taah-
hüdettikleri Hükümeti programlariyle he-
mahenk olarak ifa ederler. Parlâmentolar, bu 
program gereğince yapılan icraatı, yine demok
ratik usuller içerisinde, murakabe ederler. An
cak bendeniz müşahede ediyorum ki, Hükümet 
programına uygun, plânlarımıza uygun icratı-
mız bâzı siyasi partilerin görüşlerine uygun ola
rak icra edilmediği cihetle, biz, tenkide tabi tutul
maktayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil
dir. Her siyasi partinin görüşü elbette ki muh
teremdir. Ancak siyasi partiler iktidar olduk
ları saman siyasi görüşlerini mevkii tatbika 
koyarlar ve siyasi görüşlerini iktidarda bulu
nan siyasi parti buna mutavaat etmediği ve bu
na aykın, kendi siĵ asi görüşüne uygun bir ic
rayı yaptığı için o noktadan, münhasıran o se
bepten tenMd edemezler. Bu tenkid mahalline 
masruf bir tenkid olmak vasfını, kanaatime gö
re, ihraz edemez. 

A. P. iktidarı Yüce Parlâmentoya 1965 se
çimleri sonrasında Hükümet programiyle bir 
taahhütte bulunmuş. Bu programda Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının faaliyet konula
rına giren meseleleri hangi açıdan ele almak 
lâzımgeldiğini, görüşünün ne olduğunu, petrol 
politikasını, yakıt politikasını, enerji politika
sını, maden politikasını tereddüde mahal ver-
miyecek sarih hükümlerle ve haklarla ortaya 
koymuş bulunmakta ve bu programa göre de 
Yüce Meclisten güven oyu almış bulunmakta
dır. 

Şimdi, bize 3>"öneltilen tenkidlerin içerisinde 
asimda ağırlık olarak Yüce Parlâmentoya kar
şı vâki taahhütlerimizden hangilerini yerine 
getirdiğimiz tesbit edilmeli, yerine getirdiğimiz 
söylenmeli, yerine getirmediğimiz de ifade edil
meli ve kendi programımıza uygun olarak yap
tığımız, yaptığımızı beyan ettiğimiz icraat içe
risinde usule, kanuna ve nizama ve memleketin 
menfaatleri aleyhine yaptıklarımız varsa onlar 
söylenmelidir. Bununla bir hakkın ademimev-
eudiyemi ifade etmiyorum. Bu itibarla, evvelâ, 
Baym Topaloğlu'nun, bilâhara diğer grup söz
cülerinin ve sayın senatörlerin mütalâalarını 
kısaca huzurunuzda dile getirip, bunlara karşı 
görüşlerimizi ifade ettikten sonra, üç seneyi 
aşan ve 1985 - 1969 iktidar devresi içerisinde 
taahhüdettiğimis işlerden neleri icra ettiğimi
zi telhisan huzurunuzda arz etmeye gayret ede-
coğim. ümidadiyorıım ki, Yüce Senatoyu bu 
mâruzâtımla ziyadesiyle işgal etmemek için de 
özel bir itina göstereceğim. 

Sayın Topaloğlu'nu dikkatle dinledim. To-
paloğlu arkadaşım hemen her konuya zaman 
oküleri içerisinde değinmek suretiyle, fakat 
şimdiye kadar işittiğimiz ve bildiğimiz ve zan
nediyorum ki, sözlerinin sonunda, kendisinin 
de ifade buyurduğu gibi, yeni bir şey ortaya 
koymaksızm, bilinen şeyleri tekrar etme yolu
nu tercih buyurdular. 

Evvelâ önemli kanun tasarılarının kanunlaşma-
masını ifade ederek bunların nedenini sordular. 
Bu hususa çeşitli arkadaşlarım da dokundu
lar. 

Sayın senatörler 18 . 1 . 1968 tarihinde Teş
kilât Kanunumuzu Yüce Parlâmentoya sevk et
tik. ilgili, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyo
nunda görüşüldü, havalesi gereğince Bütçe Ko-
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misyonuna intikal etti. Bütçe Komisyonunda 
mesainin fazlalığı sebebiyle görüşme imkânı 
bugüne kadar hâsıl olmadı. Ancak, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesinden sonra Sayın 
Bütçe Komisyonu Başkanına öncelikle bu teşki
lât kanunu tasarısının görüşülmesi hususunda 
istirhamda bulundum. Kabul buyurdular. Ümid-
ediyorum ki, bütçe görüşmelerinin Yüce Sena
toda neticelenmesinden sonra Bütçe ve Plân 
Komisyonunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Teşkilât kanunu tasarısı görüşülerek, 
Meclis gündemine intikal ettirilecek ve Bakan
lığımız bu devre içerisinde teşkilât kanununa 
kavuşmuş olacaktır. Hükümet olarak bizim de 
arzumuz budur. 

Bizim teşkilât kanununu çıkarmamak gibi 
(bir özel maksadımız mevcut değildir. Bilâkis, 
m'esul arkadaşınız olarak teşkilât kanununun 
(biran evvel kanunlaşmasını arzu edenlerden ve 
bunu takib edenler den birisi de benim. 

TEK. kanun tasarısı ilgili komisyonda görü
şülmüş, Meclis gündemine intikal etmiş, fakat 
Meclis gündemlerinde, bilhassa çeşitli obstrük-
siyonların cereyan ettiği bir dönem içerisinde 
Meclis gündemine girmiş olması sebebiyle gö
rüşülmesi mümkün olmamış, senesi içerisinde 
görüşülemeyince tekrar komisyonuna intikal et
miş ve halen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komis
yonunda tetkikte bulunmaktadır. Bu dönem 
içerisinde TEK. kanunu tasarısının kanunlaş
masını sağlamak, Hükümet alarak, başlıca kay
gılarımız arasındadır. Mart ayında Bütçenin 
ikmalinden sonra TEK. Kanununun Parlâmento
muzdan kanunlaşarak çıkması için Hükümet ola
rak her nevi gayreti göstermeye âmâde olduğu
muzu huzurunuzda ifade etmek işitiyorum. 

Bu arada Su hakları kanun tasarısının Yüce 
Mecliste olduğunu ve Sayın Melen'in ifade bu
yurduğu gibi iki seneden beri değil, Mart 1968 
tarihinde Başbakanlığa takdim ettiğimiz Petrol 
kanun tasarısının Bütçe Komisyonunda ifade 
ettiğim üzere, Ocak ayı sonunda Parlâmentoya 
sevMni birkaç gün tehirle bu hafta içerisinde 
sevk etmek suretiyle, çeşitli vesilelerle ifade et
tiğimiz üzere, 1954 yılında çıkarılmış bulunan 
Petrol Kanununun bugünkü şartlara uydurul
ması millî menfaatlerimizin vikayesi yolunda 

esasen Hükümet programımızda da taahhüdet-
tiğimiz bu konuyu kanunlaştırmak için huzuru
nuzda önümüzdeki günler içerisinde, şu hafta
nın içerisinde takdim edileceğini ifade etmek is
terim. 

Maden Kanunu da Petrol kanunu tasarısı ile 
beraber aynı tarihte sevk edilmiş olacaktır. Bü
tün görüşmeleri, Bakanlar Kurulundaki görüş
meleri de ikmal edilmiş durumdadır, şevki bu 
hafta içerisinde yapılmış olacaktır. 

Hükümetin istediği kanunları, istediği za
manda, Parlâmentolardan geçirdiği hakkında 
Sayın Topaloğlu'nun ifade buyurduğu mütalâa
ya iştirak etmenin imkânı yoktur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Niye? İstedi
ğiniz zaman geçiriyorsunuz, yani 48 saat sonra. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın öz-
men, zannediyorum ki, karşılıklı konuşma im
kânımız da mevcut değildir. Biz, en sert ten-
kidler bize tevcih buyurulduğu zaman bunu sü
kûnetle dinlemek ve telâkki etmek durumunda 
olduğumuzu ortaya koyarken sayın senatörlerin 
de aynı davranış içerisinde bulunmalarını ve 
böylece Başkanlığın görevini de kolaylaştırma
ları gerektiğini ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâliniz devam 
buyurunuz, efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Eğer hükü
metlerin istediği kanunları, istediği zamanlar
da Parlâmentolardan geçirdiği gibi bir kanaate 
sahibölunur'sa bu, en hafif tâbiri ile, Parlâmen
tolara karsı bir saygısızlık olur, bu nizam içe
risinde. (AP. sıralarından «Bravo» sesleri) Biz, 
böyle bir saygısızlık içerisinde olmadığımızı hu
zurunuzda zevkle ifade etmek istiyoruz. Bu, 
Parlâmento kanatlarına saygımızın da bir ifa-n 
desidir. 

Sayın Topaloğlu, Bakanlığımızın fahiş bir 
hatası olarak Enerji Kongresi raporundaki ra
kamların yanlışlığını ve bu rapor altında bizim 
imzamızın bulunmasını delil olarak ifade bu
yurdular. 

Şimdi Enerji Kongresinin raporunun altında 
Bakan olarak benim imzam yok. İlmî seviyede
ki bir kongrenin raporunda bahsedilen rakamın 
şöyle veya böyle olması doğru veya yanlış ol
masının bir Bakanlığın ve Bakanlığın fahiş ha-
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ta içerisinde olduğuna ne şekilde delil addedile
bilir? Bunu anlamakta bizim için cidden müş-
kilât vardır. 

Sayın Topaloğlu'nun konuşma sıralarına gö
re mütalâalarımı arz ettiğim için beni mazur 
görmenizi rica ederim. Konuşma arasında, ko
nuşmalarımda bir insicam olmadığı ifade edile
bilir. 

Bu arada Sayın Topaloğlu, son taşkınlar ve 
seller sebebiyle Adana'da meydana gelen hâdi
selere Hükümetin ilgi göstermek suretiyle va
tandaşı kurtarıp, kurtarimıyacağı hakkında ben
den bir açıklamada bulunmamı istediler. 

Bu konuda müessif âfetten sonra Millet Mec
lisinde yapmış olduğum bir konuşmada etraflı 
izahat arz etmiş idim. Bunun sadece sualle alâ
kalı kısmını huzurunuzda tekrarlamama müsaa
demizi riöa ederim. 

«Seyhan Nehri fezeyanı, Seyhan Barajı ve 
Seyhan taşkın şeddeleri ve ilgililerinin zamanın
da tedbir alarak bu tesisleri uygun kararlar ile 
iyi işletmeleri sayesinde gerek Adana şehrine ve 
gerfese Seyhan Nehri sağ ve sol sahilinde bulu
nan 26 köy ve arazisine zarar vermeden savul
ma imkânını elde etmiş bulunmaktadır.» Ger
çekten Adana eğer tedbirler ittihaz edilmemiş 
ve Sevban Barajı ile şeddeler yapılmamış olsay
dı ciddî büyük bir tehlike içerisinde kalacaktı. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütün va
zifelileri, başta Genel Müdür olmak üzere, me
suliyeti müeddi kararlan zamanında alm'ak, ce
saretle almak suretiyle büyük bir felâketi önle
miş bulunuyorlar. Hal böyle iken, bir sayın se
natörün, esrer yanlış hafızamda kalmamışsa. 
«Devletin süslü isçileri» tâbirini reva gördüğü 
Devlet Su İsleri mensuplarına bu yakışıksız be
yanını esefle karşıladığımı da bu vesileyle ifade 
etmek isterim. (AP. sıralarından «bravo» s/es
leri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunu biz 
değil, millet söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana otur
duğunuz yerden her hangi bir hitapta bulun
mayınız, çok rica ederim. Kendileri, bütün ar
kadaşlarımızın konuşmalarını rahatlıkla dinle
diler. Müsaade ediniz, kendileri de konuşsun
lar efendim. Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Devamla) — Adana şehri 

içinden geçen vs küçük bir yan dere olan Sa
rıçam Deresi kadostrofik bir feseyaıı sarfiya-
tiyle aynı günde taşmış, Kiremithane Mahal
lesi bu sebeple su altında kalmıştır. Böylece 
450 ile 500 ev su altında kalmış bulunuyordu. 
Sarıçam Deresi taşkınlarının kontrolü için in
şa edilmekte olan şeddeler de 1969 yılında ta
mamlanacaktır. Böylece Adana bakımından ya
pılması, teknik olarak yapılması mümkün olan 
tedbirlere tevessül edilmiş bulunulduğunu arz 
etmek isterim. 

Sayın Topaloğlu, enerji alanında bir kal
kınmadan bahsetmenin imkânı olmadığını, Ke
ban'da gecikme olduğunu, 1971 - 1972 de ener
ji sıkıntısı olacağını ifade buyurdular. 

Evvelâ, yine mütalâalarında 1967 ve 1968 
de hiçbir yeni santralin servise girmediğini ifa
de buyurdular. 1968 de. 

Şimdi 1967 de Kesikköprü, Hasar iki santra
lı ve Anbarlı santralı toplam 306 megavat ta-
katında olarak servise girmiş bulunuyor, 1988 
de de Çağca ve Engin ve Erciş Santralleri top
lam 22 megevat takatmda olarak servise gir
miş bulunmaktadır. Sayın Topaloğlunun dik
katli tetkikinden bu üç santralın, bilhassa 
Doğu bölgemize isabet eden bu üç santralın kaç
mış olmasını hayretle nıüsahade etmemekte 
mümkün değildir. 1967 ve 1968 de toplam ola
rak 328 megavat takatinde santral servise gir
miş bulunuyor. 

Sayın Topaloğlu, yılda ancak 500 milyon 
liralık yatırımla elektrik enerjisinin 1950 deki 
Avrupa seviyesine çıkmasının imkânsız oldu
ğunu, bunun için 237 milyar liraya ihtiyaç 
bulunduğunu ifade buyurdular. 

Gerçekten 500 milyon liralık yıllık yatırım
larla bu işin başarılması imkânsız olabilir. An
cak, Hükümet programlarımızda, programların
da elektrik yatırımlarının nasıl seyrettiğini, 
yıllık programlarla, ifade etmek isterim. 1963 
yılında 415 milyon lira, 1964 te 657 milyon lira, 
1965 786 milyon, 1966 1 milyar 198 milyon, 
1967 de 1 milyar 200 milyon 1968 de 1 milyar 
500 milyon, 1969 da 1 milyar 800 milyon liralık 
yatırım yapılmış ve yapılacaktır, ikinci Beş 
Yıllık Plânın elektrik sektörü için öngördüğü 
yatırım toplamı da 8 milyar 700 milyon lira
ya malolmaktadır. Böylelikle Sayın Topaloğlu-
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nun bu hususda'ki mütalâalariyle de mutabık 
bulunmadığımızı, eğer yanlış tesbit etmedik ise, 
resmî rakamlarla ifade buyurduğu rakamların 
tezat halinde bulunduğunu arz etmek istiyo
r u m / 

Türkiyedeki elektrik enerjisi artışı ise 1983 
te % 11,9, 1984 te % 11,7, 1965 te % 11, 1966 
da % 12, 1987 de % 11,4, 1868 de % 11,8 dır. 
Ve bunun da pek de kötümser olarak karşıla
nacak bir tempo olmadığını ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın senatörler, 1950 de 38 kilovat saat 
elektrik enerjisinde artan nüfusa rağmen 1968 
sonunda 200 kilovat saat elektrik enerjisine 
ulaşılabilmiş olmasını dikkatle takir etmek ve 
değerlendirmek icabeder. 1850 yılında yalnız 
13 köyünde elektrik bulunan Türkiye'yi dik
kate alırken, 1987 sonunda 909 köyde Türkiyede 
elektrik bulunduğunu, 1968 yılında 1 000 köye 
elektrik getirilmesinin programlandığını, 1969 
da 1 500 köye elektrik getirilmesi gayretinin 
içerisinde bulunduğunu dikkatten uzak tutma
mak icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Muhterem arkadaşlarım, çalışma progra
mımızda sata 13,00 e kadar çalışmamız tesbit 
edilmiş, dünkü birleşimde de alınan bir kararla 

bu, yarım saat azaltılmak suretiyle 13,00 den 
14,00 e kadar bir yemek arası verilmek isten
miş ve bu karar da kabul buyurulmuş. Şimdi, 
saat 13,00 dür. Sayın Bakan konuşmalarına 
devam ediyorlar. Acaba Sayın Bakanın konuş
maları kısa bir zamanda biter mi? Eğer biterse 
o zaman sizden devamı için karar alacağım. 
Yek, bitmezse, Sayın Bakandan da şunu rica 
edeceğim, bu devam edebilir mi efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI EEFET SEGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kana şunu arz etmek isterim, asgari bir saat 
daha konuşmamın uzaması muhtemeldir. Bil
hassa petrol konusunda, rafineri konusunda ra
fineri kapasiteleri konusunda ve balam konu
sunda Yüce Senatoya arz edeceğim gayet önem
li hususlar vardır. Beni mazur görmenizi rica 
ediyorum. 

Bu memlekete kapitüler hükümler getiren 
anlaşmaları getirme ithamı altında bulunduğu
muz için huzurunuzda bunlan ret ve cerh et
me bakımından biraz fazla kalma durumunda
yım. 

BAŞKAN— Efendim, o halde saat 14,00 te 
toplanmak üzer birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — ibrahim. Şevki Atasagun 

KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — aöRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: 
1162 ve 1162 ye ek) 
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BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Ve ekleri devamı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın senatörler kaldığım noktadan maru
zatıma devam ediyorum. 

Sayın Topaloğlu Seyit Ömer Termik san
tralinin inşaası zamanım sordular. Seyit Ömer 
linyitleri artıklarının değerlendirilmesi üzerin
de bakanlığımız ve ilgili kuruluş olan Etibank 
önemle durmaktadır. 1968 yılı içinde 2 aded 
150 bin Kw. lık ünite için santral tekliflerine 
almış ve 1968 sonunda bir Fransız firmasına 
kazanları krediyle sipariş edilmiş bulunmakta
dır. 

Türbo Alternatör ile ilgili sipariş görüşme
leri halen devam etmektedir, ilk ünite 1971 
sonbaharında, diğer ünite ise 1972 de hizmete 
girecektir. 1968 yılında enterkonekte şebeke
de enerji sıkıntısı olmadığını Sayın Topaloğ-
lu'nnn suali üzerine açıklamak isterim. 1969 
ve 1970 te de normal yakışlar muvacehesinde 
bir enerji sıkıntısı olmıyabilir. Eğer, bu sebep
le bir sıkıntı meydana gelirse, muhakkak ki, 
bunun 1984 - 1965 senelerinde daha fazla istih
sal üni+elerinin plâna alınıp bitirilmemiş ol
masından neşet edeceği elbette ki, açıkça orta
dadır. 

Sayın Toiîalo^u kaynağı öz malımız olan 
enerji santrallerinin kurulmasını Fuel - Oil 
kullanan santrallerden kaçınılması gerektiğini 
ifade buyurdular. Öbür taraftan da bir vesi
leyle tekrar bu konuya avdet edeceğim. Tür
kiye'deki rafinemi kapasitesinin İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı sonunda 11 milyon ton 
•olmasının kafi p*elecelini ifade ettiler. Rafine
ri kapasitelerinde Savın Tonalos-lu ile muta
bık olmadıkımızı ifade etmek istiyorum. Zira 
Buoiinkü h*«!flTanınız bu kapasitenin 11 mil
yon ton de#il, 16 milyon ton civarında olma
sını zarnri kılmaktadır. BöVe bir rafineri sis
temiyle de kıvmlmakta olan Fuel - Oil santral
lerimi?; ve^li rafitlerden arta kalacak Fuel -
Oili rantabl olarak elektrik enerjisine tahvil 
etme imkânını bize vermektedir. 

Teknik personel meselesi bakımından Sayın 
Topaloğlu ve diğer arkadaşlarımız ifade 
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buyurdular. 10195 sayılı Kararnamenin 
tadili yapıldı. Ancak bunun ihtiyaca kâfi 
gelmediğini huzurunuzda ifade etmek istiyo
rum. 228 sayılı Kanunun tadilini derpiş eden 
teklif komisyonunda görüşülmüş ve zannedi
yorum Millet Meclisi gündemine intikal etmiş 
bulunmaktadır. Bu devre içinde 228 sayılı Ka
mınım tadilini kanunlaştırmak için gerekli gay
reti sarf edeceğimiz gbi, filhal bakanlığımızda 
ve Bayındırlık Bakanlığında 10195 sayılı Ka
rarnamenin ıslahı ve teknik personel istihda
mına imkân veren, onların özel sektöre, cazip 
bulunan diğer sektöre gitmesi imkânlarını or
tadan kaldırmak için iktiza eden tedbiri almak 
üzere gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu
nu ve bakanlığımızca bu hususun hassasiyetle 
takibedilerek, kalkınma gayretlerimizi ve men
fi tesiri olabilecek bu personel sıkıntısını gide
riri tedbirlerin alınacağını huzurunuzda arz 
etmekten büyük bir zevk duyduğumu ifade 
etmek isterim. 

Sayın Topaloğlu konuşmalarında uzun va
deli enerji politikasının olmadığını, petrol po-
Titikasımn, keşmekeş içinde olduğunu ifadeyle, 
tabiî gaz projeleri gibi yatırımların isabetli 
olmadığını, bunlar öz kaynakların israfı ma
hiyetinde olduğunu, bu yabancı kaynaklara 
iktisadi olarak bağlı kalmamak lâzımgeldiği-
ni. ifade ettiler. 

Sayın senatörler; Hükümetimizin belirli 
lıatlariyle ortaya konulmuş bir enerji politi
kası vardır. Bu politika nıaıızurunuz olan Hü
kümet programında sarih hatlariyle ortaya ko
nulmuş bulunmaktadır. Ve bu politikayı tat
bik etmek için, gerçekleştirmcik için bakanlı
ğımız mensupları devamlı "bir gayretin içinde 
bulunmaktadırlar. Bir taraftan büyük şehirle
rimizde kirli havadan şikâyet edeceksiniz, bir 
taraftan Türkiye'de gayriticari yakıtların, odu
nun, tezeğin mevcudiyetinden bahsile sene
lerden beri bunun edebiyatını yapıp duracaksı
nız, diğer taraftan gayriticari yakıtları, yakıt 
sahasından tardetmek için bir politika takibi
ne, büyük şehirlerimizi kirli havadan kurtar
mak için bir politika takibine ve milletimizi 
medeni milletlerin kullandığı yakıta kavuşturu
cu politikanın karşısına çıkacaksınız. Bunu 
izah etmenin imkânı yoktur. Ne yapıyoruz 
biz? Bir taraftan LPG üretimini teşvik ediyo-
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ruz, LPG üretimini artırmak istiyoruz. Bugün 
köylere kadar LPG girmiş vaziyette. Evvel
ce mutfakta yemek pişirmek için kullanılırken 
bugün ısıtmada, su ısıtmada, teshinde, ay
dınlatmada kullanılmakta ve 1968 senesi sonu 
itibariyle abone adedi 2 milyonu geçmektedir. 
1962 de 2 bin ton LPG istihsali ve istihlâkine 
rağmen, 1968 de bu rakam ikiyüzbin tona çı
kıyor. 

Tatilden önceki mâruzâtımızda da ifade et
meye çalıştık. 1950 de Türkiye'de fert başına 
38 kw. elektrik enerjisi isabet ederken, 1968 
de 200 kw. a çıkmış bulunuyoruz. Çağdaş uy
garlık seviyesine çıkmış memleketlere nazarı
mızı çevirdiğimizde, bunun 1 000 - 1500 kw. 
civarında olduğunu görüyoruz. Bu mesafeyi 
kapatmak için, sanayi sektöründe gelişmeyi 
sağlamak için, işsiz vatandaşlara iş sahaları 
açmak için, özet olarak kalkınmayı gerçek 
mecrasına eriştirmek ve hedefe vâsıl olmak 
için bir taraftan nükleer enerji çalışmasına baş
lıyoruz, atom santrali kurmak için gayret 
sarf ediyoruz, diğer taraftan büyük santraller 
kurmak suretiyle elektrik enerjisini artırmaya 
gayret ediyoruz. Keban'da 6 milyar kw. elek
trik enerjisini mevcut gücümüze katmaya ça
lışıyoruz, Göfcçekaya'yı inşa ediyoruz, 1985 -
1987 de günde fert başına 1 000 kw. elektrik 
enerjisi isabet etmek üzere gerekli çalışmala
rı yopıyoruz. Aşağı Fırat projesi içerisinde, ha
len fizibilite çalışmaları yapılmakta bulunan 
bu büyük 20 milyar liralık proje içerisinde, ki 
1971 yılında inşasına başlanacağı ümidinde ol
duğumuz bu proje ile bir alternatife göre 10,5 
milyar kw. saat, bir alternatife göre 14,5 mil
yar kw. saat elektrik enerjisini mevcut imkânı
mıza katmanın takibini yapıyoruz, öbür ta
raftan odunun ve tezeğin yerine linyiti ikame 
etmek için bölgevî çalışmalar yapıyoruz. Briket 
fabrikaları kuruyoruz. Bâzısını işletmeye aç
tık, birisini önümüzdeki sene içinde işletmeye 
açacağız. Bu gayretlerin içerisinde, toptan bu 
gayretlerin içerisinde bulunurken, bir enerji 
politikasının ademi mevcudiyetini ifade etmek, 
bilmem ki ne dereceye kadar gerçekle bağda
şan bir husustur. Ne yapacağız bunları yap
mazsak? Bunları yapmazsak, Türkiye'de kal
kınmayı başarmamızın imkânı yoktur, bunları 
yapmazsak Türkiye'nin çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaşmasının imkânı yoktur, bunları j 

yapmazsak Türkiye'yi fakru zaruretten kurtar
manın imkânı yoktur, bunları yapmazsak 
Türkiye'yi ilânihaye yabancı memleketlere, 
yabancı devletlere muhtaç halde bırakmakla 
karşı karşıyayız, bundan kurtulmanın imkânı 
yoktur. 

Petrol politikasına değindiler, keşmekeş 
içinde olduğunu söylediler. Ve kapalı bölgele
rin açılması sebebiyle 1954 şartlarından daha 
önceki bir hale geldiğimizi ifade ettiler ve Sa
yın Topaloğlu gerek huzurunuzda ve gerekse 
Parlâmento dışında neşretmiş olduğu boraşür-
lerde Hükümetin bu politikalardan dolayı, ra
fineri politikasından dolayı, Hükümet diğer 
petrol politikasından dolayı mesul olduğunu, 
sorumlu olduğunu ifade ettiler, hem Vekilin, 
hem de Hükümetin. Muhterem senatörler, biz 
inandığımız ve memleket gerçeklerine uygun, 
Türk Milletinin menfaatlerine uygun olarak iz
lediğimiz bu politikanın şerefini taşırken, me
suliyetinden hiçbir zaman kaçmayacağız. Bun
dan mütevellit eğer bir mesuliyetimiz varsa, 
onu tekabbül etmeye amadeyiz. 

Şimdi gelelim, Sayın Topaloğlu'nun kapalı 
bölgelerin aramaya açılması sebebiyle Hükü
metin vebal altında bulunduğu ithamına. 

Sayın senatörler, Petrol Kanununun 45 nci 
maddesi var. Muhterem Topaloğlu arkadaşım, 
petrol mütehassısı arkadaşım Petrol Kanununu 
bilecek mevkidedir, bundan şüphe etmiyorum. 
Her halde Petrol Kanununun 45 nci maddesini 
de gayet iyi bileceklerdir. 

Petrol Kanununun 45 nci maddesi Hüküme
te bir yetki tanıyor. Bu yetki, bâzı bölgelerin 
petrol aranmasına kapatılması veya açılması 
hakkında vazıı kanunun hükümete vermiş ol
duğu bir yetkidir. Petrol rezervlerimizin ne 
olduğunu tesbit ettirdik, mütehassıslara; 200 
milyon varil. Petrol aramaları, petrol buluşu 
arzu edilen istikamette maalesef bir neticeye 
vasıl olmuş değil. Bilinen, petrollü olarak bi
linen bölgelerin dışında yeni, petrollü sahamız 
var mı, yok mu? Bunu kesin olarak henüz bil
miyoruz. Diğer taraftan senede 40 ilâ 50 mil
yon dolar dövizimizi petrol için dışarıya veri-
voruz. 45 nci maddeyi müsaadenizle okumak 
istiyorum : 

«Türkiye, bu kanun bakımından İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile müteaddid bölgelere ay-
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rılabilir. Bölgeler tadil ve bölge taksimatı ye
lliden tâyin edilebilir, bir bölge üç milyon hek
tardan aşağı olamaz. Bir bölge, îcra Vekilleri 
H&yeti kararı ile tamamen veya kısmen arama
ya ve işletmeye açılabilir veya açık bir saha ta
dil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapa
tılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre verilen kararlar 
müktesep haklan ihlâl edemez.» 

Bu kanuni yetkimiz var, İkinci Beş Yıllık 
Plânda bir hüküm var. En kısa zamanda ihti
yacımızı yerli kaynaklarla karşılamamıza dair. 
Bunun üzerine kapalı bölgeler açalım diye ka
nunun biss vermiş olduğu yetkiyi kullandık, 
kararnamesini çıkardık. İlân ettik bu kararna
meyi, Sayın Topaloğlu yine gayet iyi bilirler 
ki Petrol Kanununun 4 ncü ve 20 nci madde
leri arama ve işletme ruhsatlarının verilmesin
de daima objektif kıstasların aranması lâzım 
goldiğini t?sbit etmiş ve kanunun maksadı ile 
de millî menfaatlerin en başta gelen husus ol
duğu da derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu ruh
satlar verilirken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı millî menfaatlere uygun olup olmadığı 
hususunu takdir eder. Ancak millî menfaatlere 
uygun bulunan bir talebi terviç eder, bir ruh
satnameyi ita eder. Bizi millî menfaatlere aykı
rı bir davranış içerisinde görebilmek veya biz 
de bu ihtimali farsetmek, bu memleketin evlât
larına, en hafif tâbiri ile, bir bühtan olmaz mı? 
Vatanperverlik ve millî menfaatlerin vikayesi 
konusunda hiç kimsenin bir yarışa girmesinin 
isabetli olduğuna kaani değilim. Ama, eğer bi
linen bir şey varsa, eğer bir özel maksatla bu
nun çıkarıldığı iddia ediliyorsa, bir ivaz karşı
lığında bunun ortaya konduğu iddia ediliyor
sa, bu, sarahatle söylenmelidir. Ama huzuru
nuzda şunu ifade etmek istiyorum muhterem 
senatörler, bu kararnameye ilişkin ayrıca bir 
de dosyasına vaz'edilen talep halinde, ilgilile
rin ruhsatname talebi halinde millî menfaatle
rin takdir ölçüsüne dair daha fazla açıklamayı 
memleketin menfaatlerine aykırı telâkki ediyo
rum. Dosyasına vaz'edilen resmî bir yazı var
dır. Böylece kapalı bölgelerde, özet olarak ifa
de etmek gerekirse, arama ve işletme ruhsat
namesi talebi halinde yüksek millî menfaatle
rin, o makamda oturan şahıs kim olursa olsun, 
bu iktidar zamanında dosyasına vaz'edilen bir 

karar ile, bir yazı ile dikkate alınması orada 
yazılı ölçüler içinde dikkate alınması derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Bundan sureti katiye-
de endişe etmeye mahal yoktur. Memleketin 
menfaatleri yönünde her tedbir ittihaz edilmiş 
bulunmaktadır. Gizli olan bu tedbirin ayrıntı
larını ifade etmememi mazur göreceğinizi 
ümit ediyorum. 

Sayın Topaloğlu, İnönü Hüküme elerinin po
litikası ile, 1965 den itibaren hampetrol istih
salinin arttığını, bu artışa da 1961 - 1965 dev
resinde yapılan keşiflerin sebebolduğunu, bu 
devrede dokuz keşif yapılmasına karşılık bun
dan sonraki devrede iki keşif yapıldığını yan
lış, tesbit etmedim ise, ifade buyurdular. 1961 -
1985 devresi arasında Çelikli de dâhil dokuz 
değil on keşif yapılmıştır. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben 
oniki dedim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Ben yanlış 
tesbit etmişim öyle ise. Şu halde 12 değil, 10 
keşif. 1965 - 1989 devresinde ise iki değil 5 ke
şif yapılmıştır. Petrol Dairesinin bütçe rapo
runun üçüncü ekinde bunlar gösterilmektedir. 
1962 yılının sonunda İnönü Hükümeti işbaşına 
geldiğine göre, o yıl içinde yapılan 4 keşfi, 
İnönü Hükümeti zamanında yapıldı diye Yüce 
Senatoya takdim, etmek, bilmem ki gerçekçilik
le, bilmem ki hakikatle ne derece ilgilidir. Ben 
"Huniarın gerçekle ilgisini göremedim. Bu ol
sa olsa mensüboldukları siyasi partinin lehine 
?,ma, bilenlerin huzurunda değil, bilmiyenle-
rin yanında yapılması lâzımgelen bir beyan ol
ması icabeder. Biran için benim mütalâamın 
doğru olmadığını kabul ©deyimde, şu dört ta
ne keyfin de o zaman yapıldığını kabul edelim. 
Onuncu ayda İnönü Hükümetleri iş basma geli
yor, iki ay içinde bu dört keşif yapılıyor. Pe
ki bu dört keşfin yapılması için iktifa, e^en 
ieofizik araştırmalar ne zaman başladı? Bunu 
izah etmenin imkânı yoktur. Bu da gH r̂teriyor 
ki, teknik olarak 1961 in son aylarında iktidara 
gelen Sayın inönü Hükümeti zamanında bu ke
siflerin yapılmış olması, bütün hamlelerin o 
zaman yapılmış olması, kesifler o tarihte ya
pılmış olsa dahi mümkün bulunmamaktadır. 

Marmara Rafinerisinin belgesi üzerinde du
ruluyor. Muhterem senatörler, Marmara Rafi-
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nefisi, ikinci Beş Yıllık Plân döneminden önce 
yapılan bir müracaat ve tekemmül eden bir mü
racaat üzerine belgeye bağlanmıştır. Kaldı ki 
bunun Petrol Kanununa aykırı tarafı yok. Bi
lâkis, Petrol Kanununa uygundur Marmara Ra
finerisine belge vermek. Ama, belgeye konu
lan hususi şartların tanzimi için geçen müddet 
içinde ikinci Beş Yıllık Plânın hükmü çıkmış
tır. Yoksa bütün muameleleri tekemmül etmiş, 
müracaatı daha evvel yapılmış olan Marmara 
Rafinerisine Petrol Kanunu hükümlerine göre 
belge vermekte bir sakınca mevcut değildir. 

Yine C. H. P. nin sözcüsü, izmir Rafinerisi
nin ne zaman bitirileceğinin belli olmadığını 
ifade ile, ipraş'ın tevsiinin yanlış, memleket 
menfaatlerine aykırı kredi şartlarına bağlı ol
duğunu ifade buyurdular, izmir Rafinerisi 
1971 yılında ikmal edilerek servise girecektir. 
ipraş'ın tevsii bakımından Sayın 0. H. P. Söz
cüsüne, her halde yanlış ve noksan bilgiler in
tikal etmiştir. Bunu tashih etmek isterim. Bu 
anlaşmada yapılan ham petrol indirimi varil 
başına 35 sent değil, bir protokola bağlı olarak 
cem'an 40 senttir. Yine toplam ham petrol mu
bayaası, ifaide buyurduğu gibi, 201 milyon va
ril değil, 181 milyon varildir. 

Muhterem senatörler, bu anlaşma ile Türki
ye'ye çok faydalı bir is yaptığımız kanaatinde
yim. 1959 yılında tanzim edilmiş bulunan ipraş 
Proseverbali, Caltex'in 1972 yılında hisselerinin 
tamamının T. P. O. geçmesine mütedair hükmü, 
karışık, kabili tatbik olmıyan ve birtakım mese
leler çıkaran ve böylece ipraşı arzu ettiğimiz 
istikamette tamamının millî bir rafineri olma
sına imkân vermiyen bir hukuki statü içinde 
bulunuyor, ipraş'ın tevsii ve kredi anlaşması
nın yapılması ile, elde ettiğimiz bir müzakere 
imkânı neticesinde, 1959 daki prosevarbali ta
dil etmek suretiyle, 12 Mart 1972 de ipraşm 
tamamının Türkiye'ye aidolması hususunu ke
sin hatları ile tesbit etmiş bulunmaktayız. Mec
buri bir şey diye bir arkadaşım ifade buyurdu
lar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Anlaş
ma öyle Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Anlaşma 
öyle değil efendim. Anlaşma tatbike imkân 
vermiyeceık bir hukukî vasat içinde tanzim edil

miş bulunuyor idi. Bu hususta tereddüdü olan 
arkadaşlarım 1959 tarihli İpraş Proseverbalini 
bir kere daha lütfen gözden geçirirler ise, be
nim mâruzâtımın ne kadar doğru olduğunu 
elbetteki takdir edeceklerdir. Diyorlar ki ham-
petrola bağlı bir hal meydana getirilmiş, böyle
ce 30 günde eğer anlaşma fesheıdilirse, bütün 
borçların, kredinin tediyesi derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Sayın sözcüye bu konuda veri
len beyanlar da yanlıştır, noksandır. Gerçek 
öyle değildir. Bir ham petrol anlaşması yapıl
mıştır. Rafineriyi tevsi ediyorsunuz, elbette 
bunda işliyeeeğiniz ham petrolü düşüneceksiniz, 
bunu nereden alacağım. Caltexle yapılan da 
buldur. Bu yapılırken bir de bir kredi anlaş
ması yapılmıştır, ayrıca. Rafinerinin ihtiyacı 
olan hampetrolün tamamı değil, bir kısmı için 
Calt3xle bir anlaşma yapılmıştır. 40 sent ten
zilât sağlanmıştır. Ayrıca tevsiden itibaren iki 
sene sonra fiyatların gözden geçirilmesi müza
keresi şartı konulmuştur. Ve o tarihte fiyatta 
anlaşma hâsıl olmaz ise, bir sene içinde bu mu
kavelenin feshi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Bizim kanaatimize, teknisyen arkadaşlarımı
zın kanaatine, bizim kanaatimize, teknisyen 
arkadaşlarımın kanaatine, müzakereyi yapan 
aıfcadaşlarımın bilgilerine ve kanaatlerine gö
re çok iyi, memleketin menfaatlerine uygun 
bir anlaşma yapılmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; bir de, müsaade ederseniz, 
Bakır Anlaşmasına kısaca değinmek istiyorum. 
Sayın senatörler, Karadeniz bakır projesinin 
yürütülmesi için bir kredi anlaşması yapılmış 
ve 30 500 000 dolarlık bir kredi istihsal edilmiş
tir. Bu kredi anlaşmasının şartları, şimdiye 
kadar yapılan kredi anlaşmaları şartlarmidan 
çok daha müsaittir. Yüzde 2,5 faizlidir, 40 se
ne sürelidir, ilk 10 senesi ödemesiz devreye 
aittir. Devir anlaşmasının, kredi anlaşması
nın tamamı burada. Bu konuda çeşitli yerler
de konuşmalar yapıldı, makaleler yazıldı. Hü
kümranlık haklarımızla kabili telif değildir 
dendi, memurların tâyini ve sairenin Amerika
lıların tasvibine bağlı olduğu söylenidİ. Biz Hü
kümet olarak ve bunu müzakere eden, karara 
bağlıyan teknisyenlerin tamamı, Türk Milleti
nin menfaatlerini kötü yolda kullanan, iç işle
rimize yabancı bir devleti karıştıran insanlar 
durumuna düştük. Haydi bunu munîhasıran 
siyasi şahıs olan Vekil yapsa bir dereceye ka-
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dar mazur görmek mümkün belki, ama bu an
laşmayı, idarede senelerce şerefle ve ehliyetle 
vazife gören teknisyenlerimiz hazırlıyor. Müza
kerelerini onlar yapıyor. Kaldı ki, dedikleri 
gibi, şartlar yok burada. Şahısların tâyinL, 
«Tesislerin kııruluşlannm tamamlanması ve iş
letmeye açılmasından sonra şirketin rantabl ola
rak işletilmesini temin için şirketin çalışmasına 
uygun ve yeterli gördüğü yabancı elemanlar 
için hazırlanmış muvakkat bir plân.» Kredinin 
istimali için Hükümet veya şirket tarafından 
tâyin edilecek temsilcilerin tedbil veya başka 
surette tâyini halinde Hükümet veya şirket ye
ni temsilcinin admı ve imza sirkülerini AİD ye 
bildirecektir.» Kredi anlaşması bölüm 402 ye 
2. AİD bu belgeyi ancak şekil ve muhteva ba
kımından tetkik edecektir. Temsilcilere AİD 
nin itiraz hakkı yoktur. Sayın Topaloğlu'nun 
iMialariyle bunu bağdaştırmanın imkânsızlığı 
aşikâr olduğu gibi bir samanlar Etibank Ge-
nsl Müdürlüğünü, zannediyorum vekâleten 
tedvir eden Sayın Topaloğlu'nun zamanında 
bunun giM birtakım anlaşmalar, yine Etibank 
Genel Müdürlüğündeki vazifeliler tarafından 
müzakere edilip karara bağlanmış bulunmak
tadır, Onlar da yanlış değildi, bu da değil. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Hangi 
anlaşma? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Hangi anlaş
ma olduğunu zatı aliniz vazifeli bulunduğunuz 
sırada herhalde bilirsiniz. Unuttuklarınız varsa 
bunları ilgili daireden öğrenmeniz de mümkün 
olabilir. 

SAFFET UR AL (Bursa) —- İsnadı yapan 
ortaya koyar sayın Bakan. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — İsnadı yapı
yor, ondan sonra söylemiyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın sena
törler huzurunuzda bir hususu ifade etmek is
tiyorum. Karadeniz Bakır Kompleksi kredisi 
eğer memleketimizin muhtaç olduğu bir kredi 
mevcut olur da bu şartlarla Türkiye'ye tek
lif edilirse, mesul mevkide olduğumuz müddet
çe buna Türk milletinin menfaatleri bakımın
dan evet diyebileceğimi şerefle belirtmek istiyo
rum. Memleketin menfaatlerine olarak gayet I 

ucuz, gayet müsait şartlarla temin edilmiş bir 
kredidir ve böyle bir kredinin bir kere daha te
min edilebileceğini, bu imkânların mevcut ola
bileceğini zannetmiyorum. Ne yapacağız Türki
ye'yi kalkındırmak için? kredi almayacağız. 
Hep gariptir, yani Amerika'dan, batılı devlet
lerden alman krediler bahis konusu oluyor da 
diğer devletlerden aldığımız kredilerin şartları
nı hiç kimse incelemiyor. Buna zahmet etmeyi 
dahi lüzumlu görmüyorlar. Neden? Belki on
larda da tenkit edilecek taraflar vardır. Bunun 
üzerinde duran yok. Sayın senatörler Türkiye'
yi, eğer otarşik bir iktisadi siyaset takip eder
seniz, kalkındırmaya imkân yoktur. Süresi 
içerisinde arzu ettiğimiz bir zamanda kalkın
dırmayı başaramazsınız. Biz Amerika'dan kredi 
alırız, Sovyet Rusya'dan alırız, Japonya'dan alı
rız. Hangi memleketten olursa olsun Türk Mil
letinin menfaatlerine uygun bir kredi teklifi var 
da, Türkiye'nin de ihtiyacı varsa, gözlerimizi 
acarız; bunu alırken aldanmamak için her çare
ye başvururuz. O suretle de her yerden kredi 
almak gerekiyorsa mümkündür. Mesele aldan
mamaktadır. Bunu söylerken aldığımız kredile
rin hiçbirisinde memleketimizin menfaatlerine 
aykırı, hükümranlık haklarımızı ihlâl edici ma
hiyette bir şartın bahis konusu olmadığını ve 
dünya şartları içinde, dünya kredi şartları 
içerisinde temin edilmiş krediler olduğunu hu
zurunuzda ifade etmek istiyorum. Yazıyorlar, 
bir gazetede neşredildi «Bakır yağması» diye. 
Günlerce tefrika edildi. İnceledim. Sayın sena
törler Türkiye'de bakır yağması diye bir konu 
yok. Evet, Ulus Gazetesininde neşredilen, seri 
halinde neşredilen yazılarla bir bakır yağması
nın mevcudolduğu iddia edildi. Arz edeyim: 
Karadeniz Bakır İşletmesi A. Ş. ne Etibankın 
% 49 nispetinde iştirak etmesi, Hükümetimizin 
27 . 7 . 1967 tarih ve 6/8570 sayılı Kararname
siyle kararlaştırılmış bulunmaktadır. Adıgeçen 
gazetenin bahsettiği bir helikopter meselesi var. 
Bu helikopter küre civarında bu karardan çok 
sonra uçtuğu sabit. Mister Merij it ismindeki bir 
zatın bu şirketin kuruluşundan evvel Türkiye'
ye gelerek esrarengiz bir rol oynadığı, gazete 
haberleri arasında. İnceliyoruz, bakıyoruz ki 
bu haberi yazan sayın sözcünün de dâhil oldu
ğu siyasi partinin üyesi olan Siyami Özel ismin
deki zat, böyle bir vakıayı, maalesef zamanını 
değiştirmek suretiyle uydurmuş bulunuyor. 
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Bakır kompleksinin hissedarlarını huzuru
nuzda okumak istiyorum. Şirketin sermayesinin 
% 51 ine sahibolan bankalar; Türkiye iş Ban
kası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Tür
kiye Vakıflar Bankası, Akbank, Yapı Kredi 
Bankası. Ayrıca, şirketin sermayesinin büyük 
bir kısmı küçük tasarruf sahipleri olan halkı
mıza ve bu meyanda Almanya'daki işçilerimi
ze de açıktır. Bir dedikodu çıkardılar. Alman
ya'daki işçilerimiz bu şirkete ortak olmak iste
di de almadılar, yabancılara vermek için. 

Sayın senatörler; işçi temsilcileri ile istan
bul'da bizzat kendim görüştüm, ricada bulun
dum. Buna iştirak etmek istiyorsanız iştiraki
nize açık tutuyoruz, buyurun dedim. Buna rağ
men talibolmadılar. Hâlâ Almanya'daki işçile
rimizin bu şirkete iştirak etmeleri, hissedar ol
maları, ortak olmaları mümkün bulunmaktadır. 
Yüce Senatonun huzurunda bunu yine arz edi
yorum. 

Şimdi, diyorlar ki, bu şirketin kârından pa
rayı özel teşebbüs toplıyacak. % 49 hisse Eti-
banka ait. Etibank ile yapılan anlaşmaya göre 
şirket kârını takriben % 75 ini kâr hissesi ve 
rezevans olarak Etibank alacak, ama siz yağ
ma diye bunu rahatça efkâra takdim edeceksi
niz. Yüce Senatonun huzurunu bunlarla daha 
fazla işgal etmeyi zait telâkki ettiğimi ifade 
etmek isterim. 

Petrol Kanunu ve Teşkilât Kanununa ait 
Sayın Melen'in sorularını da bundan önceki mâ
ruzâtımda bu konulara temas etmek suretiyle 
cevaplandırmış bulunuyorum. Petrol konusun
da heyacanımızın azaldığı hakkındaki görüşe 
iştirak etmiyorum. Petrolda aramanın azaldığı 
bir vakıa. Buna iştirak ediyorum. Bunun çeşit
li nedenleri vardır. O nedeni önümüzdeki gün
lerde komisyonda Petrol kanun tasarısının gö
rüşülmesi sırasında enine boyuna tartışma im
kânını bulacağız ve zannediyorum ki, petrol 
aramalarının azalması konusunu tevlideden 
sebepler bakımından Sayın Melen'ile aramızda 
bir görüş ayrılığı olmıyacaktır. 

Mütehassısların araziye çıkmadığı iddiası da 
doğru değildir. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının 1969 arama yatırım programı 65 mil
yon Türk lirasıdır. Maden Tetkik Arama Ens
titüsü de kapalı bölgeler aramaya açılmış olma
sına rağmen Darende Bölgesinde başlamış bu

lunduğu faaliyete devam edeceği gibi, kapalı 
bölgelerin dışarısında bulunan 2 210 000 hek
tarlık kısımdaki, ufak bir kısım yine kapalı 
tutulmuştur, o bölge aramalarına devam ede
cektir. O itibarla da gerekli tahsisatı bütçesine 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. 1969 yılında isken
derun körfezinde denizde petrol aramasına de
vam edilecektir. 

Sayın Melen'in rafineri işletmesi ile ilgili 
mütalâalarını da yine diğer vesile ile arz etmiş 
bulunuyorum. Ancak, İPRAŞ'in tevsii ile ilgili 
anlaşma bakımından özet olarak şunu ifade 
etmek istiyorum; bu bakımdan endişe edecek 
hiçbir konu mevcut değildir. 

Keban istimlâkleri üzerinde muhterem grup 
sözcüleri ve senatörler durdular, önümüzdeki 
yıllar bütçesine gerekli ödeneğin tamamı konul
mak suretiyle ve konulacak yüksek miktardaki 
bu ödeneğin istihkak sahiplerine intikalini te
min etmek için bütün hazırlıkların Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğünce yapılmış olduğunu, 
ancak bütçedeki tahsisatın tefriki suretiyle is
tihkak sahiplerini mağduriyete düşürmemek ba
kımından da Hükümetçe meselenin tezekkür 
edildiğini ifade etmek isterim. 

Keban göl sahasında kalacak şahısların is
kân durumları dikkatle takibedilmektedir. Bu 
bakımdan mesele Keban Koordinasyon Kuru
lunda görüşülmüş olup, halen üzerinde ciddî 
çalışmalar devam etmektedir. 1969 yılı Mayıs 
ve Haziran aylarında bu vatandaşların göç 
işini, iskân işini halletmek için fiilî tatbikata 
başlanacağını arz ederim. 

Sayın Soydan, Adatepe - Karakoz projele
ri hakkında bir sual sordular. Toplam inşaat 
yatırım ihtiyacı 446 milyon lira olan her iki 
proje 52 940 hektar arazinin sulanmasını temin 
edecektir. Bütçe imkânlarına göre önümüzdeki 
icra programlarında dikkate alınacağı tabiî
dir. 

Elbistan linyitlerinin değerlendirilmesi üze
rinde çalışılmaktadır. Sayın Soydan Alman 
mütahassıslarının 10 bin liraya varan ücretle
riyle bizim mütahassıslarımızın çok düşük üc
ret almasını izah edemediklerini sordular. Doğ
rudur, bunu izah edememek. Çünkü, bu Türk -
Alman Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesi 
içerisinde Alman mütahassıslarının ücretleri 
Alman Hükümeti tarafından ödenmektedir de 
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ondan. Tabiatiyle Alman Hükümetinin ödediği 
bir ücretin miktarına bizim tasarrufumuz ba
his konusu olamaz. 

Sayın Hazer, Arpaçay Barajının durumunu 
sordu, öteden beri birtakım meseleleri bulunan 
Arpaçay projesinin bu pürüzleri halledilmiş 
olup, katî projeleri filhal hazırlanmaktadır. 
Katî proje bakımından sadece inşaat bedeli 
hususunda Sovyet Hükümeti ile anlaşmaya va
rıldığı takdirde 1969 yılı Ekim veya Kasım 
ayında fiilen inşaata başlanması, mümkün ola
caktır. Geçit Barajı, istikşafî etütleri yapılan 
projeler arasındadır. Plânlama çalışmaları ik
mal edildikten sonra projenin rantabilitesine 
göre önümüzdeki bütçe imkânları içerisinde 
rantabl bulunduğu takdirde nazarı dikkate 
alınacaktır. 

Muhterem senatörler; çeşitli sözcüler veya 
kendi adlarına mütalâa serd eden arkadaşla
rım yakıt meselesine temas ettiler. Bir münase
betle arz ettiğim üzere, ikinci Beş Yıllık Plân 
tedbirlerini de dikkate almak suretiyle koku 
teshin sahasından kaldıracağız. Bunun için 
bir ikameye zaruret vardır. O itibarla Türki
ye'de linyit üretimini artırmak, bölgesel istih
sale gitmek, briket fabrikaları inşa etmek, 
LPG istihsalini ve istimalini teşvik etmek, is
tihsalini artırmak bu bakımdan izlediğimiz po
litika cümlesindendir. Bu sene Beypazarı'nda 
bir ocağı geliştirmek suretiyle Ankara'da ve 
istanbul'da 21 semt ocağı tesis ederek dar ge
lirli vatandaşlarımıza tonu 80 liradan linyit 
vermek imkânı bulduk. Kütahya'nın bütün il
çeleri ve köylerinin büyük kısmında linyit ya
kılmaktadır. Erzurum'da Aşkale'de Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumu tarafından satma-
lınan bir ocak geliştirilmiş ve o bölgeye yete
ri ölçüde linyit verilmiştir. Zonguldak'ta 
120 000 ton kapasiteli bir briket fabrikası te
sis edilmiş ve işletmeye açılmıştır. Erzurum'da 
bir briket fabrikası inşa halindedir. Briket 
fabrikalarının adedini artıracağız. 

Bu cümleden olarak dört yeni briket fab
rikasının yeri tesbit edilmiştir. Bilhassa Doğu 
bölgesinde, kışın çok sert geçtiği bu bölgede, 
tezeğin de daha çok kullanıldığı bu bölgede 
biran önce vatandaşları ucuz temin edilebilir, 
tonu 125 - 130 liraya temin edilebilir iyi va
sıfta brikete kavuşturmak için gerekli çalış
maları yapmaktayız, istanbul ve Ankara'da 

beyanname ile kok alan vatandaşların bundan 
sızlanmaları ve bu konuda birtakım gayriâdil 
işlemlerin olduğu varittir. Senelerden beri de
vam eden bu tatbikatı beyannamelerin suiisti
malini önleyici bir surette, 1969 Nisan ayı so
nuna kadar elden geçirmek üzere bir çalışma
ya girişilmiş bulunmaktadır. Linyit ikamesini 
ve diğer ikame mallarını vatandaşlarımıza tah
sis etme imkânlarını bütün memleket çapında 
elde ettiğimiz zaman, ki, onun en geç bir İM 
sene zarfında olacağını ümidediyoruz, koku 
teshin vasıtası olmaktan çıkaracağız, bu tari
he kadar kömür tevzi ve satış depolarında 
vatandaşa iyi muamele yapmıyan taşıyıcıların 
bu meselesini kökünden hallederek bu sene 
Ankara'da da tatbik ettiğimiz metodu, yani 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu tarafın
dan eve teslim suretiyle kömürü istihkak sa
hibine ulaştırmayı önümüzdeki sezonda istan
bul'da da tatbik edeceğiz. 

Sayın Hazerdağlı, sulama konusunda, ge
çen sene de tekrar ettiği, geçen sene her hal
de pek vuzuhla anlıyamadığım bu sene biraz 
daha vuzuha kavuşturduğu veya benim anla
dığım bir soru ifade buyurdular, sordular. Sa
yın Hazerdağlı diyor M: «Meselâ kıymeti yüz 
lira olan bir dönüm toprağın sulanması halin
de bunun kıymeti 1 000 liraya kadar çık
maktadır. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
sulama kanallarını yapmalı, ondan sonraki 
safhayı, daha ziyade fakir köylülerin toprak
larını sulama bakımından Köy işleri Bakanlı
ğına terk edilmelidir, eğer yanlış tesbit etme-
dimse. Bunu Devlet Su işlerinin filhal vâki 
tatbikatında bir adaletsizlik vardır. Böylece 
bu adaletsizlik giderilmelidir. 

Muhterem senatörler, Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü filân şahsın veya falan şahsın 
arazisinin durumuna göre, bir arazi sulama-
maktadır. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
millî istihsali artırıcı istikamette sulama te
sisleri yapmaktadır. Burada mesele sulama 
bölgelerine isabet eden arazi sahiplerinin du
rumudur. Onunla meşgul olması, Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğünün, mümkün de de
ğildir. O itibarla Sayam Hazerdağlı'nın soru
suna müspet cevap ika etmem mümkün bu
lunmamaktadır. 

Notumu bulamıyorum; bir senatör arka
daşım DSİ Gtenel Müdürlüğünün faaliyetleri 
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ile alâkalı olarak bütçesini de tetkik etmek 
suretiyle mütalâada bulundular. Huzurunuz
da muhterem arkadaşımın bütçe tetkikini dik
katten kaçırarak yaptığını ifade etmek isti
yorum. Meselâ taşıt alımları bakımından 32 
milyon lira tefrik edilmiştir. Bunlarla şunlar 
şunlar alınacaktır, diye beyanda bulundular. 
Bir maddî hata, Bütçe Komisyonuna intikali 
sırasında yapılmış Bütçe Komisyonunda rakam 
değiştirilmiş, burada da aynı şekilde huzuru
nuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu rakam 32 
milyon lira değil, 7 milyon liradır DSİ Genel 
Müdürlüğünün mefruşat ve demirbaşı için 
600 bin liralık fazla bir ödeneğin konulduğun
dan bahsediyorlar. Arkadaşım bana veya il
gililere sorsaydı kendisine tatminkâr cevap 
vermek mümkün olurdu. Bilindiği gibi, DSİ 
Genel Müdürlüğü inşası bitmekte bulunan ye
ni binasına Şubat ayı sonlarına doğru taşın
mış olacaktır. O itibarla büyük paralar sarfe-
dilerek yapılan ve gerçek bir ihtiyacı karşıla
yan DSİ Genel Müdürlüğünü kiradan da kur
taracak olan bu tesisde elbette ki bir miktar 
mobilya, demirbaş ve mefruşat mubayaasında 
zaruret vardır. 

Sayın Senatörler, DSİ Genel Müdürlüğünün 
faaliyetlerini huzurunuzda isabetle takdir eden 
sayın senatörlerin mütalâalarına teşekkür eder
ken, diğer senatör arkadaşlarımızın DSİ Ge
nel Müdünlüğünü bir başka açıdan huzurunuz
da takdim etmesini isabetli mütalâa etmediğimi 
belirtmek istiyorum. Yine arkadaşım diyor ki, 
tanıtma ve propaganda gideri olarak 500 bin 
liraya varan bir meblâğ görmekteyim, bu da 
isabetli değildir. Sayın senatörün bu mütalâa
sından şimdi esef ediyorum ki, DSİ Genel Mü
dürlüğünün propaganda masrafları için bir mil
yon lira tahsisat konmamış. Eğer öyle olsaydı 
DSİ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri vatandaş
larımıza aslî Ölçüleri içerisinde takdim edilme 
imkânına kavuşmuş olsa idi, sayın senatör ar
kadaşım bu mütalâayı huzurunuzda yapmazdı. 
Bu da gösteriyor ki, faaliyetlerin halka tanıtıl
ması, millete maledilmesi gerçek bir ihtiyaçtır 
işte tahsisat da bu maksatla konulmuştur, anla
şılıyor ki, az konulmuş bir tahsisattır. 

Muhterem senatörler, huzurunuzu fazla iş
gal ettiğimi biliyorum. Kısaca mâruzâtımı top
lamak isterim. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı ve ilgili kuruluşların en son 

1968 yılı yatırım oranı toplam olarak % 89,6 
dır. Memleketimizin kalkınmasında Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına büyük görevler 
düştüğü ve Hükümet programımızın Bakanlı
ğımıza ait kısmının çok yüklü bir kısmı ihtiva 
ettiği izahtan varestedir. Bakanlığımıza bağlı 
ve ilgili kuruluşlar, âmme yatırımlarının % 33,8 
ini gerçekleştirmekle görevli bulunan Bakanlı
ğımızın mensupları, kalkınma hedefine erişebil
mek için büyük bir gayretle, büyük bir şevkle 
ve büyük bir heyecanla vazife ifa etmektedir
ler. Bunu üç yıllık iktidarın gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştirmek için tatbikat sahasına koyduğu 
mesai ile de anlamak mümkündür. 

Sayın senatörler, 1965 yılında memleketimiz
de işlenen hampetrol miktarı % 32 si yerli 
% 68 i yabancı menşeli idi. 1968 yılında bu nis-
betler yaklaşık olarak % 50, % 50 ye ulaşmış 
bulunmaktadır. Türkiye'de Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı eli ile yapılan arama faaliyet
leri üç yılda 140 milyon lira civarında, 1969 
yılında ise 65 milyon liraya vâsıl olmaktadır. 
Halen 6,2 milyon ton olan toplam rafineri ka
pasitesinin 15 milyon tona çıkarılması için ge
rekli program yapılmış bulunmakta ve 1973 yı
lında servise gireceği düşünülen ve ismi Kara
deniz Rafinerisi bulunan 3 milyon ton kapasi
teli bir rafinerinin inşa ©dilmesi de düşünül
mektedir. Petro - Kimya tesisleri 1969 yılı son
larına doğru birinci kısmı itibariyle memleke
timizin hizmetine girmiş olacaktır. Madenleri
mizi kısa zamanda modern tekniğe uygun şe
kilde arayıp istihsal etmek hamcevher yerine 
mamul ve yarımamul cevher ihracı her şeyden 
evvel meselenin tabiatına uygun bir finansman 
kaynağı bulunmasına bağlıdır. Bunu gerçekleş
tirmek için bir maden bankası kurulması sade
dinde gerekli çalışmalar ikmal edilmiş ve kuru
luş hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Memleketimizde mevcut iki bakır tesisinden 
yılda 28 bin ton kapasite ile bakır istihsal edil
mekte, bu tesislerin işletilmesi sırasında müşa-

. hede edilmiş olan mevcut bakır hammaddesin-
deki tenor düşüklüğünün telâfisi zımmında ge
rekli tesisi kurmaya ilâveten Karadeniz Bakır 
Madenlerinin gerektirdiği ölçüde işletilmesi için 
1 milyar 200 milyon liralık bir yatırım yapıl
maktadır. Bununla senede 40 bin ton bakır, 200 
bin ton sülfirik asit, 18 bin ton sülfat, 500 bin 
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ton prit, 400 bin ton demir cevheri, ayrıca çinko, 
altın, gümüş gibi tâli fakat mühim maddeler 
elde edilmesine yarıyacak olan Karadeniz Bakır 
Kompleksinin inşasına başlanmış olup 1971 yı
lında ikmali programlanmıştır. 

Sanayileşmenin en mühim maddelerinden 
biri olan ve büyük bir tatbik sahası bulunan 
aümünyum istihsaline elverişli boksit yatakları 
Seydişehir ilçesi civarında bulunmuş, bunun için 
Seydişehir'de bir entegre alüminyum tesisi ku
rulması için gerekli çalışmalara bundan uzun 
bir süre önce başlanmış bulunmaktadır. Yılda 
200 bin ton yarı mamul, mamul alüminyum, 
yani alüminat ve 60 bin ton saf alüminyum is
tihsali ile, yılda memleketimize 40 milyon do
lar döviz sağlanması temin edilmiş bulunmak
tadır. Alüminyum kompleksinin maliyeti, elek
trik enerjisi için gerekli tesislere sarfı lâzım-
gelen meblâğ hariç, 1 milyar 950 milyon lira
dır. 

Önemli bir ihraç metaı olan civa için Kon
ya Sarayönü ilçesinde kurulan fabrika senede 
190 ton kapasitelidir. Bu tesis 25 milyon liraya 
mal olmuştur. Malûmunuzdur ki, dünya piya
salarında kolayca alıcı bulan civa, memleketi
mizde önemli miktarda vardır. Tonu 150 - 180 
bin liraya satılmaktadır. O itibarla Konya civa 
tesislerinin 7 milyon lira sarfı ile iM misli ka
pasiteye çıkarılması öngörülmüştür. Tevsii in
şaatı 1969 yılı içerisinde ikmal edilmiş olacak
tır. 

Memleketimizde gübre sanayiinin gelişme
sine imkân vereceği tahmin olunan Mardin Ma
zıdağı fosfat yatakları 200 milyon ton rezervi 
olamk bulunmuştur. Bunun ekonomik olarak iş
letilip işletilemiyeceği hususunu tesbit etmek 
üzere iktiza eden tesisler memleketimize getiril
miş bulunmaktadır. Ekonomik olarak işletilebi
lir vasıfda olduğu tesbit edildiği takdirde, güb
re sanayiimizin bu önemli maddesini de mem
leketimizde temin etmek mümkün olacaktır. Ma
den Kömürü ve linyit istihsalinde önemli artış
lar kaydedilmiştir. 1965 yılında 7 milyon ton 
maden kömürü istihsali 3 yılda 830 bin ton faz
lası ile 7 milyon 830 bin tona ulaşmıştır. Bu ra
kamlar tuvenondır. 

Linyit ve maden kömürü aramaları için 1965 
yılında 4 milyon 490 bin lira sarf olunmuş iken 
1968 yılında bu masraflar 9 milyon 200 bin lira 
sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, filhal memleketimizde ha
len ekonomik olarak 5 milyon hektar arazinin 
sulanması mümkün görülmektedir. Mevcut 32 
baraja ilâveten inşa halinde bulunan 19 baraj 
ile 1968 yılında 7 barajın inşaasına fiilen baş
lanmıştır. ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içeri
sinde daha 35 barajın inşaası derpiş olunmuş
tur. İkinci Plân içerisinde Aşağı Fırat projesi 
adı altında büyük bir projenin gerçekleştiril
mesi için çalışılmaktadır. Fizibilite raporu bir 
firmalar grupuna ihale edilmiş bulunan Aşağı 
Fırat projesi ile Güney Anadolu faa ziraate el
verişli bir milyon hektar genişliğindeki arazile
rin sulanması ve bir alternatife göre 10,5 diğe
rine göre 14,5 milyar Mlovatsaat elektrik ener
jisi üretme imkânını elde etmiş olacağız. Bu te
sislerin 1978 yılında bitirilmesi ve ondan son
raki her yıllık icra programlarında bitirilecek 
sulama tesislerine başlanması derpiş edilmekte
dir. 

Sayın senatörler, Cumhuriyetin kurulmasın
dan önceki devirlerden başlıyan sulama çalış
malarını da dikkate almak suretiyle halen Tür
kiye'de sulanabilen arazinin yüzölçümünü 585 
bin hektar olarak ifade etmek yerinde olur. 
585 bin hektarlık sulama şebekesinin 225 bin 
hektarlık kısmı 1966 - 1967 - 1968 senelerinde 
gerçekleştirilmiştir, ikinci Beş Yıllık Plân dö
nemi içerisinde 585 bin hektar arazinin daha 
modern bir teknik ile sulanması öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, Enerji Bakanlığının 
faaliyetlerini huzurunuzda kısaca vaktin azlığı
nı dikkate almak suretiyle özetlemeye gayret 
ettim. Bakanlığımızın bütçesi vesilesiyle prog
ramımıza uygun istikamette ifade buyurulan 
tenkidlerden istifade edeceğimizi ve önümüzde
ki çalışma yılında dikkate alacağımızı belirtmek 
isterim. 

Yakın alâkalarınıza teşekkürlerimi ve şük
ranlarımı takdim ederken, yurt kalkınmasında 
büyük gayreti bulunan bakanlığımız ilgilileri
ni de bu mesailerinden dolayı teşekkür etmeyi 
zevkli bir vazife telâkki ederim. Hürmetlerimi 
sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorular var. Sa
yın Melen zatıâliniz Sayın Bakandan soru sor
mak istiyorsunuz. Buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Bakan ba
lkır için alınmış olan, Karadeniz bakırları için 
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alınmış olan kredinin gayet iyi şartlı bir kre
di olduğunu beyan buyurdular. Gerçekten vâ
desi ve faizi bakımından böyledir. Bu arada bir 
noktayı daha öğrenmek istiyorum, bir kanaate 
varmak için. Acaba bu kredi mala bağlı bir kre
di midir? Eğer mala bağlı ise istediği değeri ko
yup vereceği için vâdesinin ve faizinin önemi 
kalmaz. Bu noktayı öğrenmek istiyorum. 

ikincisi, Karadeniz bakırları için yapılan mü
zakereyi Sayın Bakan, vazifeli arkadaşlarımız, 
memur arkadaşlarımız yaptılar. Doğrusu da 
odur, onlar yapmışlardır. Yalnız bir noktayı 
öğrenmek istiyorum. Bu şirketin başına bu mü
zakereleri yapmış olan müsteşarınızın getiril
mesi doğru bir hareket midir? Bu müzakerelere 
gölge düşürmez mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
birinci suale cevap arz ediyorum. Birleşmiş Mil
letlerin teşebbüsüyle kurulmuş olan uluslararası 
finansman teşekkülleri ile yabancı Devlet kre
di müesseseleri bunları kurmuş olan memleket
lerden temin edilecek mal ve hizmetler için kre
di vermektedirler. Bir başka ifade ile yabancı 
devlet kredilerinin hemen hemen hepsi bağlı 
'kredilerdir. AID kredileri ve 1960 yılından son
ra bağlı kredi olarak verilmektedirler, ikraz 
fonları ile Amerika'dan satmahnma şartı Mur-
gul'da kullanılacak maden işletme teçhizatının 
bilâkis daha ucuza temin edilmesini mümkün 
kılacaktır. Ayrıca şirket döviz ihtiyacını hazi
nemizden temin etmek suretiyle tesislerden her 
hangi birine ait malları, bunları daha iyi ve da
ha ucuza imaleden sair memleketlerden temin 
etmek imkânına da sahihtir. O itibarla mal me
selesinin bu kredide bir mahzur olması bahis 
konusu olamaz. 

Ben mâruzâtımda kredi müzakerelerinin tek
nisyenlerimiz tarafından yapılmış olduğunu ifa
de etmekle huzurunuzda, eğer bir mesuliyeti var 
ise onu teknisyenlere izafe etmek için ifade et
medim. Eğer bir mesuliyeti varsa Anayasanın 
105 nci maddesi hükmü icabı, ondan mesul olan 
Vekil sıfatiyle bunu huzurunuzda şerefle kar
şılayacağımı da if ade ettim. Bunu tekrar belirt
mek istiyorum. O noktaya o şekilde değinme
min sebebi, idarede bu kabîl ön müzakereleri 
yapanlar, bu memleketin vatanperver insanla
rıdır, vatenperver memurlarıdır. Benim arka
daşlarım, o düşüncede olan insanlardır, o mü-
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zakereleri yapmışlardır. O itibarla bunlardan 
endişe etmenin lüzumsuz olduğunu ifade etmiş
tim. Bunu tashih ediyorum. 

Şirketin başına evvelki müsteşarımın getiril
mesinde bendeniz hiçbir sakınca görmüyorum. 
Bu teklif de şirket tarafından kendilerine ya
pılmış ve müsteşar tarafından da kabul edilmıiş-
tir. Bir sakınca bence yoktur. Bilâkis ben bu
nun faydalı olduğuna kaaniim. Şu itibarla ka-
aniim: Meseleyi başından itibaren bilen ciddî 
bir arkadaşın memleketimizin kalkınma kaderin
de önemli bir rolü olacağına inandığımız bakır 
kompleksinin başına getirilmiş olması, gayet 
tabi, tarafımdan bu takdir meselesidir, izafi bir 
meseledir bence isabetlidir, memleket bakımın
dan. 

FERİD MELEN (Van) — Şirket teklif et
ti ise müzakerelerden şüphe ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Melen 
şüphesini, ben de güvenimi muhafaza ettirece
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kürümoğlu, buyu
run efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen
dim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
çalışmalarını, bizim şahsımız olarak, gayet müs
pet karşılıyoruz. Yalnız Enerji Bakanlığı ile il
gili olarak bizim bölgemizde bâzı projeler var
dır. Bunlar Nazik gölü projesi, Nemrut projesi, 
soda sanayii, Bitlis'te maden faaliyetleri, enerji 
konusu Bitlis ve civarı... Bu konularda yapılan 
etüdlerin sonuçları nelerdir?. Ne safhadadır? 
Tatbikata ne zaman geçilecektir? Bu konularda 
izahatta bulunurlarsa minnettar kahrım. Arzu 
buyururlarsa yazılı da cevap verebilirler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Vaktinizi 
almamak için yazılı olarak cevap arz edeyim. 
Ama şimdi cevap verebilir durumdayım. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Muhterem Başkan, bir sual 
sormak istiyorum, Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Efendim, sualler o kadar faz
lalaşmaya başladı ki, şimdi benim önüme gelen 
önergeler mütemadiyen soru, soru... Şimdi ben 
de hangisini sordurayım diye, hangisini sordur
mayayım diye üzerinde duruyorum, izin verir
seniz lütfedin de ben bunları bir sıraya koyayım. 
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Şimdi evvelce verilmiş sorular var, bu soru
ları sıraya koydum. Ama bir de kifayeti müza
kereden sonra artık sorular tevali ederse bu tak
dirde bunun altından çıkmak çok güç olur ve bu 
müzakereleri yürütemeyiz muhterem arkadaş
lar. Bu sebeple izin verin de... 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Çok kısa, bir cümle. 

BAŞKAN — Sizinki çok kısa olur, bir diğer 
arkadaşımın ki, çok uzun olur. İzin verin soru
lar sorulmuştur. Çok teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Bana daha evvelce verilmiş iki önerge var. 
Birisi Sayın Topaloğlu'nun bir önergesi, bir de 
Sayın öztürk'ün önergesi. Sayın öztürk'ün 
önergesinde (kendileri burada yok, sesleri) bu
rada yok kendileri, şu halde mesele yok. 

Sayın Topaloğlu'nun önergesinde buyuruyor
lar ki, «Ben daha evvel grupum adına konuştu
ğum zamanda hiç konuşmadığım şeyleri Sayın 
Bakan ben konuşmuşum gibi bana izafe ederek 
cevap verdiler. Binaenaleyh bana grup adına 10 
dakika olsun bir konuşma imkânını verin.» di
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sert ve katı du
ruşları sevmemekteyim. Yani hakikaten burada 
her hangi bir arkadaşımın fikir ve mütalâasını 
ileri sürmesinde fayda mülâhaza ederim. Yalnız 
biz müzakerelerimizi öyle bir hadde doğru götü
rüyoruz M, daha önümüzde birçok bütçeler var. 
Zamanımız da dar. Sonra bir de içtüzüğün âmir 
hükümleri var. Ben bu âmir hükümlerin dışına 
çıkamam, yüksek müsaadenizle. Hattâ çıktığım 
zaman Yüksek Heyetin beni tenvir ve irşat et
mesi, benim içtüzüğe dönmem için konuşması 
lâzım. Şimdi müzakereler olmuş, tümü üzerin
de her türlü görüşmeler olmuş, gruplar adına 
konuşmalar olmuş, şahıslar adına konuşmalar 
olmuş. Eğer kifayeti müzakere olmasaydı, grup
lar adına konuşulduktan sonra tekrar bir grup 
sözcüsü bir daha söz alabilir veya kendisine söz 
verebilirdim. Bu bizim içtüzüğümüzün âmir 
hükmü. Ama müzakerenin kifayetinden sonra 
eğer tekrar grup adına söz istenirse bu takdirde 
her grup sözcüsünün buraya gelip misal arz et
mek suretiyle ben de konuşacağım demesi müm
kün. Ben muhterem arkadaşıma söz verememek 
hususunda musir değilim. Belki çok daha müfit 
bir mütalâa ileri sürecekler, belki Sayın Bakanı 

tenvir ve irşat edecekler. Bu mümkün ama, ben 
İçtüzüğün bu âmir hükmünü çiğneyemiyeceğim. 
Bu sebeple kendilerinden özür dileyeceğim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkanım, ben sizi zor duruma sokmak iste
mem. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) —- Yalnız 

ben iki hususta söz istemiştim bir önergeyle ki 
şahsıma bir sataşma olmuştur, yapmadığım bir 
husus bana atfedilerek burada Sayın Bakan bir 
beyanda bulundular. 

Bir de benim konuşmalarımda söylenen hu
suslar tanı anlaşılmamış olacak ki, Sayın Bakan 
başka türlü ifade ettiler. Bunları kısaca arz et
mek isterim. Maalesef ısrar edeceğim, müsaade 
ederseniz Tüzüğe uygun olarak konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, ben Sayın Ba
kanın konuşmalarında her hangi bir şahsı zede
leyici veya her hangi bir sıkıntı yaratıcı bir ko
nuşma işitmedim. Kabul buyurun. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Etibank-
ta Genel Müdür bulunduğum zaman benim mem
leket çıkarlarına uygun olmadığı söylensn bir 
anlaşma yaptığımı söylediler. (Gürültüler) 
(Yok böyle şey sesleri) 

ENEEJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Hayır böyle bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Balan Sayın Bakan oradan di
yor ki, ben sureti mutlakada böyle bir iddia sa
hibi değilim. İzin verin. Çok rica edeceğim Sa
yın Topaloğlu. Yani sizin şahsiyetiniz o kadar 
kıymetlidir ki, zatıâlinize... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Rica 
ederim... 

BAŞKAN — Hakikati söylüyorum. Ve bu 
makamda hiçbir arkadaşımın zedelenmesine im
kân verdirecek bir durum yaratılmaz. Bunu 
böyle kabul buyurun. (Gürültüler) Efendim İç
tüzüğümüze göre sırada bulunan Sayın Tunçka-
nat'a son sözü veriyorum. Son söz senatöründür. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — 
Sayın senatörler şahsım adına söz almak üzere 
Bakandan evvel müracaatta bulunmuştum. Fa
kat ne garip tesadüf ki, konuşmam Bakandan 
sonraya kaldı. Ve Bakan da tesadüfen, Kara
deniz Bakır Anonim Şirketiyle ilgili bâzı gerçek-
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lere uymıyan açıklamalarda bulundular. Bildi
ğiniz gibi Senatonun gündeminde bir aydan beri 
duran bu anlaşmayla ilgili olarak bir soruştur
ma, araştırma önergemiz vardır. Onda gerçek
ler daha delilli olarak ortaya çıkacak. Onun için 
burada biraz temas etmek zorunlu olduğu için 
Sayın Bakan bağışlasınlar beni. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan 
çok büyük bir lâf ettiler burada. Dediler ki 
«Bu anlaşma ve bundan daha iyisi varsa ve bu 
anlaşmanın altına ben şerefle imzamı atarım.» 
Çok acele etmişlerdir muhterem arkadaşlarım. 
Her halde kendisine çok yanlış bilgi vermiş ola
caklar M, bu anlaşmanın altına atmış olduğu im
zasını belki o konuşmadan sonra geri almak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben hayatımda yapmadım hiç böyle bir şey. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — O 
zaman düşünce varla olur. Şimdi sayın sena
törler Bakan buradan maddeleri yani o anlaş
manın, kredi anlaşmasının maddelerine iyice te
mas etmediler. Başka bir maddeyi okudular. 
Anlaşma çok güzeldir ve uzundur ve bir kapi
tülâsyon niteliğindedir. Kapitülâsyondan, hiç 
farkı yoktur arkadaşlar. Şimdi okuyacağım bir
kaç maddesiyle ben Bakanın gerçeklere uymı
yan beyanını teyidedeceğim. 

Şimdi arkadaşlarım; bu anlaşma bir kredi, 
bu krediyle sadece Amerika'dan mal ve hiz
met satmalınabilecektir. Biliyorsunuz Amerika 
bu kredileri ihracat kredisi olarak işler böyle 
krediler. Ve pahalıdır Amerika'da mal. Kaldı 
ki bu anlaşma sadece bu krediden alnıacak olan 
Amerika'dan finanse edilecek mallar için veril
miş değil. Aynı zamanda bu şirket için ve bu 
proje için, yerli olarak kendi paramızla, satma-
lacağımız şeylere de mânidir, kontrol altına 
alıyor. Ancak diyor Amerika coğrafi 935 nu
maralı kotun gösterdiği ülkelerden alabilirsi
niz, kendi paranızla dahi olsa. Nedir bu? içiş
lerimize müdahale değildir de nedir? Evet me
selâ Romanya'dan alamazsınız. Bu kota göre 
daha ucuz olsa alamazsınız. Çünkü anlaşmada 
bağlanmış. Romanya'yı tanımışız. Ticari müna
sebetlerimiz var. Hattâ bize maden konusunda, 
bu bakır konusunda büyük bir dizi kitap da 
vermiş Romanyalılar, size bu hususta yardım 

edelim diye. Alabilir mi Sayın Bakan? Bilme
den, bu kürsüye muhterem arkadaşlarım Baka
nı bu kürsüye bir konuyu bilmeden çıkıp konuş
mak cahil cesaretle konuşmak olur. Büyük söz
ler etmek olmaz arkadaşlar, insan bir şeyi in
celer. Sayın Bakan şu anlaşmayı, çok uzun olan 
şu anlaşmayı ingilizcesini veya Türkçesini bir 
kere baştan başa okumuş mudur? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNALAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
Kaç kere? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — öy
leyse o zaman anlaşırız. Çok güzel. Çok daha 
iyi. Şimdi muhterem arkadaşlarım bir maddeyi 
daha okuyorum. Madde şudur: Bölüm 301, bu 
kredi anlaşmasının, ilk para itasına ilişkin ta
liki şartlar kredi tahtında ilk para itasından ve
ya ilk taahhüt mektubunun ısdarından önce 
Hükümet veya şirket AID ye yazılı olarak AID 
yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, yani para 
verilmeden önce şunlar yapılacak. Şekil ve muh
teva itibariyle, AID ce tatminkâr görülecek 
aşağıda yazılı hususları AID ye sağhyacaktır. 
Bunları sağlamadığı takdirde AID bu krediden 
bir kuruş dahi sarf edilmesine müsaade etmiye-
cektir arkadaşlarım. Bunlar uzun, ama ben sa
dece Sayın Bakanın şahısları tâyinle ilgili olan 
kısmını okuyacağım. (G) fıkrası, şirket kuruluş 
mukavelesi ne imiş, bu şirket nasıl kurulmuş? 
Tescil, belgesi, mer'î organizasyon şeması, şirket 
idare heyeti üyeleri ve ileri gelen idarecilerin 
isimleri. Bunlar ne olacak? Amerika'nın Tür
kiye'deki bir ajanı olan AİD ce şayanı kabul ve 
tatminkâr olacaktır. Anlaşma arkadaşlar bu. 
Eğer, tatminkâr olmazsa krediyi vermiyecek. 
Sonra arkadaşlarım, bu bakır tesisleri uzun bir 
yılan hikâyesidir. Daha evvel de kredi vermiş
lerdir, geri almışlardır, Amerikalılar yarı yol
da dönmüşlerdir. Ne kadar ağır şartlarla ver
miş olduğunu o gün kısmet olursa okuyacağız 
burada, münakaşa edeceğiz. İnşaallah yine Sa
yın Bakanla karşı karşıya oluruz ama, geçen 
gün sordum Sayın Bakana kabul etmediler, de
diler ki, «Maliye Bakanı cevap verecekler.» Ba
kalım hangisi çıkacak, görüşeceğiz onu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım bu hususu da 
belirtmiş oluyorum yani, bu şirketin personelini 
dahi Amerika'nın Türkiye'deki bir ajanı olan 
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AID tasvibedecektir, onun onayından geçecek
tir. Aksi takdirde gelemezler onlar oraya. 

Şimdi bu krediden, bu bakır şirketi çok bü
yütülüyor. Ne imiş bu yeni kurulan bakır şir
ketinin yapacağı? Halen mevcut Etibankm elin
de iki tane işliyen tesis var. Birisi Murgul, bi
risi Ergani. Ergani'de 18 - 20 bin ton blister 
bakır üretilmekte senede. Murgul'da da 10 bin 
ton civarında. Fakat, Ergani'deki bakır maden-
lerinleki cevher çok zayıfladığı için, Murgul '-
dan devamlı oraya zengin bakır cevheri sevk 
edilmekte ve karıştırmak suretiyle Ergani'nin 
bakır istihsali yüksek tutulmaktadır. Yani, 
30 bin ton blister bakır elde ediyoruz. Bu tesis 
ne yapacak 50 bin ton. Samsun'da kurulacak 
bu tesis 50 bin ton blister bakır istihsal edecek. 
Yine ilkeldir tesisler. Yani, gümüş ve altın 
memleketimizde çıkarılmıyacak ki, halen biz de 
bunu yapıyoruz. Yine bakır dışarıya gönderile
cek ve altını, gümüşü dışarıda ayıklanıp, Türki
ye'ye gelecek. Türkiye'deki yani, Ergani ve 
Murgul'daki bu İM fırın kendi imkânlarımızla 
bir, iki defa tamir edilmiş. Biraz daha gayret 
etsek, kendi imkânlarımızla 30 bin ton olan ka
pasiteyi, 10 ar bin ton artırmak suretiyle 50 
bin tona çıkmak mümkün. Ve Murgul'daki zen
gin bakır madenleri bu şirkete devredildiği için 
- beş parasız hemen hemen sembolik bir fiyat
la - Etibank bu şirketten Ergani için gereken 
bakır cevherini satınalacak. Ya çok pahalıya 
alacak veyahut da hiç alamıyacak. Alamadığı 
zaman ne olacak Ergani'deki bakır üretimi 5 - 6 
tona düşecektir arkadaşlar. Kaldı ki, Karade-
nizde kurulacak olan bu bakırdan çıkacak olan 
asit sülfüriğin oradaki zengin, Türkiye'nin en iyi 
tütününü veren Karadeniz Bölgesine, ziraatine, 
tarımına yapacağı zararlar da henüz pek öyle 
hesaplanmış da değildir. Murgul'daki durum 
malûm. Ayrıca bu şirkete bugün, meselâ, devre
dilmiş vaziyettedir, fakat şirkete Etibank o 
Murgul'daki madenlerin dekapajı Etibank tara
fından yapıldığı haberleri geliyor. Ayrıca, bu 
yeni kurulan şirketin Etibank büyük bir hisse
darı olduğu halde, Genel Müdürünün maaşı 16 
bin lira, sekreterler 3 bin lira ve diğer personel 
5 er bin lira. Peki, senelerden beri bu işi yapan 
Etibankın Umum Müdürü ve orada çalışan per
sonelin günahı ne? Yani, şart mı idi bu? Ondan 
sonra Dedeman Otelinde, - daha şirket kurulalı 

üç gün oldu - Dedeman Otelinde ve Bulvar Palas'-
ta zengin ziyafetler, ondan sonra 20 Aralıkta 
hem personele birer maaş ikramiye, hem de Ocak 
maaşı kendilerine veriliyor. 

LûTFi BİLGEN (içel) — Neden 20 Aralık
ta acaba? 

HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — Na
sıl veriliyor yani, ben de onu anlamıyorum. Ya
ni bir imtiyaz. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat üç dakikanız 
var efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakır komp
leksine yeteri kadar ileride dokunacağız ve onu 
burada hakikaten bütün ayrıntıları ile arkadaş
larımızın gözleri önüne sermek isterim. 

Bu anlaşmalar bir alışkanlıkla yapılagel-
mektedir. Ve bu anlaşmalar bilinçli olarak ya
pılmamaktadır arkadaşlar. Maalesef, 1946 dan 
bu yana birçok anlaşmaları tetkik ettim, yürek
ler acısı arkadaşlar. Ve en kötülerinden olam 
da, en kötü örneği de bu son olanı. Çok tekâ
mül etmiş. Ereğli Demir - Çelikte bâzı oradaki 
mecvcut aksaklıklar bunda düzeltilmiş, daha iyi 
bir şekle getirilmiş. Bu bakımdan ben bunların 
yeniden gözden geçirilmesini ve hakikaten millî 
çıkarlarımız açısından tekrar bir daha tetkik 
edilmesini bilhassa ilgililerden rica ederim. 

Muhterom arkadaşlarım, biras evvel Sayın 
Bakan buyurdular ki, «Bizim seçim beyanname
mizde açıkladığımız bir enerji politikamız, ay
rıca da plânda da bir enerji politikası var.» 
Evet plânda da bir enerji politikası var ama, 
bu enerji politikası nasıl yürütülecek, bu plân 
bu hedeflere nasıl varacak? Bunlarda anlaşamı
yoruz. Bunlar ayrı istikametlerde, biribirine 
koordine edilmemiş vaziyette. Linyit, evet Do
ğu - Anadolu'da linyit kullanımı artırılacak. 
Peki, tezek bedava bir yakıttır Doğu - Anado
lu'da. Tezeğin yerine linyiti bedava vermedik
çe, nasıl tezeği ortadan kaldıracaksınız? Ta ki, 
köylünün hayat standardını yükselteceksiniz M, 
linyiti almaya gücü yetsin. Aksi takdirde, be
dava yakıt dururken, linyiti kullanmasına el
bette ki imkân yoktur. Bu politika iyice uy
gulanmadıkça, bu enerji politikasında başarıya 
ulaşılmasına imkân yoktur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

— 358 — 



0. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 2 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakerelerimiz sona ermiştir. 

11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/571; 
Cumhuriyet Senatosu 1/953) (S. Sayısı.: 1166) 

BAŞKAN — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1969 bütçesi üzerindeki Karma Büt
çe Komisyonu raporunun okunup, okunmama
sını oylarınıza- arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 60 099 663 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işareti cetvel
de gösterildiği üzere 2 120 975 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 426 618 132 lira ki, toplam 
olarak 2 607 692 795 lira ödenek verilmiş
tir. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel Giderleri 42 924 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim Giderleri 4 977 500 

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

14.000 Hizmet Giderleri 2 179 750 

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

15.000 Kurum Giderleri 4 900 000 

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

16.000 Çeşitli Giderler 5 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve Proje Giderleri 210 456 000 

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

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Ona
rım Giderleri 1 705 974 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt 
alımları ve onarımları 204 545 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 351 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 225 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 - Transferler 
34.000 Malî transferler 75 215 502 

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

35.000 Sosyal transferler 528 496 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 124 523 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Made 2. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 607 692 795) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - Cetveli 
B/l - Vergi dışı gelirler 

Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı ve pay
lar 100 145 551 
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Bölüm Lira 

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

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü mal
ları 7 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli giderler 12 350 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B/3 - Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 2 487 972 243 

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyoruz. (2 nci 
made tekrar okundu) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetveli ile bir
likte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril-
mişıtir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün, kuruluşu hakkındaki 18.12.1953 

tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretleri kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cet
velin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü 
ile 31,310 ncu (Mukavelenin feshi münasebe
tiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine 
ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — Baraj ve hidro - elektrik san
tralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak Kara ve Demiryol
larının varyant, yol, köprü inşaatı ile hu gibi 
yerlerde ulaşımın süratle temini maksadiyle 
hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve 
baraj göl sahalarında kalan akar yakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lü
zumlu görülecek miktarın Bayındırlık Ba
kanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine ak
tarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Yatınm tertiplerinde yer 
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanıla
cak miktarın (Madde altındaki açıklama da 
dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 11. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kuramlar ile özel kişiler tarafından veya dış 
yardımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne 
giren yeraltı, yerüstü sulan, etüt, proje ve 
inşaat yaptınlması maksadiyle Devlet Su işle
ri Genel Müdürlüğüne yatınlacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatınm 
harcamalan) cetvelinde açılacak özel madde
lere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü işin ge
rektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemi-
mini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili mad
delerinden gerekli harcamayı yapabilir, işin 
hitamında yapılan kesin harcamalara göre ta
hakkuk eden miktan ilgili özel maddesindeki 
ödenekten harcama yapılan maddeye aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esaslan da
iresinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

Madde 12. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kul-

I lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
| hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık

rası hükümleri (Kesikköprü Barajı için verile
cek bonolar hariç) 1969 bütçe yılında uygulan
maz. 

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

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlan yürütür. 

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

1969 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi açık oylannıza arz edilecektir. 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuri
yet Senatosu 1/952) (S. Sayısı : 1177) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu ra
porunun okunup okunmaması hususunu oylan
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasansı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamalan için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 718 508 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamalan için (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 51 369 lira ki, top
lam olarak 2 769 877 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cvetlleri okuyoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 312 661 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 321 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 75 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 41 067 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri 
ile birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığımı1 

gelirleri, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 769 877 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - Cetveli 

(B/2) — Vergi dışı gelirler 

63.000 Çeşitli gelirler 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 754 87G 
ikinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetveli ile bir
likte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. Petrol Dairesi Başkanlığınca 1969 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında 
da devam olunur. 

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

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikta 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığıma 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6325 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fık
ralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) 
işaretli cetvele, gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. 

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

Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 
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b) 1954 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kerimleri hariç) (A/ l ) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçon 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

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

1969 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçe
si açık oya arz edilecektir. 

Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesinin müzakereleri sona ermiş
tir. Bütçenin Bakanlığa ve büyük Türk Mille
tine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Sayın senatörler, Hudut ve Sahiller Genel 
Müdürlüğüne ait açık oylamanın neticesini 
okuyorum. Oylamaya 116 üye katılmış, 113 ka
bul, 2 ret, 7 çekimser oy çıkmıştır. Tasarı ka
bul edilmiştir. 

0)TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü : 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
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1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/947) (S. Sayısı : 
1167) (1) 

14. —• Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuri
yet Senatosu 1/948) (S. Sayısı : 1174) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tarım 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Bu bütçe dolayısiyle grupları adına söz alan 
sayın senatörlerin isimlerini okuyorum. Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete, C. H. P., Sayın Feh
mi Baysoy G. P., Sayın Vehbi Ersü Millî Bir
lik Grupu, Sayın Faik Atayurt A. P., sözcüsü, 
O. H. P. Grupu adına Sayın Yılmaz Mete'nin. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; Tarım Bakanlığının 
1969 yılı Bütçesi hakkında C. H. P. Grupu adı
na görüşlerimi arz edeceğim. 

1963 yılında tarım sektöründe gelişme hızı 
plân hedefinin gerisinde kalmıştır. Plân tarım 
sektöründe yılda % 4,1 oranında bir gelişme 
hızı öngördüğü halde, ilk tahminlere göre, ta
rım sektöründeki gelişme hızı % 1,9 oranında 
olmuştur. Bu düşüklük kesinhesapları alındığı 
takdirde biraz daha fazla olacağı kanısındayım. 
Hububat, bakliyat ve sınai bitkileri gibi önemli 
tarım ürünlerinde üretim seviyesi 1967 yılına 
nazaran mutlak olarak azalmıştır. Birkaç ra
kam vereceğim. Hububat 1967 de tarım üre
tim endeksine göre % 2,7 olduğu halde 1968 
tahmini 95 tir. Azalış hızı % 7,5 olarak görü
yoruz. Bakliyatta % 6,6, sınai bitkilerde % 11,2. 
Bu yıl garip bir şeyle karşılaştık, yurdun dört 
tarafında bayramlar yapıldı. Bu kürsüden ar
tık buğday ihracedecek memleket olacağımız 
ilân edildi, ilmî hiçbir esasa dayanmadan söy
lenen bu sözlerin gerçek olmadığını durum or
taya çıkardı. Bir tarım ülkesi olan yurdumuzda 
1968 buğday üretiminin yetersiz oluşu nedeni
ni ve buğday ithal etmek zorunda kaldığımızı 
anlıyamıyoruz dersek hoş karşılansın. Başka 
memleketlerde yıllarca önce tecrübesi yapılan 

(1) 1167 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 1174 S. Sayılı tasmayazı tutanağın so 
nundadır. 
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buğday ürünleri, daha evvel huzurunuzda arz I 
ettiğim gibi, bir türlü kendileri kabul etmedi- j 
ler ama, Bakanlık teşkilâtınca değil, vatandaş
lar tarafından dışardan getirildi, vatandaşlar 
tarafından denendi. Ama ilmî bir sonuca varıl
madığı halde Tarım Bakanlığı sorumsuzca 20 
bin ton gibi önce bir tohum getirterek çeşitli 
türleri, çeşitli iklim bölgelerinde çeşitli toprak 
ve yağış değişikliğinde denenmeksizin vatanda
şa dağıtıldı. Aslında iyi bir tohum, denenmiş 
birçok ülkeler bunu denemiş. Pakistan gibi bir 
memleket altıncı seneyi dolduruyor. Kendi yıl
lık ihtiyacını karşılamaya başlamış. 

Ama bizde bunun besin değeri, bunun tür
lerinin hangisi, hangi iklimde iyi olur, olmaz 
ve fazla miktarda ekildiği takdirde diğer zirai 
türleri geriye itmesi hesapları, şöyle ki; bu
gün yurdumuzun en iyi ihraç metaı olan pa
muğu azaltıp azaltmıyacağı, hayvancılığa tesir 
edip etmiyeceği hiçbir şey denenmeksizin, il
mî münakaşası yapılmaksızın, maalesef ilmî 
düşünceden yoksun insanların elinde iyi kul
lanılmadı ve bugünkü kötü sonuca vardık. As
lında biliyorsunuz bir konuşmajmızda biz bunu 
böyle anlattığımız zaman Tarım Bakanı Sa
yın Bahri Dağdaş burada dedi ki, peki siz bu
nu istemiyorsanız ilân edin. istemiyoruz diye 
'bir şey söylemedik. Yani bunu bir türlü anlata
mıyorum. Tekrar şimdi de huzurunuzu işgal 
ediyorum. Tekrar uğraştığım için M, acaba 
yetkili şahıslar var burada, onlar da, bunun 
tümünün aleyhinde değiliz, ilmî etüt yapılma
yışının aleyhindeyiz, bunu anlarlar mı diye 
tekrar söylüyorum. Tarımda kamu sektörü ya
tırım uygulaması 1967 program hedefinin bü
yük ölçüde gerisinde kalmıştır. 1967 yılında 
tarımda kamu sektörü yatırım programı 1 840 
milyar Türk Lirası iken, gerçekleşme 1 594 
milyar Türk lirası olmuştur. Buna göre ger
çekleşme oranı % 89,6 dır. Yatırım uygula
masında program hedefinin % 10,4 oranında 
gerisinde kalmıştır. Tarımda teknolojik ge
lişmeyi hızlandırarak verimi yükseltmek top
rak reformu ile birlikte temel sorunlardan 
birini teşkil etmektedir. Verim ve kalite dü
şüklüğü Türk tarımının temel problemlerin
den birisidir. 

Tarımda verimin yükseltilmesi, özellikle şu 
nedenlerle zorunludur, Tarımda verimin yük- | 
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selmesi âdil bir toprak dağılımıyla birlikte ge
lir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltır, daha 
âdil bir gelir dağılımına yol açar. Maliyetleri 
düşürür, tarım ürünlerinin ihraç imkânını ar
tırır, tarımdan sanayie aktarılacak bir kay
nak yaratır. 

Verimin yükseltilmesi için gerekli tedbir
leri de huzurunuzda arz edeceğim. Tohumluk 
dağıtımının bölge ihtiyaçlarına göre zamanın
da yapılması. Muhterem arkadaşlarım, hemen 
hepiniz bilirsiniz, zannediyorum bakanlık da 
(bunu bilir, ekseriya buğday tohumunun dağı-, 
timi ekimden sonra olur. Ve ilâçlı tohumluk
ları halka da duyurmaya çalışırız; zehirlidir, 
yemeyin, zarar verir diye. Buna rağmen bu 
ilâçlı iyi tohum un yapılır ekseri yerde. Bu
nu geçen yıl da bilhassa kendi bölgemde mü
şahede ettim, her halde bakanlık da biliyor. 
Ekim mevsimi uzun sürer Güney Anadolu'da. 
Ekimde başlar, Kasım, Aralık, Ocak sonuna 
kadar devam eder. Fakat Ocak sonunda maa
lesef tohumların, sertifikalı tohumların henüz 
getirilip halka dağıtılmadığını müşahede et
tik. 

Tedbirlerden diğer birisi, bölgelerin şart
larına uygun tohumluk elde etme. Tohum ısla
hı. Geçen yıl, biraz evvel arz ettiğim, Mek
sika menşeli buğday ekildiği zaman ve Türki
ye'nin buğday ihraç edici bir memleket ha
line geleceği ifade edildiği zaman... 

Sayın Başkan boğazımda bir şey oldu, söz
lerimi biraz sonra tamamlamam mümkün mü
dür? 

BAŞKAN — Olur efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Konuşamıyacağım çünkü. 

BAŞKAN — İstirahat buyurun, bir başka 
arkadaşımızı davet ederiz. Geçmiş olsun. Sa
yın Fehmi Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ SENATO GRUPU ABI
NA FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

İ969 yılı bütçesi üzerinde Tarım Bakanlığı
na ait konulardaki Güven Partisinin görüşle
rini arz etmek üzere huzurımıma gelmiş bulu
nuyorum. 

Partimiz, nüfusumuzun büyük bir çoğunlu
ğunun tarımla geçindiği gerçeğini göz önünde 
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tutarak tarım kalkınmasına büyük önem ver
mektedir. 

Sanayiin gelişmesinde tarım kalkınmasın
dan yararlanmak, artan nüfusun gıda ihtiyacı
nı karşılamak, köylümüzün sanayi mamulleri
ni. satmalaMlir hale gelmesi dış ticaret gelirle
rimizi çoğaltmak bakımından da tarım kalkın
mamıza önem vermek zorundayız. 

Bu sebeple tarım alanındaki üretimin ve 
verimin artırılmasını millî kalkınmanın haya
ti bir unsuru sayıyoruz. 

Bunun tahakkuku için de; bir taraftan top
rak reformunun ele alınmasını, diğer taraftan 
da mevcut tarımsal yönetimimizin ıslahını za
ruri görüyoruz. 

Güven Partisi olarak toprak reformundan 
anladığınız mâna sadece topraksız çiftçiye top
rak dağıtmak olmayıp dağıtılan toprağın ve
rimli olarak işletilmesini temin edecek bütün 
unsurları, yani : 

a) Toprağı işleyip ekebileceği makina ve 
ekipmanlarını; 

b) Verimi artıracak iyi vasıflı, ucuz ve 
toprağına elverişli gübrenin temini; 

c) iklime ve toprağa uygun, hastalıkla
ra dayanıklı, dış piyasalarda aranan çeşitlere 
uygun bol, verimli ve ucuz tohumluk temini; 

d) Gerek hastalıklarla mücadele, gerekse 
verimi artırıcı tecrübeler yaparak köylüye in
tikal ettirecek müesseseleri memleket sathına 
yaymak; 

e) Köylünün ihtiyacı kadar ucuz krediyi 
alabilmesini sağlamak; 

f) Köylünün ürünlerini değeri fiyatlarla 
satabilmesini temin edebilmek; 

g) Kuraklık, kuvvetli yağmur, sel, rüzgâr, 
don, salgın hastalıklar ve yangın gibi afetler 
karşısında köylünün mahsulünün korunmasını 
temin için tanm sigortasını geliştirmek gibi 
tedbirlerin de birlikte yürütülmesi suretiyle 
ve Anayasanın öngördüğü usuller gereğince 
toprakta özel mülkiyete riayet ve bedeli öden
meden kimsenin toprağının elinden alınmaması 
prensibini ihtiva eden, işletmelerin hukukî bün
yesi ve çalışma adaleti, emniyet ve istikbali 
ile devamlılığı bakımından güven verici bir zi
rai reformu Güven Partisinin toprak reformu 
görüşü olarak kabul ettiğini belirtmek isterim. 

Tarımsal işletme bünyesinin ıslahı ; 
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Memleketimizin bütün bölgelerinde çeşitli 
sebeplerden dolayı arazi mülkiyet ihtilâfları, 
hudut anlaşmazlıkları, tecavüzler, miras ve 
tapu meseleleri yüzünden bir mülk emniyetsiz
liği hali bulunmakta ve bu yüzden çeşitli sosyal 
ve ekonomik zararlar meydana gelmektedir. 

Arazi mülkiyeti haklarının çeşitli yıllar
dan elde edilmiş olması, birçok çiftçinin işle
diği araziye sahibolmaması, sahibolanın da 
elinde bir belge bulunmaması gibi haller zirai 
işletmelerde bir emniyetsizlik havası yaratmak
tadır. 

Tarımda arazi mülkiyet ihtilâflarının bir 
kaynağı da köy sınırlarının kesin bir şekilde 
ve kanuni bir kıymet ifade eden tarzda tesbit 
edilmemiş olmasıdır. 

Birçok arazi ve köy sınırı ihtilâfları mah
kemelerde yıllarca devam etmektedir ve grup
lar halinde köylü vatandaşlar mahkeme kapı
larını aşındırmaktadır. 

Mevcut kanunların yeniden ele alınarak 
köy sınırlarını tesbit eden âdil ve ihtiyaca 
cevap verecek tarzda ıslah edici hükümler ge
tirilmesi bu ihtilâfların halli için mahkeme ka
rarlarının bir zamanla mukayyedolarak kesin
leşmesine ve ısrarlı anlaşmazlıklar halinde bi
lirkişi raporlarına itiraz hakkının kaldırılma
sı gibi tedbirler üzerinde durulmaya değer. 

Mühim bir konu da, zirai arazinin çok parça
lanmış olmasıdır. Miras ve diğer temliki yollar
la tarlaların parçalanması ve bu yüzden işlet
melerde çok sayıda parsellerin bulunması çe
şitli ekonomik ve teknik problemler ortaya çı
karmıştır. 

Bu halin sınır ihtilâflarını artırması ve 
tapulamayı içinden çıkılmaz bir hale getirme
sinden başka toprak işleme, sulama, toprak 
muhafaza ve ziraat alet ve makinalarımn seçi
mi bakımından da ekonomik ve teknik zararla
rı vardır. 

Sulama şebekelerimizde umumiyetle su tev-
ziinin perişan bir halde olması, meyilli yer
lerde erozyon tahribatının almış yürümüş hale 
gelmesi, çiftçi mallarını koruma probleminin 
gittikçe artması, istihsalde maliyeti yükselt
mektedir. 

Bu parçalanmanın daha ileri gitmemesi hiç 
olmazsa şimdiki statünün muhafazası için mi
ras hukukunda tekniğe uygun yeni bir değişiklik 
yapılmasının ele alınmasını zorunlu görüyoruz, 
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İşin güçlüğüne ve masrafın büyüklüğüne 
rağmen bu konunun memleketimizde en kısa 
zamanda ele alınması ve işletmelerin bugünkü 
perişan durumdan kurtarılmasına ihtiyaç var
dır. 

Bu maksatla işe arazi bölünmesinin en bü
yük zarar yaptığı sulu ziraat alanları ile, eroz
yonun şiddetli bir hal aldığı sahalardan baş
lanması lâzımdır. Bu konu memleketimizde se
nelerden beri konuşulmakta, fakat bir türlü 
icraata geçilmemektedir. 

Ziraat arazimiz 24 milyon hektar civarında 
ise de, bunun her yıl 8,5 milyon hektarı nada
sa bırakılmaktadır. Geriye kalan ekilir araziyi 
24 milyon köylü nüfusa eşidolarak taksim ede
cek olursak adambaşma 6,5 dönüm arazi düşer. 
Bu miktar, ziraat sahası dar olan, gelişmiş ül
kelerin ortalamasının üçte biri civarındadır. 
Dönüme verim onların yarısı olduğuna göre, 
küçük çiftçilerimizin durumu açıkça ortaya 
çıkar. Esasen çiftçi nüfusunun yüzde 70 in üs
tünde olması insagücünün israfı demektir. 
Aynı miktar araziyi şimdiki insangücünün, 
yalnız üçte biri kadar güçle işlemek daima 
mümkündür. Diğer sektörün gelişerek nüfus 
cezbedecek hale gelmemiş olması bizi bu du
ruma sokmuş bulunmaktadır. Hükümetin sa
nayileşme politikasını bu bakımdan destekle
mekteyiz. Ancak bu gerçekleştiği takdirde 
Türk çiftçisi ferahlıyacak ve bütün memleket 
gelişecektir. 

Ziraat alet ve makinaları : 
Türk köylüsünün büyük bir ekseriyeti ziraat 

alet ve makinalarmdan mahrum ve alacak güç
te değildir. Memleket şartlarına uygun ve böl
geler özelliği de göz önüne alınarak ekme, top
rak işleme, mücadele, hasat, harman, temizle
me, v. s. gibi her türlü alet ve makinaların çift
çiye temin edilmesi, araştırmaların yapılması, 
makina kullanılmalarının öğretilmesi, tamir ve 
yedek parçalarının ele alınması ve bu maksat
la bir icra plânının uygularım a sı şarttır. 

Memleketimizde makinalı ziraat ve hayvan
la yapılan ziraat konusu uzun seneler ve sık sık 
münakaşa edilmiş, fakat hiçbir resmî karara 
varılmamıştır. Ziraat Bankasının 500 dönüm
lük limite ise bu ihtiyacın veya teknik ve eko
nomik bir tahlilin neticesini gerçekleştirmekten 
ziyade bankacılık yönünden sağlam teminat yo
luna gidilmesi olmuştur, 
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Bizce traktör ve traktör edinme kredisinin 

500 dönümden az arazisi olan çiftçilere daha çok 
lüzumludur. Kendisinde güc gören ve ihtiyaç 
duyan her çiftçinin traktör alacak duruma ge
tirilmesi ve genişlik limitinin kaldırılmasını lü
zumlu görüyoruz. 

Küçük işletmelerde düşük takatli traktörler 
kullanılması yerine hayvan gücünden istifade
ye devam etmek demek, entansif ziraate imkân 
vermemek demektir. 

iki öküz yerine beslenecek yüksek verimli 
iki inek 100 dönüm araziden alınacak gelirden 
daha çok fayda sağlıyabilir. Ve bundan elde 
dilen gelirle çiftçi rahat rahat bir traktör sa
tın?.! abil ir. Ayrıca memleket beslenmesinde 
önemli bir süt açığı da kapatılmış olur, 

Çiftçilerimizin önemli bir sıkıntısı da trak
tör ve diğer ziraat âlet ve makinaları fiyatları
nın çok yüksek olmasıdır. Avrupa'da 20 - 25 
bin lira olan bir traktör Türkiye'de 42 - 45 bin 
liraya satılmaktadır. 

Traktör ithal eclen İran, Pakistan, Suriye gi
bi komşu memleketlerde fiyatlar bizden % 50 -
60 daha aşağıdadır. 

Gübre ihtiyacının temini : 

Birim sahadan düşük verim almamızın 
önemli sebeplerinden biri de çiftçilerimizin çok 
as gübre kullanmalarıdır. Dünyada en az güb
re kullanan memleketler arasında oluşumuz da 
verim düşüklüğünün sebebini açıklamaya kâfi
dir. Fakat son 3 senelik gübre tüketimindeki 
artış ümit vericidir. 

Zirai mücadele ve ilâç temini : 
Çiftçimizin önemini takdir ettiği, verimi 

yükseltici tedbirlerden biri de zirai mücadele
dir. Artık sarı ot, penbe kurt., zeytin güvesi, 
mavi küf, süne, bambul, sürme, pas gibi has
talık ve zararlılar çiftçinin âşinâ olduğu şeyler 
haline gelmiş ve bunlarla mücadelenin verimi 
ne derece yükselttiği açıkça görülmeye başla
mıştır. 

Çeşitli ilâç tüketiminin 40 bin tona yüksel
miş olması, uçak sayısının 1968 de 61 olarak 
realiz? edilmesi, mücadele teşkilâtının günden 
oiiıı.e memlekete yayıldığını müjdeleyen haber
lerdir. Ancak, bu konuda bütün müşkülâtın 
hastalık ve zararlı böceklerin hayat devrelerini 
~Te ilaçlama zamanlsrının tam olarak tesbit edi
lip vaktinde bildirilmemesi, motorlu ve motor-
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suz mücadele âlet ve makinalarının kalitesinin 
düşüklüğü, fiyatlarının yüksekliği, parçalarının 
bulunmayışı, ilâçların pahalılığı, kredilerin iyi 
istemeyişi gibi sebeplerin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Birçok bölgelerde zararlıların ilaçlama za
manının iy"i bilinmemesi veya ilâç dozlarının iyi 
tâyin edilmemesi yüzünden iş gücü ve para 
israfına sebebolduğu gibi bazan da yüksek do
zajla kullanılan ilâçların mahsulü mahvettiği 
de bir hakikattir. 

Mücadele ve ziraat teşkilâtının bu konuda 
eğitim ve yayın işlerine daha çok yer vermeleri 
gerekmekte ve demonstrasyon çalışmalarının 
da daha tesirli hale getirilmesine ihtiyaç bulun
maktadır. 

Su temini : 
Bütün dünyada olduğu gibi üretimin artma

sında bitkiye lüzumlu suyu temin ve onu top
rakta muhafaza etmek en önemli tedbirdir 
Memleketimizde meskûn yerlerin hemen hemen 
hepsinde yeraltı veya yerüstünde bir veya 
birkaç su meribaaı vardır. Bunları geliştiril
mek suretiyle 200 - 300 bin küçük çiftçi arazi
sini sulamak ve bu suretle su verimlerini bir
kaç misli artırarak içine düşmüş oldukları kötü 
durumdan çiftçimizi kurtarmak mümkündür. 
Ancak, bu küçük çapta çalışmalar Devletçe ya
pılmasına imkân olmadığı için mahallî çiftçileri 
teşvik edici tedbirlerin ele alınması lâzımdır. 
Bu suretle memleketin en kurak bölgelerinde 
bile şimdiki döneme 100 kilo buğday verimini 
ortalama 200 kiloya çıkarmak daima mümkün
dür. Nitekim çeşitli topraklarda 300 kilo orta
lama verime Polotlı, Eskişehir Ve Konya gibi 
kurak bölgelerde ulaşan çiftçilerimiz mevcut
tur. 

Kuru ziraat şartlarında su muhafazası : 
Memleketimizde bu konu 30 seneden fazla 

zamandan beri (Dray farming) adı altında 
araştırma istasyonları ele alınmış, fakat bu zi
raat sistemini temsil eden Orta ve Güney - Do
ğu Anadolu'da 30 sene evvelki verimden bir 
nebze ileri gidilememiştir. 

Araştırma istasyonlarında çalışanlar belki 
kendilerine göre en iyi nadas sistemini, toprak 
işleme şekillerini ve su muhafaza usullerini 
bulmuşlardır. Lâkin bu sonuçlar ya çiftçiye 
ulaşamamış, ya bulunan metotlar yanlış olmuş, 
ya da çiftçiler bunu anlamamışlardır. 

Orta - Anadolu şartlarına sahibolan birçok 
ileri memleketler dekara verimi 300 kiloya çı
karmışlardır. 

Türk çiftçisi kendilerine gösterilen her me
todu, faydalı olacağını anladığı takdirde, yapa
cak ve yeniliklere uyacak kabiliyettedir. 

Bunu Meksia menşeli tohum projesi ile çok 
kısa bir zaman evvel ispat etmiştir. 

Kurak bölgelerimizde nadas sisteminin en 
doğru şeklini çiftçimize öğretmek zamanı çok
tan gelmiştir. Bu arada kurak bölgelerimizde 
iyi verim verecek tohum çeşitlerinin araştırıl
ması üzerinde deneme istasyonlarının yurt sat
hına yayılmasını lüzumlu görüyoruz. Şurasını 
önemle belirtmek isterik ki, evvelce Erzurum, 
Erzincan ve civarı gibi Doğu illerimizde bu is
tasyonlar mevcut iken bugün Şark olarak yal
nız Diyarbakır'da bir Zirai Araştırma Enstitü
sü kalmıştır. 

Sayın senatörler, istihsalin artmasında çift
çilerimizin örgütlenmesinin büyük tesiri ola
cağına inanıyoruz. Bu çiftçi teşekküllerinin 
kurulmasına hiç şüphe yok ki Tarım Bakanlı
ğının öncülük etmesi ve mevcut kuruluşların 
inkişaflarını sağlıyacak kanunların çıkarılma
lını sağlaması gerekir. 

Bugün mevcudolan ve verimli hizmetler ya
pan ve daha yeni ve faydalı hizmetler bekledi
ğimiz Ziraat Odaları ve bunların teşkil ettiği 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun günümüzün 
icaplarına cevap verecek şekilde biran evvel 
çikarılma^ını zaruri görüyoruz. Ve böylece 
birçok yerlerde reel tesbit yapılmadan bâzı 
çiftçilere yüklenen ağır aidatlar dolayısiyle çı
kan ihtilâflara meydan verilmemiş ve aidat top-
lıyamadiklan için de çalışamaz halde bulunan 
birçok ziraat odaları da çalışır hale getirilmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, Zirai Gelir Vergisinin 
bugünkü tatbikat şekli çiftçimizi güç durumda 
bırakmaktadır. 

Gelir Vergisine tabi olup defter tutma kül
fetine katlanacak durumda olmıyan çiftçileri
mizin götürü masraf usulünü 1970 yılına kadar 
uzatacak kanun tasarısının Meclise gelmiş ol
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu, Güven Partisinin haklı ve yerinde bir 
istek olarak bul ettiği bir konudur. 
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Bu tasarının süratle kanunlaşmasını ve gö- ! 
türü gider esasının devamlı bir sistem haline ı 
getirilmesini temenni ederiz. j 

Ormancılık : 
Sayın senatörler; 
Halen F. A. O. Başmüşaviri ve Finlandiya'

nın eski Orman Bakanı ICA.P. Osara'nın Türki
ye millî ormancılık ve orman sanayii anahat-
lan hakkında hazırladığı ve 1 . 12 . 1988 tari
hinde F.A.O. tarafından Ronıa'da neşredilmiş 
olan raporu çok enterasan bulduğumuz için, 
bu rapordan bâzı özetleri bilgilerinize sunma
yı faydalı bulduk. 

Rapor A dan K ya kadar 11 anabölüm halin
de hazırlanmış olup giriş bölümünde Türkiye 
orman kaynaklarına değinilerek, son yıllar
da yapılan modern envanter çalışmalarıyle Tür
kiye orman varlığının 17 milyon hektarın üze- j 
rine çıktığına işaret edilmiştir. 

Türkiye ormanlarmdaki umumi servet mik
tarının takribi olarak 731 milyon M3 olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Raporun (Türk ormancılığının hedefleri) 
bölümünde; Türkiye ormanlarında uzun yıllar 
tatbik edilmiş bulunan muhafazakâr kesimler 
dolayısiyîe Türkiye ormanlarında birikmiş 
muazzam servetin mevcut olduğuna değinerek, 
çeşitli metotlarla yapılan tahminlere göre, 
1968 yılında istihsal edilen 4,3 milyon M3 lük ha
sep miktarının, 18 - 20 milyon M3 e çıkarılma
sını mümkün görmekte ve bu nedenle Türkiye 
ormanlarının her türlü ormancılık faaliyetleri
nin tatbikine ve beynelmilel çapta orman sa
nayinin inkişafına çok müsait bulunduğunu be
lirtmektedirler. 

Bu mülâhazalarla muvacehesinde çok uzak 
olmıyan bir gelecekte yıllık kesim miktarının 
30 milyon M3 e varacağı mümkün ve aşikâr gö
rülmektedir. 

Heyetin tahminlerine göre, bu miktara 1980 
başlarında erişilecektir. 50 sene sonra, yani, 
2020 senesinde yıllık istihsal miktarı 50 mil- | 
yon M3 e yükselmiş olacaktır. 

Kesim ve istihsalde böyle bir artışın olması, 
ekonomik ve sosyal etkileriyle Türk ekonomi
sinin halline geniş ölçüde yardımı olacağı dö
viz sıkıntısının azalmasını etkiiiyeceği öne 
sürülmüştür. 

Ormancılık ve köy kalkınması bölümünde : 

j Yıllık hasep istihsalinin senede 18 - 20 mil-
j yon M3 e yükselmesiyle doğacak imkânlar ve 
i gelişecek orman sanayinin, orman işi ve kene-

nnda yaşıyan 10 milyon orman köylüsünü çok 
yakından ilgilendireceğine, işaretle artacak ke
sim ve istihsal faaliyetlerinin, yol, inşaat, ağaç
landırma. toprak muhafazası ve diğer çalış
malara, orman köylüsüne geniş, iş sahası açıl
masına fırsat vereceğini, dolayısiyîe yaşama 
şartlan ve seviyesinin yükseleceğini ileri sür
müştür. 

Raporda, yıllık istihsal miktarı 20 milyon 
metreküpe yükselmesi halinde, yılda ortala
ma 150 işgücünü çalışan 470 bin işçi çalışmış 
olacaktır. 

Sözü edilen hesapların neticesi olarak yıl
da otuz milyon metreküp hasep istihsalinde 

j ulaşıldığında, yıllık olarak 100 milyon işgücü
ne ihtiyacolacağı belirtilmekte, bu rakamlara 
1980 yılında varılabileceğine dikkati çekmek
tedir. 

Orman sanayii bölümünde de 
Türkiye orman kaynaklarının yalnız iç sa

nayii besliyecek kapasiteden daha geniş ol
duğuna işaretle alınacak tedbirler bölümün
de :-

Gerek Devlet, gerekse özel sektöre ait or
man sanayiinin geliştirilmesine matuf enerjik 
bir politikanın tatbiki. 

Orman sanayiinin plânlamasında, yeniden 
memleketin ihtiyacına yönelmiş tesis ve fabri
ka yatırımlarının olması, 

Bütün Devlet murakabe ve işletmesine dair 
olan orman sanayii, SEKA ve diğer müessese
lerin birleştirilerek iktisadi Devlet Teşekkülü 
bünyesinde toplanması, ve hepsinin ormancılık 
ve Orman Bakanlığına bağlanması, 

Devlet ve özel teşebbüsün geliştireceği or
man sanayii kalkınma plânları ve metotlarının 
itinalı etütlerle hazırlanması hususlarına deği
nilmiştir. 

Raporun diğer kısımlarında satış ve kıymet
lendirme, idari ve hukukî cepheleriyle orman
cılık tekniği çalışma metotlarına işaret edil
miştir. 

Sayın senatörler; bu rapordan anlaşılıyorki 
orman varlığımız bugüne kadar bildiğimiz mik
tarın hemen hemen bir misli üstünde tesbit edil
miştir. Bu varlığın Türk ekonomisine ve orman 

j içi ve civarı köylülerimize büyük istikballer 
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vadettiği bir gerçektir. Teklifin tahakkuku ha
linde 18 milyon hektara serpilmiş nüfusumuzun 
üçte biri, en az 10 milyon insanın yerlerinden, 
yurtlarından kopmadan huzurla yaşıyabilir ha
le gelmelerini, iş sahibi olmalarını sağlamak 
mümkündür. Hazır hammaddeyi işliyerek, bir 
yansı kadar da nüfusun çeşitli işyerlerinde güç
lerini kıymetlendirmek mümkündür. Ve niha
yet muhtaç pazarlara bol satışlarla dış ticaret 
açığını da kapatacak imkânları elde etmek yo-
liyle de ciddî rakamlara varan dövizler kazan
mak mümkündür. Bu elle tutulur realiteler kar
şısında bundan sonraki gelişmeler hükümetle
rin, Tarım bakanlarının tutumuna ve Orman Ge
nel Müdürlüğünün çalışmalarınla bağlı olacağı 
bir realitedir. 

Hayvancılık konularımız : 
Sayın senatörler, 
Son beş yıllık Tarım Bakanlığı Bütçesi ince

lendiğinde, genel toplam içinde, hayvancılığa 
ayrılan ödeneğin % 10 u geçmediği görülmek
tedir. 

Halbuki tarım sektöründe hayvancılığın pa
yı ortalama % 30 olduğuna göre, ayrılan ödene
ğin de asgari bu civarda olması gerekir. 

Kaldı ki ileri ülkelerde olduğu gibi hayvan
cılık; tarım sektörünün % 50 sini teşkil etmek
tedir. 

Hayvan mevcudumuzu diğer devletlerle mu
kayese edecek olursak hiç de küçümsenmiyecek 
bir hayvan varlığına sahibolduğumuzu görürüz. 
Nitekim : 

Sığır mevcudumuzla dünyada 11 nci 
Koyun » » 5 nci 
Keçi » » 1 nci 
Deve » » 5 nci 
Manda » »< 5 nci 
Kanatlı » » 13 ncü 

durumdayız. 
Ancak; bu büyük kaynak, çözümü gerekli 

birçok sorunlar dolayısiyle Özlediğimiz ölçüde 
yurt hizmetine girememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy 4 dakikanız var, 
hatırlatırım. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Devamla) — Halbuki ileri memleket
lerde hayvancılık gelirleri müh gelirde ve ta
rım gelirleri içinde büyük bir paya sahiptir. Bir 
fikir vermek üzere birkaç rakam arz edelim. 

Tarımsal gelirde hay
vansal gelirin payı 

% 

Türkiye'de 
Avusturya'da 
Batı Almanya^da 
Belçika'da 
İngiltere'de 
Danimarka 'da 
Finlandiya'da 
Fransa'da 
Holânda'da 
İrlanda'da 
ispanya'da 
İsviçre'de 
İtalya'da 
Lüksemburgida 
Norveç'te 
Yunanistan'da 
Amerika B.D. nde 

30 
63 
75 
63 
62 
83 
85 
64 
77 
77 
32 
75 
35 
85 
75 
30 
59 

Çeşitli ülke hayvanlarında birim ^elir mik
tarı ise yine faizde çok düşüktür. Kısaca arz ede
yim : 

Sığır 
karkas 
(Kg.) 

Türkiye'de 72 
Bele/ikamda . 297 
Batı Almanya'da 588 
Holânda'da 248 
ve böyle devam edip gidiyor. 

Koyum 
karkas 
(Kg.) 

14 
22 
25 
24 

Süit 
İnek başı 

(Kg.) 

590 
3 810 
3 500 
4 100 

Hayvansal gelirlerin düşüklüğünün sebebi 
yukarda da görüldüğü gibi, birim başına veri
min az olmasıdır. Bunun, yani, gelirin yüksel
tilmesi çarelerini hiç şüphe yok ki, iyi yemleme 
ve hayvan cinslerinin ııslahı ile mümkün olur. 

Ekonomik bir hayvancılıkta yüksek verimli 
meralardan istifade önplânda gelmektedir, ki 
Sayın Bakanımızla bu mevzuda bir türlü anla
şamıyoruz. O meracı değil, daha ziyade ağıl be
siciliğini terdin ediyor. Şimdi o bakımdan bir
kaç rakam aldım, Sayın Bakanımız rakamları 
çok sever. 

Aşağıdaki tablo incelenirse, hayvan yetişti
rilmesinde ileri ğitmliş ve dünya pazarlarına hâ
kim bulunan memleketlerde, mera ve çayırlarm 
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ekili sahaya oranı çok yüksektir. Bu konunun 
politikası tesîbit edilmiştir. 

Halbuki, memleketimizde bu hususta bir ka-
yit meveudolmadığı gibi, Tarım Bakanlığının 
bugüne kadar izlediği politika da hayvan yetiş
tirilmesi bakımından çok kıymetli meralar bo
zulmuş ve hububat ekimine tahsis edilmiştir. 
Şimdi birkaç misâl verelim. 

Türkiye'de 
Avusturya'da 
Belçika'da 
Batı Almanya'da 
îzlanda'da 
Holânda'da 
îsveçte 
İngiltere'de 
Küba'da 
Meksika'da 
B. Amerika'da 
Arjantin'de 
Brezilya'da 
Kolombiya'da 

Meranın 
ekilen araziye 

yüzdesi 

542 
56,2 
43,9 
40,4 

100, 
56,8 
80,5 
62,6 
66,4 
79, 
58,1 
79, 
84,9 
74, 

Şimdi bilimsel araştırmalara göre 100 Kg. 
h^rnjolabileın besin maddesi 11,8 Kg. yem kar
şılığıdır. Bunun da muhtelif yemlerden tesbitine 
bakalım : 

Islah edilmiş meradan 
Silâjdan 
Yonca otundan 
Konsantre yemden 

7.95 Tl.na mal oluyor 
27.82 » » 
59.74 » » 

107.29 » » 
Buna göre hububat tarımı bakımından ran-

tabl olmıyan yerlerin de sürülmesine mâni ola
rak et ve diğer hayvansal ürünlerin maliyet 
fiyatlarının yükselmesini önlemek zorundayız. 

Aksi halde hayvansal protein yönünden bes
lenme dengesizliği içinde bulunan halkımıza 
hayvansal protein temin edememek ve yeteri 
kadar ihracat yapamamak zorunluğunda kalırız. 

Bu bakımdan aşağıdaki tedbirlerin alınma
sını lüzumlu görüyoruz. 

Meralarımızın sökülerek tarla haline getiril
mesini önlemek, 

Mera ıslahını da başarılı hale getirmek. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy müddetiniz bitti 
efendim. Toplayın, bağlayın efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMÎ 
BAYSOY (Devamla) —- Zaten bitti efendim. 
Hayvancılık ıslah projelerinin tatbik edildiği 
yerlerde yem ekimine gayret etmek. 

Beslenme biyolojisi araştırmaları yapmak ve 
bunları çiftçilere ve hayvan besicilerine intikal 
ettirmek. 

Mera tahribini önlemek için aşırı otluklara 
mâni olmak. 

Şimdi bunların haricinde gerek halk sağlığı 
ve gerekse beslenmemiz yönünden büyük önem 
taşıyan beslenme ve gıda kontrolü hizmetleri 
halen muhtelif ellerdedir. Bunların da birleşti
rilerek bir elden idaresini zorunlu görüyoruz. 

Mezbahalarımızın da derlenip toplanıp bir 
hal çaresine bağlanmasını ve bilhassa Tarım Ba
kanlığının bu işle meşgul olmasını lüzumlu gö
rüyoruz. 

Halen Tarım Bakanlığınca ele alınan ve 2 
yıla yakın bir süredir uygulanmaya intikali bir 
türlü sağl'anmıyan hayvancılığı geliştirme icra 
programlarımız da vaktinde tatbikata intikalini 
rica ediyoruz. 

Hayvan hastalıklariyle mücadele de, önemli 
bir konu teşkil etmektedir. Yılda ortalama 2,5 
milyar liralık bir kayıp ülkemiz ekonomisine 
büyük zararlar vermektedir. Bunun birçok se
bebi vardır, başlıcaları personel imkân ve öde
nekleri üzerinde toplanmakla beraber, hayvan 
hastalıklariyle mücadelede mevzuatta büyük öl
çüde noksanlıklar vardır. Bunun için geçen dö
nem B.M.M. ne verildiği halde kanunlaşmayıp 
kadük olan ve bu dönemde de aynı akıbete uğ-
rıyacağı tesbit edilen Hayvan sağlık zabıtası Ka
nununun biran evvel çıkarılmasını Sayın Vekil
den bilhassa istirham ediyoruz. 

Bir de Tarım Bakanlığının son zamanda bir 
çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Hayvan pazar
ları yapılmaktadır. Bunlar cidden çok verimli
dir. Adedlerinin artırılmasını temenni ediyoruz. 
Bu şekilde bu hayvan pazarları bir istismar ko
nusu olmaktan yani bu hizmet karşılığı bir hiz
met yapmadan para alman bir yer olmaktan çı
karılmış olacaktır. 

Mühim konularımızdan birisi de Su ürünleri 
Kanunumuzdur. Bu, Ticaret Bakanlığının her 
ne kadar üzerinde durduğu bir mevzu ise de 
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yetiştirilmesiyle, bilgisiyle daha ziyade Tarım 
Bakanlığını ilgilendirir. Bakanlığın bu konuyla 
da yakından ilgisini istirham ediyoruz. 

Bu suretle de deniz kenarında ve orman içi 
ve göl kenarında oturan köylülerimize bir hay
li istifadeli olacağını ümidediyoruz, hu Su ürün
leri Kanunu çıktıktan sonra. 

Ve böylece vaktim dolduğu için sayın sena
törleri hürmetle selâmlar Tarım Bakanlığı Büt
çesinin çiftçimize, Bakanlığa ve memleketimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Baysoy. 
Sayın Vehbi Ersü. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Türk toplumunda, sosyo - ekono
mik payı en yüksek ve üretici bir Bakanlığın 
bütçesi hakkında grupumuzun görüşlerini arza 
çalışacağım. 

Bu beyanımızla tarım sektörünün daha çok 
sosyo - ekonomik yapısı üzerinde duracağımıza 
işaret etmek istedik. 

Konuya bu açıdan bakınca, plânlı dönemin, 
kalkınmamıza medar olacak temel politika, te
mel ilke ve prensipleri üzerinde durarak tercih
lerin tahlillerini yapmak gerekir. Böylece, büt
çe tenkidlerini bir sen ben kavgası halinden, ger
çek tartışma alanına da çekmek istiyoruz. Geri
ye, sadece konuyu aydınlatmak için bakacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Az gelişmiş ülkeler arasında yer almamızın, 

bir başka ifadesi de, tarıma dayalı bir ülke olma
mızdır. Bu durr-r'i-??! kurtulmak ve kalkınmak 
için tarıma verilen görev, özet olarak şöyle ifa
de edilebilir. 

iç tüketimi karşılamak; 
Çalışanların, hayat standartlarını yükselt

mek ve, 
Tarım dışı sektörlere kaynak transferleri sağ

lamak. Yeni kalkınma için, gereken sağlam fi-
nanasman kaynaklarını yaratmak. 

önce, kısaca 1963 yılı sonuçlarına bakalım. 

Programın ifadesine göre; 1968 yılındaki ha
va şartları hububat, bakliyat ve sınai bitkilerde, 
üretim seviyesinin, bir önceki yıla göre, daha dü
şük olmasına sebebolmuştur. Bu ifadeyi tahlil 
edersek; 

Türkiye'de tarım, büyük ölçüde hava şartları
na bağlılığını devam ettirmiştir. Üretim seviye
si, plân hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Bilin
diği gibi, İkinci Beş Yıllık Plân, tarıma yılda 
% 4,1 oranında gelişme hızı öngörmüştür. He-
niia kesin sonuçlar alınmamış olmasına rağmen, 
gerçekleşme oranının oldukça düşük olacağı söy
lenebilir. 

Şimdi, plânın tarım sektörüne verdiği göre
vin 1968 de yerine getirilip getirilmediğini kısa
ca arz etmek isterim. 

İç tüketimi karşılayamamıştır. 
Diğer sektörler lehine, transfer kaynaklarını 

gereği gibi sağlayamamış, üstelik kalkınmayı 
ters yönden baskı altına almıştır. 

Sektörde çalışanların hayat standartlarını, 
kıs?, süreler içinde yükseltmesi gibi bir mucize
yi, zaten beklemiyoruz, 

Kabaca, 1968 durumunu tesbit ettikten sonra, 
konuyu biraz daha derinleştirelim. Buna da şöy
le bir mantıkî sıra içinde bakmak istiyoruz. 

Tarımda sorunlarımız nelerdir? 
Tarımda durumumuz nedir? 
Anayasa bu konuda neleri âmir? 
İktidar ne yapmak istiyor? 
Çıkış yolu nedir? 
Sorularımızı; Plân ve programa göre sorun

larımızı şöyle sıralayabiliriz: 

•Gelişmenin gerçekleşmesi, büyük ölçüde, top
rak varlığına ve insan - toprak ilişkilerinin do
ğurduğu sorunların çözülmesine bağlıdır. 

G-elişme, iç ve dış pazarlarla, üretici arasın
daki kademelerin azalmasına bağlıdır. 

Tarımda modernleşme, modern tarım girdi
lerinden ve Devletin sağladığı diğer destekler
den küçük işletmelerinde doğrudan doğruya 
yararlanmalarına bağlıdır. 

Üretim artarken olumsuz sosyal ve ekonomik 
davranışlar, tedbirler beklemektedir. 

iktisadi ve sosyal gelişmeden, halkın sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak yararlanması ge-
lişrneye itici bir güç katacaktır. Halbuki den
gesizlik ve kütlelerin kamu hizmet ve yardım
larından gerekli şekilde yararlanamaması, değiş
meyi engellemektedir. 

Tarım alanında üretim, kredi ve pazarlama 
ilanlarında teşkilâtlanma ancak Devletin ön-
ayak olması ile mümkündür. 
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Fiyat, kalite, standart ve pazarlama Örgüt
leri soranları, çözümlenmeden, dış pazarların 
geliştirilmesi mümkün olamamaktadır. 

G-eniş kütlelerin, bu sektöre yalnız bir iç dü
zeni olarak değil, aynı zamanda, bir yaşama 
düzeni olarak da bağlı olması, geleneksel alış
kanlıklar ve bütün yurda yayılmış olan kütle
lere, hizmetin götürülmesi güçlükleri, sektörün, 
teknolojik gelişmesini güçleştirmektedir. 

Tarım bünyesinin, düzenli işletmeciliğe el
verişli olmaması işletmelerin çoğunluğunun 
aile ihtiyaçlarını karşılamayacak kadar küçük 
oluşu, ciddi sorunlar yaratmaktadır. 

Tarım arazilerinin % 70 i ereszyona uğra
maktadır. 

Orman varlığının azlığı hidrolojik denge 
bozuklukları doğurmaktadır. 

Sulanmaya müsait, 16,6 milyon hektar ara
zinin, ancak 1,5 milyon hektarı sulanabilmek
tedir. 

Sulanan alanlarda da, tekniğin gerektirdiği 
tedbirler alınmadığından su israfı, toprakların 
çoraklaşması ve verimin düşmesi gibi ciddî en
dişeler ortaya çıkmaktadır. 

Tarım arazilerinin, kullanma kaabiliyetleri-
ne göre sınıflandınlmamış olmaları, verimliliği 
azaltmaktadır. 

1972 yılında mühendis ve teknisyen bakı
mından büyük açıklarımız olacaktır. 

Tüm isletmelerin 

1 — 50 Dö. îş. % 69 dur. 
51 — 200 Dö. İş. % 27 

201 — 1 000 % 3,5 
1 000 — den yukarı % 0,14 

Not : Rakamlar yuvarlaklasUnlmıştır. 
Demek ki, büyük kütle yani 3/4 ünden fazla

sı toprakların ancak % 25 ine, geri kalan 1/4 
ise toprakların % 75 ine sahiptir. Ayrıca 1 nci 
kademe ille son kademedeki gelir farkı tam yüz 
kat oluşu dikkati gerektirmektedir. 

Bu tablonun tetkiki de göstermektedir M, ge
lirdeki adaletsizliğin temel sebebi toprak dağı
lımındaki dengesizliktir. 

Bu şartlar altında, tarım teknolojisindeki 
gelişmeyi başararak, birimden alınan verimi ar-

Nihayet, Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
birkaç yıl önce, tarımda gelir dağılımı araştır
masına göre de, Türkiye'de tarımsal işletme 
boyları büyüdükçe, hektar başına toprak ürün
leri geliri düşmektedir. Büyük işletmeler eksi-
tansif tarıma uygun gelen ürünleri seçmekte ve 
düşük bir verimlilikle işletilmektedirler. 

Şimdi de bu sorunların tanın alanında ya
rattığı yurt gerçeklerine bakalım. 

Yine plânda yer alan 1963 yılında yapılmış 
bir gelir araştırmasına göre, en alt gelir gru-
pundaki ailelerden % 20 si millî gelirden % 
4,5 (2 500 Tl. sı) pay alırken. 

En üst gelir grupundaki ailellerden % 20 si 
millî gelirden % 57 (40 000 Tl. sı) pay almakta
dır. Bu araştırma temeldeki gerçeği tam olarak 
yansıtmamakla beraber alt ve üst gelir grupları 
arasındaki uçurum hakkında ve Türk toplumu
nun geleceği bakımından herkesi düşündürecek 
niteliktedir. 

Tarımdaki bu adaletsizlik daha da büyük
tür. 1948 - 1968 yirmi yıllık dönemde, sanayide 
% 74, hizmetlerde % 88 artış kaydetmişken, ta
rımdaki vatandaşın geliri ancak % 12 oranında 
artmıştır. Fiyat artışları bu gelir artışını da alıp 
götürmüştür. 

Şimdi de küçük ve büyük işletmeler arasın
daki dengeye göz atalım : 

îşletme başına Toplam 
yıllık gelir Tl. toprağa Or. % 

3 000 25 
10 000 3 kat 42 
45 000 15 » 23 

300 000 100 » 10 

tırmaya muvaffak olduğumuz zaman, temel 
problemlerin, çözülmesi şöylle dursun, yeniden 
daha büyük adaletsizliklere sürüklenerek top
lumdaki huzursuzluk zirveye çıkacaktır. Çünkü, 
artan hâsıla, bu adaletsiz ve bozuk düzen, içinde 
aynı oranlarda yansıyacağından, zengini daha 
zengin, fakiri de fakir bırakacaktır. 

Tarım alanındaki bozuk düzeni, Köy işleri 
Bakanlığının köy envanterlerine dayanarak bi
raz daha derinleştirelim : 
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Adana : % 73 aile arazinin % 28,7 ne 
% 27 aile arazinin % 21,3 ne 

Niğde : % 56 aile arazinin % 15 ne 
% 44 aile arazinin % 85 ne 

Siirt : % 57 aile arazinin % 5,3 ne (0 - 10 
Dö. e kadar olanlar) 

% 37 aile arazinin % 52 ne (200 Dö. den faz
la olanlar.) sahiptir. 

Toprakların parçalanmasına gelince : 1950 
sayımlarına göre : 

Toprak 0 - 20 parça 

0,20 parça 15 milyon 

1963 sayımlarına göre : 

21 milyon parçaya bölünmüşütür. 
Bunların çok büyük bir kısmı 1-10 dönüm

lük cüce işletmelerdir. 
Yukardaki dengesizliklerin bir başka yönü 

daha vardır. 
1967 yılında deprem dolayısiyle Tuncelli'nin 

Pülümür ilçesinde yapılan, araştırma sonucunu 
da hatırlamanızı istiyorum. 

Birkaç milletvekili tarafından bu ilçenin an
cak 17 köyü gezilebilmiş ve bu köylerin bir ağa
nın hüküm ve tasarrufu altında olduğu tesbit 
edilmiştir. 

1. Depremde evleri yıkılan vatandaşlara 
Devlet tarafından baraka yapılacak tüm arazi 
ağanın olduğu için, bir kısım vatandaşlara ağa 
lütfetmiş baraka yeri vermiş, bir kısmına da ver
memiş. 

2. Bu 17 köydeki toprak, mera, hayvan ve 
mahsullerin tamamı ağanındır. Ağa ancak tebaa
sına bâzı yararlanma hakları ihsan etmektedir. 

3. Bu ihsanlar da bedava değil, ağır bedel
ler karşılığıdır. Şöyle ki, 40 - 50 dönüm arazi 
ağadan kiralanınca buna karşılık vatandaş 40 
kilogram yağ, 20 teneke buğday, 200 lira para 
ve 1 - 2 koç ve hattâ bu koçların ipleri de vatan
daş tarafından verilmektedir. Koç almaktan 
maksat da, koç katımı mevsimindeki yararı da
ha fazla artırmak için. Ama vatandaş bunları 
ödiyecek kadar mahsul almış veya almamış bu
nun önemi yok. Bu bedel mutlak ödenecektir. 
Aksi halde, bir daha kendisine arazi kiralanmaz. 
Bu arazinin ne kadarı ağanın tapulu malı, ne 
kadarı Devlet arazisi, bunu bilmiyoruz. Ama is
terse, tümü tapulu ollsun, insan haklarına imza 

koymuş Türkiye Cumhuriyeti, 20 nci asırda feo
dal düzene taş çıkartan bu insafsız düzene nasıl 
göz yumabilir. Sonra da sorumlular, Türkiye^de 
ağa yok. Türkiye'de 2 000 dönümden fazla mülk 
sahibi yok diyebiliyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, 
Buraya kadar izahatımızla Türkiye'deki va

him durumun yalnız bir kısmını dile getirdik. 
Şimdi de, 1961 Anayasasının konu ile ilgili mad
delerine birlikte bakalım : 

Özür dilerim, vaktinizi fazla israf etmemek 
için maddenin yalnız ilgili yerlerini okuyorum. 

Madde 18. — Herkes dilediği yerde yerleşme 
hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet ancak, millî 
güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, 
kamu malılarını koruma, sosyal, iktisadi ve ta
rımsal geliştirmeyi gerçekleştirme zorunluluğu 
ile ve kanunla sınırlanabilir. 

Madde 37. — Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır. 
Toprağın genişliğini gösterebilir, 

Devlet kamu ve tüzel kişileri kamu yararı
nın gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını 
peşin ödemek şartı ile, özel mülkiyetde bulunan 
taşınmaz malların kanunda gösterilen esas üze
rinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Çifçi-
nin topraklandırılması, ormanların devletleşti
rilmesi ve orman yetiştirilmesi ve iskân proje
lerinin gerçekleştirilmesi amacı ile ve ilâhir... 
devam etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu iki madde bilhassa 
toprak reformunun ta kendisidir, tarım refor
mu değildir. Ayrıca dikkati çekmek istediğim 
bir nokta var. Bilhassa sayın Başbakan, yerleş
me özgürlüğünden bahis ederken bu kürsüden 
biz bu esaslar içerisinde hareket ediyoruz bu
yurdular. Halbuki buradaki hükümleri asla dik
kate almadılar. Bakın bu son fıkradaki «Tarı
mın gerektirdiği iskân projeleri» vatandaşa bu
radan alacaksınız en verimli bölgeye götürecek
siniz. insan gibi yaşamasını elbette sağlıyaca-
ğız,. O halde, yerleşme özgürlüğü vardır diye, 
dağın başında aç perişan, ağanın veya bir eşkı
yanın eline teslim etmeye hakkımız yoktur, ikti
sadi ve sosyal hayat, adalete tam çalışma esasına 
ve herkez için insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlaması amacına göre düzen-
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lenir. 51, «Devlet kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlıyacak tedbirler alır,» 52, «Devlet halkın di
lediği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına uygun olarak artırılmasını sağ
lamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 

131 nci madde de, aynı konuda, ormanları
mızı aynı şekilde dile getirmektedir. Ancak 
arkadaşlarım bir noktaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Dikkat buyurursanız Anayasada, Hü
kümet, iktidar diye hiçbir şeyden bahsetmi
yor. Devlet, devlet, devlet. Görev devletindir. 
İktidar, devlet yetkisini kullanan unsurlardan 
yalnıa biridir. Eğer iktidarlar, çağdaş düsen 
içinde buraya kadar arz ettiğim, olumsuzluk
ların devamına göz yumarlarsa, iktidardan gay
ri devlet kurullarının, iktidarın üstünde olmı-
yacaklarım düşünmelerini istirham ederim. 

Vatandaşa gelince, zorlandığını artık ra
hatça görüyoruz. 

Bu gerçeklere rağmen iktidarı ne yapı
yor ve ne yapmak istiyor? Şimdi de bunu eleş
tirelim. İktidar görüşü şöyle özetlenebilir: 

«Modern girdilerle birimden alınacak veri
mi artırmak» şeklinde niteliyebileceğimiz, bir 

tarım reformu ile, bütün problemlerin çözüle
bileceğini, anastrateji olarak kabul etmişler-
dL.\ 

Önce tarım reformu diye bir terimi kabul 
etmiyoruz. Türkiye'deki kavram kargaşası için
de, toprak reformunu dejenere etmek için or
taya atılmış bir terim olarak kabul ediyoruz. 

Yararlı olur düşüncesi ile, İtalya toprak re
formu projesinden kısaca bir kaç pasaj arz et
mek isterim. 1959 da Frankfurt'ta yayınlanan 
profesör Manfret Melfort, tarım topraklarının 
dengeleşmesi az topraklıların topraklandırılma
sı tarım sektöründeki işsizlik problemleri tedbir
lerinin alınması, toprak varlığı, köy imarı, işlet
me yapılarının düzenlenmesi için işletmelerin 
toprak yapı faaliyetlerini yeniden düzenlemek. 
işte reform bu. Yeniden düzenlemek. Tarımda 
üretimi artırmak, köylüyü, tarımsal işletmeleri
nin yıllık fert başına düşen geliri yükseltmek. 
Tarımdaki artan nüfusu iş kaynakları bulmak, 
tarım, ürünlerinin pazarlanması imkânlarını sağ
lamak, tarımsal alana sanayiinin yerleşmesini 
gerçekleştirmek. 

I Japonya'dan Avrupa'ya kadar yüzlerce sos
yalist veya demokratik düsen içinde yaşıyan ül
ke tarım ve ekonomilerini sıhhatlendirmek için 
toprak reformu yapmışlardır. Tarım reformu 
değil. 

Sayın Bakanın Karma Bütçe Komisyonunda, 
lüzum gördükleri kadar yaptıkları reform açık
lamalarımdan, bâzı tarım politikasını ve teknik
lerini de kasdettiklermi sanıyoruz. Şimdilik bu 
terim tartışmasını bir tarafa bırakarak, tasav
vurlarının başarı dereceleri üzerinde durmak 
istiyoruz. Hemen şunu belirtelim ki, birim ara
ziden yüksek verim alınmasını reddeden kimse 
yoktur. Birim değerini artırmak ise, modern 
girdi ve bâzı alanlarda Devlet desteklerine ihti
yaç göstermektedir. Bu gerek destek, gerek gir
diler olarak, su, gübre, iyi tohum, makina, kre
di, pazarlama hususlarının gerçekleşmesi şansı, 
birimden alınacak üretimi artırmak için Ada
let Partisi politikasının bunun üzerindeki mü-
essiriyet derecesini araştıralım. Yine resmî do
kümanlara dayanıyorum. Hiç başka bir belge 
kullanmıyorum. 

Sulama: Plânın Topraksu bölümündeki bil
giler şöyle: Türkiyede kullanılan tarım arazisi
nin, 16 milyon hektarı sulanmaya müsaittir. 
1 nci Beş Yıllık Plân döneminde âzami 200 bin 
hektar arazi sulanabilir hale getirilmiştir. Yani 
yılda 40 bin hektar, sulama»-realize edilmiştir. 
16 milyon hektar arazinin sulanması için 400 
seneye ihtiyaç vardır. 

Bu hızı ikinci plân döneminde, iki katına çı
kar dığımısı kabul etsek bile, 200 seneye ihtiyaç 
vardır. Gene plânda, sulanan alanlarda, tekni
ğin gerektirdiği tedbirler alınmadığından, top
rakların çoraklaşması ve verimin düşmesi gibi 
ciddî endişeler ortaya çıkmıştır, denmektedir. 

Demek ki, tarım reformu ile bu konuyu ace
le bir çözüme uğratmak mümkün değildir. 

Gübre: Makinalaşma ve gübrenin yakacak 
olarak kullanılması, tabiî gübrenin kullanılma
sını engellemektedir. Suni gübre kullanılmasın
da, memnuniyet verici bir artış olmasına rağ
men, arzulanan seviyeye ulaşması uzun senelere 
bağlıdır. Önemli olan, gübrenin mevcudiyetin
den daha çok, toprak türlerine göre, hangi cins 
gübreye ihtiyaç duyulduğudur. Bunlar bilinme
den, gübre kullanmanın mahzurları da malûm-

I dur. Kaldı ki, gittikçe artan fiyatlar küçük çift-
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çinin gücünü de aşmaktadır. Makinada da du
rum aynıdır. Büyük bir çoğunluğu, şekil ve ebat 
itibariyle, ekon mik işletme olmıyan toprakla
rın makina ile işlenmesi mümkün olmadığı gibi, 
büyük kütlenin bunları alacak güçleri de yok
tur. Bu girdilerin tedariki, küçük çiftçinin ta
katini aştığı gerçeği yanında, iktidarın ekono
mik felsefesi ile, özel teşebbüsün imal ve ağır 
ulaştırma masraflarından sonra orta işletmele
rin dahi bunları kullanması güçlenmiştir. Güb
re, yurdun en uzak bölgelerine 1965 yılma ka
dar Zirai Donatım Kurumu eliyle kilosu 55 - 65 
kuruşa mal edilirken 1965 ten sonra iki liraya 
kadar fırlamıştır ve karaborsaya düşmüştür. 
Yaş mayvalarm kurutulmasında kullanılan po-
tasanm varili 80 - 90 liradan 200 liraya kadar 
fırlamış ve zaman zaman karaborsaya düşmüş
tür. Ziraat âlet ve makinaları zaten çok pahalı
dır. 

Fiyatları bukadar yüksek girdilerin, üretim 
mallarının fiyatlarına aksetmesi, iç pazardaki 
hayat pahalılığını yaratırken, ihracat alanında 
da, fiyat rekabetine imkân bırakmıyacağını, ge
ne aynı belgeler dile getirmiştir. 

Kredi: Kredilerin küçük işletmelere yararlı 
olması bir yana; dikkat buyurursanız hep kü
çüğü işliyorum, zira büyük kütle buradadır; 
maksat dışı kullanılması suretiyle, küçük çift
çi ağır problemlerle karşı karşıya kalmakta
dır. 

Tohum: Devlet eliyle sağlanan, iyi cins to
hum, çok mahduttur. Bu tohumlar da küçük 
çiftçinin elline geçmemektedir. Üstelik ayrıca 
bir haksız ticaret konusu da olur. Yeri gelmiş
ken son yılların aktüel konusu olan, Meksika 
menşeli tohumdan da kısaca bahsetmek isterim. 
Bilindiği gibi bu tohum irtifa bakımından 0 - 500 
metre yüksek rutubet ve dengeli yağış bölge
lerini sevmektedir. Geçen yll Çukurova ve Ege 
bölgesinde geniş ölçüde ekilmiştir. Bu bölgeler 
pamuk, pirinç, tütün, üzüm, incir ve saire gibi 
sınai ve ihraç malları ekim bölgeleridir. Sonora 
buğdayı ile yüksek verim alındığı takdirde eki
ci buna büyük rağbet gösterirse, döviz sağlıyan 
mallar aleyhine gelişecek demektir. Bu takdir
de ekonomimize zararlı olması üzerinde, şimdi
den durmak gerekir. Mübadele bitkisi olarak 
kullanılması, yerinde olur kanaatindeyiz. Ger
çekte, Türkiye'nin asıl buğday ekim alanları, 
orta ve Güney - Doğu Anadolu Bölgeleridir. Bu-

ralar için henüz yüksek verimli tohum cinsleri 
araştırma safhasındadır. 

Teşkilâtlanma ve fiyat politikasına gelince: 
Teşkilâtlanmamış olan çiftçi ürettiği mala gere
ken değeri bulamamakta, pazar güçlükleri ve 
alivre satışlar sebebiyle çok zaman emeğinin kar
şılığını alamadığı bir yana, Devlet imkânların
dan faydalanamıyan küçük çiftçi, topraklarını 
tefecilere teslim etmektedir. 

Buraya kadar olan açıklama ile, modern gir
dilerin küçük çiftçi kütlesine intikal ettirileme-
mesi ve temeldeki dengesizliğin yarattığı mah
zurları gördük. 

Modern girdilerin, biran için bu pürüzler
den arınarak, gerçekleştiğini kabul etsek bile, 
toprak dağılımındaki dengesizlik, artan hâsı
layı aynı adaletsiz ölçülerle yansıtacağından, 
yeniden sorunlar yaratmakta devam edecektir. 
O halde sorun toprak dağılımındaki dengesizlik
tir. 

Tarım kesiminin görevi, üretimi artırmakla 
beraber, sosyal ve ekonomik dengesizlikleri de 
bertaraf etmektir. Bu dengesizliğin temel unsu
ru da, toprak dağılımındaki adaletsizlik oldu
ğuna göre, toprak rejiminin düzeltilmesi, kendi
liğinden birinci plâna geçer. îşte bu zaruret 
toprak reformunu gerektirmektedir. Hemen şu
nu ifade edeyim ki, toprak reformunu, toprak 
dağıtımı şeklinde anlıyan, veya kasden sorunu 
buraya çekmek istiyenlerle, tartışacak tek ko
numuz yoktur. Çünkü, 1940 lardan beri, top
rak dağıtımı yapılırken tarımdaki adaletsiz du
rumu ve bozuk düzeni çözemedik. Kalkınmanın 
temelinde sosyal adalet, sosyal güvenlik gibi 
çağ zorunları ve âdil toprak rejimi yattığı gibi, 
herkesi toprak sahibi yapmak ve büyük küt
leyi tarımda bırakmanın mümkün olmadığı da 
bir gerçektir. 

Bizim toprak reformu anlayışımız şudur : 

1. Tarımda, gelir dağılımının anakaynağı 
olan, toprak dağılımının düzenlenmesi, yani bü
yük topraklarla küçük topraklar arasında ve 
bölgesel özellikleri dikkate alan, bir dengenin 
kurulması. 

2. Toprak hukukunu, sağlam esaslara bağ
lıyarak, işletmelerin parçalanmasını ve büyü
mesini mâkul hadlerde önlemek. 

3. İşletme zayiatını önlemek için, küçük 
parçaların, yerine göre münferit veya toplu 
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özel mülkiyet esasına göre, ortak isletilmesini 
sağlamak. Yani, kooperatifler içinde birleştire
rek ortak isletmeler haline getirmek. 

4. Böylece, meydana gelecek ekonomik ta
rım ünitelerinin, Devlet himayesi diyebileceği
miz bir anlayışla ve üretimden tüketime ka
dar örgütlenerek, verimli ve dengeli bir üre
tim topluluğu haline getirmek. 

İşte bundan sonra, teknik işletme ve modern 
girdilerin bu kanallarla, tarıma sokulmasını 
sağlamaktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu anlayışla yapılacak bir toprak reformu 

değil yalnız tarım kesiminin, Türkiye'nin top-
yekûn kalkınması için, yegâne çıkar yoldur. 
Bununla sağlanacak hedefler : Yaygın bir mül
kiyet, dengeli, istikrarlı bir toprak rejimi, yük
sek ve dengeli bir üretim ve asırlardan beri çi
lekeş Türk köylüsünü lâyık olduğu seviyeye çı
karmak ve emeği karşılığında insan haysiyeti
ne yaradır, bir yaşama düşenine ulaştırmaktır. 

Bunun tabiî sonucu olarak da, tüketim gücü 
artan, büyük nüfus gütlesi, bir yandan sanayi 
mamullerine iç pazar, öte yandan artan serma
ye kaynaklarının, sanayi alanına yönelmesi im
kânlarını sağlryarak, kalkınmamızın hızla ger
çekleşmesinde sektöre düşen görevi ancak ye
rine getirmiş olacaktır. 

Elbette üretimden tüketime kadar teşkilat
lanma suretiyle üreticinin emeği değerleneceği 
gibi, tüketici kütle de daha ucuz ve yeteri ka
dar satmalına imkânlarına ulaşmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu konuda karşı görüştekilerle, küçük bir 
ihtilâf kapısını da kapamak isteriz. Onlar, da
ğıtılacak toprak bulunmadığını, ileri sürerler. 
Resmi kaynaklara dayanarak, toprak varlığı
mızı ortaya koyalım, Millî Emlâk Müdürlüğü 
1968 kayıtlarına göre 14 milyon dönüm Hazine 
arazisine sahiptir. 3,76 milyon dönüm, 14 bin 
köyün kadastro çalışmaları sonunda Hanine 
arazisi tesbit edilmiştir. Plânda 24 milyon dö
nüm ıslah edilerek, tarıma elverişli hale getiri
lebilecek ve halen bir kısmı kullanılmakta olan 
toprak varlığımız da mevcuttur. Dublikasyon-
ları heıa'^a katarak ihtiyatlı davranmak istiyo
rum, fakat bu rakamlar tahakkuk ettiği tak
dirde 40 milyon dönüm daha, toprak varlığımız, 
olduğunu görürüz. Ortalama çiftçi ailesi başına, 

200 dönüm toprak verilse 200 bin çiftçi ailesi 
toprağa kavuşturulmuş olur. 

Büyük işletmelerden, bedeli mukabilinde 
sağlanacak arazi miktarı da ciddî bir yekûn tu
tabilir. Bu açıklamadan sonra reforma yeteri 
kadar toprağımız yoktur demek, gerçekleri in
kârdan başka bir anlam taşımaz. 

Hazine arazilerinin haksız bir tasarrufu ve 
bâzı bölgelerde, zora dayanan kullanma şekli 
de, tarım kesiminde ciddî problemlerin kaynağı 
olmaktadır. Misal olarak; 

Erzurum çevresinde : 26 dönümlük bir bel
ge ile 5 400 dönümlük, 

Erzurum çevresinde : 4 dönümlük bir belge 
ile 5 800 dönümlük, 

Erzurum çevresinde : 5 dönümlük bir belge 
ile 15 000 dönümlük Hazine arazisi, 

Hakkâri çevresinde : 6 000 dönümlük Hazi
ne arazisi, Yüksekova'da. 

Orta - Anadolu'da : 9 - 10 bin dönümlük Ha
zine arazisi bâzı siyasilerin desteğiyle, çeşitli 
ihtilâf ve zorlamalara rağmen halâ bir zorlu 
kişinin, haksız tasarrufu altındadır. Nihayet 
Batıda Antalya, Söke ve Çanakkale çevrelerin
deki bir çok örneklerine Torbalı'nın Atalan kö
yündeki, olaylara sebebiyet veren, haksız tasar
ruflar, mal müdürü ve kaymakam tarafından da 

| doğrulanarak, belgelenmiş örnekler arasına gir-
| mistir. 
! Devlet malı yağması ve güçlünün güçsüzü 
j ezmesi gibi, vahim olaylara seyirci kalmanın 

suçluluğunun ağır bedellerle ödenmemesini te-
i meııni etmekle yetineceğim, 

Son uc olarak; 1945 yılından beri, toprak 
dağıtımına devam etmekteyiz. Dağıtılan top
rakların büyük bir kısmı, sahiplerinin elinden 
çıkarak, güçlü kişilerin topraklarma eklenmiş
tir. Eğer bu çalışmalar, dağıtım yerine, toprak 
reformu anlayışı içinde yapılabilseydi, bugün 
bu konudaki tartışmalar olmıyacağı gibi, Türk 
ekonomisi de, a gelişmiş ülke olmak bedbahtlı
ğından kurtulmuş olacaktı. İktidar Partisi bu 
gerçekler karşısında 1965 teki «toprak refor
munun şerefi bize ait olacaktır» beyan ve taah-

İ kütlerine dönerlerse, bunu mutlu bir hizmet öla-
İ rak ka-rşılryacağıs, Eğer bu görüşe iltifat et-
İ memekte ısrar edeceklerse toprak dağıtımını 
I durdurarak, siyasi hayatlarının kendilerine ve-
\ receği en büyük bir şansı heba etmemelerini, 
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bir defa daha hatırlatmaktan kendimi alama
dım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Maruzatıma burada son verirken Türk Dev

letinin bekasının dünya ulusları ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olmanın çağdaş 
görüş ve teknolojiye uygun bir sıra reformlar
la mümkün olacağı kanaatimizi bir defa daha 
teyidetmek isteriz. Hiç şüphesiz toprak refor
mu bunların temelini teşkil edecektir. 

Bu şerefli hizmetin öncülüğünü, çilekeş 
Türk köylüsünün yüzünü güldürmek ve hattâ 
Türk toplumunun kaderini değiştirmek sure
tiyle tarım teşkilâtımızın aydın ve yurtsever 
evlâtlarından beklediğimizi ve başaracakların
dan. asla şüphemiz olmadığını arz etmek iste
rim. Hepinizi saygı ile selâmlarım (ortadan ve 
soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET FAİK 

ATAYURT (Uşak) — Muhterem Başkan, Sayın 
senatörler; Tarım Bakanlığı ve bağlı genel mü
dürlüklerin 1969 malî yılı genel ve katma büt
çe taşanları üzerinde, A. P. Cumhuriyet Sena
tosu grupunun; düşünce, görüş, teklif ve te
mennilerini arz ve izah etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bu konuya ilişkin sözlerime başlarken, yü
ce Cumhuriyet Senatosunu, grupum adma, en 
derin saygılarımla selâmlıyorum. 

Münhasıran Tarım Bakanlığı ve bağlı ge
nel müdürlüklerin bütçe tasarılarını ilgilendi
recek olan mâtuzatımız, hiç şüphesiz, 

I - Esas itibariyle; 
A) Bütçelere-, genel bütçede ve Tarım Ba

kanlığı içinde düzenlenerek ele alman ve müç-
temian bir tek bütçe halinde mütalâa edilen, 

1. Ziraat (ZİGM) ve 
3. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ge

nel Müdürlükleri (ZMZKGM) ile 
4, Pamuk îşleri Müdürlüğü (PİM) ve 
B) Bütçesi, hususiyeti icabı, genel bütçe

de gözüken ve ayrıca incelenen Devlet Meteoro
loji îşleri Genel Mürürlüğü (DMÎGM) ve, 

C) Bütçeleri, katma bütçeler olarak ayrı 
ayn işlem gören, 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇGM) ve 
2. Orman Genel Müdürlüklerini (OGM) 

sadece, anahatları itibariyle kapsıyacak ve fa
kat, aynı bakanlığa bağlı olmakla beraber, 

II - Ayrı birer iktisadi devlet teşekkülü hü
viyetinde olup müstakil sermayeleri bulunan, 

A) Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
(TZDKGM) (Adapazarı müessesesi dâhil), 

B) Yem Sanayii T. A. Ş. (YSTAŞGM), 
C) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 

(TSEKGM) ve 
D) Türkiye Yapağı ve Tiftiş A. Ş. Genel 

Müdürlükleri (TYTAŞGM) ile 
E) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü 

(AOÇM) ve 
III - Yukardaki bu kuruluşlardan bâzıları

nın, taşıdıkları karakteristik özellik, görev ve 
hizmetleri dolayısiyle bünyelerinde ayrıca teş
kil edilmiş olan döner sermaye müesseselerini 
tabiatiyle ve bizzarure kavramıyacaktır. 

Birinci bölüm 
Türkiye tarımına genel bakış 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; her 
şeyden önce Türkiye tarımına kısa bir genel 
bakışta bulunulması, her halde lüzumlu ve fay
dalı olacaktır. 

I - Türkiye tarımında mevcut kaynak ve 
imkânlar : 

A) Arazi ve kullanılışı : 
Genel alanı 78.1 milyon Ha. olan memleke

timiz; tarım potansiyeli bakımından, arazi 
varlığı itibariyle oldukça güçlü ve elverişli 
kaynak ve imkânlar içerisinde bulunmaktadır. 

Filhakika, Türkiye'de tanma elverişli arazile
rin hemen hemen tamamı kültüre açılmıştır. 
Bu itibarla, ekli topraklar marjinal sınırına 
ulaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle üretimi 
artırabilmek için, yeni teknolojilerin adapte 
edilmesi, üretimde kullanılan girdilerin (im-
put) artırılması ve daha entansif bir tanma 
geçilmesi zaruridir. 

Gerçekten Türkiye tarımında üretim, arazi 
kullanılışında meydana gelen değişiklikler ve 
beher hektar arazi için sağlanan girdilerin 
mütemadiyen çoğalması neticesi, gittikçe art
maktadır. 

Topraklarımızın takriben 1/3 ü (26.4 milyon 
Ha.), ürün yetiştirmek maksadiyle kullanıl
makta ve bu kısım; tarla ürünleri sahasını 
(15.5 milyon Ha.), nadan arazi (8.5 milyon 
Ha.), bağları (0.8 milyon Ha.) meyve ve seb
ze bahçelerini (0.9 milyon Ha.) ve zeytinlikleri 
(0.7 milyon Ha.) kapsamaktadır. 
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Topraklarımızın geri kalan 2/3 ü ise, ça
yır - mera (28 milyon Ha.) ve orman arazisi 
(Son zamanlarda 18.2 milyon Ha. gösterilen 
10.6 milyon Ha.) ile ürün getirmiyen arazi ve 
göl, nehir, yol ve parklardan (13.1 milyon Ha.) 
ibarettir. 

1950 yılından sonra traktör kullanılmasının 
artması ile ekseriyetle çayır - mera ve kısmen 
mevzuat bakımından orman sayılan bâzı saha
lar açılmış ve ekili ve nadas araziyi içine alan 
tarla arazisi genişlemiştir. Ekili ve nadas 
arazi; 1938 - 1966 yıllarını kapsıyan 28 yıllık 
devrede % 82 civarında artış göstermiştir. 

Halen üretim yapılan marjinal tarım arazi
sinden; tarıma elverişli olmıyanlarınm yavaş 
yavaş asıl ve doğru kullanış maksatlarına tah
sisi suretiyle, bu sahanın gelecekte muhtemelen 
daraltılması zarureti ile karşılaşılabileceği key
fiyeti, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken 
problemlerdendir. 

Diğer taraftan; gelişen kültür metotlarının 
uygulanması, lüzumlu rutubetin toprakta mu
hafaza edilebilmesi imkânlarının kolaylaşması 
ve sulamanın devamlı ve yoğunlaşması sure
tiyle de, nadasa bırakılan arazi miktarının, 
gittikçe azaltılabileceği tabiîdir. 

Bugün ziraat yapılan arazi vüsatinin, (24 -
26 milyon Ha.) arasında değiştiği kabul edil
mektedir. 

Halen 2 - 4 milyon Ha. kadar olduğu belir
tilen bağ ve bahçe alanları; 1948 - 1966 yıllan 
devresinde, nispî ve devamlı artışlar göstere
rek % 58 oranında genişlemiştir. Aynı dev
rede, nüfus artışı, halkın yaşama seviyesinin 
yükselişi, dış ticaret gelişmelerinin devam et
mesi ve iç ve dış pazarlarda talebin artışı gibi 
nedenlerin yardımı ile, meyve ve sebze bahçe
leri 1/4, bağlar 1/2 ve zeytinlikler ise 2 misli 
çoğalmıştır. 

1938 yılında 41 milyon Ha. olan çayır -
mera arazisi, 13 milyon Ha. azalarak 1966 yı
lında 28 milyon Ha. a düşmüştür. Bu azalma, 
1950 yılından sonra çayır - meraların tarla 
haline getirilmesi suretiyle çok hızlanmıştır. 

Büyük ekseriyeti Devletin veya köylerin 
mülkiyetinde olan çayır - meraların; aşırı ot
latma ve koruma, imar, ıslah ve bakım yeter
sizliği gibi nedenlerle verim güçleri azalmıştır. 

Münhasıran ve sadece tabiî yetişme muhiti 
sınırları içinde bâzı değişik değerlerle ifade 

olunan orman sahası; ağaçlandırma program
ları tatbikatının olumlu sonuçlarına rağmen, 
henüz daha fiilî ve hissedilir derecede bir ar
tış kaydedememiştir. 

Göl, bataklık, nehir, taşlık, kayalık, yol, 
demiryolu, şehir, kasaba, köy, park ve endüs
tri merkezi gibi alanları içine alan ürün getir
miyen topraklar da, 1948 yılından bu yana 
% 2.8 oranına tekabül eden 373 bin Ha. lık 
azalma olmuştur. Şüphesiz şehirleşme, endüs
trileşme, yol ve kanal inşaatı ve parkların 
genişletilmesi neticesinde bu alana bâzı ilâveler 
olmuş ve fakat tarımsal maksatlar için yapılan 
direnaj ve ıslah ameliyelerinin kazandırdığı 
arazi, bu alandan çıkarılmış ve ancak bu ve di
ğer yollarla kazanılan sahalar tabiatiyle tarım 
arazisine eklenmiştir. 

Buraya kadar olan mâruzâtımızdan kolay
ca istidlal olunabileceği üzere, Türkiye; Ko
münist Çin ve Rusya bir tarafa bırakılırsa, 
işlenen arazi varlığı bakımından dünyada 8 nci 
ve çayır - mera bakımından da 16 ncı sırayı 
işgal etmek suretiyle, küçümsenemiyecek bir 
kaynak, imkân ve zenginliğe sahiptir denilebi
lir. 

B) Su ve sulama imkânları, 
Yapılan araştırma ve etütler, Türkiye'nin; 

116 milyar M3. yerüstü ve 30 milyar M3. yer 
altı olmak üzere 196 milyar M3 su potansiyeli
ne sahibolduğunu göstermektedir. 

Mevcut su kaynakları ve topoğrafik özellik
ler; şimdilik, 6 - 7 milyon Ha. arazinin sulama
ya elverişli; 1. 5 - 2 milyon hektar sahanın ha
len sulanabilmekte ve 4,5 - 5,5 milyon Ha. ala
nın da sulanacak olduğunu ve bu miktarların 
ileride daha da genişlemeye ve gelişmeye 
müsteit bulunduğunu göstermektedir. 

Memleketimizde tatbik olunan tarımsal su
lamada, henüz yer üstü su kaynaklarının tak
riben 12 milyar M3 . ünden ve yer altı su kay
maklarının ise, en cüzi bir kısmından istifade 
edilebilmektedir. 

C) Eko - Klimatolojik imkânlar, 

Memleketimizde, tropik iklim müstesna, her 
türlü iklim şartlarının; çeşitli tarımsal ürünler 
elde etine imkânlarının; piyasa değeri yüksek 
ve birim araziden elde edilen gelirin fazla ol
duğu geniş bir ürün varyasyonunun ve şimdi-
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ye kadar ele almmıyan işletme balıkçılığın ge
liştirilmesi kolaylıklarının mevcut bulunduğu 
nadir ülkelerdendir. 

D) üretimde verimi artırmak imkânları 
Diğer taraftan memleketimizde, tarımsal 

alanda şimdiye kadar bâzı önemli merhaleler 
aşılmış olmakla beraber, henüz birim sahadan 
alınan verim, Kuzey - Batı Avrupa ülkelerin
den 3 - 4, Orta Avrupa ülkelerinden 2 - 3 ve 
Akdeniz ülkelerinden ve özellikle italya'dan 
1. 5 - 2 misli daha azdır. 

Verimdeki bu düşüklük; hayvan ve hay/an
sal ürünlerde, bitkisel ürünlerden daha faz
la ve belirlidir. 

Ancak; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
(İBYKP) ile yıllık programlarda öngörüldü
ğü şekilde, iyi bir ekonomi ve tarım politika
sı». uygulandığı takdirde, esasen artış istikâ
metinde gelişmekte olan tarımsal verimin, da
ha kısa zamanda belirli hedeflere ulaşması 
imkânları mevcuttur. 

E) Hayvancılıktaki imkânlar, 
Halen toplam tarımsal gelirin % 30 u oranın

da olup, bunun % 65 - 70 oranına çıkarılması 
kaynak ve imkânları vardır. 

Gerçekten artış istikâmetine tevcih edilmiş 
bulunan hayvancılıktan bu oranda bir gelir 
sağlıyabilmesi için; çeşitli hayvancılık problem
lerinin çözümlenmesi, işletmelerdeki hayvan
ların yem ihtiyaçlarının, o işletme içinden el
de edilmesi ve sanayi yemlerinin kullanılması 
gibi tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 

F) Ormancılıktaki imkânlar 
Ciddî ve şümullü problemleri olduğu bili-

linen ormancılığımızdan daha iyi ve geniş çap
ta faydalanabilmesi bakımından; entegre bir 
işletme sistemi içinde, entansif orman işletmeci
liği yapılması ve modern orman ürünleri sa
nayiinin kurulup geliştirilmesi suretiyle yeni 
kaynak ve imkânlar sağlanmasının kabil oldu
ğu anlaşılmıştır. 

G-) Balıkçılıktaki imkânlar, 
Diğer taraftan memleketimizin deniz, göl, 

akarsu, baraj gölü ve göletleri, balıkçılık işlet
meleri bakımından elverişli olduğu, gibi, açık 
deniz balıkçılığı da, kalkınmamız için, müsait 
ve verimli kaynak ve imkânlar göstermekte
dir, 

H) insangücü imkânı, 
Türkiye'de, tarımsal nüfusun genel nüfusa 

oranı yüksek ve mutlak tarımsal nüfus, top
rak kaynaklarına göre fazladır. 

Filhakika bu husus, Türkiye ekonomisinin ve 
tarımının başlıca problemlerindendir. Bunun
la beraber durum, tarımsal kaynak ve imkân
lar zaviyesinden mütalâa edildiğinde; ekstan-
sif tarımdan entansif yani yoğum tarıma ge
çişte her zaman için yeteri kadar insangücünün 
bulunduğunu göstermesi bakımından önemli bir 
unsurdur. ? 

II - Tarımı etkiliyen faktörler, 
Bütün bu kaynak ve imkânlara mukabil 

Türkiye tarımında, öteden beri potansiyelin 
gelişmesini smırlıyan bâzı tabiî kökleri mazi
ye dayanan sosyal ve ekonomik ve idari ve tek
nik faktörlerin mevcudiyeti de bilinmekte ve 
gerçekten bunlann olumsuz etkilerinin sürat
le izale ve bertaraf edilmesine dikkat, itina ve 
büyük gayretler gösterilmektedir. 

Şimdi bu sınırlayıcı faktörlerden başlıcala-
rı üzerinde kısaca duracağız. 

A) Tabiî faktörler, 
1. Arazi ve toprak, 

Memleketimiz arazisi genellikle dağlıktır. 
Türkiye, ovalar bakımından, dağlık bir ülke 
olarak gösterilen İtalya'dan çok daha az bir ala
na sahiptir. 

Topraklarımız, bitkisel üretim için lüzumlu 
unsurlar bakımından, asırlarca sömürülmüş 
ve bakımsız bırakılmıştır. Topraktan daima 
alınmış ve fakat onun ihtiyaçları verilmemiş
tir. 

Daha eski devirlerde zaman zaman yapılmış 
orman ve mera açmacılığınm ve tabiî vejetas
yon örtüsünün kaldırılmış bulunmasının sebe-
bolduğu erozyon; süratle önlenmeye çalışılan 
maziden müntakil bilgisiz arazi kullanma ile, 
bir hayli artmıştır. Çayır - meraların daraltıl
mış olmasına rağmen, hayvan mevcudu artmıştır. 
Düzenlenmeye gayret edilen gelişi güzel ve aşı
rı otlatma çayır - meraların bozulmasını intiçet-
miştir. 

Meralarımız genellikle kurak iklim ve step 
meralarıdır. Birçok bölgelerde meralardaki ye
şil ot; pek kısa bir süre için yerinde kalabildi
ğinden, buralarda yeşilliği takibeden göçebe 
hayvancılığı hâkim olmuştur, istikbalde t$ma-
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men önlenebilecek olan aşırı otlatma, bitki flo
rası zenginliğini kaybettirmiş ve ahır hayvan
cılığına geçiş temposunun henüz gereken sürat
le gelişememiş olması, meraların fena ve verim
siz şartlar altında kalmasına âmil olmuştur. 

Düzenlenmesine gayret ve itina edilen ziraat, 
hayvancılık ve ormancılık alanları; henüz kesin 
ve tam bir ayırıma kavuşturulamamıştır. 

Sulanması için tedbirler alınan ve sulanan 
araziye eklenecek olan mütebaki sulanabilir 
4.5-5.5 milyon hektar arazinin sulanmasının 
gerçekleştirilmesi halinde dahi, 19-20 milyon 
Ha. kadar arazi, muhtemelen kuru ziraat 
şartları altında kalacaktır. Buna 28 milyon Ha. 
mera sahası eklendiğinde, 47 - 48 milyon hektar
lık sahada kura ziraat metotlarının uygunlan-
ması gerekeceği anlaşılır. Bu sebeple, înıru zi-
raatte, ancak, sen zamanlarda üzerinde ısrarla 
durulan, çalışılan ve uygulanmaya başlanan ve
rimi artırıcı şayanı tevsiye tedbirlerin daha çok 
yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, Alüvyon Delto ovalanndaki dranaj 
işleri ile çorak toprakların ıslahında, büyük ve 
önemli ekonomik ve teknik problemler bulun
duğu bilinmekte ve üzerinde çalışılmaktadır. 

2. iklim. 
Bilindiği üzere Türkiye'de tarım; geniş ölçü

de tabiî hava şartlarına bağlıdır. 

Tarımsal üretim bakımından iklimimizin; çe
şitliliğine ve binnetice bize türlü ürünler yetiş
tirme imkânları bahşetmiş olması mııhassena-
tına mukabil, bâzı ve özellikle üzerinde ayrıca 
durulması icabeden kuraklık gibi menfi ve sınır
layıcı mahsurları da vardır. 

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları; Akdeniz 
iklimi karakterindedir. 

Orta - Anadolu illerinin etrafındaki 2 nci ke
mer olan geçit bölgesinde vejetasyon devresin
deki yağış, daha yüksek ise de, aylar içindeki 
bölüşüm, muntazam değildir. 

B) Sosyal ve ekonomik faktörler, 
1. Tarımsal nüfus 
Tanm kesiminde çok fasla gözüken nüfusun, 

diğer alanlara ve özellikle sanayi sektörüne ak
tarılması bakımından, plân ve programlarda ön
görülen tarımsal nüfusun % 0.5 - 2 oranında 
azaltılması süratinin, ileride daha da artırıla
bileceği ve durumun gittikçe etkili bir tempo 
ile normale irca edileceği düşünülmektedir. 

Bu meyanda çiftçinin; teşebbüs kabiliyetinin, 
ekonomik ve tarımsal zihniyet ve anlayışının da
ha fazla geliştirebileceğinin ve gerçekten de 
gelişebileceğinin kabulü iktiza etmektedir. 

2, Genel ekonomik şartlar. 
Millî kalkınma hamleleri içinde olan mem

leketimizde, gelişmekte bulunan ekonomilerin 
bütün karakteristikleri mevcut olup millî gelir 
düşük, ekonomi henüz birinci derecede tarıma 
bağlı, endüstri gerektiği şekilde gelişememiş, 
köylü ve çiftçi nüfus oranı yüksek, nüfus ar
tışı süratli, ihracatının hemen hemen % 80 i ta
rımsal ürünlerden ibaret, kalkınma bölgeler ve 
sektörler itibariyle dengelenme istikâmetine yö
nelmiş, gelirlerin muadeletinin düzenlenmesine 
son zamanlarda başlanmıştır, 

Tarımsal problemlerin çoğu; ekonominin ge
nel şartlarına tabi bulunmaktadır. 

3. Temel j^apı durumu. 
Türkiye'de temel yapı ile ilgili hizmet ve ku

ruluşlar, kökleri mâzij'-e ait nedenlerle yeter
siz olup, ancak bunlar, şümullü, plânlı ve dü
zenli olarak son yıllarda ele alınabilmiştir. 

Yol, içme suyu, irtibat ve muhabere vasıta
ları, münakale, elektrik, ilkokul ve sağlık gibi 
temel hizmetler, ise ikametine ve keklere tevcih 
edilmiş olmakla beraber henüz yetersiz bulun
makta ve köylerin kuruluş yerlerinin çokluğu 
ve dağınıklığı, bu hizmetlerin kısa sürede ta
mamlanmasını engellemektedir. 

4, Tarım işletmelerinin bünyesi : 

Tarım işletmelerindeki tarihsel ve gelenek
sel bünye bozuklukları, işletmelerin ve ortak
çılık müessesesinin yeniden düzenlenmesi gibi 
konulara ilişkin hususlar, esas itibariyle, ta
rım reformu ile ilgilidir. 

Orta Anadolu'da sert ve soğuk ve bazan kar
sız bir Kıştan sonra (Haziran - Ekim) ayları 
devresinde, hemen hemen yağışsız geçen bir 
yayla iklimi görülür. Bu iklim; hâkim olduğu 
Orta ve Güney - Doğu - Anadolu arazisinin 2/3 
ünden fazlasını kaplar. 

Doğu - Anadolu'da daha uzun ve sert bir 
Kışı; kısa bir vejetasyon devresi takibeder. 

Yaz kuraklığı; sulu ziraat şartlan dışında, 
düşük verimliliğin başlıca sebebidir. | 
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Gelir düşüklüğünün asıl sebepleri; tarım 
reformunun şümullü ve çok yönlü tedbirleri ve 
buna yardımcı diğer çareler ile bertaraf edil
mekle beraber, şüphesiz ayrıca; sanayiin ge
liştirilmesi, yüksek verim, Devlet himayeleri 
(Sübvansiyonlar), hibeler, koruyucu fiyat po
litikaları takibi gibi diğer tedavi metotlarına 
başvurulmak suretiyle daha faydalı ve etkili 
şekilde izale olunma istikametine yönelinmekte-
dir. 

5. Tarımsal yatırımlar : 
Plân, program ve bütçe imkânları çerçeve

sinde ve oldukça geniş çapta ele alman tarım
sal yatırımların, üretimi sınırlamaması bakı
mından şüphesiz gittikçe artacağı ve büyüye
ceği ve ayrıca; sulama, araştırma, yayın, eği
tim, erozyonun kontrolü, toprak muhafaza ted
birleri, araziden daha iyi faydalanma, tarım
sal yapı, ekipman, plantasyon, tohumluk, da
mızlık, gübre, yem, ziraat alet, edevat ve ma-
kinaları, zirai ilâç gibi alanlardaki resmî ve 
özel sektör yatırımlarının daha da çoğalması, 
hızlanması, temadisi, teşviki ve himayesi isti
kametlerinde gayretler gösterildiği belirmek
tedir. 

c) İdari ve teknik faktörler : 
1, Tarımsal kuruluşlar : 
Tarımın ekonomik ve teknik icapları; çe

şitli, Devlet ve çiftçi kuruluşlarını zorunlu kıl
maktadır. 

Modern ve ileri anlamda tarım için, mev
cut kamu kuruluşları sayısı halen yeterli gö
rülmekle beraber, bunların, fonksiyonlarını da
ha iyi ve süratli yapabilmeleri bakımından, 
teçhiz ve takviye .. edilmeleri, geliştirilmeleri, 
karşılıklı etki ve ilişkilerinin düzenlenmesi is
tikametindeki çalışmalara daha fasla hız ve
rilmesi ve öncelik tanınması gerekmektedir. 

Köye giden hizmetlerdeki verimliliğin ge
niş ölçüde artırılabilmesi için şüphesiz; orga
nizasyon, sevk, idare ve koordinasyona ve 
özellikle tarımsal teknolojinin yerleşmesine 
gittikçe daha fazla dikkat ve itina edilmekte 
ve çiftçilerin teşkil edeceği ziraat odaları, koo
peratifler, birlikler, dernekler, ortaklıklar ve 
benzeri kuruluşlarla ilgilenilmekte ve işbirliği 
yapılmaktadır. 

2. Tarımsal teknoloji : 
Tarımsal teknolojiye ilişkin bulunan; tarım

sal faaliyetlerin geliştirilmiş şekillerinin uy-

gulnması ve üretim araçları ve girdilerin kul
lanışlarının bilinmesi ile araç ve girdilerin 
nicelik ve niteliklerinin öğrenilmesi hususları
nın, çiftçiye ve sahaya daha kısa zamanda in
tikali ve yayılması için sarf olunduğu bilinen 
gayretlerin gittikçe yoğunlaştırılması gerekece
ği tabiîdir. 

Şüphesiz düzenlenmeleri önemle ele alınmış 
olan ve halen takriben % 80 i yakıt olarak 
sarf edilen ve alınmakta olan tedbirlere göre 
yakında istimalinden vazgeçileceği ümidolu-
nan çiftlik gübresinin, tarımsal üretim için 
kullanılması; kimyevi gübre, sertifikalı ve 
kontrollü tohumluk ve sanayi yemi üretim ve 
istimalinin artırılması; hayvan sayısının azal
tılması ve fakat verimlerinin yükseltilmesi, zi
rai mücadele imkân ve alanının genişletilmesi, 
yerine modern zirai alet ve vasıtaları ikame 
edilmek suretiyle yakında tamamen tasfiyesi
ne gayret olunan (öküz, karasaban ve döven) 
üçlüsünden daha kısa zamanda sarfınazar edil
mesi; zirai araçların modernleştirilmesi; uygun 
takat ve kapasitelerde traktör, biçer - döver, 
toprak işleme, ekim, ha^at ve tohum temizle
me makinalarının çoğaltılması, sulama ekip
manlarının artırılması; yeni soğuk tekniği te
sisleri kurulması ve ambalaj tekniği ve im
kânlarının geliştirilmesi gibi önemli tarımsal 
teknolojik eksikliklerin daha kısa sürede gide
rilmesi lüzum ve zarureti bilinmekte ve takdir 
ve kabul edilerek, şümullü ve plânlı şekilde 
harekete geçilmiş bulunmaktadır. 

III - Tarımda ekonomik potansiyel : 
Tarımsal potansiyel; çeşitli metot ve ka

bullere göre hesaplanabilmektedir 

Toprak kaynaklarına göre tarımsal potan
siyelin hesaplanabilmesi için; temel toprak 
etütlerinin yapılması ve arazinin sınıflandırıl
mış olması gerekir. Ancak; memleketimizde, 
bu konu üzerinde yapılmakta olan çalışmalar 
henüz ikmal edilemediği için, tarımsal potan
siyel, toprak kaynaklarına göre hesaplanama-
maktadır. 

Diğer taraftan tarımsal potansiyel, toplam 
üretime göre ifade edilebilirse de, bunun tah
min ve takdiri için önceden kabulü icabeden 
toprak, iklim, ürünlerin cins, nev'i ve sırası 
ve teknik ve ekonomik şartlar ile bunların muh
temel inkişafları gibi unsurların, memleketi-
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miz şartları bakımından, objektif olarak tes-
bit ve değerlendirilmesine henüz imkân görüle
memektedir. 

Bununla beraber tarımsal potansiyelimizin; 
bâzı tabiî şartlan memleketimize benziyen ve 
meselâ bir Akdeniz ülkesi olan italya'nın veya 
emsali diğer bir ülkenin beher hektar zi
raat arazisinden sağladığı ortalama yıllık ge
lire kıyasen de tahmin ve takdir edilmesinin 
mümkün ve kabil olabileceği ifade edilmektedir. 

Nitekim, bu konuda yapılmış olan bâzı 
tahminler, tarımsal potansiyelimizin; 25 mil
yon He. ziraat arazisi için, italya ile aynı tek
nolojik seviyeye ulaşıldığı takdirde, beher 
hektardan 3 000 - 4 000 lira gelir alınmak su
retiyle yılda 75 - 100 milyar liraya ulaşacağını 
göstermektedir. 

Bu itibarla tarımsal gelirimizin, ileride git 
tikçe ve önemli miktarlarda arttınlabileceği-
nin şimdiden göz önünde tutulması gerekmek
tedir. 

Diğer taraftan bâzı tarımsal otoriteler ta
rafından, kalkınma plân ve programlarında 
tanın sektörü için öngörülen yıllık % 4.2 - 4.6 
oranlanndaki artışlarla, 1963 yılından itibaren 
34 yılda normal olarak böyle bir seviye ve mer
haleye vâsıl olabileceğimize ve fakat bu hızın 
% 5 e çıkanlması halinde ise, sürenin 27 yıla 
inebileceğine işaret olunmaktadır. 

Şüphesiz, 15 yıllık perspektif içinde kalkın
ma plân ve programlan, plân hedef ve strate
jisi ve tarım politikası icabı, tarım sektörün
deki yıllık gelişme hızının; yıllık nüfus artı
şının üstünde olan % 4.2 - 4.6 oranlannm altına 
düşürülmemesini öngörmüştür. 

ikinci bölüm 

Türkiye tarımında gelişme 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye tanmında gelişme konusu üzerinde 
bir nebze tevakkuf etmek istiyoruz. 

I - Plânlı dönemde gelişme seyri : 

A) Tanm politikası ilkeleri : 

BBYKP nmda bir bütün olarak yer alan 
ve alt sektörleri ayn başlıklar altında incelen
miş olan tanm sektörü, İBYKP nmda bundan 
farklı olarak, bir genel kısım ve onun altında 
bitkisel üretim, hayvancılık, toprak ve su 

kaynaklan, su ürünleri ve ormancılık ayn bi
rer alt sektör ve daha aynntılı olarak tesbit 
edilmiştir. 

Su ve toprak kaynaklan, ilk defa, ayrı bir 
başlık altında İBYKP nmda yer almıştır. 

1968 -1972 yıllan dönemini kapsıyan İBYKP 
nındaki tarımsal politika ilkeleri, 1963 - 1967 
yıllan dönemine ait BBYKP nmdaki 4 noktayı 
da ihtiva ederek dokuz esasa müncer olmuştur. 

Bunlar; 

1. Hava şartlarına bağlılığı azaltmak, 
2. Ekonominin gelişmesine destek olmak, 
3. Gıda maddeleri ithalatına ihtiyaç bırak

mamak, 
4. Tarımsal bünyeyi düzenlemek, 
5. Beslenme dengesini düzenlemek, 
6. Sosyal amaçlara hizmet etmek, 
7. Tanm teknolojisini geliştirmek, 

8. Kaynaklann dengeli kullanılmasını te
min etmek ve 

9. Tarım reformuna ait tedbirler dizisini 
gerçekleştirmek sekimde açık hale getirilerek 
gelişmiş ve ayrıca alt sektörlere ait politika il
keleri de, kendi kısımlarında yer almıştır. 

Şüphesiz bu netice; ileri ve takdire şayan 
bir merhale ve gelişmenin tam ifadesini tazam-
mun etmektedir. 

B) Bütçe durumu : 

Memleketimizde genel olarak tarımsal hiz
met ve faaliyetler, gittikçe genişlemekte ve he
defleri istikametinde gelişmektedir. Millî kal
kınma hamlelerine ve karakterine tamamen 
paralel büyüyen bütçeler içinde tanının hissesi 
de artmaktadır. 

özellikle plânlı devrede, yıldan yıla sistemli, 
muntazam ve millî politika gayelerine uygun 
tezayütler%aydettiği ve her yıl önemli oranlar
da da gerçekleştirildiği anlaşılan tarımsal büt
çe hakkında sadece genel bilgi arzını teminen; 
Tarım Bakanlığı ve bağlı genel müdürlük ve 
kuruluşların 1969 yılına ait genel, katma, dö
ner sermaye ve özel bütçeleri toplamının, aşa
ğıdaki rakamlarda da ifadesini bulduğu veçhi
le, 3,2 milyar liraya ulaştığına dikkati çek
mekle, bu vadideki gelişmelere, kâfi derece. 
de işaret edilmiş olacağı tabiîdir. 
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1969 yılı için milyon Tl. olarak 

1. 

2. 

3, 
4. 

Bütçesi 

Genel Bütçe 
a) Bakanlık Mr. 

b) DMİGM 
Katma Bütçe 
a) DÜÇGM 
b) OGM 
D. Ser. Bütçesi 
İDT Bütçesi 

Cari 

523,2 
481,4 

41,8 
120,5 

10,5 
110,0 

1 212,0 
245,3 

Yatırım 

457,4 
450,5 

6,9 
121,1 
55,0 
66,1 

377,5 
37,0 

Transfer 

62,0 
60,3 

1,7 
4,3 
0,3 
4,0 

11,0 
7,6 

Toplam 

1 042,6 
992,2 

50,4 
245,9 

65,8 
180,1 

1 '600,5 
289,9 

Düşünceler 

(Mr. Teş, ZtGM, VİGM 
ZMZKGM ve PİV) için 

(6 teşkilâtta) 
(5 teşkilâtta) 

Toplam 2 101,0 993,0 84,9 3 178,9 Bakanlık toplamı 

C) Yatırım durumu : 

1963 - 1967 yıllarına ait BBYKP döneminde, 

genel, katma, döner sermaye ve İDT bütçeleri

ne göre yapılmış olan yatırımlar, aşağıdaki ra
kamlarla da gösterildiği üzere, oldukça yüksek 
oranlarda gerçekleşerek küçümsenemiyecek ge
lişmeler kaydedilmiştir. 

1 — BBYKP 2 — BBYKP 

Bütçesi Tatbikat 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Genel 

Katma 

Döner 

4 — İDT 

Toplam 

Program 
Harcama 
Gere. % 
Program 
Harcama 
Gerç. % 
Program 
Harcama 
Gerç. % 
Program 
Harcama 
Gerç. % 
Program 
Harcama 
Gere. % 

167.6 
127.7 
76.1 
48.2 
37.7 
78.3 

208.2 
180.7 

86.8 
13.5 

3.0 
22.2 

437.5 
349.1 
79.7 

270.4 
207.7 

76.8 
56.2 
41.2 
73.2 

205.4 
182.8 

88.9 
22.4 

8.9 
39.8 

554.4 
440.6 

79.4 

313.5 
246.7 
78.7 
60.7 
44.6 
73.5 

231.2 
204.0 

88.2 
19.1 

9.4 
48.9 

624.5 
504.9 

349.3 
281.8 
80.6 
52.7 
42.6 
80.9 

232.6 
218.2 

93.8 
49.5 
34.0 
68.7 

684.1 
576.6 

84.2 

383.6 
329.5 -
85.8 
59.0 
43.4 
73.5 

303.0 
251.6 

81.0 
56.6 
45.5 
80.4 

802.2 
670.0 

83.5 

356.7 457.4 

66.0 121.1 

345.8 377.5 

28.0 26.8 

796.5 982.8 

Kesinhesaplar henüz yapılamamış olmakla 
beraber, 1968 yılı yatırımlarının gerçekleşme 
oranlarının da, aynı seviyelerdeki gelişmeleri 
ifade edeceği anlaşılmaktadır. 

D) Tarım kesimindeki gelişme hızı : 
Geniş ölçüde hava şartlarına bağlı tarım 

kesiminde gelişme hızı olarak 1963 - 1967 yılla
rına ait BBYKP nında % 4,2 oranı tesbit ve 

öngörülmüşse de vukubulan tatbikat sonuçların
da, bu hızın yıllar itibariyle gerçekleşme oran
larının sırasiyle 1963 yılında % 7.6, 1964 yılın
da % 0.0, 1965 yılında % 3.3, 1966 yılında % 11.4 
ve 1967 yılında da % 0.1 olmak üzere yıllık or
talamasının % 3.1 den ibaret bulunduğu anla
şılmıştır. 

Her ne kadar bu plân devresinde tarım için 
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plânın öngördüğü % 4.2 hız gerçekleştirileme-
mişse de, ortalama yıllık hızın % 3.1 oranında 
oluşu ve bunun da ortalama yıllık nüfus artış 
oranı olan % 2.5 - 2.8 den daha büyük bulu
nuşu sebebiyle, tarımsal ekonomide cüzi ol
makla beraber, tedricî ve belirli bir gelişmenin 
mevcudiyeti tezahür etmektedir. 

Diğer taraftan 1968 - 1972 yıllarına ait 
İBYKP nında tarım kesiminin gelişme hızı % 4.1 
oranı ile ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak; 1968 yılı tatbikatından, hava şartla
rının pek elverişli seyretmemiş olması nedeniyle, 
tarımda tahminen % 1,9 oranında gerçekleş
me vukubulabileceği ümidi açıkça ishar ve te
menni edilmiştir. 1969 yılı tarım üretiminin 
ise 1968 ze göre % 4,5 oranında bir artış göste
receği tahmin edilmektedir. 

II - Tarımsal girdilerle hizmet ve tedbirler
de gelişme, 

Bilindiği üzere, tarımsal üretimin çoğalma
sında ve prodüktivitenin artırılmasında esas 
itibariyle; tarımsal girdileri teşkil eden gübre, 
su, tohumluk, tarım alet ve makinaları, fidan, 
çubuk damızlık, besleme, tarımsal ilâçlar ile bit
ki ve hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mü
cadele gibi çeşitli fiziki faktörler ile ekonomik 
muhitin yarattığı çeşitli tamamlayıcı ve gelişti
rici unsurların ve bu vadide yapılan hizmet ve 
alman tedbirlerin önemli ve hâkim rolleri bu
lunmaktadır. 

Şimdi bu unsurlardan başlıcalarınm gelişme 
seyri üzerinde kısaca duracağız. 

A) Tarımsal girdilerde gelişme 
1. Gübre ve gübreleme 

Kolaylıkla kabul ve takdir olunacağı üzere 
gübre; tarımda, birim sahadan alınacak âzami 
verimin sağlanmasında en çok müessir olan un
surdur. Gerektiği şekilde gübreleme ile verimi, 
% 35 - 40 oranında artırmak kabil olmaktadır. 
Bu nedenle gübre kullanılmasının teşviki tedbir
leri üzerinde itina ve dikkatle durulduğunu gör
mek, memnuniyetimizi mucip olmakta ve müseb
biplerini tebrike vesile teşkil etmektedir. 

Topraktan bol ürün alabilmek için, evvelâ 
ona ihtiyacı olan çeşitli gübreleri vermek lâzım
dır. Fakat memleketimizde bu gerçek, yıllarca 
unutulmuş ve topraklarımız asırlar boyunca 
âdeta sömürülmüs, topraktan daima alınmış ve 
onun hakkı olan çiftlik gübresi tezek olarak 

yakılmış, kimyevi gübreler ve istimalleri ise, 
büsbütün ihmal edilip unutulmuştur. 

Sâf besin üzerinden beher hektar için; İtal
ya'da 45, Almanya'da 156 ve Holânda'da 203 
Kg. miktarında kullanılan kimyevi gübre, mem
leketimizde 1959 yılında 1, 1963 yılında 4,8 ve 
1965 yılında da 8,6 Kg. olarak ve gittikçe ar
tan miktarlarda istimal edilmeye başlanmıştır. 
Şüphesiz gittikçe gelişecek olan bu inkişaf he
nüz yetersiz ve fakat istikbal için sevindirici 
yöndedir. 

Kimyevi gübre tüketimimiz, yıllar itibariyle; 
1960 da 0 107, 1965 te 0 803, 1966 da 1 026, 
1967 de 1 535 ve 1968 de de 2 042 milyon tona 
baliğ olmuştur. Son üç yıllık ortalama 1 534 
milyon tondur 1969 yılı programı ise, 3 440 mil
yon tondur. 

Hali faaliöette bulunan gübre fabrikalarımızın 
kimyevi gübre üretim miktarları henüz, istih
lâki. karşılıyamadığı cihetle, ihtiyaç ithalât yo
luyla kapatılmaktadır. 

Kimyevi gübre ihtiyacımızın tamamının; 
devamlı ve istikrarlı şekilde millî sanayimiz ta
rafından karşılanabilmesi için, gerek mevcut 
fabrikalarımızın kapasitelerinin tevsii ve gerek 
yenilerinin kurulmaları ve biran önce işletil
meleri istikametlerinde yapılan hizmet ve gay
retleri burada şükran duygulariyle takdir ve 
tasvip etmekteyiz. 

Kimyevi gübre kullanılması imkânlarının 
kolaylaştırılması için; T. C. Ziraat Bankasının 
gübre fonu ve kredi miktarlarında kaydedilen 
büyük artışlar, gübre tedarik ve dağıtım rejimin
deki tahditlerin İslahı yolundaki tedbirler ve 
fiyatların çiftçi yararına ayarlanması, gerçek
ten Türk çiftçisine faydalı olmuştur. 

Bu konuya ilişkin gelişmeler münasebetiyle; 
ancak, kömür ve petrol üretiminin çoğaltılması, 
biriket sanayiinin kurulması, bol tabiî gaz ve 
elektrik enerjisi üretilmesi gibi şümullü ve çok 
yönlü tedbirlerle mebzul, kolay ve ucuz yakıt
lar ikâmesi ve bunların bütün memleket sathına 
yayılması ve dağıtılması suretiyle halli yolunda 
ciddî gayretler sarf edildiği bilinen memleketi
mizin yakıt dâvasının çözümlenmesine ulaşılm-
caya kadar, bizzarur bâzı bölgelerimizde tezek 
yapılıp yakıt olarak kullanılan ve sebebolduğu 
gerçek kayıp tutarı ve kullanılan miktarı objek
tif olarak tesbit edilememiş olan ve yalnız bir 
kısım çevrelerce, tarımsal üretimde yıllık 
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1.6 - 2.0 milyar liralık kaybı mucip ve miktarı
nın da 60 milyon ton civarında bulunduğu hu-
ausu türlü vesilelerle iddia, ifade ve beyan edil
mekte olan çiftlik gübresinin de; ziraat arazi
sine verilmesini ve böylece bir taraftan yorgun 
ve takattan düşmüş topraklarımızın fiziki ve 
kimyevi yönlerden ıslâhını ve diğer taraftan da 
prodüktivitenin geniş mikyasta artmasını sağ-
lıyacak tedbirlerin takviyesine ve öncelikle tat
bikine ait temennilerimizi, burada ayrıca işa
ret etmek isteriz. 

2. Su ve sulama. 
Malûm olduğu üzere bitkisel üretimde su; 

verimi artırıcı ve büyümeyi hızlandırıcı hayati 
bir unsurdur. Susuz hayat tasavvur edilemiye-
ceği tabiîdir. 

Memleketimiz tarımında su ve sulama; ku
raklık ve kurak iklim tipinin hâkim bulunduğu 
bölgelerde ayrı ve özel bir ağırlık ve kaynak 
teşkil etmektedir. Su ve sulama imkânlarının 
mecvut olmadığı bölgelerde çiftçilerimiz, kurak
lık nedeniyle, mahsulü idrak edinceye kadar, 
fütur ve endişe içindedirler. Bazan toprağa at
tıkları tohumu bile geri alamama korkusu, on
ların gündüzlerini huzursuz ve gecelerini uy
kusuz yapmaktadır. 

Su ve sulamanın ciddiyet ve önemi nazarı 
itibara alınmış, yerüstü ve yeraltı su kaynakla
rından gittikçe daha geniş ölçüde faydalanma 
istikametine geçilmiş ve suyun tarımsal girdi-
lerdeki iştirak payının artırılmasına ve gelişti
rilmesine gayret ve itina edilme yolu tutulmuş
tur. 

Bununla beraber, su ve sulama imkânlarının 
henüz yetersiz bulunduğuna dikkati çekmek is
teriz. Halen sulanan sahanın takriben % 80 i, 
mahallî çiftçiler tarafından geliştirilmiş ve kü
çük" sulama tesis ve kaynaklarına dayanmakta 
ve küçük ve özellikle büyük su tesislerinden 
Devletçe yapılanları, şüphesiz takdire değer bu
lunmakla beraber, ihtiyacın ancak pek az bir 
kısmına cevap verebilmektedir. 

Bu itibarla; kolay ve çabuk yapılabilen, te
sis, muhafaza, bakım ve işletme masrafları az 
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ve buna mukabil tesiri süratli ve amortisman 
süresi kısa olan küçük sulama tesislerine biraz 
daha öncelik, ivedilik ve ağırlık verilmesi ge
rekmektedir. 

Diğer taraftan, Öteden beri özlemi çekilen 
gayelerin gerçekleşebilmesi için, büyük su tesis
lerinin inşasına daha fazla imkânlar sağlanma
sı da, keza temenniye şayan görülmektedir. 

3. Tohumluk : 
Modern tarımda ve bitkisel verimin artırıl

masında bir diğer önemli girdi de, ıslah edilmiş 
yüksek verimli ve sertifikalı tohumluktur, iyi 
tohumluk; diğer şartlar sabit ve muadil olduğu 
takdirde verimi % 12,15 ve hattâ bazan % 20 
oranında artırabilmektedir. Kaliteli ve standart 
ürün yetiştirebilmek için, genetik bakımdan 
iyi vasıflı tohumluk kullanılması şarttır. 

a) Hububat tohumluğu : 
Ekiliş sahası miktarına göre hububat tohum

luğu ihtiyacı yılda 2 milyon ton civarındadır. 
Hububat tohumluğu; 4 - 5 yılda dejenere ol
makta ve yüksek verimlilik ve hastalıklara mu
kavemet hususiyetlerinden kaybetmektedir. Bu 
nedenle, hububat tohumluğu, her yıl % 20 - 25 
oranlarında olmak üzere 4 - 5 yılda bir değiş
tirilmektedir. Binaenaleyh, yıllık hububat to
humluğu üretiminin, 400 - 500 bin ton civarın
da olması iktiza etmektedir. 

Hububat tohumluğuna olan ihtiyacın tama
mının, yerli ve öz kaynaklardan devamlı şe
kilde karşılanması için alman ve alınmakta 
olan üretim ve dağıtım tedbirlerinin ve bu me-
yanda DÜÇGM tarafından Orta ve Doğu - Ana
dolu işletmeleri ile sahil bölgelerinde sözleşmeli 
çiftçiler vasıtasiyle yapılan hububat tohumlu
ğu üretimine ait teşebbüs ve faaliyetlerin daha 
fazla semereli olmasını, tesbit edilmiş olan 
üretim hedeflerine ulaşılmasını can ve gönül
den ümit ve temenni etmekteyiz. 

Plânlı dönemde dağıtılan (buğday, arpa ve 
yulaf) tan ibaret hububat tohumluğu miktar
ları toplamı; aşağıdaki rakamlarla da ifade 
edildiği üzere, gittikçe gelişip talep ve ihtiyaç
lara yaklaşmaktadır. 

- - 3 8 5 -
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Yıllar 

1 - OBBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2 - İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

5254 S. 

Miktar 
bin 
Ton 

54,8 
32,3 
42,5 
58,1 
60,3 

-
49,6 
50,0 

Kanuna 

Ton 
fiyatı 
Tl. 

750 
750 
750 
830 
830 

830 
830 

göre 

Tutarı 
Mil. 
Tl. 

41,1 
24,2 
31,9 
48,2 
50,0 

41,2 
41,5 

Sertifikalı 1 

Kontrollü 

Miktar 
bin 
Ton 

7,9 
29,6 
40,7 
83,7 

176,9 

198,6 
326,3 

Ton 
fiyatı 
Tl. 

1 000 
1 000 
1 080 
1 080 
1 080 

1 080 
1 080 

ve 

Tutarı 
Mil. 
Tl. 

7,9 
29,6 
44,0 
90,4 

191,1 

214,5 
352,4 

Topl 

Miktar 
bin 
Ton 

62,7 
61,9 
83,2 

141,8 
237,2 

248,2 
376,3 

am 

Tutarı 
Mil. 
Tl. 

49,0 
53,8 
75,9 

138,6 
241,1 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

Birim sabadan âzami verim alabilmek ama-
ciyle, yüksek verimli yabancı menşeli hubu
bat tohumluklarından, memleketimiz şartlarına 
uygunlukları adaptasyon denemeleri ile tesbit 
edilenler; ithal suretiyle getirilip çiftçilerimi
zin istifadelerine sunulmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1967 yılında, Meksi
ka menşeli yüksek verimli buğday çeşitlerinden 
22 100 tonu, sahil kuşağı ve geçit bölgelerine; 
Amerika menşelilerden 400 ve Rusya menşeli
lerden de 100 ton ki cem'an 500 ton yüksek 
verimli buğday çeşidi, özellikleri ve mevcut 
şartlara uygun düşmeleri bakımından, Orta -
Anadolu bölgesine ithal yoluyla intikal ettiril
diği anlaşılmıştır. 

1967 yılında 170 000 Ha. arazide 18 bin ton 
olarak Meksika menşeli yüksek verimli buğ
day çeşitleriyle yapılan ekimler onucunda; de

kar başına ortalama 400 Eg. civarında verim 
sağlandığının ifade ve beyan edilmiş olmasına 
binaen, netice, mucibi takdir ve tebrik görül
mektedir. 

1968 - 1969 Ekim yılında 1 milyon Ha. ara
zide 80 bin ton Meksika menşeli yüksek verim
li buğday çeşitleriyle çalışılmak üzere, şimdiden 
bâzı tertipler alındığı öğrenilmiştir. 

b) Pamuk, ayçiçeği ve fıstık tohumlukları 

Pamuk ve ayçiçeği tohumluklarının üretim 
ve dağıtımında belli hedeflere ulaşılabilmesi için 
tedbirler alındığı ve alınmakta olduğu belir
miştir. 

özellikle plânlı devrede, çiftçiye intikal et
tirilen pamuk tohumluğunun miktarları, aşa
ğıdaki rakamlarla ifade edildiği üzere, istikrar 
içerisinde kalmıştır. 

Yıllar 

1 - BBYKP 

a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2 - İBYKP 

a) 1968 
b) 1969 

Miktar 
Bin ton 

22,3 
24,8 
30,4 
33,5 
29,9 

32,0 
32,0 

Ton fiyatı 
Tl. 

1 720 
1 700 
1 400 
1 400 
1 360 

1 290 
1 290 

Tutarı 
Milyon Tl. 

38,4 
42,2 
42,6 
46,9 
40,7 

41,3 
41,3 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

386 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 2 

Memleketimizin takriben 220 bin Ha. arazi
sinde ekilen ayçiçeği ziraatı için lüzumlu oro-
foanş'a mukavim tohumluk üretimine ait istik
rarı sağlayıcı tedbirler alındığı memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan Rusya ̂ dan ithal olunan ve 
yağ nisbeti daha yüksek bulunan 10,9 ton yeni 
ayçiçeği tohumluğu çeşidinden üretilmiş bulu
nan tohumlukların da, 1969 yılı ilkbahar eki
minden önce çiftçilere dağıtılması yolunda 
bâzı hazırlıklar yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, pamuk yağının yerini tutacak olan 
veya randımanı % 40 oranında bulunduğu bil
dirilen yeni bir yer fıstığı çeşidinin, Ege ve 
Çukurova bölgelerinde deneme ekimlerine baş
landığı ve 1969 yılı ekimleri için lüzumlu 100 
ton tohumluk fıstığın A. B. D. den ithaline te
vessül olunduğu ve bu meyanda yer fıstığı zi-
raatiriin geliştirilmesi için lüzumlu ekim, hasat 
ve harman makinalarmın da aynı şekilde itha
lâtla sağlanacağı ifade ve beyan edilmiştir. 

c) Tohumluk konusuna ilişkin bâzı teklif 
ve temenniler, 

Şü^hdsiz, çok nazik ve hassas bir konu 
bulunduğu bilinen tohumluk dâvasının ilmî ve 
teknik esaslara ve memleket gerçeklerine göre 
halledilebilmesi için, herşeyden önce sabır ve 
zamana ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bununla beraber biz, bu konuya ilişkin 
olarak burada kısaca, aşağıdaki teklf ve te
mennilerimizi faydası dokunur mülâhazasiyle 
tekrarlıyacağız. 

aa) Tohumluk konuları üzerinde yapılan 
çalışmalardan araştırma, deneme, demonstras-
yon ve tatbikat gibi safhaların biri birinden 
daha belirli sınırlarla ayrılması, 

fob) Orijinal ve anaç tohumlukları üreten 
araştırma tohum ve müesseselerinin teknik ele
man, arazi, bina ve tesisler malzeme ve vasıta
larla daha iyi bir şekilde teçhiz ve takviye olun
ması, 

cc) Tohumlukların daima ve mutlaka te
mizlenerek ilaçlandıktan sonra dağıtılabilmesi-
ni temin için lüzumlu makina ve ekipmanların 
tamamlanması, 

dd) Sertifikalı tohumluk kredilerinin ka
bil olabildiği kadar artırılması ve zamanında 
tediyesi, 

ee) Toprak mahsulleri Ofisinden tohum
luk temini usul ve yollarının terk edilip kapa
tılması, 

ff) Tohumluk üretiminin artırılması ve bu 
maksatla ayrıca harekete geçirilen sözleşmeli 
çiftçiler vasıtasiyle tohumluk üretimi makaniz-
masmın geliştirilmesi, istikbal için istikrar, de
vamlılık, emniyet, kolaylık ve ucuzluk sağlan
ması, 

gg) Bilhassa hububat tohumluklarında 
pek fazla olan çeşit sayısının azaltılması ve özel 
ekolojik şartlara göre çeşitlerin asgariye indi
rilmesi suretiyle en verimli çeşitlerin tesbiti 
ve ekonomik analizlerinin de yaptırılması, 

hh) Tohumluk dağıtımının, ilçe ve hattâ 
kabilse bâzı bölgelerde bucak merkezleri sevi
yelerine kadar indirilmesi, tahditlerin azaltıl
ması ve 

ii) Tohumlukların vaktinde ekilefoilmesi 
için, zamanında dağıtımı için daha müessir ted
birler alınıp uygulanması, her halde faydalı 
olacaktır. 

4. Tarım alet ve makinaları 
Memleketimiz, modern tarım alet ve maki

naları bakımından, henüz gelişmenin başlangıç 
safhasındadır denilebilir. 

Esasen memleketimizde hâlâ büyük bir mo
tor çeki gücü noksanlığı vardır. Meselâ : Hek
tara isabet eden motor çeki gücü; İtalya'da 0.45, 
Batı - Almanya'da 1.75, İngiltere'de 1.80 oldu
ğu ve Avrupa ülkeleri ortalaması olarak da bu 
değerin 0.70 beygir gücünden ibaret bulunduğu 
nazara alındığı takdirde, ancak, 0.058 rakamı ile 
ifade olunabilen seviyemiz; bizleri, daha âcil ve 
hızlı tedbirler almak için düşündürmektedir. 

Çeki gücünün yetersizliğinden; tarlaların za
manında işlenemediğini, gübre ve tohumun tek
nik icaplara göre tarlaya verilemediğini ve eki-
lemediğini ve hasat ve harman işlerinin teknik 
ve rasyonel esaslara göre yapılamadığını kabul 
etmek lâzımdır. 

Bu konudaki temel ilke; Türk çiftçisinin, 
modern tarım alet ve makinalarına, maksada 
uygun ve yeter sayıda, kolay ve ucuz olarak 
temin edebilmesini sağlamaktır. Bunun için fi
yat ve kredi politikası, çiftçi lehine ayarlanarak 
düzenlenmiştir. Nitekim; ziraat alet ve makina
ları fiyatlarında Kasım 1967 ayından itibaren 
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% 8 - 10 oranında indirim yapılmış ve T.O. Zi
raat Bankasının bu konuya ilişkin kredileri, 
yıldan yıla artırılmıştır. Meselâ : 1965 yılının 
329 milyon liradan ibaret olan kredisi, 1966 yı
lında 451, 1967 yılında 552 ve 1969 yılında da 
759 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Mevcut istatistikler, 1964 yılında işlenen 
arazinin % 84 nün insan ve hayvan ve sadece 

% 16 gibi pek cüz'i bir kısmının traktör gücü 
ile yapıldığım göstermektedir. 

Şimdi başlıca tarım alet ve makinalarının 
gelişme seyri üzerinde bâzı kısa (açıklamalar ya
pacağız. 

a) Traktör 
Plânlı devrede traktör sayısı, aşağıdaki ra

kamlarla da belirdiği gibi, yıldan yıla artmak
tadır. 

Her yıl ilâve edilen 

Yıllar 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. ÎBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Miktarı 
aded 

9 328 
6 626 
7 638 

10 974 
15 040 

15 996 
30 000 

Beherinin 
ortalama 
fiyatı Tl. 

35 000 
40 000 
40 000 
40 000 
40 000 

40 000 
40 000 

Tutarı 
milyon Tl. 

326.5 
265.0 
305.5 
439.0 
601.6 

639.8 
1 200.0 

Yıl sonu 
itibariyle 

faal 
olanlarının 

adedi 

50 844 
51 781 
54 668 
65 103 
74 982 

99 078 
120 000 

Düşünce 
/ — ' — ' — • 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program" 

Küçük zirai işletmelerdeki iş hayvanları; iş
ledikleri araziden elde edilen ürünün, aşağı - yu
karı yarısından fazlasını yemektedir. Halen 
memleketimizde mevcut 6 milyon kadar iş hay
vanının; 15 - 20 milyon insan için lüzumlu ka
loriye muadil gıda maddesini tükettiği bilhesap 
kabul edilmektedir. Böyle bir durumun devam 
etmemesi için; motor çeki gücünün yani traktör 

sayısının, ihtiyaçları ihata edecek şekilde, plân
lı ve düzenli olarak artırılması mecburiyeti ön
görülmektedir. 

b) Biçer - döver 

Yine plânlı devrede, biçer - döver sayısı; 
aşağıda verilen rakamlarla da meydana çıktığı 
üzere, gittikçe artmaktadır. 

— 388 — 
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Her yıl ilâve edilen 

Yıllar 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. ÎBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Miktarı 
aded 

473 
393 
516 
771 
488 

468 
1 000 

Beherinin 
ortalama 
fiyatı Tl. 

120 000 
120 000 
120 000 
120 000 
120 000 

120 000 
120 000 

Tutarı 
milyon Tl. 

52.0 
47.2 
61.9 
92.5 
58.6 

56.2 
120.0 

Yıl sonu 
itibariyle 

faal 
olanlarının 

adedi 

5 931 
6 790 
6 540 
7 200 
7 840 

8 308 
9 308 

Düşünce 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

c) Mibzer 
Keza plânlı devrede, hayvan ve traktörle çe

kilen hububat, pamuk ve pancar mibzerlerinin 

miktarı; aşağıdaki rakamlarla ifadesini bulduğu 
veçhile bir hayli çoğalmıştır. 

Her yıl ilâve edilen 

Yıllar 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. ÎBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Miktarı 
aded 

1 644 
7 221 
9 800 
1 816 
2 190 

3 577 
3 891 

Beherinin 
ortalama 
fiyatı Tl. 

15 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 

20 000 
20 000 

Tutarı 
milyon Tl. 

24.7 
144.4 
196.0 
36.3 
43.8 

71.5 
77.8 

Yıl sonu 
itibariyle 

faal 
olanlarının 

adedi 

56 779 
64 000 
73 800 
71 400 
84 220 

87 797 
91 688 

Düşünce 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 
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d) Selektör : 

Aynı şekilde plânlı devrede, selektör sayısı ve kapasitesi; aşağıda bildirilen rakamlarla da ifa
de edildiği gibi artmış ve genişlemiş bulunmakta lir. 

Yıllar 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Her 
edl 

* yıl 
en n 

ilâve 
ıi'ktar 

Aded 

241 
300 
247 
300 
282 

270 
150 

Beherinin 
ortalama 

fi vatı 
Tl. 

12 500 
12 500 
12 500 
12 500 
12 500 

12 500 
12 500 

Tutarı 
Milyon 

T]. 

3.0 
3.8 
3.1 
3.8 
3.5 

3.4 
1.8 

1 

1 
2 
o o 
2 

2 
o O 

Yıl sonu itibariyle 

681 
850 
050 
200 
580 

862 
012 

faal olanı 
Aded 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

e) Motopomp ve santrifüj, traktör pulluğ,\ ve hayvan pulluğu : 

Plânlı devrede, motopomp ve santrifüj, trakt'Jr pulluğu ve hayvan pulluğu sayıları da, diğer 
ziraat alet ve nıakinalarında görüldüğü şekilde ve aşağıdaki rakamlarla da açıklandığı gibi artış
lar göstermiştir. 

1 __ BBYKP 2 — İBYKP 
Açıklama 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Tl. 

1. Motopomp ve santrifüj 
a) Her yıl ilâve edilen 
b) Beherinin ortalama Fi. 
e) Tutarı milyon Tl. 
d) Yıl sonu mevcudu faal 

2. Traktör pulluğu 
a) Her yıl ilâve edilen 
b) Beherinin ortalama Fi. 
c) Tutarı milyon Tl. 
d) Yıl sonu mevcudu faal 

3. Hayvan pulluğu 
a) Her yıl ilâve edilen 
b) Beherinin ortalama Fi. Tl. 
e) Tutarı milyon Tl. 
d) Yıl <sonu mıevcudu bin aded 

Tl. 

5 148 
4 500 
23.2 
51 614 

5 598 
3 500 
19.6 
52 062 

27 255 
4.00 

10.9 
1 237 

5 626 
5 000 

28.1 
02 600 

2 416 
4 000 
9.7 
55 200 

85 302 
4.00 
34.1 
1 323 

7 729 
5 000 

38.6 
68 980 

4 290 
4 000 
17.2 
61 700 

57 000 
4.00 
22.8 
1 380 

11 199 
5 000 

56.0 
78 500 

7 951 
4 000 
31.8 
73 300 

17 836 
4.00 
7.1 
1 445 

12 875 
5 000 

64.4 
89 500 

13 479 
4 000 
53.9 
79 970 

11 558 
4.00 
4.6 
1 446 

10 000 
5 000 

50.0 
— 

20 000 
4 000 
80.0 

— 

15 000 
4.00 
6.0 

— 

12 000 
5 000 

60.0 
— 

29 310 
4 000 

117.2 
— • 

15 000 
4 000 
6.0 

— 

f) Tarım alet ve makinalarına ilişkin bâzı 
teklif ve temenniler: 

Tarım alet ve makinalarına ilişkin bâzı teklif 
ve temennilerimizi kısaca arz ve ifade edeceğiz. 
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aa) Tatbikat sonuçlan; tarımda kullanılan 
traktörlere ilişkin ihtiyaç, talep ve arz gibi çe
şitli gelişmelere ait fiilî rakamların, plân ve 
programlarda ifade edilen değerleri faslasiyle 
aştığını gösterdiği cihetle, memleketimizde ku
rulacak traktör fabrikasının rantabl işletilebile
ceğini teyidetmektedir. 

Bu itibarla, traktör farbikası kurulması ve 
bütün ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması 
konusuna ilişkin projelere öncelik tanınarak re-
alize edilmelerinde fayda mülâhaza olunmakta
dır. 

bb) Mevcut traktör montaj sanayii; yerli 
imalât henüz istenilen seviyeye çıkmadığından, 
daha ziyade ithalâta dayanmakta ve bu durum 
da, maliyetleri yükseltmekte bulunduğu için, 
durumun normale irca bakımından, daha şümul
lü ve köklü tedbirler alınması isabetli ve yerin
de olacaktır. 

Montaj yerine traktörün tam ve bütün ak
samının yerli olarak yapılmasını temin edebile
cek traktör sanayiinin teşviki ve desteklenmesi 
gereklidir. 

cc) Ziraat alet ve makinaları tedarik, imal 
ve dağıtımında maliyeti artıran fuzuli formali
te ve sınırlayıcı faktörlerin bertaraf edilmesi 
ve mevcut kolaylıkların daha da geliştirilmesi 
uygun olacaktır. 

dd) Yedek parça tedarik ve dağıtımında 
kolaylık gösterilmesi ve bunların yurdun her 
köşesinde bulunabilmesinin sağlanması ferah
lıklar getirecektir. 

Meyva fidanları 

Turunç- Antep-
Yıllar giller fıstığı Zeytin Meyva 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. ÎBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 

0.4 
1.0 
1.0 
1.2 
0.7 

1.4 
1.4 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 

1.5 
1.7 
2.0 
2.5 
3.0 

3.0 
3.0 

ee) Ziraat âlet ve makinalarına ait plasman 
ve kredilerin mümkün olabildiği kadar artırıl
ması da, ayrıca nazarı itibara alınmalıdır. 

Bu ve emsali teklif ve temennilerin kaale 
alınması suretiyle; İBYKP mn öngördüğü (ithal 
ikameleri politikası) nın gerçekleşme şansı, her 
halde daha fazla artırılmış olacaktır. 

5. Fidan ve çubuk : 
Memleketimiz; ekolojik şartlar ve iç ve dış 

pazarlar bakımından meyvacılığa son derece 
elverişli bulunmaktadır. Şüphesiz bu potansiye
lin, plânlı ve düzenli olarak harekete geçirmek 
lâzımdır. 

Meyvacılık ve bağ kurulmasını teşvik için; 
turunçgiller, antep fıstığı, zeytin üretimi artırıl
ması istenilen meyva çeşitleri fidanlarının ve 
köklü ve köksüz yerli ve Amerikan asma çubuk
larının ucuz fiyatlarla çiftçilere kolaylıkla dağı
tılmasına, diğer tarımsal girdilerde olduğu gibi, 
önem verilmekte, fidanlıklar tesis edilmekte, 
kapasiteleri artırılmakta ve yenilerinin kurul
masına tevessül ve teşebbüs olunmaktadır. 

Bugün 32 264 dekar fidanlık sahasında faa
liyet gösteren ve yıllık fidan üretimini 8.1 den 
11 milyona çıkarmaya çalışan 72 fidanlıktan 6 sı 
tevsi edilmek ve 6 yeni fidanlık kurulmak sure
tiyle, ÎBYKP sonunda, 38 362 dekar fidanlık 
sahasına kavuşacak olan 78 fidanlığın yıllık fi
dan üretimi, 14.2 milyona ulaşacak ve ayrıca, 
özel sektörün dahi fidanlıklar tesis etmesi teşvik 
ve himaye olunabilecektir. 

Plânlı dönemde, dağıtılan fidan ve çubuk sa
yıları, aşağıdaki rakamlarda da görüleceği üze
re, gittikçe çoğalmaktadır. 

Milyon aded 
Asma çubuğu 

Yerli Amerikan Genel 
Toplam çubuk çufouk Toplam toplam 

2.2 
2.9 
3.2 
3.9 
3.9 

4.6 
4.0 

0.4 
1.0 
1.3 
1.5 
1.5 

1.9 
1.9 

1.6 
1.9 
2.6 
2.7 
2.9 

3.0 
3.0 

2.0 
2.9 
3.9 
4.2 
4.4 

4.9 
4.9 

4.2 G 
5.8 G 
7.1 G 
8.1 G 
8.3 G 

9.5 B 
9.5 P 
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6. Damızlık 

Hayvancılığın gelişmesi için, önemli tanmsal 
girdilerden olan yüksek vasıflı damızlıkların 
üretimi, çiftçilere dağıtılması, buna ilişkin kre
dilerin artınlması, aynı paralelde çalışabilecek 
özel teşebbüsün teşvik ve himayesi gibi hizmet 
ve faaliyetlerin düzenlenmesine gayret edildiği 
görülmektedir. 

1965 - 1969 devresinde çiftçiye intikal ettiri
len ve ettirilecek olan damızlık sığır, koyun ve 
tiftik keçisi sayılan, aşağıdaki rakamlarla da 
bildirildiği üzere, artışlar kaydetmiştir. 

Tabiî tohumlanan 

Yılları 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Sığır 
(Baş) 

1 809 
1 678 
1 589 
1 873 
1 900 

Koyun 
(Baş) 

9 027 
16 445 
13 717 
13 717 
14 250 

Tiftik 
keçisi 
(Baş) 

345 
580 

1 458 
1 540 
1 750 

Gerçekleş 
» 
» 

Beklenen 
Program 

Keza aynı yıllarda tabu ve suni tohumlama 
istasyonları vasıtasiyle tohumlanan hayvan sa
yılan da, aşağıdaki rakamlarla da açıklandığı 
gibi, çoğalmıştır. 

Suni tohumlanan 

Yıllan İnek (Baş) Koyun (Baş) Tiftik (Baş) înek (Baş) Koyun (Baş) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

3 737 
13 309 
32 000 
64 734 
65 200 

1 300 
7 925 

24 510 
21 450 
22 300 

6 250 
12 500 
23 500 
14 525 
15 800 

124 110 
138 397 
161 115 
177 003 
180 200 

186 189 
263 261 
265 677 
270 952 
272 500 

Gerçekleşen 

Diğer taraftan, özel sektörün, pedigriye da
yanan ve Tanm Bakanlığının devamlı muraka
be ve kontrolü altında bulunan yüksek vasıflı 
sığır, koyun, tiftik, et ve yumurta tavukçuluğu 
nüveleri kurulabilmesi kaynak ve imkânlan üze
rinde de plânlı ve düzenli çalışmalara geçilmiş 
bulunmaktadır. 

7. İlâç, hastalık ve zararlılarla mücadele : 

Plânlı devrede tanmsal girdilerden olan ilâç 
ve bunlann kullanılmasında yararlanılan alet, 
makina ve vasıtalann miktar ve sayılarında da 
önemli artışlar vukubulmuş ve gelişmeler kay
dedilmiştir. 

Böylece, gerek bitkisel ve gerek hayvansal 
hastalık ve zararlılariyle yapılan mücadele kay
nak ve imkânlan artınlmaya ve nüfus alanlan 
gittikçe genişletilmeye ve derinleştirilmeye çalı
şılmıştır. 

Şimdi sırası gelmişken bu hususlara kısaca 
işaret etmek istiyoruz. 

a) Bitki hastalık ve zararlılariyle müca
dele : 

Bilindiği üzere, tanmsal ürünler; diğer üre
tim maddelerinin hemen hemen hepsinden daha 
fazla ve pek çeşitli tehlikelere mâruz bulunmak
tadır. Tabiatta cereyan eden sayısız olaylardan 

Beklenen 
Program 

doğan bâzı olumsuz biotik ve abiyotik faktörler 
ile bunlara inzimam eden bâzı yetersiz ve isabet
siz tanm usulleri, ya münferiden veya toplu hal
de, tanmsal üretimi kısıtlayıcı yönlerden mües
sir olmaktadırlar. îşte bu alandaki olumsuz fak
törlerin en önemlilerinden bir kısmı, (bitki za
rarlıları ve hastalıklan) nm konusunu teşkil et
mektedir. 

Çeşitli bilimsel kaynaklar, araştırmalar ve is
tatistikler ; bu bitki düşmanlarının, her yıl orta
lama olarak dünyadaki bitkisel üretime, % 15 -
20 oranında kayıplar verdirdiğini göstermekte
dir. Ancak, bu zayiat ve telefatın; ekonomik ba
kımdan henüz gelişmemiş veya gelişme çabası 
içinde bulunan ülkelerde % 50 oranına kadar 
yükseldiği ifade ve beyan edilmektedir. 

Bugün memleketimiz şartlannın doğurduğu 
bitki zararlıları ve hastalıklarının her yıl mün
cer olduğu tarımsal ürün kayıplarının, henüz ol
dukça yüksek bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu 
konuda yapılan tahmin ve hesaplara göre, bu 
yüzden duçar olduğumuz yıllık tanmsal ürün 
kayıplan hububatta 6.4 milyon ton, diğer tarla 
bitkilerinde toplam olarak 312 bin ton, sebze
lerde 632 bin ton ve meyvalarda da 1.6 milyon 
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ton civarındadır. Bu kayıpların karşılığı, bu
günkü fiyatlarla 8 milyar liraya tekabül etmek
tedir. 

Halen Türkiye'nin bitkisel üretiminde bu de
rece ciddî ve önemli bir ağırlık teşkili edip eko
nomik ölçüde zarar tevlideden başlıca bitki ha-
şare ve hastalıklarının sayısı 140 - 150 kadardır. 

Memleketimizdeki zirai mücadele hizmet ve 
faaliyetlerinin esas önem ve şümulü, zarar ve 
kayıpların önlenmesi ve bertaraf edilmesi nok
tası üzerinde toplanmaktadır. Yıllık zirai müca
dele çalışmalarını kapsıyan program ve çeşitli 
projeler; zararın mümkün olan asgari seviyeye 
düşürülmesini istihdaf etmektedir. Bu konu içe
risine giren çeşitli araştırma, tatbikat, yayım, 
eğitim ve denetim çalışmalarının gayesi, daima 
bitkisel üretimin emniyet altına alınmasını hedef 
tutmaktadır. 

Bitki haşere ve hastalıklarının biyoloji, eko
loji ve epidemiloj ileri ile bitki fenoloj ileriyle 
olan ilişkilerinin aydınlatılması, bunlara en mü
essir ve ekonomik mücadele metotlarının ve böl
ge şartlarında en iyi sonuçları veren ilâç, alet 
tipleri ve çeşitleri bölge zirai mücadele ve ilâç 
ve alet enstitüleri, daimî ve geçici araştırma is
tasyonları ve zirai mücadele araştırmaları mer
kez enstitüsü tarafından bilimsel ve teknik açı
lardan tesbit edilmekte ve neticeleri uygulan
maktadır. 

Zirai mücadele tatbikatı, hâdise ve mahallî 
icap ve zaruretlere göre; 

aa) Devlet mücadelesi, 
bb) Yardım mücadelesi, 
cc) Öğretim mücadelesi, 
dd) Halk mücadelesinin denetimi ve 
ee) Dahilî karantina tedbirleri 

şeklinde zirai mücadele ve karantina bölge reis
likleri ve bunlara bağlı müdürlüklerce yapıl
maktadır. 

Dış memleketlerden yurdumuza intikal ve 
ulaşma ihtimali olan haşere ve hastalıkları önle
mek ve ihracedilmekte bulunan tarımsal ürünle-
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rin temiz olarak şevkini sağlamak üzere yapılan 
dış karantinaya ilişkin hizmet ve faaliyetler; 
bölge zirai karantina müdürlükleri ile hudut 
giriş ve çıkış kapılarındaki zirai karantina tek
nisyenlikleri taraflarından yürütülmektedir. 

Zirai mücadele ve zirai karantina hizmetle
ri; aralıksız, arızasız ve etkili bir yönden geliş
tirilmektedir. 

Diğer taraftan özel teşebbüse ait zirai mü
cadele çalışmaları da gittikçe şuur kazanıp ge
lişmektedir. Tatbikat, büyük mikyasta köy
lü ve çiftçiye intikal etmektedir. Yerli zirai 
mücadele ilâç ve alet sanayii de gün geçtikçe 
ilerlemeler kaydetmektedir. Halen, memleketi
miz şartlarında lüzumlu olan zirai müdacele 
ilâç ve aletlerinin büyük bir kısmı, kendi kay
naklarımız elan temin edilebilmektedir. 

Modern zirai mücadelede, uçaikların rolü 
dikkate alınarak, sayılan artırılmış, 1965 yı
lında 29 dan ibaret olan uçak sayısı, 1967 yı
lında 42 ye ve 1968 yılında da 52 ye çıkarılmış
tır. 1969 yılında bu miktar 70 - 75 olabilecek
tir. 

Çiftçilerimizin zirai mücadeleye katılabilme
leri ve daha aktif rol oynayabilmeleri için, bu 
konuya ilişkin kredi miktarları da gittikçe ar
tırılmıştır. 

Plânlı devrede çeşitli zirai mücadele aletle
rinin sayıları artmış ve nitekim 1964 yılında 
162 binden ibaret bulunan zirai mücadele alet
leri sayısı, 1987 yılında 268 bin 200 e, 1968 
yılında 296 971 e çıkarılmış ve 1969 yılında da 
336 83.1 e yükseltilmesini sağlıyacak tedbirlere 
teşebbüs ve tevessül olunmuştur. 

Bütün bu merhale ve gelişmeler; mücadele 
sahaları vüs'atlerinin artmasında ve ilaçlanan 
ağaç ve tohumluk miktarlarının çoğalmaların
da da bariz olarak dikkati çekmektedir. 

Plânlı devrede, bu konuya ilişkin hizmet ve 
faaliyetlerin gelişmesini, aşağıdald rakamlar 
da açıkça göstermektedir. 
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Yılları 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
e) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2. İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

istimal 
olunan 

ilâç Mik. 
bin ton 

37 
36 
36 
38 
41.5 

43 
44 

ilâcın 
değeri 
milyon 

Tl. 

111.9 
106.2 
129.5 
114.3 
125.4 

130.0 
135.0 

İlaçlanan 
saha 

milyon 
Dek. 

22.5 
30.5 
29.4 
22.0 
31.0 

36.2 
47.1 

ilaçlanan 
ağaç 

milyon 
aded 

46.2 
51.3 
28.1 
34.8 
44.0 

43.2 
65.3 

ilaçlanan 
tohumluk 

bin 
ton 

750 
800 
570 
750 
800 

962 
1 249 

Düşünce 

Gerçek. 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

b) Hayvan hastalık ve zararlılariyle müca
dele : 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmet ve faaliyetleri de, gelişmektedir. 

Mevcut ve yeniden hizmete açılan veteriner 
bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarlarında, 

bölgesel şartlara uygun ve müessir mücadele 
usul ve metotları tesbit edilmekte ve teçhiz edi
len hastalıklara karşı; aşı, serum, biyolojik ve 
kimyevi maddeler ile mücadele yapılmaktadır. 

Bu konuya ilişkin hizmet ve faaliyetlerin 
inkişafı, aşağıdaki rakamlarda kısa ve özlü ola
rak ifadesini bulmaktadır. 

Üretilen 

Yılları 

1 — BBYKB 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2 — ÎBYKB 
a) 1968 
b) 1969 

Aşılanan 
hayvan 
milyon 
aded 

21.9 
24.7 
29.4 
34.7 
34.9 

36.1 
37.0 

Aşı 
milyon 

doz 

29.0 
28.8 
33.0 
39.7 
47.2 

51.7 
53.0 

serum 
bin 
doz 

51.4 
18.5 
20.8 
10.8 
9.2 

11.0 
11.0 

biyolojik 
madde 
bin doz 

844.8 
518=0 
613.8 
756.7 
678.4 

905.8 
910.0 

Düşünceler 

Gerçeklesen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

Memleketimizde büyük hayvan kaybına se-
bebolan şap hastalığının önlenmesi için gerekli 
aşı ve biyolojik madde üretimi yapmak üzere 
kurulan Ankara Şap Enstitüsünün başarılı ve 
büyük hizmet ve hamleler yapacağını ümit ve 
temenni etmekteyiz. 

Sarf edilen büyük gayretlere rağmen, henüz 
salgın ve paraziter hastalıklara karşı alman 
tedbirlerin yeterli olduğu kabul edilemez. Zira 
yıllık hayvan kaybından doğan yıllık gelir nok

sanlığının 3 - 4 milyar liranın üstünde bulun
duğu ifade ve beyan edilegelmektedir. 

Bunun kısmen olsun izale edilebilmesi için, 
genellikle; 

aa) Hayvan hastalık eradikasyonu çalışma
larının ihtiyaçlara göre ele alınması, doğru mâ
nada düzenlenmesi ve sembolik mahiyette olan
larının terk edilmesi, 

bb) Aşıların koruyucu tesirlerinden gereği 
gibi istifade olunabilmesi için; aşılama işlerine, 
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hastalık çıktıktan sonra değil, hastalık çıkma
dan başlanması yolunda daha müessir tedbirler 
alınması ve istical gösterilmesi, 

cc) Aşı ve serumların daha kolay temini 
için; üretim, stok ve dağıtım sisteminin ihtiyaç
lara göre yenliden düzenlenmesi, 

dd) Hayvan sağlığına ilişkin pratik bilgi
lerin, hayvan yetiştiricilerine öğretilmesi, 

ee) Veteriner hekim saJyısmm artırılması 
ve bunların mümkün olduğu kadar kendi alan 
ve işletmelerinde istihdam olunma imkân ve şart
larının daha da iyileştirilmesi gibi tedbirlere 
önem verilmesi, her halde yerinde ve faideli ola
caktır. 

8. Tarımsal kredi plasmanı ve krediler : 
Tarımsal girdilerin satmahnabilmesi, işlet

melerde gereken yatırımların yapılabilmesi ve 
çevirme masraflarının karşılanabilmesi için, 
çok lüzumlu bulunan zirai kredilerin düzenli ve 
plânlı bir şekilde gittikçe geliştiği ve büyüdüğü 
görülmektedir. 

Arazi varlığı bakımından 
Sertifikalı 
tohumluk 

Yılları milyon Tl. 

ekseriyetle işlet-
Kinnyerri gübre 

milyon 
Tl. 

melerin küçük vüsatlerde olması, verimm dü
şük ve çiftçinin satmalına gücünün yetersiz bu
lunması gibi nedenler; memleketimizde kredi 
hacminin mütamadiyen yükselmesini intacet-
mektddir. 

T. C. Ziraat Bankasınca; kimyevi gübre, ser
tifikalı tohumluk, hayvancılık nüveHkleri, nor
mal hayvancılık, zirai mücadele ilâç, alet ve ma-
kinalan, su mahsulleri, öncelik verilen ihraç 
ürünleri, kısa, orta ve uzun vadeli diğer zirai 
krediler, ziraat alet ve makinaları^ ziraat sanat
ları ve pazarlama tesisleri, kontrollü zirai kre
diler, 5254 sayılı Kanuna göre verilen tohumluk 
kredileri ve tarım kre'di ve satış kooperatifleri 
konularına ilişkin olarak düzenlenen kredi ha-
cımlarmıda, her yıl sistemli artışlar görülmekte
dir. 

Bunlar arasında özellikle tarımsal girdilere 
taallûk eden miktarlar, oldukça daha kabarık 
ve mütebariz bir inkişaf seyri göstermektedir. 
Nitekim; aşağıdaki rakamlar, tarımsal girdilere 
ayrılan kredilerdeki gelişmeyi açıklamaktadır. 
Ziraat alet Hayvancılık 

vıe m'aıkinaiarı milyon 
Hülyan Tl. Tl. Toplam 

1. BBYKP 
a) 1963 150 160 110 420 Ger. 
b) 1964 20 210 227 156 613 » 
c) 1965 20 300 329 239 888 » 
d) 1966 75 450 451 353 1 329 » 
e) 1967 240 600 552 462 1 854 » 
2. İBYKP 
a) 1968 300 938 615 560 2 413 Bek. 
b) 1969 350 1 230 759 650 2 989 Pr. 

Diğer yönden plânlı devrede, zirai kredi plasmanları da, aşağıdaki rakamlarda ifadesini bul
duğu üzere, gayelere uygun istikametlerde büyümüştür. 

Toplam plâs- Zirai Sektör Ziraıi sektöre 
man milyar mlilyar aynılara 

Yıllan 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 
2. İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Tl. 

4.7 
4.5 
5.2 
6.1 
7.'7 

9.7 
11.7 

Tl. 

3.2 
2.8 
3.3 
4.0 
5.2 

6.9 
8.4 

% si 

67.2 
61.3 
63.6 
65.8 
67.4 

71.5 
71.8 

Düşüne eler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 
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Bununla beraber, Türkiye tarımının daha 
kısa zamanda gelşebilmesi için; zirai kredi 
plasmanının büyümesinin, hızlandırılmasına ih
tiyaç duyulacaktır. 

Şüphesiz zirai kredi politikası, sadece, plas
manın yükseltilmesini teminden ibaret değildir. 
Bunun; tarafsız, gayelerine uygun, âdil ve doğ
ru bir şekilde gerçekten muhtacolan çiftçiye 
yeteri kadar ve zamanında verilebilmesi için, 
alınmış olan tedbirlerin tatbik ve kontroluna 
yardım edilmelidir. 

Zirai kredilerin ödenebilmesi için; esasen 
kendileri başlı başına birer teminat olan küçük 
çiftçilerimizden; onlar için tedariki âdeta im
kânsız bulunan teminat mektubu istenilmesi ve
ya cebrî bir gayrimenkul ipotek senedi talebe-
dilmesi gibi usul ve formalitelerin kaldırılarak 
yerine, şartlarımıza daha uygun ve pratik ge
lecek esasların tesbit ve derpiş olunması zaru
ridir. Bunun için; münferit veya grup halinde 
müteselsil kefalet, gayrimenkul yanında menkul 
mallar teminatı, kredilerin kısmen veya tama
men aynı olması, düşük prime dayanan sigorta 
teminatı, projeyi yürüten kamu kuruluşlarının 
kefaleti, kredi kooperatiflerinin yeniden düzen
lenmesi gibi usul ve sistemlerin tekrar gözden 
geçirilmesi, temenni ve tavsiyeye şayan görül
mektedir. 

B) Tarımsal tedbirlerde gelişme : 
Malûmlarınız bulunduğu üzere, Tarım Ba

kanlığı; memleketin ziraat, hayvancılık ve or
mancılık siyasetinin tatbikine ve bu mevzulara 
giren işlerin iktisadi icaplara göre tanzimine, 
ıslahına, teşkilâtlandırılmasına ve inkişafına 
mütaallik hizmetleri yapmakla mükelleftir. 

Tarım Bakanlığı, uhdesine mevdu ve hizmet 
ve görevleri; plân, program ve bütçe kaynak 
ve imkânları çerçevesinde yaparken, özellikle 
yerinde ve zamanında aldığı ve uyguladığı çok 
çeşitli tedbirlerle, 

1. Tarımsal araştırma, 
2. Tarımsal yayım, 
3. Tarımsal eğitim, 
4. Çiftçilerin teşkilâtlandırılması, ve sosyal 

güvenliğe kavuşturulması, 
5. Tarımsal üretimi artırıcı ve kaliteyi 

yükseltici nitelikte (Tohumluk, fide, fidan, bağ 
çubuğu) gibi bitkisel üretim ve dağıtım, 

6. Hayvan ıslahı, damızlık temini ve üre
tilmesi, 

7. Tarımsal donatım, 
8. Hayvan besleme ve yem sanayii, 
9. Üreticinin; kredi, vergi ve gümrük ba

ğışıklığı, sübvansiyon, ikramiye, tazminat ve 
fiyat müdahalesi gibi tedbirlerle desteklenmesi 
gayesine matuf tarım sektörüne imkânlar sağ
lanması, 

10. Tarım ürünleri teknolojisi, 
11. Tarımsal ürünlerin pazarlanması, 
12. Gıda ve beslenme, 
13. Su ürünleri, 
14. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıla

rıyla mücadele, 
15. Kamuya yararlı olmayı hedef tutan de

netleme, yöneltme ve düzenleme, 
16. Ormancılık, 
17. Toprak muhafaza ve tarımsal sulama, 
18. Meteoroloji, 
19. Tarımsal ekonomi, 
20. Danışma denetleme ve, 
21. Tarımsal alanda dış münasebetler 

gibi konulara lişkin dâvaların halline ait husus
larda da bâzı önemli hedef ve merhalelere yak
laşmış ve gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır. 

III - üretim ve hizmetlerde sağlanan geliş
me : 

A) Ziraatte 
Tarımsal teknolojiye ve özellikle tarımsal 

girdilerin kullanılmasına büyük önem verilmesi 
nedeniyle, tarımın geniş ölçüde hava şartlarına 
bağlılık derecesi tedricen tahfif edilmeye gayret 
edilmiş ve gerçekten kötü hava şartlarının hü
küm sürmesine rağmen, üretimde bâzı artışlar 
sağlanmasına muaffak olunmuştur. 

Plânlı devredeki bu üretim artışları; zirai 
üretim grupları itibariyle, aşağıdaki rakamlar
la özet halinde ifade edilmeye çalışılmıştır 

1. Hububat : 
Ekseriyetini (buğday) ve kısmen (arpa) nın 

teşkil ettiği (çavdar), yulaf, kaplıca, mısır, 
darı, pirinç, kuşyemi ve mahluttan ibaret olan 
(hububat üretimi) ndeki gelişmeler, şöyle bir 
seyir takibetmiştir : 
1 - BBYKP 

Hububat 
Yılları (Milyon ton) Düşünceler 

a) 1963 17,4 Gerçekleşen 
b) 1964 14,4 » 

I c) 1965 14,7 » 
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Yılları 

d) 1966 
e) 1967 

2 - İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Hububat 
(İVEilyon ton) 

16,4 
16,9 

16,4 
18,5 

Yılları 

1 - BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2 - İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Düşünceler 

» 
» 

Beklenen 
Program 

Ekim sahası 
Bin Ha. 

337 
345 
337 
336 
345 

335 
340 

2. Bakliyat : 

Fasulye, mercimek, nohut, bezelye, bakla ve 
börülce olmak üzere 6 çeşitten ibaret olan 
(yemeklik bakliyat) m, ekim ve üretim mik-
tarlarındaki gelişmeler, aşağıdaki rakamlarla 
ifade olunmaktadır : 

Yemeklik bakliyat 
üretimi (Bin ton) 

380 
370 
372 
375 
406 

394 
400 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 

Beklenen 
Program 

Diğer taraftan, (burçak fiğ, yonca ve korunga) olmak üzere 4 çeşitten ibaret olan (yemlik 
bakliyat) in ekim ve üretimi şimdilik, ihtiyaca yeterli olmamakla beraber, müstakbel inkişafları 
için gereken düzenlemelere girişilmiştir. 

Yemlik bakliyattan fiğ ve burçakın toplam 
aşağıdaki rakamlarla gösterilmiştir. 

ikini ve üretim miktarı, bir fikir verebilmek için, 

1. 

2. 

Yılları 

BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 
İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Sanayi bitkileri 

Ekim sahası 
bin Ha. 

215 
205 
200 
199 
212 

200 
200 

Fiğ - burçak 
üretimi bin ton 

112 
201 
200 
199 
204 

220 
220 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

Bu grupta, başlıca ihraç ürünlerimizden (tü ün), iaşemizde gittikçe artarak yer alan (pata
tes), gıda ve tekstil sanayiinin hammalddesini teşkil eden (şekerpancarı) ve (pamuk) yer almak
ta ve bunların plân dönemindeki üretim artışları mn seyri, aşağıdaki rakamlarla açıklanmış bu
lunmaktadır. 
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Tütün Patates Şekerpancarı Famuk (Lif) 
Yıllar 

1. BBYKP 
a) 1963 
b) 1964 
e) 1965 
d) 1866 
e) 1967 

2. İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 
4. Yağlı tohumlar : 

bin ton 

132.2 
193.7 
132.4 
167.7 
182.7 

126.0 
150.0 

bin ton 

1.600 
1.700 
1.680 
1.750 
1.760 

1.815 
1.9O0 

bin ton 

3.280 
4.706 
3.421 
4.422 
5.100 

4.640 
5.000 

bin ton 

257.5 
326.0 
325.0 
382.0 
386.0 

404.0 
420.O 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 

Yağlı tohumlardan olan çiğit, ayçiçeği, yer frtığı ve soya ekim sahası ve üretim miktarlarında 
da bâzı gelişmeler olmuş ve zeytinyağı üretimi ne, bilinen sebeplerle dalgalanmıştır. 

Burada şu cihete işaret edelim ki, pamuk, lif bitkisi olduğu kadar, aynı zamanda yağ bitki
sidir. 

Yağlı tohumların plânlı dönemdeki gelişme seyri, aşağıdaki rakamlarla ifadesini bulmakta
dır. 

Yıllar 

1 - BBYKP 

a) 1863 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2- İBYKP 
a) 1968 
b) 1969 

Çiğit 
Ekilis 

Bin 
Ha 

628 
680 
685 
712 
704 

712 
720 

Üretim 
Bin 
ton 

418 
529 
527 
611 
828 

687 
714 

Ayçiçeği 
Ekiliş 
Bin 
Ha 

94 
' 160 

160 
218 
211 

237 
240 

Üretim 
Bin 
ton 

87 
165 
160 
200 
230 

240 
250 

Yerfıstığı 
Hkiliş 

Bin 
Ha 

10 
9 

11 
12 
11 

13 
15 

Üretim 
Bin 
ton 

23 
23 
30 
27 
30 

20 
25 

Soya 
Ekiliş üretim 
Bin 
Ha 

6 
6 
6 
6 
6 

8 
8 

Bin 
ton 

6 
6 
6 
6 
6 

8 
8 

Zeytinyağı 
Bin 

ton 

102 
121 

60 
155 
80 

140 
80 

5. Bağ - bahçe ürünleri 
Aynı. şekilde plânlı devrede narenciye, üzüm, 

incir, elma, armut, şeftali, kayısı, fındık, An
tepfıstığı. ve zeytin gibi ürünlerde de oldukça 
önemli artışlar vukubulmuştur. 

b) Hayvancılıkta 
Hayvancılık çalışmaları; gerek üretim ve 

gerek hastalık ve zararlılar ile mücadele ba
kımlarından olmak üzere iki yönlü geliştiril
miştir. 

Hayvanların sağlığının korunması, hastalık 
çıkmadan önce tedbirler alaııması, telâfatm ön
lenmesi, erken teşhis konulması, bölgelerdeki 
salgın hastalıkların araştırılmalarının yapıl
ması, menşei hayvani olan gıda maddelerin
i n insan sağlığına zararlı olanlarının tesbi-
ti için, memleketimizde ilk defa olmak üzere, 
son iki yılda 18 ilde bölge lâboratuvarları ku
rularak faaliyete geçirilmiştir. 
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Çift tırnaklı hayvanlara büyük zarar veren 
ve ihracata sekte vuran şap hastalığının önlen
mesi, şap aşısı üretimi ve araştırmalarının ya
pılması için 1958 yılında temeli atılan şap ensti
tüsü, 1967 yılında tamamlanarak hizmete so
kulmuştur. 

Koruma ve tedavi için lüzumlu aşı, serum 
ve biyolojik maddeler üretimi; aşılanan ve mua
yeneden geçirilen hayvan sayılan önemli mik
tarlarda artışlar kaydetmiştir. 

Hayvan ıslahı ve süt sığırcılığının inkişafı 
bakımından suni tohumlamada ileri merhalelere 
doğru yol alınmıştır. Diğer taraftan merinos
laştırmada, % 100 artış sağlanabilmiştir. 

Keza hayvan ıslâhı için 1966 yılından itiba
ren kurulmaya başlanılan özel nüveliklerde ye
tiştirilen damızlıkların, tercihan iktisaden ge
ri kalmış bölgelerdeki çiftçilere ve hayvan ye
tiştiricilerine tahsisi prensibi uygulanmış ve 
bunların kredi ihtiyaçlarının giderilmesinde 
bâzı imkân ve önceliklerin yaratılmasına âmil 
ve vasıta olunmuştur. 

Hayvan ve hayvansal üretim bakımından 
da iki yönlü bir çalışma sistemi takibedilmekte-
dir. Bir taraftan mevcut büyük sayıdaki hayvan 
populasyonunun rasyonel bakım, hastalıkların 
kontrolü ve iyi besleme usulleriyle hailen çok 
düşük olan hayvan başına verimin artırılması
na gayret edilirken, diğer taraftan Tarım Ba
kanlığının sürekli ve ciddî teknik kontrol ve 
murakabesi altında pedigri esasına müstenit 
ve özel sektöre dayalı yüksek vasıflı ve verimli 
kültür ırklarını yetiştirmek ve bunlardan sü
rüler meydana getirmek için bir (Özel hayvan
cılık programı) uygulamasına geçilmek üzere 
hazırlıklar yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu tatbikat cümlesinden olmak üzere; ön-
plânda, 1 000 yüksek vasıflı damızlık sığır, 
700 damızlık hayvan, 100 damızlık tiftik ke
çisi, 10 000 besi sığır, 10 000 besi koyun, 1 000 
damızlık kanatlı hayvan ve en az 50 şer kovan-
lı 2 500 arıcılık işletmesi üzerinde durulduğu 
sarahaten ifade ve beyan edilmiş bulunmak
tadır. 

1. Sanayi yemi üretimi 

Hayvancılığın kalkınmasının en önemli un
surlarından birisi de, kaba yem yanında, ke
sif ve sanayi yemlerinin üretilmesi ve tüketil-
mesindeki gelişmelerdir. 
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Sanayi yemi üretiminin geliştirilmesi, işte 
böyle bir anlayış ve zihniyetle ele alınmış bu
lunmaktadır. 

1954 yılında kurulan YSTAŞGM, 1964 yılı 
sonu itibariyle; toplam (kapasitesi 62 900 ton 
bulunan ve 4 ü özel sektörle müşterek ve 4 ü de 
kendisinin olan 8 fabrikayı işletmekte ve fa
kat ancak 31 090 ton sanayi yemi üretebilmek
te idi. Alman ciddî ve yerinde tedbirler saye
sinde bu düşük üretim; 1906 yılında 65 000, 
1967 yılında 86 591 ve 1968 yılında ise 125 000 
tona yükseltilmiştir. 

Yakında işletmeye açılacağı bildirilen 15 
biner ton kapasiteli Adapazarı ve Samsun fab
rikaları ile sanayi yemi üretimi kapasitesinin, 
tek vardiye esasına göre, 92 900 tona baliğ ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, 1968 yılında, 3 ü YSTAŞGM 
tarafından bizzat ve 3 ü de özel sektörle müş
tereken inşa ve tesisine başlanan ve program 
gereğince 1970 yılında bitirilerek faaliyete ge
çirilecek olan 6 fabrikanın da üretime geçme
si halinde, fabrika sayısının 16 ya ve toplam 
kapasitenin de 230 bin tona yükseleceği tabiî
dir. 

Bununla beraber, karma ekonomi düzeninin 
iktisadi faaliyetlerinde, hâkimiyet ve önceli
ğin daima özel teşebbüse ait bulunması ge
rekeceği cihetle, sanayi yemi fabrikalarının ge
lişmesinin de, daha ziyade özel sektöre dayalı 
kalması icabetmektedir. 

İBYKP döneminde; 25 sanayi yemi fabri
kası ile 26 yonca kurutma ve öğütme tesisi ku
rulmak suretiyle 600 000 tonluk kapasite temi
ni öngörülmüş bulunmaktadır. Bu hedef; ol
dukça ileri ve gerçekçi bir merhale sayılmak
tadır. 

Böylece yonca kurutma tesislerinin sayı ve 
kapasiteleri; sanayi yemi fabrikalarının inki
şaf seyrine paralel bir yönde geliştirilmekte
dir. 

Halen Konya'da mevcut 1 500 erden 3 000 
ton kapasiteli 2 yonca kurutma tesisine ilâve
ten kurulmakta bulunan ve keza her biri 1 500 
erden 9 000 ton kapasiteli 6 yonca kurutma 
tesisinin 1969 yılı kampanyasında hizmete gir
mesi için gereken tedbirlerin alındığı memnu
niyetle öğrenilmiştir. 
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Sözü edilen yonca kurutma tesislerinin, 
3 vardiye üzerinden faaliyete geçirilmeleri ile 
yıllık kapasite, lâakal 100 000 tona yükselecek
tir. 

Hayvan yemlerinin geliştirilmesi için; şeker 
pancarı küspesi kurutma tesisleri yapılması 
ve % 45 oranında protein ihtiva eden melastan 
hayvan yemi mayası üretimine geçilmesi im
kânlarının etüdedilmesi ve. araştırılması gibi 
konular üzerinde de önemle durulduğu belirtil
miştir. 

Bütün bu gelişmelere inzımamen, balık unu 
üretiminde de önemli sayılabilecek inkişaflar 
görüldüğüne, ayrıca işaret etmek isteriz. 

2. Süt üretimi, 
Hayvancılığın gelişmesi oranında, süt ve 

mamulleri üretiminde de bâzı artışlar sağlan
mıştır. insan sağlığı ve beslenmesi zaviyesin
den, süt ve mamullerinin; son derece hayati 
olan önemi malûmdur. 

Ancak, süt ve mamulleri üretiminin, dağıtı
mının ve tüketiminin düzenlenmesinin halen, 
başlangıç safhasında bulunduğumuz söylene
bilir. 

AOÇM'nün süt fabrikası hariç tutulduğu 
takdirde, 1964 yılından önce, memleketimizde 
her hangi bir modern süt fabrikası bulunma
dığı görülmektedir. 

ilk defa; 17 245 ton kapasiteli istanbul, 
12 600 ton kapasiteli Kars, 13 050 ton kapasi
teli İzmir ve keza 13 050 ton kapasiteli Adana 
süt fabrikalarının kurulması, 1964 yılı prog
ramına alınmış ve gereken hazırlıklara başlan
mıştır. 

Halen istanbul, izmir ve Adana süt fabrika
ları işletmeye açılmış durumdadır. Sıcak ve so
ğuk su denemelerine başlanmış olan Kars süt 
fabrikası da işletmeye açılmak üzeredir. 

TSEKGM nün; özel sektörle ortak olarak, 
1969 yılında Konya, Bolu, Burdur ve Erzurum'
da, her biri yılda 10 000 ton süt işliyecek 
40 000 ton kapasiteli 4 süt fabrikasının kurul
masının realizasyonu çabasında bulunduğu an
laşılmıştır. 

Böylece pastörize süt, tereyağı, peynir ve 
yoğurt imali ve üretimi daha da geliştirilmiş 
olacaktır. 

Bununla beraber, süt sanayiinin; esas itiba
riyle, TSEKG-M nün murakabe ve kontrolü al

tında, özel sektör tarafından deruhde edilip in
kişaf ettirilmesi gayesi daima teşvik ve hi
maye edilmektedir. 

C) Ormancılıkta, 

Plânlı devrede, ormancılık hizmet ve faali
yetlerinde kayda değer bâzı gelişme ve ilerle
meler olmuştur. 

Plânlı, düzenli ve müstakar bir ormancılık 
tatbikatı için temel ilkelerden olan (Orman 
amenajman plânları) mn tanzimi ve kısa za
manda ikmali, yeni düşünce ve görüşlerin ışı
ğı altında tekrar ele alınmıştır. 

Orman amenajman plânlarının düzenlenme
sinde; 1963 yılından itibaren, hava fotoğrafla
rın?, dayanan yeni, süratli, emniyetli ve ucuz 
usul ve metotlara önem ve yer verilmiştir. 

1950 - 1962 yıllarını kapsıyan 13 yıllık dev
rede, eski ve yersel metotla 5,3 milyon Ha. or
manın amenejesi yapılmış ve fakat 1963 - 1968 
yıllarına ait 6 yıllık devrede ise, yeni ve hava 
fotoğrafı metodu ile 8,2 milyon Ha. ormanın 
ameneje edilmesi imkânı hâsıl olmuştur. 

1969 yılında da 1,7 milyon Ha. ormanın ame
nejesi, programa alınmıştır. 

Görevli ve yetkililer tarafından, son za
manlarda, aynı ormanların eski ve yeni usul ve 
metotlarla yapılan amenajman plânlarının, 
orman varlığı ve orman envanteri unsurları ba
kımından yekdiğeri ile karşılaştırılmaları ve mu
kayese edilmeleri sonucunda; saha, servet, artım, 
verini ve eta gibi bâzı değerlerinin, eskiden tes-
bit edilmiş plan değerlerine izafeten ve ekse
riyetle lehte olmak üzere nispî bir şekilde ar
tarak değiştiğinin anlaşıldığı, sarahatle ifade 
ve beyan olunmuştur. 

Bu. cümleden olarak; Antalya, Balıkesir, Bo
lu, Çanakkale, Denizli, İsparta, Muğla ve Zon
guldak Orman başmüdürlükleri mıntakaları or
manlarının, sözü edilen bu iki ayrı metoda 
göre yapılmış amenajman plânlarının karşılaş
tırılmaları sonucunda; orman vüsatleri topla
mının, 3,8 den 2,3 fazlasiyle 6,1 milyon Ha. a 
ve etaları toplamının da, 1,8 den 5,5 fazlasiyle 
7,3 milyon M3 K. G. H. ne çıktığı belirtilmekte 
ve bu misalin tevlidettiği netice, bir nevi muka
yese ve irca emsali gibi kabul ve telâkki edil
mek suretiyle, 1968 yılına kadar memleketin 
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genel alanına oranı % 13,6 ve vüsati de milyon 
Ha. olarak 2,2 normal ve 2,8 bozuk ki, cem'an 
5,0 koru ile 1,7 normal ve 3,9 bozuk ki, cem'an 
5,6 baltalıktan ibaret olmak üzere, 10,6 değeri 
ile ifade edilegelmiş bulunan orman varlığının; 
envanter çalışmalarının daha ikmal edileme
miş olması nedeniyle, henüz kesin bir rakam 
verilememiş olmakla beraber, halen, memleke
tin genel alanına oranının % 23,4 ve vüsatinin 
de, keza milyon Ha. o1 arak, 4,8 normal ve 4,6 
bozuk ki, cem'an 9,4 koru ile 2,6 normal ve 6,2 
bozuk M, cem'an 8,8 baltalıktan ibaret olmak 
üzere 18,2 geçici değerini göstermekte olduğu 
neticesi tasrih ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 

Şüphesiz bu netice; yapıldığı bildirilen en 
vanter çalışmalarının kesin sonuçları alındıktan 
sonra, daha objektif ölçülerle değerlendirilmiş 
olacaktır.. 

Yine görevli ve yetkililer, bugün, normal ve 
bozuk koru ormanlarının beher hektanndaki 
ortalama verimin 2 m3. civarında bulunduğunu, 
miktar randımanının % 70 oranında olduğu 
esası üzerinden hareketle, yıllık verimin; tom
ruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunu 
standardında 12,6 milyon m3. yuvarlak oduna 
yani endüstri odununa tekabül ettiğini bildir
mektedir. 

Plânlı devrede, asli ve tâli orman mahsulleri 
ve özellikle endüstri odunu üretimi; aşağıdaki 
rakamlarla da gösterildiği üzere gelişmiş ve ar
tışlar kaydetmiştir. 

Yılları Endüstri odunu Milyon m3. Düşüncük! 

1 - BBYKP 

a) 1963 
b) 1964 
c) 1965 
d) 1966 
e) 1967 

2 - ÎBYKP 

2,4 
3,6 
3,6 
3,8 

Gerçekler 

a) 1968 4,3 Beklenen 
b) 1969 4,8 Program 
İBYKP dönemi sonunun, yani 1972 yılının 

üretim hedefi; aşağı yukarı 1968 yılının üretim 
hedefinin 2 misli elan 8 milyon m3 e ulaşacak 
ve bunu takiben de 12.6 milyon m3 e çıkacak 
ve böylece ormanlar, bugün geçici olarak tes-
bit edilmiş bulunan tam kapasite miktarına gö
re işletilmiş olacaktır. 

Bu üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesine 
paralel olarak, orman köylerinin kalkınmaları
na daha fazla yardım edilmiş olacaktır. 

Halen orman içinde 5 020 orman köyü bu
lunmakta ve 2.5 milyon nüfusu barındırmaya 
çalışmaktadır. 

Plânlı devrede uygulanan orman işletmeci
liği sonucunda; genel olarak, orman köylüsüne 
yaptırılan üretim, imal, taşıma ve çeşitli orman 
bakım hizmet ve işleri için ödenen para miktar
ları, aşağıdaki rakamlarla ifadesini bulduğu 
üzere, gittikçe gelişmiş, hacımlanmış ve büyü
müştür. 

Yılları 
Üretim îmal Taşıma Or. Bak. hizmeti Toplam 
Mil. Tl. Mil. Tl. Mil. Tl. Mil. Tl. Mil. Tl. Düşünceler 

1 -
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
2. -
a) 
t>) 

- BBYKP 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

- İBYKP 
1968 
1969 

33.0 
37.1 
50.6 
55.5 
58.8 

64.9 
86.2 

1.5 
1.6 
1.3 
1.8 
1.1 

1.9 
1.5 

158.0 
180.0 
231.7 
262.0 
268.0 

294.9 
310.2 

82.2 
170.8 
148.9 
169.8 
187.8 

210.8 
209.9) 
150.0) 

274.7 
326.5 
432.5 
489.1 
515.7 

572.5 
757.S 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen 
Program 
Pazar satışından 
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Orman köylüsünün, alınan ve alınacak olan 
bâzı tedbirlerle üretim, imal, taşıma ve orman 
bakım hizmetlerindeki iş kapasitesi daha çok 
artırılabilecek ve ayrıca pazar satışı için veri
len yakacak ve yapacak malların daha iyi de
ğerlendirilmesi imkânları hazırlanabilecektir. 

1938 - 1902 yıllarını kapsıyan 25 yıllık dev-

Yılları Yeni yol yapımı Sarfolunan para 
Km. Milyon Tl. 

1. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
2. 

a) 

b) 

BBYKP 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
İBYKP 

1968 

1969 

4 167 
4 489 
4 001 
3 712 
3 645 

3 500 

3 200 

50,0 
60,0 
62,5 
75,5 
82,7 

95,9 

90,0 

Halen mevcut orman yollarının uzunluğu, 
47 222 Km. olup böylece yola kavuşturulan or
man köylerinin sayısı da 4 720 dir. 

Entegre bir koruma, bakım, yetiştirme, işlet
me ve faydalanma sistemi uygnlanmak suretiy
le orman kaynak ve imkânlarından daha geniş 
ölçüde faydalanmak; ormanları tam kapasite 
ve bütün ürünlerini gerektiği gibi değerlendir
mek; suni tensili geniş ölçüde ve şümullü mâ-
nasiyle esas kabul ederek ve tam ve sürekli ko
ruma ve bakım tedbirleri zincirini emniyetle 
uygulıyarak biran önce gençleştirilmeleri ge
reken meşçereleri, idare müddetlerine göre ka
bul edilebilecek uygun tesviye müddetleri içe-
risnde tensile sokmak, ormanları imar ve ıslah 
ederek, ve bakım tedbirleri uygulıyarak normal 
ve optimal kuruluş bünyelerini iktisabetmelerini 
sağlamak, modern orman mahsulleri sanayiini 
kurmak ve işletmek, bu ve benzeri çeşitli hizmet 
ve faaliyetlerin getireceği imkânlar ianesiyle ay
nı zamanda orman köylerinin kalkınmalarına, or
mancılığın imkânları ve takati nisbetinde yardım
da ve katkıda bulunulması gibi amaçlarla ele 
alindığı bildirilen (millî orman kaynağı ve or-

rede 199.1 milyon lira sarfı ile 27.199 Km. ve 
1963 - 1987 yılları arasındaki 5 yılda 330.7 mil
yon lira sarfı ile de 20.014 Km. yeni orman yo
lu yapılmıştır. 

Plânlı devrede yapılan yeni orman yollan; 
aşağıdaki rakamlarla da belirtildiği şekilde, ge
liştirilmiş durumdadır. 

Düşünceler 

Gerçekleşen 
» 
» 
» 
» 

Beklenen (Aynca 700 Km. üst yapı, 250 Km. bü
yük onarım) 
Program (Aynca 550 Km. üst yapı, 550 Km. bü
yük onanm) 

man ürünleri sanayiini geliştirme projesi) nin; il
mî ve teknik esaslara ve memleket şartlanna uy
gun olarak gerçekleştirilmesi istikametindeki 
çalışmalann hızlandırılması gerekmektedir. 

Plânlı devrede; rasyonel ve teknik ormancı
lığın yerleşmesi, ormanların korunması bakımı, 
orman hastalık ve zararlılan ile mücadele, tahdit 
ve kadastro, ağaçlandırma, fidanlık, kavakçı
lık, erizyon kontrolü, orman içi merelarm ıs
lahı, araştırma, eğitim, öğretim, yayım gibi çe
şitli hizmet ve faaliyet alanlarında da birçok 
gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildiği ve halk-
orman arasındaki münasebetlerin iyileştirilmesi 
için çabalar harcandığı görülmektedir. 

D) Meteorolojide 
Bütün sektörler için büyük önem taşıyan 

millî meteoroloji hizmet ve faaliyetleri; genel 
olarak, cidden tebrik ve takdire değer ölçüler 
içinde geliştirilmiş bulunmaktadır. 

E) Meslek okullannda 
Tanmsal eğitim, gittikçe önem kazanmakta 

ve özellikle bu konuda çiftçilerin eğitilmesine 
ilişkin hizmet ye faaliyetler de yoğunlaştırılmak
tadır. 
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Meslek okullarında güdülen esas gaye, me
mur yetiştirmek değil, özel sektörde serbest ça
lışacak teknik eleman ihtiyacının sağlanması
dır. 

1964 yılında 14 den ibaret olan tanm meslek-
okullarmın sayısı; 1967 yılında 32 ye ve 1968 
yılında da 35 e çıkmıştır. 

Ancak; 1968 yılında 4 tarım meslek oku
lunun bünyesinde ayrıca, 4 ev ekonomisi okulu 
daha kurulup öğretime başladığı cihetle, bu 
okulların sayısı 39 a baliğ olmuştur. 

1968 yılı programına alınan 11 tarım mes
lek okulu, hali inşada olup 1970 yılında tedri
sata bağlıyacaktır. 

1987 yılında mevcut 3 hayvan sağlık memu
ru okuluna; hali inşada bulunan ve 1969 yılın
da ikmal edilecek olan 4 yeni okul daha ilâve 
edilecek ve sayısı 7 ye çıkacaktır. 

Keza; 1967 yılında mevcut 2 orman tekni
ker, 3 orman muhafaza memuru ve 1 orman 
fidanlık okullarına, 1968 yılında programa alı
narak 1969 yılında tamamlanacak olan 2 orman 
muhafaza memuru okulu eklenmiş bulunacak
tır. 

1968 yılı programına ek olarak alman 7 ta
rım meslek okulu ile hali inşaada bulunan 4 ta
nm meslek okulunun 1969 yılında öğretime 
açılması suretiyle, bu okullann sayısı, 45 e ib
lâğ edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, 1969 yılı programına ek ola
rak, 15 tanm meslek okulunun daha açılması 
hususunun ayrıca teklif edildiği ifade ve beyan 
olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tanm Reformu 

Muhterem Başkan,. 
Sayın senatörler, 
Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza sığı

narak şimdi, hakkında öteden beri her vesile 
ile pek çok konuşulmuş ve bu bütçe müzakere
leri münasebetiyle de tekrar ve yeniden ele 
alınmış bulunan (Tarım reformu) konusu üze
rinde bizzarur bizde kısaca duracağız. 

Tanm reformu; toprağın verimli işletilme
sini gerçekleştirebilmek için, gerekli bütün ted
birleri kapsar ve özellikle ana kaynak olan top
raktan başlayarak üretimden tüketime kadar 
olan safhalan içine alır, üretimi artıncı fizikî 
faktörlerden başka, tanmsal bünyenin ıslahı, 

çiftçilerin teşkilâtlandırılması, kredi, standart 
ve uygun çeşitlerin yetiştirilmesi, pazarlama, 
kıymetlendirme, araştırma, eğitim, öğretim, ya
yım gibi tarımsal sistemi, mevzuatı, organizas
yonu, müesseseleri, usul ve metodlan hedef tu
tar ve bunlan iyileştirir. 

Tarım reformunun sadece bir unsuru sayı
lan ve olan mânada kalıp bir çeşit arazi refor
mu telâkki edilen toprak reformu ise, bilimsel 
açıdan; geçimlerini tanmsal faaliyetlerden sağ
layan topraksız veya az topraklı kimselerin, 
üzerinde çalışabilecekleri bir arazinin, sahibi 
kılınabilmeleri için, Devletin alacağı tedbirleri 
ihtiva etmektedir. 

Ancak; burada şu hususa hemen işaret ede
lim ki, mevcut ve süratle artan nüfusumuza 
göre, memleketimizin tarıma ve işlenmeye elve
rişli topraklarının miktan, ne şekilde hesapla
nırsa hesaplansın, geçimlerini tarıma bağlamış 
olanların kâffesini tatmin edecek vasat ve ve
rimlilikte değildir. 

Bilindiği üzere, BBYKP sadece, toprak re
formu problemini düşünmüş ve bunu münhası
ran üretim artışını destekleyici tedbirler meya-
nında ele almış ve filhal dâvayı, dar ve muhdat-
ta olsa; 

I - Mülkiyet duru ve 
A) işletmelerin genişliği, 
B) Toprak toplulaştırılması, 
C) işletmelerin rasyonelleştirilmesi ve 
D) Dağıtılacak toprak ile 

II - Ortakçılık ve kiracılık şartlannın düzen
lenmesi gibi birtakım vasıta ve unsurlara daya
mak istemişse de, kamu oyunda, tabiatiyle ileri
de bizzarur tatbikata intikal edecek fikriyatın 
işlenmesinde, genellikle yalnız toprak mülkiyet 
rejimi ve durumu ile istikbalde, getirilmek iste
nilen malûm doktriner ve politik düşüncelerin 
gerçekleştirilmesine mâtufen yapılabilecek bâzı 
olumsuz ıslahat gayelerinin güdüldüğü ve bunun 
için lüzumlu vasat, imkân ve manivelanın hazır
landığı kanaat ve intibaını uyandırmış ve ger
çekten politik vakıalar da, bunu âdeta teyit ve 
tescil eylemiştir. 

Buna mukabil, ancak doğru mânadaki top
rak dâvasını benimsiyen ve onu kendinin bir 
cüzi sayan (Tarım reformu), İBYKP nında 
öngörülmüş ve bununla ilgili çok şümullü, kök
lü ve geniş tedbirler, esas itibariyle, 

— 403 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 2 

I - Plân hedefleri ve stratejisinin 55 nci mad
desinde açıklanmış ve 

II - Plânda (tarım) bölümünün (ilkeler) 
kısmında 9 ncu madde olarak tesbit edilen hü
küm ve keza Plân Karma Komisyonu raporunun 
37 nci maddesinde ifadesini bulan metin ile de 
ayrıca vuzuh kazanmış olup bununla ilgili çok 
yönlü ve çeşitli çareler, plânda değişik kısım
larda yer almış ve tarımsal bünyenin temelin
deki aksaklıkların giderilmesine yönelmiş ted
birler dizisi olarak kabul edilmiş ve 

III - Filhakika topraksız çiftçilere verile
cek topraklar, sırasiyle, 

A) Devletin hüküm ve tasarrufundaki ara
zi, 

B) Dtevletin özel mülkiyetindeki arazi, 
C) Orman ve mera sahası içindeki bozuk 

kültür arazisi, 
D) Bataklıkların kurutulmasından kazanı

lacak arazi ve, 
E) Belirli vüsattan fazla ve iyi işletilmi-

yen arazinin istimlâki ve pazarlıkla satmalmma-
sı suretiyle sağlanacak arazi seklinde ifade ve 
beyan edilmiş ve ayrıca; 

IV - istihsal ve istihlâk kooperatifçiliğinin 
geliştirilmesi, 

V - Tarımsal kredilerin sağlanması ve, 
VI - Kiracılık ve ortakçılık müesseselerinin 

tanzimi gibi derin temellere kadar inihmştir. 

Bu itibarla, İBYKP nındaki tarım reformu; 
tarımda 'arzu edilen ekonomik ve sosyal geliş
meyi sağlayıcı ve birim sahadan âzami verimi 
temin edici tedbirler dizisine dayanmakta, 
memleket gerçeklerine, Anayasa, hürriyet, de
mokrasi, hukuk, adalet ve hakkaniyet prensip
lerine ve ferdin tasarruf ve toprak mülkiyetine 
son derecede titizlik ve itina göstermektedir. 

Şüphesiz, tarım reformunun güttüğü esas 
gaye; birinin toprağını alıp öbürüne vermek 
veya kolektif hüviyetteki zirai işletmelerin te
şekkülüne adım atmak değil, bütün Türk çift
çisinin, mümkün olabildiği kadar hayat seviye
sinin kısa zamanda yükseltilmesi ve haddi âza
miye çıkarılmasıdır. 

Tarımsal üretimde makro hedeflere ulaşabil
mek ve binnetice millî beslenme, endüstri ve 
ihracat ihtiyaçlarının sürekli ve emniyetli ola
rak karşılanabilmesi için, birim sahadan âzami 

v verimin sağlanmasına vasıta olacak bulunan ta

rım reformunun yenilik ve tedbirleri; gayelere 
hızla erişilmesine imkân vermiyen birçok ekono
mik, sosyal ve bünyevi engelleri kolaylıkla ye
nebilecektir. 

Filhakika, tarımsal gelişmenin sınırlanıp en
gellenmesinin başında, zirai işletmelerin çok kü
çülmüş olması gelmektedir. Hızlı nüfus artışı, 
miras hukukundaki aksaklıklar, sanayi ve tarım 
dışındaki sektörlerin gerektiği gibi gelişememiş 
olması ve istihdam imkânlarının yetersizliği 
gibi çeşitli nedenlerle çiftçilerin küçük kütleler 
halinde köylerde barınmaya mecbur kalması yü
zünden, zirai işletmeler küçülmüş, sahiplerini 
geçindiremiyccek vüs'atlere kadar inmiş ve ara
zi sayısız parçalara bölünmüştür. Bu şartlar 
altında küçük çiftçilerin; lüzumlu tarımsal gir
dileri satma]arak âzami verime ulaşması ve ha
yat seviyelerini yükseltebilmeleri hemen hemen 
imkânsızdır. 

Münhasıran toprak reformunu benimseyip 
savunanlar; kökleri derin ve tarihe gömülü olan 
bu büyük ve şümullü dâvayı; güya büyük zirai 
işletmeleri parçalıyarak, küçük ve topraksız 
çiftçilere dağıtmak suretiyle halledebileceklerini 
ve problemin içinden çıkabileceklerini düşün
mektedirler, Halbuki, memleketimizdeki zirai 
işletmelerin tip ve vüs'atleri, mülkiyet durum
lar^ maliklerinin sayısı ve gelir sınıfları gibi 
esas ve unsurlar üzerinde yapılan etüt, araştır
ma ve tesbitlerin sonuçları; matematikman böy
le bir tatbikatın imkânsız ve semeresiz olacağını 
göstermiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, temel hak ve hürriyetlerden 
olan mülkiyeti tehdidedici yönlerde gelişme is
tidadı bulunan toprak reformunun, ileride Ana
yasa ilkeleri ile çelişmesi de mukadderdir. 

Ferdî inisiyatifi köstekliyen, mülkiyet hak
larının gittikçe kısıtlanmasına yol açan, sosyal 
ve ekonomik fayda sağlamıyan ve muhtemelen 
sadece akıbeti malûm ve olumsuz bir doktriner 
görüşün ve politik düşünüşün gerçekleştirilmesi 
hayaline dayanan tutarsız reform tedbirleri, 
her halde kamu oyu ekseriyetinin kabul ve il
tifatına mazhar olamamıştır. 

Çiftçilerin mülkiyet emniyetleri ve inisiya
tif sahibi olmaları hususları tam mânasiyle 
sağlanmadan; kalkınmaya katılmalarına ve 
reformların başarıya ulaşmalarına imkân hâsıl 
olamıyacağı tabiîdir. 
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Yurt topraklarının verimli olarak işletil
mesi, çiftçinin gelir ve hayat seviyesini yük
seltilmesi, uzun vadeli üretim projeksiyonların
da tesbit edilen hedeflere ulaşılması suretiyle, 
artan nüfusun ve gelişen endüstrinin tarım 
ürünlerine olan çeşitli ihtiyaçlarının sürekli ola
rak ve güven içinde karşılanması için, gerekli 
çok yönlü ekonomik, sosyal, kültürel ve tek
nik tedbirler manzumesinin gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere ele alman tarımı reformunun 
başarılabileceğine inanmaktayız. 

Bu itibarla tarım reformu hiç şüphesiz; öte
den beri sadece toprak reformu görüşünü sa
vunanların esas itibariyle, (memlekette top
rak, mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı) ile 
bir (yeni toprak statüsü) nün kurulması yö
nümden Devletçe alınabilecek çeşitli tedbirler 
topluluğu mahiyetindeki anlayışından farklı 
olarak milliyetçi, hür, âdil ve demokratik hu
kuk Devleti nizamı içinde uygulanabilecek re
alist tedbirler manzumesini getirmekle millî 
menfaatlere, memleket kalkınmasına ve refahı
na çok daha yararlı ve gerçekçi temellere da
yanmaktadır. /"*] 

30 Dakika ile sınırlanmış olan bu beyana
tımızın sonuna yaklaşırken; Bakanlığın reorgo-
nize edilmesi; idarenin ademimerkeziyete tev
cihi; bâzı merkezlerdeki ihtiyaçtan fazla perso
nelin ve özellikle teknik elemanların, bürolar
dan ziyade, iller teşkilatındaki kendi ihtisas 
dallarına ilişkin uygun ve lüzumlu hizmetlerin fi
ilî işyerlerinde görevlendirilmesi prensibinin 
uygulanması ve ihraca yönelen ve yöneltilecek 
bulunan tarımsal ürünlerin çeşit, standart, ma
liyet ve ihraç fiatlarınm, Ortak Pazar şartlarına 
göre ayarlanması gibi problemlerin halline; 
esasen atfedildiği zannedilen ve bilinen gayret
lerin, bundan böyle, daha da, artırılacağını ümit 
ve temenni eylediğimizi, bilvesile kaydetmek 
isteriz. 

SON SÖZ 
Muhterem Başkan, değerli senatörler, bura

ya kadar olan mâruzâtımızdan da kolayca an
laşılabileceği üzere, A. P. Cumhuriyet Senato
su grupunca, Tarım Bakanlığı ve bağlı genel 
müdürlüklerin 1969 malî yılı genel ve katma 
bütçe tasarılarının kabul edileceğini belirtir, 
bu bütçelerin aziz vatanımız ve büyük milleti
miz için hayırlı ve uğurlu olmasını ulu tanrı
dan niyaz eder, Yüce Cumhuriyet Senatosunu 
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tekrar selâmlar, Sayın Bakana ve değerli per
soneline üstün başarılar temenni eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz 
Mete. 

Efendim arkadaşımızın konuşması sırasında 
boğazında biraz bir gıcıklanma olmuştu, konuş
maya devam edemediler. Bu sebeple tekrar ko
nuşmak için tabiî hakları var konuşacaklar. 
Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan say
gı değer arkadaşlarım; gösterilen anlayış ve 
müsamahaya şükranlarımı sunarım. 

Bir toparlayım müsaade ederseniz, yarım bı
rakmıştım konuşmamı. Tarımda verimin yük
seltilmesinden bahsederken görüşlerimi arz edi
yordum. Bölgelerin şartlarına uygun tohumluk 
elde etme, tohum ıslahı konusuna gelmiştim. 
Daha evvel de arz ettiğim yabancı menşeli buğ
dayların bilhassa Meksika menşeli buğdayın, 
ekiminde birtakım etütler yapılmamıştır. Biraz 
evvelki rahatsızlığım dolayısiyle cümlemi tam 
toparlıyamadım. Bu buğdayın fazla miktarda 
ekimi halinde bâzı bitkileri iteceğini ifade et
meye çalışıyordum. O biraz rahatsızlığıma rast-
geldi. Ezcümle pamuk, bakliyat, şeker pancarı 
gibi birtakım bitkilerin tarım alanından kaçır
ması, yerine yerleşmesi ihtimali mevcuttur. Ama 
bu konu bizim buradaki konumuz değildir. 
Efendim Meksika menşeli buğdayın verimi na
sıldır, çok mu ekelim az mı ekelim, ileride sırf 
buğday istihsal eden, buğdayı ihraceden memle
ket haline gelsek iyi mi olur? Pamuk ihra
cında azalma iyi mi olur? Bunlar değil. Biz bu
rada politikası uygulanan sistemi inceliyoruz. 
Diyoruz ki, tohum ıslahına Tarım Bakanlığı ta
rafından gereken önem verilmemektedir. Per
sonel gerektiği yerde kullanılmamaktadır. Ve 
meselâ bu Meksika menşeli buğdayı da özel te
şebbüse bıraktık, özel teşebbüsle işbirliğidir de
mişlerdi. Biz de ona şu cevabı vermiştik, özel 
teşebbüsün başında berberliği öğrenmeyin. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı 
bakımından, yurdumuzdaki veteriner ziraat ve 
orman mühendisi bakımından, teknik personeli 
bakımından dünyanın en sayılı ülkeleri ara-
sındayız. Yalnız yönetici olarak, sorumlu mev
kie gelen yönetici olarak, yetersiz kimselerin bu 
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işi idare etmesi bizi maalesef pekçok konularda 
yabancılardan fikir alma durumuna düşürmüş
tür. Yıllardan beri böyledir. Onu da arz edeyim. 
Daüma yöneticilerin kifayetsizliği, bizim bu kıy
metli personeli hep geride hep hâdiselerin ar
kasında bırakmıştır. Daha evvelki bir konuş
mamda arz etmiştim, Pamuk tohumu ıslahını da 
yine bu memlekette özel teşebbüs yaptı arka
daşlarım. Bu kıymetli personel araştırıp, etüt 
edip, bunu yaymak şöyle dursun, özel persone
lin, özel şahısların yaptığı bu denemeye engel 
olmaya dahi çalıştılar. Bu sorumlu mevkilere 
yetkili müteşebbis vazifesini bilen insanların 
getirilmeyişinin bir sonucudur. Bu sene yalnız 
bu Meksika menşeli buğdaylar değil, başka 
türler üzerinde de çalışmalar yapıldığından ha
berimiz vardır. Tebrik eder, muvafakiyetler 
temenni ederiz. 

Verimin yükseltilmesi için diğer tedbirler
den birisi de gübre kullanımını artırmaktır. 
Fazla rakam üzerinde durmıyacağım. Memle
ketimizde gübre kullanımı Batı Avrupa ülkele
rine nazaran 1/5 ilâ 1/15 oranındadır. 

Doğu - Anadolu bölgesinde bu nisbet çok 
daha azdır. Bölgede gerek gübre kullanma ba
kımından, gerek traktör bakımından nisbet yur
dumuzda dahi, yani diğer bölgelerle dahi mu
kayese edilemiyecek kadar geridir, değişiktir. 

Muhterem arkadaşlarım, hem sizleri fazla 
meşgul etmemek ve hem de biraz rahatsızlığım 
her halde konuşmama engel olacak, biran evvel 
bitirmeye çalışacağım. 

Üreticinin kullandığı gübre, ilâç gibi girdi
lerin ucuza sağlanması da verimin yükseltilme
si için alınacak tedbirlerdendir. 

Memleketimizde kimyevi gübre fiyatları, zi
rai ilâç fiyatları Batı ülkelerine nazaran daha 
yüksektir. Hayvan ve bitki hastalıkları ile de 
mücadelede verimin artırılmasında önemli un
surlardan birisidir. Bu arada kıymetli birkaç 
arkadaşım temas ettiler, söyliyeyim : Gübre ha
len Türkiye'de bir nevi kredi siyaseti olarak 
'kullanılmaktadır. Benim bulunduğum bölgeden 
gübre ihtiyacını birçok vatandaşlarım, Güney -
Doğu Anadolu'ya giderek çok düşük fiyatla, 
halktan satmalmak suretiyle sağlarlar. 53 ku
ruş, 62 kuruş ve daha yüksek fiyatlara Zirai 
Donatımdan alınan gübreyi vatandaş çok dü
şük fiyatla, peşin para ile başkasına satar, bu 

suretle bir nevi pahalı bir kredi sağlamış olur. 
Bu gübrenin kullanılmasını da kontrollü bir şe
kilde temin etmek Devletin ödevleri arasında
dır. 

Sulu tarımın geliştirilmesi mutlaka verimin 
yükseltilmesini sağlıyacak bir tedbirdir. Tarı
mın iklim şartlarına bağlılığını azaltmak için 
sulu tarıma büyük önem verilmesi, büyük sula
ma projeleri yanında daha ziyade el emeği kul
lanılması suretiyle gerçekleştirilebilecek küçük 
sulama projelerine yer verilmesi fikrindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; ben verimin artı
rılmasından bahsederken, hepimizin ittifak et
tiği birtakım tedbirleri arz ediyorum. Bunları 
söylemekteki maksadım, bunların lâyıkiyle ya
pılmadığını ifade etmek içindir. 

Her bölgede o bölgenin şartlarına en uygun 
ürünleri yetiştirmek ve depolama tesisleri ile, 
pazarlama kararlarının yetersizliği sebebiyle 
üretilen, çabuk bozulabilen yaş meyvalarm, yak
laşık olarak, % 15 ilâ % 25 i, yaş sebzelerin 
yaklaşık olarak, % 27 si, patatesin yaklaşık 
olarak % 14 ü bozularak tüketime intikal etti-
rilememektedir. Bu durum üreticinin geliri üze
rinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 

Orman ürünlerinin artırılmasına ve değer
lendirilmesine öncelik verilmelidir. Orman ürün
lerinin artırılması ve bu ürünlerin değerlendi
rilmesi kârlı bir yatırım fırsatı, uygun bir ya
tırım alanı teşkil etmekledir. Orman ürünleri
nin artırılması ve değerlendirilmesi amacını gü
den yatırım projeleri süratle hazırlanıp, uygu
lamaya konulmalıdır. Bu arada hazır bir plân
dan, verilmiş bir rapordan bahsedeceğim. 

Ben İngilizce bilmem, FAO - Türkçe olarak 
okuyacağım - rumuzlariyle ifade edilen bir ya
bancı miletlerarası bir yardımlaşma kurumu 
vardır. Bunlardan gelen bir heyetin başlarında 
Ozara isimli bir İsveçli bulunmakta idi. Bunla
rın verdiği rapora ki, - Ozara raporu deniyor 
simdi buna hemen hemen - bu raporu inceledi
ğimiz zaman, orman ürünlerini artırmanın müm
kün olduğunu görmekteyiz. Daha önceden bili
nen bir sistemin Türkiye'ye uygulanmasını ön
görmüşler, bunun için de raporlarında bâzı ra
kamlar zikretmişler. Bunları arz edeceğim : 

1963 yılında tomruk, kereste gibi yakacak 
olarak 2,43 milyon metreküp istihsal yapmışız. 
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1964 te 3,44 milyon metreküp, 1967 de - atlıyo
rum birkaç seneyi - 3,94 milyon metreküp, 1968 
de de yaklaşık olarak - kesin değildir bu rakam, 
malûmuâliniz sonra çıkacak - 4,33 milyon met
reküp istihsal yapıldığını göreceğiz. Ozara ra
poruna göre, yaş sınıfı metodunun uygulanma-
siyle yılda 12 milyon metreküp yakacak elde 
edilecektir. Gereken imkânlar sağlandığında 
1972 yılında 45 - 50 milyon dolar değerinde ke
resteli odun levhalarının ihracedilebileceği bu 
raporda öne sürülmektedir. 

Halen kâğıt fabrikaları yılda 300 bin met- i 
reküb işlemektedir. Dalaman, Çaycuma, Gire
sun'daki Aksu fabrikalarının yıllık ihtiyacı 900 
bin metreküb olacaktır. İzmit'teki de buna ilâ
ve edilirse 1 300 000 M3 dört fabrika daha ya
pılması gerekmektedir. İlgililer iyi bilirler ve 
arkadaşlarımın da haberleri vardır. Bunlar lü
zumu görülen fabrikalardır. O takdirde Türki
ye'de yalnız kereste fabrikalarının ihtiyacı 
2 milyon 400 bin metrekübe varacaktır. Halbu
ki, biz 300 bin metreküb kullandığımız halde 
kâğıt sanayimde, 4 milyon 33 000 metreküb ke
reste yurdumuza yetmiyor. Bu 2,5 rrJljov, met
rekübe varınca hio yetmez bir hale gelecektir. 
îşte Ozara raporu bunun nasıl düzeltileceğin
den bahsediyor. Nasıl istihsalin artırılacağından 
bahseder. Yaş sınıfı metodunun uygulanmasını 
lüzumlu görür. Biz Ozara raporunun mutlaka 
doğru olduğunu, mutlaka uygulanmadı lâzım-
geldiğini iddia edecek değiliz. Esasen bu rapo
run münakaşa j^eri, tahlil j/eri burası değildir. 
Ama, radyoda işittiğime göre orman mühendis
lerinin bu konuyu görüştüklerini ve bu raporu 
tamamen tasvibettiklerini öğrenmiş bulunuyo
ruz. Yetkili kimselerin tasvibettikleri raporu 
Bakanlığın nazarı dikkate alacağını, bir tarafa 
atmıyacağmı tahmin ederim. 

Türkiye'de ormandan geniş çapta faydalan
ma programı adı altındaki bu raporun uygulan
maya başlanması, Türkiye realitelerine uymıyan 
tarafları vardır. Bunların gözden geçirilmesi 
fikrindeyim, 

Kesim ve istihsal faaliyetleri, yol inşaatı, 
ağaçlandırma, toprak muhafazası ve diğer ça
lışmalar geniş iş bulma imkânları sağlıyacak va 
dolayısiyle orman içi ve civarında yaşıyaniarın 
yaşama şartları ve seviyesini yükseltecektir. 

Adı geçen rapora göre, 1980 yılında orman
cılığın sağlıyaeağı yıllık is imkân ve hacminin 
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yüz milyon işgücüne baliğ olacağı tahmin edil
mektedir. Bu takdirde halen yarı işsiz ve yaşa
ma seviyeleri çok geri olan milyonlarca vatan
daşımız, insanca yaşama düzeyine çıkacaktır. 
Bu raporu bırakalım, uygulanacağını tahmin 
ederiz, 

Amenajman plânlarının süratle yapılması 
sağlanmalıdır. Evvelki sene söyledik, geçen se
ne söyledik.- Hattâ arkadaşlarım, 1958 yılında 
yine söylemiştik biz bunu. Ama bir türlü ele 
alınmaz. Türkiye'nin amenajman plânlarının bir 
an evvel tamamlanması, yeniden gözden geçi
rilmesi şarttır. Teferruata girmiyeceğim, geçen 
yılki konuşmalarımı, ilgililer, Devlet teşkilâtı 
incelerse biraz daha tafsilât görürler. Kendileri 
de iyi biliyorlar zaten. 6831 sayılı Orman Ka
nununun 13 ncü maddesi bütçeye konulacak her 
yıl en as 50 milyon liranın Ziraat Bankasındaki 
fona yatırılacağını ve oradan kredi olarak or
man içi köylerine dağıtılması hükmünü taşır. 
Bu yıl, bütçeye 5 milyon lira konulmuştur, İd 
bu tatminkâr değildir. Geçen yıllardan beri za
ten çok durak rakamlarla geliyor bu. Bunun, 
kanunun öngördüğü şekilde tam rakamına çıka
rtması, ancak bu suretle orman içi köylerinde 
bir kalkınma yapılabileceği kanaatindeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, ben verimi artırma ba
kımından orman konusuna değindim. Yoksa Or
man Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilişkin görüş
lerimizi başka arkadaşım arz edecektir. Onun 
için, sırası gelmişken Ozara raporundan verimin 
artırılması hususundaki görüşleri ifade ettik
ten sonra, maruzatıma devam edeyim. 

Tarım kredilerinin artırılması, tefeciliği ön
leyici tedbirler alınması gerekir. Tarım satış 
kooperatiflerine verilen krediler artırılmalı, bu 
kooperatiflerin malî bünyeleri kuvvetlendirilıne-
lidir. 

Muhterem ar^a daşlarım, Türkiye'deki kredi 
dağılımı muhtelif bakanlıklar bütçeleri vesilesi 
ile ifade edildi. Biz de arz etmiştik. Kısaca 
tetkik edersek, çok büyük bir bölümünü ticari 
kredilerin teşkil ettiğini görürüz. Tarım mem
leketi olan Türkiye'de, tarım kredilerinin yete
rince olmadığını görürüz. Esasen uygulamayı, 
çünkü muhterem arkadaşlarım bilirler, Türk 
köylüsü, Türk çiftçisi, tefecinin mahkûmu du
rumundadır. Kredinin yeterince olmayışı, Tür
kiye'de sermaye piyasası bulunmadığı halde, 
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ayrı gayrimeşru bir sermaye piyasası teşekkül 
ettirir. Paralar bir araya gelir, faizciliğin ha
ram olduğu, halkı soymanın ahlâksızlık olduğu 
cemiyetimiz içinde, maalesef, çiftçi göz 
göre, göre, soyulur. Maliye müfettişleri bu
nu tesbit ederler açıklanan bir duruma gö
re, Söke'de, dört, beş yıl evvel tam senesini ha
tırlamıyorum. 200 milyon lira tefeciler tara
fından yüksek faizle halka dağıtıldığı tesbit 
edilir. Ama, maalesef, bunun dağıtılmasına en
gel olmak, yüksek vergi koymak vesaire gibi 
yollarla, zecri yollarla önüne geçmeye çalışma
dığımız için, önüne geçemeyiz bir türlü. Bunun 
ancak, vatandaşı bu tefeciye gitmeye mecbur 
etmiyecek kredi sağlamakla mümkün olacağını 
bilmiyen arkadaşım yoktur, üretici ile, tüketi
ci arasındaki mal akımında, gereğinden fazla 
aracının yer almasına engel olacak tedbirler 
alınmalı, aracı adedi mümkün olduğu kadar 
asgariye indirilmelidir. Bunu tafsilâtı ile arz 
etmiyeceğim. Yalnız tütünden bir misal vere
ceğim. Muhterem arkadaşlarım, bizim halen 
mevcut kanunumuz tütün yetiştiren çiftçimizin, 
büyük tüccar elinde, tefeci elinde soyulmasını 
öngörür. Mecbur eder buna. Tütün bölgesini 
temsil eden veya... 

BAŞKAN — Sayın Mete beş dakikanız var. 
Çok rica ederim bağlamaya çalışın. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. YILMAZ ME
TE (Devamla) — Veya vazife icabı o taraflara 
gitmiş arkadaşlar çok iyi bilirler ki, eksper ge
lir; yapacağı rapor, vereceği cevap gizlidir. 
Hiç kimse bilmez. Satıcı bilmez. Satış günü 
bu açıklanır. Bir baş fiyat verilir, 13,75 kuruş 
denir. Bir kişiye Tekel örnek olarak 13,75 lira 
verir, ondan sonra fiyat birden bire 1, 2, 3, 4, 
5 lira aşağı düşer. En iyi vasıftaki tütün dâhil 
olmak üzere 13,75 kuruşa tütün satılması lâ
zım gelirken, baş fiyat budur derken, 9 - 10 li
raya düştüğü için; koçanlar böyledir. Çünkü 
kimse bilmiyor, o gün çıkar piyasaya. Alıcı, ya
bancı firma temsilcileri, işte gerçek anlamdaki 
kompradorlar fiyatı biraz daha düşürürler. Bu
nun müdafaa edilecek hiçbir tarafı olmadığı 
sabit, bütün arkadaşlarım biliyorlar. Yalnız, bir 
türlü kanun gelmemiştir. Yıllardan beri bu ka
nunun değiştirilmesi lâzımdır, diye beyanlarda 
bulunulmuştur. Bu sene nasıl çıkacağını bilmi
yoruz. Büyük Millet Meclisine gelmiş bir hal-
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dedir. Bu kanun da inşaallah bir borsa usûlü 
satış sistemi konulmak suretiyle, tütün ekicisi
nin sömürülmesine son vereceği ümidimizi izhar 
eieriz. 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatifleşmenin 
de verimi artıracağı açıktır. Kooperatifleşme
nin desteklenmesi, teşvik edilmesi gerektir. Sa
yın Başkan zamanımın az kaldığını ihtar ettiler. 
Rahatsızlığım dolayısiyle, çabuk konuşmuyo
rum, ki konuşamaz hale geliyorum, çok yavaş 
konuşuyorum. Başkanımın ve bunu kıymetli 
arkadaşlarımın da nazarı dikkate alıp biraz mü
samahakâr davranacaklarını ümide derim. 

Bâzı mevzuları geçeceğim, önem verdiğimiz 
ve bir türlü anlatamadığımız hem de Adalet 
Partisinin kıymetli sözcüsü, bilgili, karakterli, 
okumayı bilen, okuduğunu anlayan bir sözcüsü 
dahi burada çıkıp toprak reformu hakkındaki 
düşüncelerimizi bambaşka bir şekilde ifade ede
cek kadar, anlatamadığımız bir konuya temas 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz toprak refor
munu Devletin yapmak zorunluğunda olduğu, 
Devletin görevi olduğu kanaatindeyiz. Ama 
fakir- vatandaşın, küçük çiftçinin, az toprak
lının, çıkarını değil, menfaatini değil, bugün
kü durumunu değil, büyük toprak sahibinin çı
karını düşünen bir zihniyetin toprak reformuna 
karşı olmasını da tabiî görüyoruz. Bu, sırf bu-
na karşı olduğu için görev almış arkadaşlarımız 
var. Yani, ben Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağ-
daş'ın gelip de burada toprak reformunu tas-
vibedeceğini beklemem arkadaşlarım. Mevcu
diyet sebebi bunun karşısında oluşudur. Mevcu
diyet sebebi, bâzı zihniyetin mevcudiyet sebebi, 
muvaffakiyet sebebi sadece o zenşin toprak ağa
sını müdafaa etmektir. E., bunu temsilen bura
ya gelen insanların,.. 

EEFET RENDECİ (Samsun) — Biz milleti 
temsil ediyoruz, ağayı falan temsil etmiyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMA METE (Devamla) — Anlamayışlarına 
şaşmayız ama... Kanaatimizi arz ediyorum. Mü
saade edersen konuşmaya devam edeyim. 

REFET RENDECt (Samsun) — Estağfurul
lah efendim, benden müsaade almaya tabi de
ğilsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Beni sinirlendir-
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mezsiniz. ifade etmek istediklerini aynen r.Uylo-
rim. Mâni ds olamazsınız sinirlendironıessiııis 
de saygım devam eder, 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
Devam buyurunuz efendim. 

C. H. P. GltUPU ADINA MUSLİHİTTİE 
YILMAK METE (Devamla) — Bu zihniyette 
olduğunuz halde saygım devam eder. Muhterem 
arkadaşlarım, toprak reformu hakkındaki gö
rüşlerimizi özetlememize her hakle müsaade bu
yurursunuz. 

Memleket için tarımda verimliliğin artırılma
sı gibi dönüm ve fert basma ekonomik, toplum
sal adalet ilkelerine uygun bir gelir dağılımı 
gibi sosyal, kişiler arasında toprak çekişmelerin
den, ihtilâflarından doğan anlaşmadıkların ön
lenmesi gibi hukukî yerleşik ve ûzlaşık yani, 
istikrarlı tarımsal bir köy toplumu yaratılması 
gibi politik toprakların sınıflandırılması, ıslahı, 
bakımı, korunması ve süresiz isletilmesi gibi tek
nik faydalar sağlıyacak bir toprak reformunun 
süratle uygulanmasını öngörür ve sorunlu bulu
ruz. 

Bu reformla önce ve esas olarak Türk köy
lüsü tapusundan başka toprakla ilgisi bulunmı-
yanlara bağlı kalmakta, aylarca sırtında yor
gan, yarı aç, yarı tok diyar, diyar dolaş: p ır
gatlık etmekten, toprakla toptan alınıp satıla
rak, mal sahibi değiştirmekten ve daha kısacası 
süresiz sömürülmekten kurtarılarak toprağa 
bağımsız işletme ve yuva karmaya, insanlara ve 
varlığa kavuşacaktır. Muhterem arkadaşlarım, 
arz edeceğim birçok konuları siz de kabul ede
ceksiniz. Ama tefsirde yanılıyoruz, tefsirde 
haksızlık ediyoruz. Şimdiye değin toprağına çe • 
şitli nedenlerle ısmamamış büyük arazi sahip
leri de toprağa bağlanacaklar vo şimdikinde!» 
çok verimli duruma gireceklerdir. Teknik tarı
mın temel düzeni kurulunca bilgili ve plânlı bir 
tarım seferberliği bağlıyacak, genel kalkınma 
sağlanacaktır. Memleket Türk Devletinin ka
rakterine, millî ekonominin yapısına ve toplu
mun bünyesine eğilimlerine uygun modern bir 
toprak statüsü kazanacaktır. Arazi mülkiyet 
dağılışmdaki dengesizliğin sebebolduğu servet 
ve gelir dağılışı eşitsizlikler, sosyal ayrışımlar, 
şehirleri sarsan gecekondular, gizli işsizlik mem-
baları ortadan kalkacaktır. Toprağın benimse-
nişinden ve kullanılışından doğan ilişkiler tek
nik, ekonomik ve sosyal kurallara uygun bir du

ruma geleceğinden yılda 4 milyonu bulan hu
dut nizaları karşılıklı saldırılar ve mülkiyet id
dialarından doğan dâvalar ve bu yüzden doğan 
bütün huzursuzluklar ortadan kalkacaktır. Her 
çiftçinin mülk sınırları haritaları belli ölçüleri 
tapuda kayıtlı toprak sınıf ve değeri, ekim 
kabiliyetleri belirmiş olacaktır. Türk çiftçi
sinin hayat standardı toplum içinde en az di
ğer sektörlerde çalışanların geçim seviyelerine 
yükselecektir. Türk toplumu türlü kargaşalık 
ve tehlikelerden korunmuş olarak köyde hüküm 
süren kötü gelenek ve görenekler tasfiye edile
cek, köyün gelişmesinin engelleri ortadan kal
dırılacaktır. Böylece de köyde uzlaşı, barışı, 
dengeli ve hür bir toplum bünyesi doğacaktır. 
Türkiye tarımı, bilimsel ve teknik temel üzerin
de yenibaştan kurulmuş olacak geleneksel, ve
rimsiz usullerden kurtulacak teknik metotlarla 
işler bir durum ve tutuma girecektir. Ve asıl 
bundan sonradır ki, ekonominin temeli haline 
gelecektir. 

Vatan topraklarının ıslahı, imarı imkânlar 
içine girecek, bu topraklar üzerinde düzenli iş
letmeler kurulması gerçekleşecek, bunların ve
rimli, üretkenliği artırıcı ve devam ettirici tek
nik usul ve bilgilerle devamlı olarak işletilmesi 
sağlanacak ve usul sureli kontrol altında bu
lundurulacaktır. Bu esaslara göre arazisini iş-
letnıiyenler çiftçi sayılmayacağı gibi, işletme
den .araziyi mülk olarak ellerinde tutmaları da 
mümkün olmayacaktır. Bütün bunlar toprak
ların verimliliğini yükseltecek tarımsal üretimi 
artıracak niteliklerini iyileştirecek ve bu suretle 
Türkiye gümrah bir servet kaynağı haline ge
lecektir. Diğer ekonomi dallarının istediği ser
maye bu kaynaklardan çekilebilecektir. 

i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Devam 
ederse boğazı ağrıyacak diye endişe ederim. 

0. H. ?. GEUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, biraz daha rahat konuşabilir hale gel
diğim için biraz süratli konuşabiliyorum. Af bu
yurun, sağ olun, 

BAŞKAN — Sayın Mete artık bağlıyalım 
efendim, bu işi bitirelim. Çünkü diğer arka
daşlar var konuşacak. 

C. H. P. GEUPU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Devamla) — Sayın Başkan 
talidir buyurursunuz biraz evvel konuşamıyor-
dum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığın
da, teşkilâtında çalışılanların bir kısmı yalnız 
baremde gösterilen maaşları alırlar. Müsa
ade ederseniz dokunayım şunlara, öyle önem
li konular ki. Bir kısmı ayrı ek görev alır. Bir 
kısmı baremdeki maaşını alır. Bir kısmı ayrı ek 
görev alır. Bâzıları ayrıca fazla mesai alırlar. 
Tazminat alanlar vardır. (D) ve (E) cetvellerin
de çalıştırılanlar yıpranma zammı alanlar mev
cuttur. Hepsi ayrı ayrı bunların. Bir kısmı ele
man ise yevmiyeli olarak çalışır. Teknik per
soneli yevmiyeli olarak çalıştırma usulü konu
lurken merkez dışında çalışmaları teşvik ve bu 
elemanları tatmin düşünülmüştü. Bugün ise 
bir nevi kayırma vasıtasıdır. Teknik personel 
ihtiyacımızı sağlamak için olumlu bir program
dan çok uzağız. Bununla beraber Ankara, is
tanbul ve izmir gibi büyük merkezlerdeki tek
nik personel ile Anadolu'daki görevlilerin sayı
larını karşılaştırırsak Türkiye'nin tarım kolunda 
niçin bu kadar geri kaldığım anlamış oluruz. 
1965 yılından bugüne kadar Müsteşar dâhil mu
avinleri, genel müdürler ve muavinlerinden 
değiştirilmeyen bir teki kalmamıştır. Doğru 
diyorsunuz arkadaşlarım, bunların içinde bir ta
nesi mi görevinin ehli değildi? Bir tanesi mi bu 
memlekette doğru dürüst hizmet etmiyordu? 
Hayır. Hepsi. Muhterem arkadaşlarım Bakan
lar değiştikçe, iktidar değiştikçe memurların 
değişip değişnıiyeceği konusunun münakaşasına 
girmiyelim. ilmî ve teknik nitelikleri, neşriyat 
ve bulgulariyle, aldıkları sonuçlarla sabit olan 
birçok kıymetli ve yetişmeleri milletimize bir 
hayli pahalıya mal olmuş karakterli kimseler 
pasif görevlere atanmıştır. Kıdeme, ihtisasa, 
tecrübeye ve genel bilgiye hürmet göstermeksi
zin 2 - 3 sene evvel fakülte bitirmiş kimselerin 
önemli görevlere kayırıiması maddi ve mânevi 
dengesizlik yaratmakta, hizmet küskünlüklerine 
yol açmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, okullarımız duru
mu da calibi dikkattir. Halen apartman katın
da, şehir içinde tedrisat gören, ders veren okul
larımız vardır. Uygulama bahçeleri yoktur. Bu 
okullarımızın bir kısmında 2 - 3 sene evvel fa
külteyi bitirmiş, daha hayat tecrübesi olmıyan, 
ilmî bir yeteneği olmayan, tecrübesi olmayan 
gençler ders verirler. E.. Buradan çıkan teknik 
personelin de Türkiye ziraatine ne derecede fay
dalı olacağını takdirinize arz ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
çok önemli bir konuya, girmiyeceğim konuyu, 
bir cümle ile ifade edeyim, Türkiye'de verimin 
artırılması, Türk çiftçisinin bugünkü perişan 
durumdan biraz daha iyi hale getirilmesi için 
önemli olan bir konuyu geriye bırakmıştım. O 
da ziraat alet ve makmalarının ucuz şekilde te
mini. Biraz uzun bir konu; yalnız bunun müm
kün olduğunu, halen mevcut kanunlarla müm
kün okluğunu, kıymetli arkadaşlarımın da bunu 
tasvibedeceklerinî arz ederim. Mevzua giremi-
yeceğim, sabırlarınız için teşekkür ederim. Cum
huriyet Halk Partisi Grupıı adına Tarım Ba
kanlığının 1969 yılı bütçesini Bakanlığa, Türk 
Milletine kutlar, hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 1969 yılı Devlet Su 
iğleri Genel Müdürlüğü bütçesi ile, yine 1969 yı
lı Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesinin açık oy
laması için oylarını kullanmamış sayın üye var 
mı?. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Tarım Bakanlığı bütçesi 
üzerinde grupları adına tümü üzerinde konuşan 
arkadaşlar konuşmalarını bitirmişlerdir. Şimdi 
bu bütçe üzerinde, bunun tümü üzerinde şahıs
ları adına konuşacak arkadaşların isimlerini 
okuyorum. Sayın Hikmet İsmen, Sayın İsa Bin
göl, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Hüseyin At
maca, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ziya Ayrım, 
Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Kemal Şenocak, Sayın 
Halil Özmen, Sayın Akif Tekin, Sayın Mehmet 
İzmen, Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Kâzım 
Karaağaçlıoğlu, Sayın Arif Hikmet Yurtsever, 
Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Yılmaz Mete, Sa
yın Hazer, Sayın Ferid Melen, Sayın Mehmet 
Pırıltı, Sayın Kutlar, Sayın Tuna. 21 arkadaşı
mız şimdilik söz istemişlerdir. 

FİKHET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bir hususu rica edeceğim. Şimdi oku
duğunuz isimler Tarım Bakanlığı bütçesi üze
rinde söz almış olan arkadaşların isimleridir. 
Malûmunuz bu Bakanlığa bağlı Orman Genel 
Müdürlüğü bütçesi vardır, biraz evvel tabi olan 
usule göre gruplara da ayrıca tekrar söz vere
cek misiniz? 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde gö
rüşecekler. Müşterek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Her se
ne gruplar adına her bütçe için ayrı bir arka
daş konuşuyordu, bu usul tatbik ediliyordu. 
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BAŞKAN — Tarım Bakanlığı, çalışma pro
gramımızda; Tarım Bakanlığı bütçesi müzakere 
edildiği zaman, tümü üzerinde konuşmalar ya
pılırken, Tarım Bakanlığı ile ilgili genel mü
dürlüklerin bütçelerinin de heyeti umumiyesinin 
tümü üzerinde konuşmalar var. 

LÛTFî BİLGBN (içel) — Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken böyle olmadı. 

BAŞKAN — O ayrı efendim. Orada üniver
siteler ayrı ayrı mütalâa edilir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Müsade ederse
niz usul hakkında söz istiyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde şöyle yaptık. A) Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi, B) üniversiteler büt
çesi olarak sıralanmıştır. Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesi üzerinde gruplar ayrı görüştü, üni
versiteler bütçesi üzerinde ayrı görüştüler. 

BAŞKAN — Balan burada bizim bir çalış
ma programımız var, arkadaşlarımıza bunlar 
verildi. Danışma Kurulunun tesbit ettiği bir 
programdır. Heyeti Umumiyece kabul edilmiş
tir ve burada diyor ki, Tarım Bakanlığı bütçesi 
şu, şu ve A, B, C, D bölümleri birlikte görüşü
lecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yine 
birlikte görüşülecektir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Daha evvel böyle bir usul teessüs etmişti. 

BAŞKAN — Efendim hakikaten Millî Eği
tim için öyle bir yol takibedilmiş ve üniversite
ler ayrı bir görüşmeye tabi tutulmuştur. Bu, 
geçen yılların tatbikatından mülhem. Onun için 
ayrı bir şey var. Ama, diğer bakanlıkların, me
selâ biraz evvel mütalâa ettiğiniz, biraz evvel 
müzakere buyurduğunuz Petrol Dairesi Baş
kanlığı, Sular idaresi Genel Müdürlüğü bu şe
kilde görüşüldü. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu mevzu ile 
ilgili usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, gerçi tesbit edilen bir programımız 
vardır. Gerçi Anayasanın 94 ncü maddesi, İçtü
züğün 88 nci maddeleri uyarınca 1969 yılı Büt
çe kanun tasarısını 10 gün içerisinde çıkarmak 
zorunluğu vardır. Ancak, bütçelerin gerek 
bakanlıklar, gerek katma bütçe olarak birbirin
den farklı durumları mevcuttur. Çalışma Ba

kanlığı bütçesi, Tekel Genel Müdürlüğü büt
çesi ile Tarım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçelerini aynı açıdan mütalâa ve aynı za
man ölçüleri ve birimleri içerisinde üyelere hak 
tanınması objektif düşünme prensipleri içeri
sinde mütalâa edilemez. 

Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde Veteri
ner Genel Müdürlüğü, Tarım işleri Umum Mü
dürlüğü, meteoroloji, zirai, donatım, orman, 
bünyesi içerisinde Devletin çeşitli birçok ba
kanlıklarının herbirinden daha çok meseleleri 
getirebilen meselâ Ticaret Bakanlığının merkez 
teşkilâtı ile Ticaret Bakanlığını ilgilendiren 
problemler sadece 10 ayrı ayrı umum müdürlük 
içerisinden daha çok mütalâa edilen Tarım Ba
kanlığının bir umum müdürlüğünden daha az 
personeli, daha az meseleleri kapsamaktadır. 
Hepsi için aynı ölçüleri getirmek ve mütalâa 
etmek mümkün değildir. Bu anlayış içindedir 
ki, Yüksek Heyetiniz 31 Ocak 1969 Cuma gü
nü için tesbit edilen programda nasıl ki, 14,30 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi der ve (A), için
de Millî Eğitim Bakanlığı, (B) bölümü için de 
üniversiteler. Hepsini kapsıyan parantez kar
şısında birlikte görüşülecektir ibaresi mevcut 
ise. Tarım Bakanlığı için de, tıpkı Millî Eğitim 
Bakanlığında olduğu gibi, ve fakat ondan daha 
çok (A), (B), (E) ve (D) bendlerini de taşı
yan yani, Millî Eğitimin iki bendine rağmen 
4 bend taşıyan ve Tarım Bakanlığı bünyesi içe
risinde, sadece bu bünye içerisinde de birçok 
umum müdürlükler bulunmasına karşılık Cum
huriyet Senatosu Danışma Kurulu ve Başkanlık 
Divanı bütçelerinin tümü üzerinde görüşmele
rin bir arada yapılması esasını koyar iken ve 
bunu tesbit ettiği sırada büyük bakanlıkların 
bütçelerinde bâzı umum müdürlüklerin ayrı gö-
rüşülemiyeceğini kararlaştırmış değildir. Ya
ni görüşülsün veya görüşülmesin kararı mev
cut değildir. Birlikte görüşmekten maksat da
ha önce asıl maddeleri tesbit ettiğimiz sırada 
da görüşeceğiz ki, bu (G) harflerine kadar sı
ralanan 10 önanlaşma metni içerisinde Tarım 
Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığının mün
hasıran Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde 
tek bir görüşmenin mümkün olmıyacağı aşi
kârdır. Şayet Yüksek Heyetiniz ve Sayın Baş
kan ayrıca gruplara söz vermez iseler, yeniden 
yüksek huzurunuzda İçtüzüğün 56 ncı maddesi-
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nin tatbiki tartışmaları çıkar ve uzar. Anlaşma 
yolu mümkündür. Gruplar Tarım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde söz istedikleri takdirde ikinci 
kez sözlerini Orman Umum Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde çok kısa bir zaman birimi içinde, Sa
yın Başkan otoritesini kullanarak söz istiyen-
lere, tabiî söz istemiyenler de olacaktır. Yani 
sonra kısa bir müddet içerisinde görüşmede Sa
yın Bakan kendi otoritesini ve Cumhuriyet Se
natosu üzerindeki sempatisinin verdiği hakkı 
kullanmakla bu müzakerelere karşılıklı devam 
etmemizden daha az bir zaman içerisinde grup
lar bu sözlerini söylerler ve böylelikle bir ger
gin havaya girmeden de mesele halledilebilir. 
Yani meselelerimizi hal için mutlaka İçtüzüğün 
şu veya bu maddesini zorlamaya değil, Sayın 
Başkanın lütuf buyuracağı bir müsamaha ve 
dirayeti içinde göstereceği bir müsamaha ile 
meseleyi süratle halletmek mümkündür. Sayın 
Başkan da buna muktedirdir. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay Ta
rım Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle genel müdür
lüklerin de ayrı ayrı müzakeresinin mümkün 
olduğunu ifade ettiler. Doğrudur. Hakikaten 
her umum müdürlük ayrılabilir. Ayrı ayrı mü
zakereler yapılabilir. Nitekim Başbakanlığa 
bağlı umum müdürlüklerin her birini ayrı ayn 
müzakere ve mütalâaya tabi tuttuk. Şimdi bu 
böyle olmakla beraber, bizim Divan toplanmış, 
bir program yapmış, bize şu programı sundu 
ve tasvibimize arz etti. Bu sunulan programın 
(B) bendini okuyorum. Başbakanlık hariç 
Bakanlık bütçeleri Anayasanın 94 ve içtüzüğün 
88 nci maddeleri gereğince üyeler Bakanlık ve 
daire bütçeleri ile katma bütçeler hakkındaki 
düşüncelerini her bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında açıklıyacak. Bölümler ve 
değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunup oya vaz'edilecektir. Şim
di neyi burada hariç tutumuşuz? Başbakanlığa 
bağlı umum müdürlükleri. Ne diyoruz? Orman 
Umum Müdürlüğü nedir? Mülhak bütçeli bir 
umum müdürlüktür. Ne demişiz burada? Mül
hak bütçeli umum müdürlüklerin müzakeresi de 
Bakanlıkla beraber yapılacaktır, Şimdi son kı
sımdaki yer evet teyidolmıyabilir. Fakat muh
terem arkadaşlar, halihazırda bir gün geriden 

•etmekteyiz. Program aksamıştır, bir gün geri
len müzakereleri takibedebilmekteyiz. Program 
yapılırken 9 gün üzerinden yapılmış. 10 ncu 
Tün boş olmuş. Bundan dolayı nisbeten ferah 
^ibi bir halimiz var. Yani bir gün gerideyiz. 
Son günü de doldurduk. Şimdi umum müdür
lükleri ayırdığımız zaman ikinci bir günü daha 
ceride bırakmaya matuf bir tutum içerisine gi
dersek Cumhuriyet Senatosu bütçeyi oylıyama-
\an Millet Meclisine devretme gibi, hiçbirimi
zin arzu etmediği bir netice ile karşılaşabiliriz. 

Şimdi bu zamana kadar olan, bir arkadaşı
mla Orman Umum Müdürlüğünü, hayır. Hayır 
arkadaşlar 1961 den beri bendeniz de şahsan 
Orman Umum Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, 
mıntakam dolayısiyle konuşan bir kimseyim, 
bu zamana kadar 1961 den beri orman bütçe
lini ayrı mütalâa ve müzakere etmedik. Bu za
mana kadar tatbikatımızda Tarım Bakanlığı 
"Bütçesi içerisinde konuşulmuştur. Şunu ifade 
itmek istiyorum. Esasen program bir gün ge
cikmiştir. Daha bugünün programının bitmesi
ne bir hayli işimiz vardır. Ulaştırma Bakanlığı 
ia vardır. Bu zamana kadar takibettiğimiz 
usulden vazgeçmiyelim. Programımızı zamanın
da bitirelim. Ve Cumhuriyet Senatosu bütçeyi 
oylama ve tümü üzerinde konuşma imkânını 
bulabilsin. Bundan, evvelki tatbikat da Sayın Baş
kanımızın ifade ettiği şekildedir. 

Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız. 3 dakikayı geç-
miyen ve programın bir maddesini açıklamak 
imkânını veren bir söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — De
ğerli arkadaşlarım, muhterem Başkanım; haki
katen bu Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
ayrı konuşulacağı o kadar gerekli M, bizim Baş
kanlık Divanına sunduğumuz konuşucularımı
zın isimlerini ihtiva eden listede Orman Genel 
Müdürlüğü üzerinde konuşacak sözcümüz tâ
yin edilmiştir. Diyelim, ki biraz evvel izahat 
veren sayın arkadaşımızın okuduğu şu prog
ramın (B) bendi öyle söylüyor. Ama müsaade 
buyurursanız programın bir de (G) bendi var. 
Onu dile getirirsem sanırım ki, Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde ayrıca görüşmeye 
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imkân olduğu tarafınızdan kabul edilebilir. Ba
kınız bu programın (G) bendi ne diyor? 

«Bakanlıklar ve katma bütçeli genel müdür
lüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup 
sözcülerinin konuşmaları 30 ve diğer sözcü
lerin konuşmaları 15 dakika ile tahdidedilecek-
tir.» 

Değerli arkadaşlarım, (A. P. sıralarından 
teyidettiniz sesleri.) Bir dakika. Dediğimiz gibi, 
Tarım Bakanlığına bağlı Orman Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı katma bütçe tasarısı diye ya
zan bir de resmî belgemiz var elimizde. Demek 
ki, bakanlıklar ve katma bütçeli genel müdür
lüklerin ayrı ayrı konuşulması esası bu prog
ramın (G) bendinde kabul edilmiş ve bakanlık
larla katma bütçeli dairelerin bütçelerinin mü
zakeresinin 30 ar dakika olacağı yazılmıştır. 
Eğer bu (G) fıkrasını başka türlü anlamak im
kânı varsa ki, yoktur... (A. P. sıralarından var 
var sesleri) Müsaade buyurun, Orman Genel 
Müdürlüğü gibi bütçenin en hayati sorunlarını 
ihtiva eden bir bütçe üzerinde bütün grupların 
görüş ve düşüncelerini açıklamak fırsatı veri
niz. Aksi takdirde kanaatimiz o ki, bu prog
ramın (G) bendi yerine getirilmiş olmaz ve is
tirham ederiz. Bu bakımdan lütfediniz bu prog
ramı uygulıyalım. Çok zaman almaz. Mümkün
se arkadaşlarımızdan rica ederiz. 30 dakika ye
rine 15 dakika konuşurlar, ama Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde konuşma yapıl
madan geçilmiş olmaz. Saygılarımla. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade 
ederseniz ben de usul hakkında mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, ama yalnız siz
den ricam. Zaman kaybına doğru gidiyoruz. Ki -
sa olacaktır, buyurun. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulu 
tarafından tanzim edilmiş bulunan iki sayılı 
kararın (B) maddesinin (G) fıkrası da ayrıca te
yit etmektedir. Haddizatında (G) nin (B) ye 
muhalefeti üzerinde ileri sürülmüş olan nok-
tai nazarı kabul etmemize imkân yoktur. Çün
kü (G) fıkrasında bakanlık ve katma bütçeli 
genel müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi 
sırasında grup sözcülerinin konuşmaları 30 ve 

diğer sözcülerin konuşmaları 15 dakika ile sı
nırlandırılmış denilmektedir. Ve cetvelde de 
Tarım Bakanlığı Bütçesi ve bağlı genel müdür
lüklerin bütçesi görüşülürken gruplara adına 
söz almış bulunan arkadaşlarımızın kâffesi ge
nel ve katma bütçeler üzerinde mütalâada bu
lunacaklarını bidayeten Yüce Heyetinize arz 
ve ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan aynı mahiyette bulunan Ba
yındırlık Bakanlığı ve Katma bütçeli genel 
müdürlüğü olan Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1969 Bütçesinin görüşülmesinde de bir
likte görüşme tatbikatı yapılmıştır. Emsal mev
cuttur ve bunda da aynı tarzda davranılması 
zamanın dar olması bakımından zaruridir. Bu 
itibarla program evvelce öyle tatbik edildiği 
için şimdi de o programa itaat edilmesi zorun
ludur. Bu yolda tatbikatı arz ve temenni ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. Efendim DSİ 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçesi kanun ta
sarısı üzerinde 117 sayın üye oylarını kullan
mışlardır. 108 kabul, 9 ret oyu çıkmış tasarı 
kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde de 116 sayın üye oy kul

lanmıştır. Kabul 102, ret 14 tür, kabul edil
miştir, 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız usul 
hakkında? Heyeti Umumiyeyi kâfi derecede ten
vir ettiler. Görülüyor M, zaten aslında da ha
kikaten Danışma Kurulumuzun tanzim ve ter-
tibettiği program Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiştir. Burada bulunan biraz evvel Sayın 
Tuna'nın ifade ettiği husus, bizim kendi konu-* 
saçağımız bir nokta idi. (B) fıkrası ve (G) fık
rası. Burada da sarih bir hüküm var, bugüne 
kadarki tatbiakt da böyledir. Biraz evvel de Sa
yın Faik Atayurt bir hususu buyurdular: Şim
diye kadar Tarım Bakanlığının Bütçesinin tü
mü üzerinde görüşme yapan grupları adına gö
rüşme yapan saym üyeler, bu Bakanlıkla ilgili 
bütün diğer genel müdürlükler hakkında da lâ-
zımgelen fikir ve mütalâalarını ileri sürdüler. 

Onun için müsaade ederseniz zamanı kay-
betmiyelim. Sayın Atalay'a teşekkür ederim. 
Benim hakkımda çok iltifatkâr görüştüler. Ama 
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biz meseleyi halletmek için şahsı adına söz al
mış arkadaşlara söz verelim. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Gruplar mev
zuu henüz halledilmedi Sayın Başkan, şahıslara 
geçiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın ismen galiba 
sisin konuşmanız hususunu daha sonra görüşe
ceğiz. Saat 19,00 a gelmiştir. 

Binaenaleyh saat 20,00 de toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

O) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İğleri Genel Müdürlüğü 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/947) (S. Sayısı: 
1167) (2) 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Se
natosu 1/948) (S. Sayısı : 1174) (3) 

(1) 1162 ve 1162 ye ekli basmayazı 28.1.1969 
tarihli ve 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 1167 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(3) 1174 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadyr-

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Buyurun iSayın ismen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; geçen sene tarımsal üre
timin 120 nci yıldönümü dolayısiyle yapılan 
kutlama töreninde Ziraat Fakültesi öğrenci 
Derneği Başkanı kısa fakat gerçekleri bir cüm
lede tophyan bir konuşma yapmıştı ve «Topra
ğı aç, hayvanı aç, insanı aç memleketimizde 
emperyalizmin son bulduğu günde böyle 120 nci 
yılları kutlamak üzere hepinizi saygıyla se
lâmlarım.) demişti. 

İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Yalan söy
lemiş. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bu kısa ko
nuşmaya Sayın Tarım Bakanı cevabında : «Bu 
milletin toprağı da tok, hayvanı da tok, insa
nı da tok, genç arkadaşıma hatırlatırım.» de
mişti. 

22 milyonu aşkın köylü nüfusumuzun önemli 
bir kısmının ekecek toprağı yokken, ekmek
lik buğdayımızı dışardan ithal etmek zorunlu-
ğu varken memleket gerçeklerini Sayın Baka-
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nın gizlemeye çalışmasına şaşmamak elde de
ğildir. 

Oysa ki 2 - 3 gün sonra Sayın Bakan gaze
telere demeç vermiş, daha önceleri de birkaç 
defa tekrarladığı gibi «dünya açlığa gidiyor» 
demişti. 

Şimdi birkaç sözcükle toplanan gerçekleri 
resmî rakamlarla açıklamaya ve sonuca bağla
maya çalışacağım. 

Yalnız sayın senatörler, zamanımızın kıtlı
ğından dolayı yani benim 10 dakika konuşmam 
lâzım, bunun için size bütün rakamları ver
mem mümkün olamıyacak ve belki ikna edemi-
yeceğim diye korkuyorum. Fakat elimden 
geldiği kadar çalışacağım. 

Yüce Kurulun da bildiği gibi nüfusumuzun 
büyük bir kısmı köylerde oturmaktadır. Köy
lümüzün önemli bir kısmının da toprağı yok
tur. Tarıma elverişli toprakların ancak % 20 si 
üzerinde modern tarım yapma imkânları olup, 
topraklarımızın % 80 inde hâlâ karasabanla 
üretime çalışılmaktadır. 

Daha geçen sene Toprak - Su Genel Müdür
lüğünün açıkladığı gibi 26 milyon hektar tarı
ma elverişli topraklarımızın ancak 1,5 milyon 
hektarı sulanabilmekte, bütün gücümüzü orta
ya koyarak 7 milyon hektar toprakta sulama 
uygulamak imkânına kavuşabileceğimiz söy
lenmektedir. Az gelişmiş bir memleket olan 
komşumuz Yunanistan'da bile işlenen toprak
ların % 35 i sulanırken Türkiye'de bu oran an
cak % 6 dır. 

Türkiye suni gübreyi de en pahalı kulla
nan memleketler arasındadır, örneğin, amon
yum sülfattaki faydalı unsurun 100 kilosu Yu
nanistan'da 23,8 dolar, Türkiye'de ise 33,3 do
lardır. Süperfosfat da aynı miktar için Yuna
nistan'da 14,3 dolar ve Türkiye'de 28,8 dolar 
ödenmektedir. Birleşik Arap Cumhuriyetinde 
bile çiftçi, Türk çiftçisinden daha ucuza suni 
gübre kullanmaktadır. 

i 

Bundan başka araç ve gereçlerin dünyada 
en pahalı şekilde satıldığı memleketler arasın
da Türkiye, başlarda gelen bir sırayı işgal et
mektedir. Sanayi Bakanlığının traktör monta
jı ile uğraşan müesseselerden sağladığı bilgile
re göre Massey Ferguson markalı ve 44,5 bey
gir gücündeki traktörün fabrika maliyeti 27 779 
lira ama bu traktörün acentadaki satış fiyatı | 

60 bin liranın üstündedir. Bu arada sırası gel
mişken Edirne'nin merkez köylerinden bir va
tandaşın acı şikâyetlerini sayın senatörlere bil
dirmek isterim. Bu köylü vatandaşımız Edir
ne'deki Ferguson Traktör Acentasmdan acı acı 
yakınıyor ve «dünyanın kârını almaları şöyle 
dursun bir de bu yetmemiş gibi bir traktör al
mak için sıraya girebilmek için 2 - 3 bin lira 
rüşvet alıyor. Bu aracılar bizi soyup sovana 
çeviriyorlar. Hükümet neden bu işi kendi yap
maz da bizi bu faizcilere, aracı tüccarlara re
zil eder?» diyor ve bu işi takibetmemiz için 
görevlendiriyor bizi.. 

Hayvancılığımızı da inceliyecek olursak, bu 
kesimde uygulanan üretim metodu bitkisel 
üretimde kullanılan sistemden daha da geri
dir. Gayet düşüktür, rakamları veremiyorum, 
rakamları atlıyorum. 

Hayvanlarımızın et, süt, yapağı veriminin 
ne kadar düşük olduğunu rakamlarla anlatma
ya vaktimiz yok. 

Tarımsal işletmelerimizde arazi sermayesi
nin büyük bir oran tutması, memleket ziraa-
tinde, teknik hâkimiyet yerine, tabiatın hâlâ 
asli bir unsur olduğu da açıkça görülmektedir. 

Gerek Devlet Plânlama Teşkilâtının gelir 
dağılımı üzerindeki bu araştırmaları ve gerek 
Ankara Ziraat Fakültesi ekonomi ve işletme
cilik kürsüsünün tertibettiği anketler, Türk 
çiftçisinin yoksulluğunu ve ayrıca Türk köy
lüsünün sermaye kıtlığı dolayısiyle ne kadar 
geri teknikle çalıştığını açıklamaktadır. 

Tarımımızın bu durumu dışardan bir mü
dahaleyi icabettirdiğini göstermektedir. Bu da, 
toprak reformu ve bunun yanında tarım re
formunu gerçekleştirmek demektir. 

Anayasamızın bu alanda getirdiği hüküm
ler, hiç bir tefsire yer vermiyecek kadar açık
tır. 

Büyük analizini yaptığım bu konuya de
vam edemiyeceğim. Fakat Anayasamız, Türk 
tarımında köylü aile işletmelerinin çoğaltılma
sını öngörmektedir. Ve ancak bu şekilde mem
leket topraklarının verimli olarak işletilebile
ceği hükmüne varmıştır. Şu halde Anayasamı
za göre, büyük toprak mülkiyetinin sınırlan
dırılması, tarımsal üretimin artırılmasında te
mel unsurdur. 

Görülüyor ki, Anayasamızda bilimsel çalış
malar sonucu gibi büyük toprak mülkiyetini 
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hiçbir alanda korumamaktadır. Memleketin 
tüm çıkarı için büyük toprak mülkiyetinin 
tasfiyesini öngörmektedir. Ve ayrıca Anayasa
mız, devletin elindeki bütün kaynakların köylü 
aile işletmeleri lehinde sarf edilmesi gerektiği 
hükümlerini getirmektedir. 

Hükümet sorumlularının Anayasamızın 
37 nci maddesi hükümlerini bilimsel açıdan 
değerlendirmediklerini görüyoruz. 

Hükümet sözcülerinin toprak reformu san
ki yalnız toprak dağıtmak imişeesine Türki
ye'de ekilebilen toprakların hesaplarını ver
mekte ve sonuç olarak bütün topraksız vatan
daşları topraklandırmaya imkân olmadığını 
ispatlamaya çalışmaktadırlar. 

Oysa M, toprak reformu ile ekilebilen top-
raklanmızm en verimli bir şekilde işlenmesini 
sağlama bakımından Önem kazanmaktadır. Bu 
toprakların tümünden en yüksek verimi sağ
lamak için bu toprakları santimi saııtimine 
işlemekle mümkündür. İşte toprak reformunun 
uygulaması sadece topraksız ya da yeteri top
rağı olmıyan vatandaşları topraklandırmak 
değil, aynı zamanda önemli olarak ekilebilen 
her bir ünitesinin yüksek verimi sağlaması im
kânları bulunmuş olacaktır. Ancak böylece 
Sayın Hükümet sözcülerinin birim sahadan en 
fazla ürün alma Türk halkına yararlı olabi
lir. Yoksa zengin toprak ağalarının elinde bi
rikmiş binlerce dönüm topraktan birim saha
dan yüksek verim elde etme çabaları onların 
işledikleri kadar toprağın verimini artırmak
tan ileriye gidemiyecektir. 

Yukardan beri açıklamaya çalıştığımız üze
re, Türkiye'de tarım hızlı bir sanayileşmenin 
temeli olmaktan çıkmıştır. Oysa ki, Türk tarı
mı, gerek sanayileşmemizin hızlı yapılması ge
rekse halkımızın dengeli bir beslenmeye var
ması alanında, potansiyel büyük imkânlara sa
hiptir. Yıllardan beri uygulanan sakat bir ta
rım politikası, mevcut potansiyel gücü hare
kete geçireceğine, köylümüzü yoksullaştırmış 
tarım kesimi sanayiimiz için ciddî bir pazar 
olmaktan çıkarmıştır. Orta ve büyük mülkleri 
Devlet eliyle modernize etmekle, Türkiye'de 
tarım sorunlarını çözmenin mümkün olmadığı 
bugün iyice anlaşılmıştır. 

Sayın senatörler : 
Şimdi kısa vâdede çok önemi olan bir ko

nuya değinmek istiyorum. 

1968 yılı Bütçe Karma Komisyonunda Ta
rım Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
açıklarken, ithal edilen 22 000 ton kadar Mek
sika tipi tohumluk buğdayın kanunlarımız 
uyarınca işleme tabi tutulması ve çeşitli eko
lojik koşullar göz önünde tutularak değişik 
bölgelere uyarlığı tesbit edilmeden çiftçiye 
satılmamasının mahzurlarından bahisle Bakan
lığı uyarmaya çalışmıştık. 

1968 vegetasyon yılında bu illerde yaptığı
mız araştırmalar göstermiştir ki, bu çeşitleri 
eken, görüşebildiğimiz kadar birçok çiftçiden 
M, burada notlarımı getirmiştim 120 kadar 
çiftçiden bunların hemen hiç birisi veriminden 
memnun kalmamıştır. Nasıl kalsın M, hattâ 
bâzı çiftçiler dönümden 50 - 60 kilo elde eder
ken örneğin Kocaeli Merkez köylerinden Uzun-
tarla köyünde bir vatandaş dönümden 30 Kg. 
buğday alabildiğini 20 dönüm toprağından eli 
kolu boş döndüğünü ifade etmiştir. Kocaeli, 
gibi Sakarya, Düzce köyleri şartlan içinde de
mek M, 1968 hasadı sonunda Tarım Bakanlığı
nın bu bölgelerde artık «süper X» çeşidinin ekil-
memesine karar vermesi de tespitimizi Türkiye 
çapında araştırmalar yapılıp bölgelere göre 
taksim edilmediğini bize göstermektedir, çün
kü süper (X) eMlmiyecek deniyor, halbuki 
araştırma yapılmış olsaydı bilinecekti ekilip 
eMlmiyeceği. 

Bunu açıkladıktan sonra bu konuda iki 
önemli noktayı belirtmek istiyorum. 

1. — Denemeleri resmî sektör yapar olum
lu sonuçlarını çiftçiye gösterir ve uygulama 
mutlaka başarılı olmalıdır. Yoksa çiftçinin Hü
kümetlere itimadı kalmaz ve zarara girer. Hü
kümetlerin çiftçilerimizi zarara sokmaya hak
ları yoktur ve de Anayasamızın hükümleri 
çiğnenmiş olur. 

Sayın Tarım Bakanı her vesile ile ifade et
tiği «birim sahadan yüksek verim alma» şek
lindeki sözlerini sadece Güney ve Güney - Do
ğu Anadolu topraklarını kasdettiğini kabul et
mek elbette ki, mümkün değildir. 

2. — ikinci nokta olarak, denemeler dene
me mahiyetinde yapılır, olumlu sonuçları üze
rine bütün bölgeye uygulanabilir. Halbuki ba
kıyoruz Sayın Hükümet sözcüleri bu bilimsel 
kuralı âdeta reddetmektedir, örneğin ben bu 
konuda 1968 Ekim ayı ilk haftasında gündem 
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dışı bir konuşma yapmıştım, o gün benim 
bu konuşmama cevap vermek üzere kürsüye 
gelen Sayın Başbakan aynen şöyle söylüyor
du: «Devletin gayet geniş ziraat teşkilâtı var 
ve nihayet 1 700 000 dönüm hektar dönüm ara
ziye Meksika tipi buğday eken Türk köylüsü 
var bu ilk denemedir...» ve sonra «Türk köy
lüsünün yenilikleri denemelerine müsaade edi
niz» dedi. Ve «1969 yılı içinde 10 milyon hek
tar denemeye alacağız» dedi. 

Sayın senatörler ifadelerin açıklanmasını 
takdirlerinize arz ederim. Yalnız bir noktayı 
kesinlikle belirtmek istiyorum. Türk köylüsü 
artık eskisi gibi büyüklerimiz ne söylerse doğ
rudur diye kabul etmiyor, bazan kendi başının 
çaresine bakmak zorunda olduğunu görüyor 
ve ona göre hareket ediyor. 

T. C. Devletinin sayın yöneticileri, eğer 
çiftçi tarlalarının hepsinde ve 1969 da olduğu 
gibi 10 milyon dönümde deneme yapmak isti
yorlarsa çiftçilerle özel anlaşmalar yapıp hiç 
değilse Meksika tipi buğdayın dönüm başına 
100 liradan fazla masrafım ya Devlet eliyle 
karşılar yahut anlaşma usulüyle yapılır. 

Bir noktaya daha temas edip sözlerimi ke
seceğim. Maalesef geçenlerde (Gürültüler, vak
ti doldu sesleri) Yani 14 Kasım 1968 tarihinde 
Amerikan Haberler Merkezinden bize uzun 
uzun yazılar geldi, onları zamanın kıtlığından 
ifade edemiyorum. Fakat üzülerek söylüyorum. 
Amerikan Büyükelçiliği Basın Kültür işleri 
Müsteşarı Robert bilmem Mm, Meksika buğ
day cinslerinin tatbiki fevkalâde başarılı ol
muştur, diyor. Türkiye'de bu kadar yüzlerle 
başarılı Türk ziraat yüksek mühendisleri var 
ki, hepimizin aklından geçeceğinden daha faz
la muhterem arkadaşlar var, onların fikirleri
ne hürmet edilmiyor da Amerika'nın burada 
uygulamak istediği metotları bir de bize Ame
rikan Haberler Merkezinden yazılar geliyor. 
Bu çok acınacak bir durumdur. 

Sayın senatörler, 
Adalet Partisi iktidarı Anayasayı ters uy

gulamaktan vazgeçmeli, gerçekten korkmadan 
bilimsel araştırma sonuçlarına itibar ederek, 
metodu ve usulü gösterilmeden 200.0 yılına va
ran projeksiyonlar ve makro dengelerle uğraş
maktan s a zararın bir yerinden dönmelidir. 
Kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
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| BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ISA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, mesut ve müreffeh Türkiye'yi 
kurabilmek için yerimize yerleşmiş, gelişmiş ya
rınımızdan tasasız çalışmalarımızın neticelerin
den emin olmak istiyoruz. Bu yolun da en çetin 

I merhalelerini geçmekte olduğumuz da bir vâkı-
I adır. Bu maksatla memleketin her bir evlâdı dü

şünüyor, araştırıyor, varlığını imkânlarını tanı
dıkça süratle ve emniyetle bunları kıymetlendir
meye çalışıyor. Bendenizde bu görüş içinde hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Yüce Tanrı 
yurdumuza lütfetmiş, çok şey vermiş, ahenk 
içinde vermiş, yeterini vermiş, hattâ bâzılarının 

I en iyisini vermiş, birçok hırslıları kıskandıracak 
kadar vermiş. Güneş deniz, ovaların dağların 
yaylaların çok güzellerini vermiş. Kömür, beyaz 

I kömür, petrol vermiş ve nihayet bilhassa kıy
metlendirmek istediğim şeyi ormanı en iyi haliy
le vermiş. Coğrafi bakımdan büyük bir odun 
açığının bulunduğu bölgede vermiş. Orman ye
tişme muhiti yönünden en iyi topraklarda en 
müsait iklim şartlarına sahip yerler de vermiş. 

I En makbul tür olan ibrelilerin yayılma sahası
nın en güneyinde bol bol vermiş. Büyük pazar-

I ların bulunduğu nakliyatın çok kolay ve ucuz 
I yapılabildiği deniz kenarında çepeçevre şerit 

halinde vermiş. Ve ancak ne hikmettir ki, bu 
mutlu imkânları sabırda ve tevekkülle beraber 

I vermiştir. 

I Değerli senatörler, Türkiye'mizde ormancı
lıkta ilmî mânada tedrisat 1857 yılında başlar. 
Modern eğitim 1909 da teessüs eder. 1933 te Or
man Fakültesi kurulur. Ve ormancılık tatbika
tına Şimalî - Avrupa ormancılık kültürü ve Al
man tekniği hâkim olur. 1937 de Alman otori
tesi Bernard'm hazırladığı ilk orman kanunu 

I meriyete girer. Bu hükümle Türk ormancılığın-
I da anaprensip, ormanların mutlak muhafazası 
I olur. Ancak ormancılık mıntıkada iptidai ziraat 

ve hayvancılıkla geçinen nüfusun artışıyla, or-
I mana müdahaleler de artar. Teknik görüşüyle 

ve çok samimî memleket duygusuyla muhafaza 
görevini ifaya gayret eden Devlet kadrosunun 
vazife aşkıyla başka imkân bulamıyarak orma-

I na saldıran kütlenin yaşama azmi ciddî çatışma-
I lara sebebolur. Bu da yurt sathında çok geniş 

yankılara vesile olur. 1945 yılında ormanların 
tamamı devletleştirilir. Ama bu tedbir mücade-

I leyi bertaraf edemez. Her gün artan ihtiyaç ya-
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nmda kalkınma çabaları dolayısiyle ve bilhassa 
münakale imkânsızlıkları sebebiyle odun mad
desi ihtiyacı yurt ormanlarından temin oluna
maz, ithalât yolu tercih olunur. Kâğıt, selüloz, 
kereste fabrikaları, suni elyaf ve levha üretim 
ve imalâtı ihtiyacı karşılamaya yetmez. 

İkinci Cihan Harbinin imkânsızlıkları pazar
lara en yakın sahaların tahribini kamçılar ve 
mücadeleyi son safhalara getirir. 1950 de ve mü-
taakıp yıllarda prensibinden vazgeçilmemekle 
beraber, yasa tadilleri yolu ile bunalmış, orman
la ilgili kütleye bir ferahlama sağlanmaya çalı
şılır, ama bu tedbir inançlı teknik kadroyu üzer, 
incitir. Ve nihayet, 1957 de mer'i olan kanun ge
tirilir. 

Diğer taraftan da, hasebin Tanrının yarattı
ğı gibi tek parça halinde kullanılması sebebiyle, 
büyük orman tahriplerine vesile olacağı ve kısa 
zamanda haşeb maddesinin biteceği kaygusu ile, 
bütün dünyada odunun yerine bir ikame gayre
ti müşahede olunur. Bu da fiyat artışlarını tah
rik eder.. Ancak, ikame maddelerinin belirli re
zervlerinin bir gün bitebileceği fakat, haşeb ser
vetinin fevkalâde mebzul karbon dioksit ve su
dan ibaret hammaddesi ile tabiat fabrikasında 
imalinin daimiyeti düşünülerek yeni tedbirler 
aranır ve bir yapıştırma metodu inkişaf ettiri
lerek insanlığa rahat bir nefes aldırılır. Böylece 
de bu sebep yanında, çok çeşitli ve fevkalâde 
önemli kullanmak sahaları dolayısiyle, bugün 
selüloz dünyanın petrol gibi en çok hırs çeken 
bir maddesi haline gelmiş olur. 

Muhterem senatörler, bugün ormancılıkta 
servet tesbiti usulleri de fevkalâde inkişaf etmiş 
bulunmaktadır. Hava fotoğrafları yolu ile, çok 
daha sahih, çok daha süratli haritalar alınmak
ta ve hakikate çok yakın değerlerde orman ser
veti tesbit edilebilmektedir. 

Memleketimizde birkaç senelik çalışmalarla 
sahil şeritlerini kapsıyan 9 başmüdürlük mmta-
kasmdaki yapılan tesbitlere ve mütebaki 14 mm-
takadaki tahminler de ilâve olunarak, ormanlık 
sahanın bütün Türkiye'de 10,5 milyon hektar 
yerine 18,5 milyon hektar olduğu ve tüm saha
nın % 23 üne takabül ettiği ifade olunmaktadır. 
Bundan başka, gerek mutlak muhafaza fikriya
tının tesiri, gerek münakale imkânsızlıkları 
dolayısiyle birçok sahalara ulaşılamaması, bu 
tesirler ile de ormanları işletmede menfi tesir 
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yapan seçme kesim usulü tatbikatı bâzı orman
larda olgunluk çağını geçmiş gövdelerin birik
mesine de sebebolmuştur. Bu suretle de cari 
tecessüm çok düşük seviyede seyretmiş, orman 
sahası fuzuli yere yaşlı gövdeler tarafından 
uzun yıllar işgal edilmiş durumda kalmıştır. 
Bu da ormanların kıymetinin menfi bir faktö
rü olmuştur. Bu mahzurları bertaraf etmek 
maksadiyle, son senelerde kesim usulünde yaş 
sınıfları tatbikatının kabul ve amenejman plân
larının bu yönden talimat vaz'ı yıllık istihsal 
miktarlarını da en az iki misline varan bir ar
tışa vardırmıştır. Böylece de, dört küsur mil
yon metremikâp olan yıllık verimin 8 milyona 
vardığı, 15-20 milyon metreküpe varmak üzere 
olduğu ifade edilmektedir. Bunlara mukabil, 
İkinci Beş Yıllık Plânın bilhassa ihracatı teş
vik etmesine mukabil, 1950 - 1967 arasında 235 
milyon dolar bir dış ticaret açığına varan itha
lât yapmışız. 

Önemli hususlardan birisi de ormancılık ça
lışmalarının işsiz, geliri olmıyan, dağlık bölgele
re doğru teşmili ve teksifi buralarda artan nü
fusa iş hazırlaması, bu kütleye büyük ümit ver
miştir. Ve bu sahalarda ormanın baş düşmanı 
keçi miktarı tedricen azalmaktadır. 

Muhterem senatörler, ormanımız var, içinde 
servet birikmiş, yurt toprakları en iyisini yetiş
tirmeye müsait, çevremizde odun maddesine 
muhtaç büyük pazarlar var. Ormanlık sahada 
nüfusun en az gelirli 1/3 ü oturur. Buna mu
kabil, biz dışarıdan odun maddesi ithal ederiz. 

Muhterem senatörler, Bakanlık kademesini 
aşamıyan bu tip mütenevvir ve devamlı müna
kaşalar devam ederken, muhterem Başvekilimi
zin özel davetlisi olarak FAO nun ormancılık 
ve orman sanayii bölümü mütehassısı Ozara'nın 
başkanlığında bir heyetin Türkiye'ye gelişine 
ve yaptıkları etütleri değerlendiren fevkalâde 
kıymetli bir rapor sunduklarına şahidoldıık. 
Bu vesile ile birçok hakikatler de yetkililer 
nezdinde gün ışığına çıkmış oldu. Sayın De-
mirel'e en içten duygularla teşekkür ederek, 
kalbi bir minnet borcumu eda etmek isterim. 

Muhterem senatörler, bu rapordan birkaç 
pasaja işaret edeceğim : 

«Türkiye millî orman envanteri en kısa za
manda tamamlanmalıdır. 

Normal yaş sınıfları dağılışı görüşüne, ame-
najman plânlarının hazırlanmasında yegâne 
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ve mutlak meto dolarak tercih tanınmalıdır.» 
Bilhassa dikkatinizi çekmek istediğim konu

lardan : 
«Türkiye'de ormandan geniş çapta fayda

lanma programı altında özel ve millî bir plânın 
hazırlanması ve derhal tatbikatına bütün im
kânları seferber ederek başlanılmalıdır. Ve bu 
programın tatbikatı en yüksek seviyedeki ma
kam ve grupların mesuliyetine tevdi edilmeli
dir.» Programın harfiyen tatbiki için, olağan
üstü tedbir ve imkânlar hazırlanmalıdır. 

Mera amenaj maninin ıslah ve entansif tat
bikatına son derece önem verilmelidir. 

Orman mülkiyeti dağ köylülerine intikal 
ettirilmemelidir. 

Türkiye orman kaynaklan yalnız iç sanayii 
besleyecek kapasitede değil, aynı zamanda ih
raç imkânları sağlayacak vüsattadır. 

Beynelmilel imar ve Geliştirme Bankası hu
susi fonu ile ormancılık ve orman endüstrisi 
kalkınma projesi detaylı millî orman envanteri
ni sağlamak için yardıma hazırdır.» 

Değerli senatörler, Türkiye'nin arz ettiğim 
şartlan orman ürünlerini kıymetlendirme, ye
niden ağaçlandırma, işletme ve envanterlerini 
yapıp korama ve kontrol etme gibi, fevkalâde 
yaygın, ormancılık çalışmalarının bugünkü gi
bi bir mütemmim cüz olarak devamının müm
kün olamıyacağını sarahatle telkin etmektedir. 
Zatî eşya bakımından birbirinin kontrolunda 
bulunması gereken bu yaygın, yüklü, bilhassa 
millî hüviyetli çalışmalarını, farklı fonksiyon
larını bir kumanda zinciri altında ayn teşek
küller halinde icrası da bilhassa zaruret arz 
etmektedir. 

40 bin köyden en az dört bininin yolunu ya
pıp hizmete açmış, teşkilâtını binbir mahrumi
yet içindeki «kuş uçmaz, kervan geçmez» köy
lere kadar ulaştırmış, büyük Doğu depremi gi
bi, büyük âfette 40 bin metremikâp gibi, Türki
ye'miz için önemli görünen keresteyi bir ayda 
ihzar ederek teslim etmiş bulunan ve fakat, bir 
hükmi şahsiyeti haiz olmasına rağmen, Devlet 
kuruluşu olması bakımından reklâmını, pro
pagandasını yaparak hakiki hüviyetini umumi 
efkâra, intikal ettirememiş olan bu teşekkülü de 
takdir hükümlerimizle teşvik etmiş olmak ge
rekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, köylümüz dürüst
tür, gayretlidir, sabırlıdır, çalışkandır; fa
kat yaşama mecburiyetindedir. Bu çabada olan 
en az gelirli orman köylüsünü kalkındırmak da 
ilk vazifemizdir. En büyüğünden en küçüğüne 
kadar orman sanayiini tesis, tahrik ve teşvik 
etmemiz zaruridir. Bu suretle hem dağda yer
leşmiş olanlara, hem de aşağılara kopup gelen
lere iş imkânı bulmuş olacağız. Dağların en 
asil bekçisini, mevsimlik işçilerin tek gönüllü
sünü, gönül verdiği yuvasından ayırmıyacak, 
her gün artan bir sel gibi, şehirlere göçü dur
duracak, yarınından emin, huzurlu hale gel
melerini sağlıyacak bu kampanyanın en kısa 
zamanda açılmasını gönülden diliyoruz. Böyle
ce, dağdakinin de, yoldakinin de, fabrikada
ki, limandaMnin de cebi para görecek, yüzü gü
lecek, okuyacak, müstesna zekâsını kullan
mak imkânını bulacak, cesareti ile dünyaya 
saldığı ününü mahareti ile, kabiliyeti ile per-
çinliyecektir. Ve işte o zaman Türkiye, mesut 
ve müreffeh "olacaktır. 

En derin saygılanmla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, yeniden ağaçlandır
mak konusunda düşüncelerimi arz etmek için 
fıöz aldım. Bâzı düşünceler vardır ilk ortaya 
atıldığında garip gelir gibi ama, konuşula, ko-
nusula benimsenenler olmuştur. Bu kürsüler
den orman problemi çok konuşulmuştur. Ben 
mevcut orman konusu üzerinde durmayacağım. 
Yeniden yetiştirilmesi, yeniden yetiştirilecek 
ormanlar konusunda mâruzâtta bulunacağım. 
Bütçe Plân Komisyonunda, Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde de mâruzâtta bulundum. 
Şimdi de tanmcılar, ormancılar burada iken 
düşüncelerimi arz edeceğim. Benimsenip be-
nimsenmiyeceğini öğrenmek istiyeceğim. 

ikinci Beş Yıllık Plân Senatoda kabul edi
lirken, orman konusunda çok duruldu. 1,5 mil
yarlık bir yatırımın plâna alınması istendi, fa
kat çok az bir oy farkı ile kabul edilmedi. 

Muhterem senatörler, islâm Dini ağaç yetiş
tirmeyi ibadet sayıyor. Fatih, «ağacımı ke
senin başını keserim» diyor. Atatürk, «orman
sız, ağaçsız memleket vatan değildir» diyor. 
Bir gün Atatürk ile inönü, çorak Anadolu'nun 
bir" tarafında dolaşırlarken, Atatürk bana ye
ni bir din bul diyor, inönü, ona, eğer yeni bir 
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din bulmak lazımsa onun «adı ağaç dikmek ol
sun» diyor. Kaynak olarak Lortecerus kitabı
nı gösteriyor. Şimdi Bade raporunda Anado
lu'da 80 milyon insanın yaşaması ancak, boş 
yerlerin açağlandırılmasına bağlıdır diyor. Be
nim kanaatime göre Türkiye'de problemlerin 
yarısı, boş sahaların, ağaçlandırılmasına bağ
lıdır. Sel felâketleri. Cenubi Anadolu'yu kasıp 
kavurdu, mahfetti ormansızlıktan. Kuraklık 
olur ormansızlıktan, başımıza ne felâket ge
lirse her yıl bir Kıbrıs toprağı gider, berhava 
olur ormansızlıktan. Ne felâket gelirse orman
sızlıktan. Pek çok meseleyi ormana dayamak 
kabildir. Fakat vakit yok saymak imkânını 
bulamıyorum. Şimdi arkadaşlarım, ne yapaca
ğız, Devlet bütçesi ile bu ağaçlandırmayı yap
mak imkânı var mı yok mu bunu konuşacağız. 
Su işleri dikiyor, Orman Genel Müdürlüğü ağaç 
yetiştirme faaliyetleri yapıyor. Bu sene yeni 
projeksiyonların olduğunu işitiyoruz. Mem
nun oluyoruz. Fakat bütün bunları ordu ye
tiştiriyor, fakat bütün bunları, kocaman 
Anadolu'yu, bu çorak Anadolu'yu ağaçlandı
racağına inanmıyorum arkadaşlar. Bu parayla, 
bu Devlet parası ile olacak bir iş değil. Ana
yasaya aykırı olmamak şartiyle, başka mem
leketlerden, ben sosyalist memleketleri falan 
buraya getirecek değilim, öyle bir şey yapmak 
istemiyorum. Ama, yani nasıl edelim de buna 
bir çare bulalım. Garip gelir belki size düşün
celerim ama söyliyeceğim.- Bir saman gelir bel
ki. benimsiyenler, olur. Şimdi istiyoruz, Hin
distan'da bile, bâzı tedbirler varmış, askerlik
ten terhis olmak için ağaç yetiştirmesi şartmış. 
Fas'ta bile varmış bu tedbirler. Ben bütün taf
silâtını bilmiyorum, tetkik etmiş değilim affe
dersiniz. Ancak, bir eğitim ordumuz var. ilk
okul hariç, ortaokuldan sonra, 880 bin sadece 
orta dereceli lise dereceli zannediyorum yani, 
ortalama rakamları arz ediyorum, kati rakam
lar değil. Üniversite falan beraber 1,5 milyon 
miktarında bir öğrencimiz var. Bunun kız ta
lebe miktarını çıkarırsak, 1 milyon erkek öğ
renci Türkiye'de talebe var. Şimdi her öğren
ci bir ağaç dikse, bir fidan dikse, bir milyon. 
Beş ağaç dikse 5 milyon fidan eder. (Koman
doları çıkar sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Anadolu'da 
her türlü ağaç yetişmiyor, her türlü ağacın ye
tişmesi kolay değil. Fakat bu ormancı arka-
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daşiarım, teknisyen olarak çok iyi bilirler, bu 
kara çam denilen fidan en kurak iklimde be
nim memleketim Elâğız'da Cenup iklimi ile, Şi
mal ikliminin çarpıştığı, rutubet derecesinin ya
zın sıfır olduğu bir memlekette hiçbir bakım 
istemeden mükemmel yetişiyor. Ben bunun 
tecrübesini yapmış arkadaşlarınızdan birisiyim. 
Şimdi, teknik meseleyi burada uzunca izah et
mek mümkün değil. Ormancı ve tarımcı arka
daşlarımız gayet iyi bilirler. Orman Genel Mü
dürlüğü tohumu initacettirip, bir yaşındaki fi
danı özel teşebbüse verse, özel teşebbüs bunu 
patates eker gibi, kârlı bir iş olarak yani, pan
car ekmeden daha kârlı bir iş olarak bu fidanı 
iki üç yaşma getirir. Ve 15 - 20 kuruşa da öğ
renciye satabilir. Şimdi, bu fidan bu kadar 
ucuza alındıktan sonra, bu fidanın dikilmesi 
kalır. Şimdi, bunu kendi parası ile alan öğren
ci, götürüp okulunun civarında, kasabanın ci
varında her ilçenin civarında bulunan orman 
yetiştirmeye elverişli olan sahaya bu fidanı di
kebilir. Şimdi bir seferberlik meselesi değil M, 
üç gün, dört gün meselesi bu. Bayram etmeye 
gidiyoruz 5 Mayıs günleri Hıdırelleze falan 
gideriz. Bu günlerde birkaç gün tekrar edil
mek suretiyle bu fidanlar dikilebilir. Bunun 
bir tek bekçilik meselesi kalıyor. Özel idare 
•buna bir bekçi de tâyin edebilir. Saha munta
zam olduktan sonra, her okulun sahası belli ol
duktan sonra, bunun başında da bir bekçi ol
duktan sonra buna sahibolunabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilgi yarışması 
falan yapılıyor. Ağaç yarışması dahi yapıla-
labilir. Bunu aşılamak lâzım. Bunu aşılıyabi-
liriz. Ama, mecburiyet koymağa mecburuz. 
Bir mecburiyet, bir külfet koymaya mecburuz. 
Karnesine geçmek şartı ile. Yani Anayasaya 
aykırı değil beden eğitiminden sınıfta kalan 
var da. Bu vatana ağaç dikmediğinden dolayı, 
talebeye bir külfet yüklemek olmamasına aklım 
ermiyor. 

Muhterem arkadaşlar, diyebilirsiniz ki tale
beyi icbar edemeyiz. Ama ben şunu söylemek is
tiyorum. Bu öğrencilerimiz boykot dedik mi 
ha,zır, işgal dedik mi hazır. Maç dedik mi ders
haneler kapalı, sinema dedik mi para bulunur. 
Şeyk dedik mi avuçlarla ter dökerler. Oyun 
dedik mi avuçlarla ter dökerler. Ama bu vata
na bir avuç ter dökmeyi bu öğrenciler istemez 
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mi? Bu vatanda yaşayan insanların bu vatan
da yaşamak istiyenlerin böyle vatanı olmaz. 
Anadolu'ya vatan demek için kırk tane şahit 
lâsım. Böyle vatan çorak, devam edecek gide
cek, nüfusumuz günde şu kadar artacak, ileri
deki nesiller de bu vatanda yaşayacak. Bu ak-
len mümkün değil. Bizden sonraki nesiller or-
mansızlık yüzünden, biz nasıl Osmanlı Devletin
den şikâyet ediyorsak, bizden sonraki nesiller 
de bundan çok şikâyet edecekler. Bu kolay 
olacak bir iş değil. Bu 50 senelerin meselesi 
muhterem arkadaşlarım. Onun için buna bu
günden başlamak lâzım. Bu Devlete bir bekçi 
külfetinden başka bir şey külfet yüklemes. 
Anayasaya da aykırı olmaz, öğrencilerimiz de 
bu vatandan bu kadar sömüreceğiz de, bu vata
na hiçbir çöp parçası dikmiyeceğiz. Bu insaf
sızlık olur. Eğer vatanı seviyorsak, bunu yap
mak mecburiyetindeyiz. Benim bu düşüncele
rim teknik bir meseledir. Bendeniz şahsan uğ
raşmış bir arkadaşınız olarak biraz biliyorum. 

Sayın Tarım Bakanlığının kıymetli mensup
ları sayın Tarım Bakanı efendim bu konuda 
neler düşünürler bir çalışma lüzumunu hisse
derler mi? Ben bu işi Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinde konuştuğumuz zaman bir çok rek
törler bu olur, bir kısmı dedi ki, bekçi bulmak 
zordur. Bir kısmı dedi ki, Orta Doğu dedi ki, 
ben 12 kuruşa fidan mal ediyorum, gayet rahat 
yapıyorum bu işi. Hattâ Orta Doğudan misâl 
verdim diye bâzı arkadaşlarım gücenir. Diyor
lar ki, boykot falan yapmışlar, boykot yapmış
lar, boykot yaparken demişler ki, arkadaşlar 
herşe var ama plânlara dokunmak yok. Plân
lara dokunmak yok. O halde muhterem arka
daşlarım Türk milletinin ağaç sevgisi vardır. 
Bu nizamsızlıktan, kimse malım demediğinden 
işte hayvanlara yedirdiğinden şundan bundan 
sebepler çok. izah etmek için vakit yok. Muh
terem Başkanımı sıkmak istemiyorum, yormak 
ta istemiyorum, bunun 10 dakikada izah edil
memesi de mümkün değil. Acaba Millî Eğitim 
Ordusunun bu işe iştiraki suretiyle bir çalışma 
yapmak suretiyle bir araştırma, başka memle
ketlerde, dünyanın her yerinde nasıl yapılmış 
bir demola'atik sistem içerisinde bu işin yapıl
ması mümkün müdür, değil midir diye bir araş
tırma yapılmasına lüzum var mıdır; yok mu
dur, sayın Tarım Bakanından araştırma yap

masını ve düşündükleri varsa onu öğrenmek 
için söz almıştım saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağlı Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tarım da 
bir öğretici ister. Tarımcılar da haddizatında 
birer öğretmendir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım ve 
Tarım Bakanlığının çok saygı değer mensup
ları, memleketimiz bir tarım ülkesidir. Ama, 
tarım alanında kendi kendimize yetememenin 
sıkıntısını çekiyoruz. G-örününş odur ki bu 
sıkıntı daha devam edecektir. Bu sıkıntıdan 
kurtulmak için bu Anadolu topraklarının 
her karışının iyice işlenmesi ve tatbikattan âza
mi faydayı sağlayıcı yolların bulunması şart
tır. Türk köylüsünü ve çiftçisini kalkındır
manın artık şartları,hem de bilimsel şartlan, 
belirgin hale gelmiştir .Birincisi çiftçiyi toprak 
sahibi yapacaksın, toprağına sahip olan çiftçi 
toprağını daha verimli şekilde işletme imkânına 
sahibolacak, diğer taraftan da Anayasanın iste
diği sosyal adalet ilkeleri böylece sağlanmış 
olacak, çiftçiyi bilgi ve tecrübe sahibi yapma
nın yollarını araştıracaksın ki, bu da yapılması 
lâzımdır. Şuna eminim ki Türkiye'de tarımcı
larımız Türk tarımının kalkınması için yeter 
ye üstün bilgiye ve tecrübeye sahiptirler. An
cak bunlara çalışma imkânı verilmeli ve ça
lışma yolları açılmalıdır. Çiftçiyi bilgi ve tec
rübe sahibi yapılmasını isterken özellikle güb
re ve makina kullanmayı ve her bitkinin, 
mahsulün yetişme şartlarını öğrenebilecek bil
gi ve tecrübeye sahip kılınması anlamına söy
lüyorum. Türkiye'de en aksak çiftçinin aley
hine ve köylünün aleyhine işliyen bir sistem 
de ve kalkınmayı önliyen bir sistem de kredi 
düzeninin bozukluğudur. Bugün çiftçiye kredi 
veren yalnız Ziraat Bankasıdır. O hale gelmiştir 
ki Ziraat Bankası artık bir tarım kredisi açan 
bir banka olma niteliğini yavaş yavaş kaybet
mekte büyük mikyasta ticari kredilere, daha 
kolay tahsil edilebilen ve kolay işletilebilen 
ticari kredilere yönelmiş bulunmaktadır. Köy
lüyü bu teşkilâtlanmamış kredi denen yeni adıy
la, eski adıyla tefecilik denen belâdan kurtar-
madıkça Türk köylüsünün kalkınmasına imkân 
ve ihtimal yoktur. Bunun için de kooperatifleş
me ve Ziraat Bankasının akan musluklarının 
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köye ve çiftçiye tümü ile yöneltilmesi şart ve 
elzemdir. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde duracağım 
ikinci bir konu Orman Gene lMüdürlüğü Or
man davamızdır. Orman Genel Müdürlüğü 1937 
yılında Teşkilât Kanunuyla Tarım Bakanlığına 
bağlı tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir Ge 
nel Müdürlük haline getirilmiştir. Gözlerimizi 
o günlere çevirirsek o tarihte ormanlarımız, 
bugünkünden daha getniş bir sahayı işgal et
mekte idi ama buna mukabil orman personeli 
adedi, kadrosu daha azdı. Bugün ise bunun ta
mamen tersine ormanlarımız gün geçtikçe azal
makta Orman Genetl Müdürlüğü kadroları 
hızla, belki o günün 3 - 5 misli artmış bulun
maktadır. İşte omancılıkta alabildiğimiz mesafe 
orman sahasını genişletmek yerine Orman Ge
nel Müdürlüğünün kadrosunu genişletmek şek
linde, kabartmak şeklinde izah edilebilir. Orman 
millî bir tabiat varlığıdır. Onu korumak zorun
dayız. Onu korumadığımız takdirde Türk yurdu 
Anadolu günün birinde çölleşecek her yıl seylâp 
ve felâketler artacak, iklim değişikliği dolayı-
siyla yaşama olanaklarımız her sene daha güç 
şartlara bağlanacaktır. Ormanları korumanın 
şart ve elzem olduğunu ve ormanın bir dalma 
dâhi dokunmanın caiz olmadığını söylerken sa
dece ağacı görüp onun içinde yaşıyan insanla
rı ihmal etmek anlamına asla kabul etmediği
mi de ifade etmek isterim. Çünkü orman insan 
içindir. Bütün tabiat varlıkları gibi ormanın 
ela insanının hizmetinde bulunması şarttır. Or
man içinde bulunan köylülerimizin, vatandaş 
larımızm kalkındırılması, 6031 sayılı Kanun, 
Orman Kanunu çıkarılırken düşünülmüş, yani 
bu kanunda sadece orman değil, onun içinde 
yaşayan insanlar da düşünülmüş ve hatırımda 
kaldığına göre 13 veya 14 ncü maddesi her 
sene devlet bütçesinden asgari 50 milyon lira 
orman içi köylerinin kalkındırılması konusunda 
bütçeye para konması ön görülmüştür bu ka
nunda. Ama bu kanunun çıktığı tarihden bu ya
na, gelip geçen hükümetlerin hiç birisi bu zaru
rete bu kanuni emre riayet etmemiştir. Şu ve
ya bu iktidar, şu veya bu hükümet için söylemi
yorum. Topyekun Hükümetler buna tümüyle 
maalesef uymamışlardır. 1969 bütçesinde de gene 
bu zaruri bir kalkınmanın aracı olan bütçenin bu 
fasıl maddesinde ancak onda bir oranında yani 
asgarinin onda biri oranında bir ödenek görüyo

ruz. Bütçeye konan 5 milyon lira orman içi köyle
rine 100 er, 200 er lira dağıtsan dahi kafi gel-
miyecek miktardadır. Bununla kalkınma sağ
lanamaz. Bir taraftan millî varlığımız olan or
manları korumaya çalışırken diğer taraftan 
kanunun emrettiği vazifeyi yapmamak, orada
ki insanları ihmal etmek anlamına gelen bu 
kanunî vazifeyi yerine getirmemeye Innadığımı 
ifade etmek isterim. 

Orman içi veya civarı köyler kalkınmadıkça, 
ormanın tahribini önlemeye imkân yoktur. Her 
ağacın başına bir bekçi koysak dahi oradaki 
muhtaç, aç köylüyü onu tahripten menedeme-
yia ve etmeye de hakkımız yoktur. Evvelemir
de orada yaşıyan insanın karnını doyuracak
sın, üstünü giydireceksin. Aksi takdirde çık
maz bir yola gireriz ki, işte bu nedenledir ki, 
bugün orman bölgesi durumunda olan kazala
rımızın mahkemelerinde binlerce dosya orman 
dâvası olarak sürüp gitmekte bir ormancı 
düşmanı haline gelen köylülerimiz bu yüzden 
ormanla bir türlü anlaşamamaktadırlar. Artık 
bu anlaşmazlık bitmelidir. Ormancı ile orman 
bölge şefi ile, orman bakım memuru ile koruma 
memuru ile köylü elele olmalıdır. Onun elele, 
gönül gönüle olup ağacı aynı titizlikle koruya
bilmesinin tek çaresi o köylünün kalkışmasını 
sağlamakla mümkündür. 

Orman içindeki köylülerimizin orman ida
releriyle anlaşmazlığının diğer bir nedeni de ar
tık bir kaç yüz yıldır babasından, dedesinden 
tarla olarak, bağ olarak, bahçe olarak devre
derek alageldiği, geçimini sağladığı toprakları, 
ağacı, bağı zeytinliği de bir kısım ki, kanunun 
bsn yanlış tef isiri olarak telâkki ederim veya or
man tahdit komisyonlarının anlayışsızlığı olarak 
da telâkki edebilirim. Sadece kanunun suçu değil
dir. Zaman zaman birbirlerini ihbar etmek sure
tiyle köylülerin bu dede yadigârı olan bağından, 
bahçesinden çıkarılmak istenmesidir. Bu konu
da Orman Tahdit Komisyonlarının anlayışlı ol
ması ve artık tapuya bağlanmış ve yıllar yılı 
vergisini verdiği bu bağından bahçesinden 
köylünün sökülüp çıkarılmasına son verilmeli
dir. Ormancılarımızın bilgisinden feragatle ça
lışmasından ki, yıllarca vilâyetlerde, kazalar
da omuz omuza çalıştım, ne kadar güç şartlar 
içinde olduklarını bilirim. Bu arkadaşlarımın 
gece gündüz demeden feragatle çalışmalarını 
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huzurunuzda dile getirmekten memnuniyet duy
maktayım. Fakat tarafsız, dürüst ve vatansever 
bir zihniyetle çalışan ormancılarımızın zaman 
zaman tarafsız davrandığı için bir takım mahal
li partizanlar tarafından şikayetlere mâruz kal
dığı, bu yüzden mağdur olduklarını da üzüle
rek ifade etmek isterim. Daha 15 gün evvel be
nim kendi seçim bölgemde Çamelinde bir orman 
bölge şefi sadece partizanlığın kurbanı olarak 
daha iyi bir yere gitmektedir. Ama sebebsiz ve 
isteksiz gittiği için üzüntü ile göz yaşı ile ço-
cuklariyle ayrılmıştır Ç amelinden. Tarafsız ça
lışması, çok çalışması her halde suç olmaması 
lâzımdır. Sayın ve değerli enerjik Bakanımızın 
bu konuları bildiğini zannetmiyorum. Ama, bu 
konularda biraz daha hassas davranmak sure
tiyle mahallî partizanların kurbanı yapmama
sını, memurlarını korumasını kendilerinden rica 
ediyorum. Zira bugünkü küçük hâdiseler arka
daşlarımızın dediği gibi hâdiseler belki küçük
tür, mahallîdir ama yerine gidecek memurun 
artık korkudan iş göremez hale gelmesi sure
tiyle o ormanların uğrayacağı zarar büyük ola
caktır. Hâdise küçüktür ama, bu yurt çapında 
yayıldığı zaman neticesi büyük olacaktır. 

Bir hususa daha değindikten sonra sözleri
me son vereceğim. Marmara'dan İskenderun'a 
kadar milyonlarca, milyon sayıları ile ifade ede
bilecek şekilde delice zeytinliklerimiz vardır. 
Bu zeytinliklere yapılacak bakım, imar Türki
ye'de en mühim yatırımlardan, en verimli yatı
rımlardan birisi olacaktır. Bunların ormanla 
olan ilişkilerini tanzim edip bir an evvel top
raksız köylülere, az toprağı olan köylülere veya 
civar köylülere verilmek suretiyle kendilerine 
imar ettirmek ve kısa zamanda bunlardan mey-
va almak mümkündür. Ama, orman işletmesi
nin zaman zaman mahallî idarelerinin sakat bir 
icraatını görüyoruz. Meselâ, Selçuk'ta Meryem-
ana civarındaki dağlar tamamen zeytinlik de
lice zeytinlerle dolu iken bu delice zeytinler 
sökülmüş yerine çam ekilmiştir. Bunu bilen 
köylü her sene orada yangın çıkarır bu çamlar 
büyümesin bizim öbür zeytinliklerimiz de eli
mizden gitmesin diye. Bu konu üzerinde de 
durulmasını istirham, edeceğim. 

Son olarak tarım ve Orman Genel Müdür
lüğündeki personel rejimindeki adaletsizliğe 
iki cümle ile değineceğim. Bir tarafta aynı 
sınıf arkadaşı baremin dar çerçevesi içince 
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kıvranırken, diğer tarafta yövmiye sisteminin 
geniş imkânlarına sahibolanlar vardır. B Î 
adaletsizliğin de giderilmesi için Sayın Bakan
dan rica ediyorum. Hepinizi saygı ile selâm
lar, 1969 yılı Tarım Bütçesinin Büyük TürK 
Milletine ve Tarım Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, kendilerine bu yılda sağ
lık içinde başarılar temenni ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Ba
kanlığın güzide elemanları. Türkiye'nin kade
rinde büyük hizmetleri bulunan Tarım Bakan
lığı ve ona bağlı genel müdürlüklerin bütçesi 
üzerinde takdir buyurursunuz ki, bu 10 daki
kalık müddet içerisinde düşündüklerimizi söy
lemeye imkân yok. Türkiye kaderini ziraata 
bağlamış bir memlekettir. % 70 nüfusu bu işle 
meşguldür. Bu işleri tedvir eden Ziraat 
Umum Müdürlüğü ile beraber çalışan arka
daşıma yeri gelmişken bu yıl yağmurların er
ken başlaması mahsul yılının sonunda ekilecek 
tohumluğun bulunmadığı bir devrede gece 
gündüz ciddî bir gayret sarf ederek Sayın B?„ 
kanla birlikte Türk köylüsünün toprağını 
boş bırakmamanın yolunu temin ederek köylü 
vatandaşların tohumlarını vaktinde verebilms-
nin imkânını sağladıkları için kendilerine te
şekkürü borç bilirim. 

Aziz arkadaşlarım, tesbit edilen rakamlar?* 
göre 75 - 80 milyon arasında bulunan hayvan
larımızın her türlü gelişip yaşamasını temin 
eden Veteriner Umum Müdürlüğü, keza ak
şamdan beri bütün arkadaşlarımın dile e-
tirdikleri orman dâvasını idarecilerinin hiz
metlerini teker teker dile getirmeye vaktimiz 
müsait değildir. Bendeniz sadece birkaç te
menni de bulunmak için huzurunuza geldim. 

Muhterem Bakan, 1968 bütçesi görüşülür
ken bir hususu arz etmiştim. Türkiye'de şimdi 
mevsimi başladı, bir kuzu kesimi meselemiz 
vardır. Resmî istatistiklere göre yılda mezba
halarda kesilen kazunun adedi 4 milyonu aş
maktadır. Bunun dışında bu kayıtlara gir-
miyen bir miktarda mevcuttur. Onların as
gari kilosunun beş, âzamisinin ise yaklaşır bir 
çağda iken kesimleri yapılmakta. Benim şahai 
kanaatime göre aziz arkadaşlarım 4 milyon 
olduğunu kabul edelim et miktarı 20 - 25 mil
yon kiloyu bulur. Ama bu kuzu sahiplerine 
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bunları besleyin bir yıl sonra satma imkânını 
sağlıyacak bir kredi fonu ihdas edebilirsek bu 
20 - 25 milyon kilo et rahat rahat 100 milyon 
kilonun üzerine çıkar. Eti de derisi de yapağı 
da bu yönden daha büyük değerler taşır. Sa
yın Bakanımızın bu hususla alâkalandığım 
biliyorum, ama neticesini tesbit etme imkâ
nını bulamadım. Birinci istirhamım bu. 

İkincisi, zirai mücadele teşkilâtımızın geçen 
seneki kabul ettiğimiz bir kanunla da döner 
sermaye imkânı artırılmıştır. Ama bâzı yer
lerde şahidolduğumuz gibi bu teşkilât göre
vini yerine getirmekte, biraz ihmal yapmakta
dır. Ayrıca açıkça ifade edeyim M, Türki
ye'deki ilâçlarımızın her nedense dolgu mad
desi, ilâç nisbetine nazaran fazla tutulmakta
dır. Böylece ilâçlar pahalı bir duruma gel
mektedir. Bu hususta Sayın Bakanımdan is
tirhamım gerek teşkilâtın görevine ciddî sarıl
ması, gerekse ilâç imal eden fabrikaların lâ-
boratuvarlannda ciddî bir kontrolün elzem ol
duğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşların, kısım kısım atlıyorum. 
Orman meselesi hakikaten mühim. Bir Anayasa 
müessesesi haline gelmiştu*. Bu hususta fazla 
konuşmayacağım. Muhterem Hüseyin Atmaca 
arkadaşımız hakikaten ormanla köylü vatanda
şın karşı karşıya bulunduğu ıstırabı güzel ifade 
ettiler. Fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 
Türkiye'de toprak reformuna ihtiyaç yok, aziz 
arkadaşlarım. Eğer iki yıl evvel kabul ettiği
miz 663 sayılı Kanun iptal edilmemiş olsaydı. 
Anayasa Mahkemesinde bir ekseriyet reyi ile 
bugün Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Bakan
lığı kendisine düşen görevi yerine getirerek, or
mandır, diyerek ormandan fazla ziraate elverişli 
sahalar Devletin uhdesinde kalmıyacaktı. Boş 
toprakları muhafaza etmek için Orman Genel 
Müdürlüğü binlerce insanı istihdam, etmek mec
buriyetinde. Ormancının çektiği çileyi biliyo
rum. Her sene 100 - 150 şehit veriyor. Buna 
mukabil köylü vatandaşın da çektiği çileyi bili
yoruz. Hakikaten bu dâvaya Bakanlığa geldiği 
gün el koyan Sayın Bakanın ve teşkilâtının 663 
sayılı Kanunun getirdiği imkânlar? sağlıyacak 
yeni bir kanunla Meclislere gelmesini yürekten 
bekliyoruz ki, köylü vatandaşın da çilesine son 
vermenin imkânını sağlıyalım. Ormanın da 
zayiatını önliyelim. Bir tarafı himaye edip bir 
tarafı heder etmeye hakkımız yoktur. Hakika

ten bugün yüz binlerce vatandaş mahkemelerde. 
Neden? Gözünü açtığı gün gördüğü ağaçların 
karşısında ekeceği bir dönüm, yarım dönüm 
toprağı da ormandır, diye elinden alırsan Hü
seyin Atmaca arkadaşımın ifade buyurduğu 
gibi yıllardan beri vergisini, yıllardan beri ta
pusunu taşıdığı bu toprakları ormandır diye 
elinden alırsanız sonra da gelip burada 10 mil
yon insan çile çekiyor dersek hiçbir şey yapmış 
olmayız. Ben hassaten istirham ediyorum. Mut
lak surette bir zaruret var arkadaşlar. Hakika
ten Akdeniz sahili, Ege sahilleri, Karadeniz sa
hilleri birer bodurluk, delicelik, sakız ağaçlığı. 
Ne faydası var arkadaşlar? Bu sahalar orman 
vasfını taşımıyan, bu sahaları ormanın dışına 
alma imkânını bulursak deminki arz ettiğim gi
bi toprak reformuna lüzum yok. İnin Akdenize, 
800 metreye kadar delice (yabani zeytinler) ben 
burada yetişiyorum diye bağırıyor. Akdeniz sa
hilinin tarihini tetkik ettiğiniz zaman sadece 
tcel mmtakasında 8 milyon insanın yaşadığını, 
hâlâ da harabeler arasında zeytinyağı depola
rının, zeytinyağı kanallarının meveudolduğunu 
görüyoruz. O halde iki - üç bin yıl evvel bu top
raklarda yaşıyan insanların bugünkü fennî im
kânlar da nazarı itibara alarak aynı seviyeye 
getirmekte zorluk çekeceğimizi tahmin etmiyo
rum. Bugün sakız ağacı, gayet güzel Antet) fıs-
tısı vermekte ve Antep fıstığının yer yüzünde 
müşterisi de cok aziz arkadaşlarım. Zeytinyağı
nın da keza cok, ama meseleleri politik seviyeye 
mdirmeden Tanrının verdisi su mübarek top
raklar üzerinde her zaman söylediğim gibi 4 ik

limin saltanat sürdüğü bu diyarda gelin mem
leketin imkânlarını elele vererek değerlndirme-
nin yollarını tesbit edelim. 

Memleketimizde toprak reformu, 1945 yılın
dan beri tatbik ettiğimiz 4753 sayılı Kanunun 
hâlâ tatbikatı içerisindeyiz. Bir arkadaşım bu
radan beyan buyurdular. Bu kanun hükümleri
ne göre toprak alan vatandaşların elinden, güç
lü kimseler bu toprağı ellerinden aldı dediler. 
Arkadaşlarım, Türkiye'de 20 dönüm, hele Ana
dolu'da 20 dönüm toprak hiç kimseyi beslemez. 
Üstelik de sadece kuru toprağın 20 sene müd
detten sonra mülkiyeti doğacak bir toprağa bir 
de kendisini mahkûm edemez. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal İM dakikanız var 
efendim. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Başüstüne 
Sayın Başkanım. Bugün aynı sahada 100 dönüm, 
ikiyüz dönüm toprak verseniz yine bir aileyi 
besliyecek verimi bu topraklar yine veremez. Bir 
taraftan toprak, bir taraftan toprağı ekip biçe
cek krediyi, her türlü teşkilâtını beraber verir
seniz ancak mümkün olur. Ama, toprak refor
munu dile getirmek için aziz arkadaşlarım, hu
kuk devleti olan Türkiye'de tapu sicillerine, 
mülkiyet hakkı tescil edilen insanlara bu kür
süden toprak ağası gibi veya eşkıya gibi bir tâ
birin ifade edilmesine benim gönlüm razı değil. 
Sonra da bu ağaların elinden toprakların bedeli 
verilmek suretiyle, bu eşkiyalann elinden mal
larını istimlâk edeceksiniz. Hukuk nizamında 
eşkiyanın malı bedel mukabilinde alınmaz. Eş-
kiya müsadere etmiş almışsa elinden müsadere 
edilir, alınır. Ama tapu kayıtlarımızda bir va
tandaşın mülkiyet hakkı tescil edilmişse, Ana
yasanın 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına da 
hürmet etmek mecburiyetindeyiz. Bir sözcü ar
kadaşım buraya geliyor diyor ki, büyük toprak 
sahipleri AP. si iktidarına mensup vatandaşlar
dır. Türkiye'de memuriyet yapmış bir arkadaşı
nızım, secim bölgem Eskişehir. Çukurova'yı çok 
iyi bilirim. Ama açıkça ifade edeyim ki, aziz 
arkadaşlarım, bence büyük toprak sahiplerine 
şu veya bu isim takmaya gönlüm ra<zı değil. 
Ama, büyük toprak sahiplerinin bugün bir is
tatistik! yapılsa göreceksiniz M, % 90 ı C.H.P. ne 
mensup vatandaşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden vatan sat
hına gidecek sesleri değerlendirerek göndermek 
lâzım. Görüvoruz, ikiyüz dönümü işliyen bir 
çiftçi ile teşkilâtlanmış ikibin dönüm toprağı 
işliven bir çiftçinin senelik istihsalin görüvo
ruz. Toprak mı dağıtacaksınız ben yerini söyli-
yeyim size, Sayın Bakan emrinizde 20 tane hara 
var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olmaz bey
efendi Devlet malını istimlâk edeceksiniz. Dev
letin malına göz dikmeyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Milletinkini 
hiç taksim edemezsiniz. O halde, çiftlikler var... 

Kimsenin malını kimseye peşkeş çekmeye 
hakkımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal siz cevap verme
yin efendim, ve bitirin çok rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — ihtiyacımız 
ne ise, yapılması lâzımgelen kanunlar ne ise onu 
yapacağız ama Türkiye'de bir toprak reformu
nun kanununu yapmak bir şey ifade etmez. 
Benim iktidarımın düşüncesinde zirai reformun 
bu memlekete ne sağladığını biliyorsunuz aziz 
arkadaşlarım. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine, 
Bakanlık Teşkilâtına hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler, uzun yıllar bir tarım 
politikası bulunmıyan Hükümetimizin ikibin yı
lma kadar çalışmalarını realize ettiren ve hedef
leri bulan Sayın Tarım Bakanı ve bu hismette 
emeği geçen teknik personele teşekkürlerimi arz 
ederken, bâzı hususlara değinmek mecburiyetin
deyim. 

Muhterem senatörler, beş yıllık Parlâmento 
hayatında bâzı tecrübeler edindim. Bu bütçe gö
rüşmelerinde rozet taassubu ile muhtelif arka
daşlarım methiyeler yaparak her şeyi gül^gülis-
tan gösterdiği bir vakıadır. Fakat bugün ben hu
turunuzda bâzı misâller verirken bilhassa arka
daşlarımın, yani meslekdaşlarımın bundan gü
cenmemelerini istirham edeceğim. 

Bakanlıkta tâyinler kesin prensipler ihtiva 
öden yönetmeliklere bağlanmamıştır. Demin mu
halefete mensup bir arkadaşımız da bunu söy
ledi. Her şeyi yapmaya muktedir olan Sayın Ba
kanın bilhassa bu işe kesin bir hal çaresi bula
rak artık fakültelerden, teknik okullardan me
zrun olan elemanların istedikleri yerlerde değil, 
bu memleketin tarımına hizmet edecek mmtaka-
lara şevki gerekir. Bilhassa bir tecrübe devresi 
sreçirmiyen gem ziraatçıların, veterinerlerin, or
mancıların halkla karşı karsıya bırakılmaması 
da bir gerçektir. Tanmımızdaki geri kalmamı
zın yegâne sebebi, bilhassa yayın teşkilâtlarının 
bizim istediğimiz hızlı tempoda calısmamasıdır. 
Her ne kadar İkinci Beş Yıllık Plânda bu yayın 
servisine büyük bir pay ayrılmışsa da fakat ge
cen 1968 yılındaki tatbikatın pek ağır gittiğini 
müşahede ettik. 

Muhterem senatörler, bir mukayeseden bah
sedeceğimi arz etmiştim. Misal olarak Veteri
ner Teşkilâtını alacağım. Bu üç yıl içerisinde 
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Hükümet tazminat kanunları içerisinde yal
nız bir tanesini getirdi kendi teklifi olarak. Bu 
da veterinerlere ait tazminat kanunu idi. Ve 
burada bu kanunun gerekçesi üzerinde bütün 
arkadaşlar müspet mütalâa beyan ederek tasa
rıyı kanunlaştırdık. Bundan maksat şu idi, 
veteriner hekimlerimiz hizmet bölgelerine gi
decekler. Fakat her nedense veteriner hekimle
rimizin hizmet bölgelerine gitmesinde bir fay
da mülâhaza edilmedi ki, bilhassa simdi ve
receğim listeden de görüleceği üzere, yine eski 
minval üzere hareket edildi. 

Muhterem senatörler, şimdi büyük baş hay
van mevcudu olarak bâzı vilâyetleri muka
yese ediyorum. Aydm'da 135 bin büyük baş 
hayvana karşılık 12 veteriner. Balıkesir'de 212 
bine, 22, Eskişehir'de 295 bine 18, İzmir'de 167 
bine 25, Bursa'da 135 bine 15, Denizli'de 103 
bine 13, Erzurum'da 517 bine 12, Kars'da 846 
bine 15 veteriner. Ve Ankara'da 396 bin büyük 
baş hayvan mevcudolduğu halde, 71 tane vete
riner var. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim anla
dığım şu konu var : Bu veteriner arkadaşlar 
hayvana mı bakacaklar, insana mı bakacak
lar. O halde hayvana bakacaklarsa lütfen 
Doğunun geçim derdi ve geçim vasıtası hay
vancılıktır. Burası hem onlar için daha ka
zançlı yerdir. Ben Kars'a her yazın gittiğim 
zaman halkın bir yığm şikâyeti ile karşılaşı
rım. Bu şikâyetler şu : Vatandaş hayvanlarını 
toplayıp getirip Veteriner Müdürlüğünde aşı 
yaptırmaya kalkıyor, buna tabiî imkân yok. 

Veteriner sayısı çok az olduğu için hakikaten 
büyük bir gayret, fedakârlıkla çalışan veteri
nerlerden bâzılarını gördüm, göğsüm kabardı. 
Meselâ Arpaçay, Kağızman ilçelerindeki vete
rinerler çok üstün bir basarı ile çalışmakta fa
kat yetiştiremiyorlar. Onun için istirhamım su 
ki, bu teşkilâtta veterinerleri biran evvel bu 
bölgelere nakledilsinler. Ben şunu iddia edi
yorum, hakikaten eğer Doğu'nun kalkınması 
arzu ediyorsa hayvan mevcuduna göre vete
riner hekimlerimiz, ziraatçılarımız bu bölgelere 
gönderilmelidirler. 

Mücadele teşkilâtında da durum ayni. Zirai 
mücadele geçen sene Kars'ta Doğu - Anado
lu'da Erzurum'da, Artvin'de, Kars'ta bir sıkıntı 
oldu. Geçende gündem dışı bir konuşmada 
bunu arz ettim. Bu sıkıntının sebebi su idi 

muhterem senatörler. Hububat noksanlığı, se
bep fare zararı. Şimdi soruyorum fare için 
Sonbaharda ne gibi bir mücadele yapıldı. Hiç. 
Koskoca Kars vilâyetinde bir ziraat mühen
disi, yanında 4 tane teknisyen verilmiş tecrü
beden âri. Dün okuldan çıkmış bunlar fare 
mücadelesini yürütecekler, tabiî her birinin el
lerinde köy muhtarlarından mücadele yaptır
mıyoruz diye belgeler. Buna bir çare bulalım. 
Mücadele teşkilâtında veteriner teşkilâtında ol
duğu gibi çok kıymetli elemanlarımız vardır. 
Hakikaten bir tarihlerde Kars'ta çekirge afatı 
oldu. 30 kişilik bir ekip gönderdiler, iki sene 
içinde çekirge kökünden yokedildi. O halde bu 
arkadaşlarımızı bu mıntakalara sevk etsinler 
İstirham ediyoruz. 

Bir araştırma mevzuu vardır. Doğu böl
gesine bakarsınız bir araştırma müessesesi yok. 
O halde Doğulu çiftçi hangi müesseseden fay
dalanacak? Bunu anlıyalım. Müesseseler mem
leketin muhtelif tarafına yerleşmelidir. 

Yem sanayii fabrikası mevzuu, Kars, Ağrı, 
Erzurum hakikaten hayvancılık bakımından 
ileri. Erzurum'da bir yem sanayii fabrikası 
vardır. Kars'taMnin kurulması için Bakanın il
gisini rica ediyoruz. Birkaç gün evvel teşki
lâtla görüştüm : Efendim diyor eğer Kars'da 
ortak olmazsa fabrikayı kuramıyacağız. Muh
terem senatörler, bunlar pek fazla para götü
ren fabrikalar değildir, istirham ediyoruz, 
biran evvel bu fabrikaların kurulmasına çalı
şılsın. 

İğdır ve G-öle'de iki tane Devlet müessese
miz var. Ben de onların birisinde çalıştım. 
Şimdi bunlar memleketimizin diğer tarafların
da olduğu gibi hakikaten köylü vatandaşlara 
yardım edecek hale getirilsin biran evvel. 
Bir de çok merak ettiğim bir mevzu var. 4 se
neden beri dinliyorum. Zirai Reform, Orman 
Kanunu. İstirham ediyorum Tarım Bakanın 
dan getirsin şu mevzuyu falan. Biran evvel 
şu sakızı da muhalefetin ağzından çıkaralım. 
Pek korkulacak bir şey değildir bunlar. Biz 
bunun saten taraftarıyız. Getirsin, münakaşa
sını yapalım. Biran evvel çıksın bu kanunda. 

Son olarak bir hususa değineceğim. Benden 
evvel konuşan Atmaca arkadaşım bir orman
cının tâyinine dokunurken bundan Bakanın 
haberi olmadan partizanlık yapılıyor mülâha-
zasiyle bu arkadaşın yerinden uzaklaştırıldı-
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ğmı söylediler. Her saman hakkın müdafi ola
cağımız için kendisini müdafaa imkânı bulun-
mıyanlan bu gibi münakaşaların içine sokma
sınlar. Ve ormancı arkadaşlarım da öyle zanne
diyorum ki bu hususta yani şöyle bir durura 
var, sanki memur politika yapıyor, yani Baka
nın haberi yok ama memur politika yapıyor. 
Asla, bunun böyle olacağını biz tahmin etmiyo
ruz ve ormancı arkadaşlarımın bu reaksiyonu 
na iştirak ederim. Tarım Bakanlığı bütçesinin 
memlektimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN* — Teşekkür ederim, sayın sena
törler, kifayeti müzakare takriri vardır. Ha
kikaten 6 senatör Tarım Bakanlığının bütçesi 
nin tümü üzerinde şahsi görüşlerini arz etmiş
lerdir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde 
konuşacağım. 

MEHMET HAZSR (Kars) — Daha konu 
şacak kaç kişi var? 

BAŞKAN" — Takrirleri okutuyorum, ondan 
sonra. 

Sayın Başkanlığa 
Programa göre bu gece yüklü bir Bakanlık 

olan Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmesi
ni yapmağa mecburuz. Tüzüğe göre 6 senatör 
konuştuktan sonra görüşmelerin yeterliğini arz 
ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde yeter sa

yıda sayın üye görüşlerini açıklamış bulunmak 
tadır. Bu itibarla müzakerelerin kifayetini arj 
ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir. 
Sayın Özmen kifayetin aleyhinde. Aleyhinde 
bir kişi konuşur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Kaç kişi var konuşacak? 

BAŞKAN — Belki 16 17 kişi var. 

MUSLtTTTiN YILMA3 METE (Adana) — 
Bu kadar kimse yok burada. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhteroîn 
Başkanım, muhterem arkadaşlar; yüklü bir 

bakanlıktan ve onun bütçesinden bahsedildi. 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesinden bahsolun 
du. Halbuki şu önümüzde bulunan Tarım Ba
kanlığının bütçesinden yüklü, ondan ağır bir 
bütçe var mıdır? 

i. ETEM KARAKAPIÖI (Urfa) — Yükü 
hafifledi. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Görüştüğü
müz kısma göre yük hafifliyebilir ama Türki
ye'nin yüzde 80 nüfusu tarımla meşgul. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Türkiye'nin en önemli konusu. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet Tür
kiye'nin en önemli, en mühim bir konusu ol
duğuna göre müsaade buyurun her halde bir
kaç arkadaş kalmıştır, onlarda fikirlerin söy
lesinler. 

BAŞE&N — 15 arkadaş var, efendim. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Onlar da fi

kirlerini Yüce Senatoya arz etsinler ondan 
sonra beş dakikaya indirelim müddeti bir 
önerge versin arkadaşlarımız. Ama beş da
kika içinde dahi şu fikirlerimizi söyliyelim. 
Çünkü sevgili arkadaşlarım, hatırınıza bir şey 
gelmesin bu Devlet bizim Devletimiz, bu Hü
kümet bizim Hükümetimin, bu rejim bizim 
rejimimiz, bu bakanlık bizim bakanlığımız. Şu 
kürsüden hiçbir kimse buna sahip çıkmasın. 
Yalnız fikirlerimizi söyliyelim. Belki fikirleri
mizden arkadaşlarımız daha iyi neticeler ala
caklar ve belki onlara ışık tutacağız. Gele
cek yıllarda belki o hata/yi işlemiyecekîer. Bu 
itibarla müsaadenizi rica edeceğim aleyhinde 
onun. için konuştum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, her iki takrir de 
ayni mealdedir. Birisini okutmak suretiyle ki
fayeti müzakereyi oylarınıza arz edeceğim. 

(Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif 
Tekin'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZES (Kars) — Bari soru 
sorulması hariç deyin. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, sırada Sayın Lütfi Bilgen arkadaşımız var, 
Sayın Bakandan son söz kendilerinindir. 
Şimdi ayrıca üç sayın- üye kifayeti müzakere 
den evvel soru sormak istemişlerdir, Sayın Ba
kana. Onlar da Sayın Bakan konuşmalarını 
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yaptıktan sonra Sayın Bakandan sorularını so
racaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, Bakanlığımızın 1963 malî yılı Bütçesi 
müzakeresi sırasında sayın senaötrlerin tarım
sal gelişimimiz ve tarımla ilgili aktüel mesele
lerin üzerinde değerli gömüşlerini ve tenkidleri-
ni açıkladılar. Bu münasebetle bâzı sorular 
tevcih ettiler. Kendilerine gösterdikleri bu il
giden dolayı teşekkür ederim. 

Soruların bir kısmına Bakanlığımız Bütçesi 
ve çalışmaları hakkında genel izahat verirken 
cevap arz etmiş olacağım. Bu şekilde cevaplan
dırma imkânı bulamadığım soruları da ayrıca 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Müsaadenizle, memleketimiz tarım duru
muna geçmeden evvel 1968 dünya gıda tarım 
durumu hakkında kısaca maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

Muhterem senatörler, geçen yıllar bütçeleri 
münasebetiyle de arz ettiğim gibi, İkinci Dün
ya Harbi ile 1965 arası devrede tarım bakımın
dan gelişme halindeki memleketlerin duru
munu şu şekilde tasvir etmek mümkündür. Ge
lişme halindeki memleketlerde nüfus % 3 sü
ratli bir artış göstermekte, gelişmiş memleket
lerde ise bu artış ancak % 1 kadardır. Başlan
gıçta gelişme halindeki memleketlerde ekim 
sahasını artırmak suretiyle, üretimde önemli ar
tışlar sağlanmış, fakat bilâhara yeni arazilerin 
üretime tahsisi suretiyle üretimin artırılması 
imkânları son derece azalmıştır. Bunun neti
cesi olarak birçok memleketlerde gıda maddele
ri üretimindeki artış, nüfus artışının altında 
bir seyir takibetmeye başlamıştır. Bu durum 
karşısında, gelişme halindeki memleketlerin bir 
çoğu bir müddet için Amerikan gıda yardımları
na bel bağlamak zorunda kalmış ve bu yardım
lardan daJha fazla faydalanma çarelerini ara
mışlardır. Ancak, 1965 ten sonra Amerikan 
süplüs gıda madde stokları süratle azaldığın
dan ve gıda yardım politikasındaki değişme, ge
lişme halindeki memleketlerin ihtiyaçlarını 
kendi kaynaklarından karşılamak için gerek
li tedbir ve çarelere başvurma zorunda kalmış
lardır. Nitekim memnuniyetle kaydetmeliyim 
ki, 1965 ten sonra bütün gelişme halindeki mem
leketlerde tarımsal üretimlerin artırma gayret-
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leri içinde görmekteyiz, öyle ki, bu faaliyetler 
bâzı uzmanlar, dünya tarımında yeni bir devir 
olarak adlandırmaktadırlar. Gelişme halindeki 
memleketlerin tarımlarına bu derece büyük 
önem vermelerini gerektiren başlıca sebepleri 
şu şekilde sıralamak mümkündür. Tarım ürün
lerini ihracatçı memMktlerde ve bilhassa Ame
rika'da hububat stoklarının çok azalmış bulun
ması, Hindistan ve Pakistan gibi nüfusu pek 
kalabalık memleketlerde üst üste ik yıl 1965 ve 
1966 üretimin, fena hava şartları yüzünden çok 
düşük olması ve bu memleketlerde açlık tehli
kesi ile karşı karşıya gelmiş bulunmaları, dün
ya pazarlarında hububat fiyatlarının yükselme
si, gelişme halindeki memleketlerin dışardan 
gıda maddeleri satmalmak için döviz imkânla
rına sahibolmamaları, Devlet idarecilerinin yiye
cek maddelerinin noksanlığı dolayısiyle siyasi 
istikrarsızlıktan gelecek için endişe duymaları 
ve nihayet Amerika ve benzeri memleketlerin 
gıda yardım politikasının gelişme halindeki 
memleketlerin üretimlerini artırmaya zorunlu 
kılacak bir şekilde değiştirmesi. 

Yukarıda arz edilen sebepler dolayısiyle, 
gelişme halindeki memleketlerin hemen hepsi, 
kalkınma plânlarında tarımsal üretimlerini ar
tıracak, yatırım tedbirlerine geniş ölçüde yer 
vermek zorunda kalmışlardır. Bu meyanda bil
hassa, gübre ve ıslah edilmiş yüksek verimli 
hububat tohumlarının kullanılması, tarihte gö
rülmemiş bir derecede önem verilmeye başlan
mıştır. öyle ki, halen 50 milyon ton olan dünya 
sarf gübre üretiminin artan talep karşısında 
1975 ten evvel 150 milyon tona çıkarılması için 
gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Gübre ve to
humluk konularında son iki -üç yıl içinde görü
len gelişmeler, tarım sahasında yeni bir reviz
yon olarak adlandırılmaktadır. Hattâ bâzı uz
manlar bu gelişmeyi, Buhar Makinasının Avru
pa sanayiinde yapmış olduğu revizyona ben
zetmektedirler. Gübre ve tohumluğa ilâveten 
su ve sulama imkânları ile mücadele ilâçlarının 
kullanılmasında görülen süratli gelişmelerde, 
tarımsal üretimde bu yeni devrin karekteristik 
bir özelliğini teşkil etmiştir. Bu tedbirler mu
vacehesinde dünya tarımsal üretiminin duru
muna kısaca bir göz atalım. 

Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 
G-ıda ve Tarım Teşkilâtı son defa yayınlamış 
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olduğu 1968 yılı raporunda dünyada bu yılki 
tarımsal üretimin genellikle iyi olduğu ancak, 
Balkan ülkeleri ile, Lâtin Amerika ve Afrd-
kanın' bâzı kısımlarında kuraklık yüzünden iyi 
ürün alınmadığı kaydedilmektedir. Avrupa eko
nomik topluluğu memleketlerinde buğday ekim 
sahaları geçen yıla kıyasla biraz artmış olup, 
bu seneki üretimin tüketimin ihtiyaçlarından 
3 milyon ton kadar fazlası ile, 30 milyon tonu 
bulduğu tahmin edilmektedir. 

Gelişmekte olan memleketlerin bu yıl tarım
sal üretim de genellikle iyi olmuştur. Üretimin 
iyi olmasında diğer faktörlerin tesiri yanında 
'bilhassa iyi geçen hava şartları müessir olmuş
tur. Gelişmekte okn memleketlerde nüfusun 
süratle çoğalması, gıda talebini artırmaktadır. 
Bu memleketlerin bir çoğu dışardan gelecek gı
da yardımlarına bağlı kalmadan, gıda madde
leri üretimini artırmak üzere, kalkınma plân
larında tarıma büyük önsm vermişlerdir. 

Bu arada az evvel arz ettiğim gibi, daha 
fazla kimyevî gübre ve yüksek verimli hububat 
tohumu kullanılması gibi, verim artırıcı tedbir
lerine geniş ölçüde yer vermeye başlamışlar
dır. Meselâ; dünya gübre tüketimi seyri şu şe
kilde hulâsa edilebilir : 1952 - 1953, 1956 - 1957 
yılında Batı Avrupa 7,5 - 1965 - 1966 da 13,4, 
1966 - 1967 de 13,9. Doğu Avrupa ve Eusya ay
nı senelerde 3;5, 10,2 denll,2 ye yükseliyor, Ku
zey Amerika 5,9 dan 12 -13,5 e, Avusturalya 
0,7 den 1,6 ya, Japonya 1,1 den, 1,9 a, 2,1 mil
yon ton olarak gübre tüketmiştir. 

Gelişme halindeki memleketlere gelince; Lâ
tin Amerika'da 0,5 1952 - 1953, 1956 - 1957 yıl
larında, 1965 - 1963 yıllarında 1;6, 1960 - 1967 
yıllarında 1,8 dir. Uzak Doğu'da 0,6 - 2 - 2,7; 
Yakın Doğu'da 0,2 0,6 - 0,7; Afrika'da 0,1 - 0,4 -
4; böylelikle gelişmiş memleketlerde total 
olarak 18,8 den 42,7 ye; gelişmemiş memleket
lerde de 1,4 den 5;6 ya - 1966 - 1967 de yüksel
miş ve total gübre tüketimi de 48,3 saf gübre 
miktarı olarak kullanılmış bulunmaktadır. 

Yüksek verimli hububat tohumlarının su
lama ve kimyevî gübre verilmesi suretiyle çok 
iyi sonuçlar alınmıştır. Ancak bütün bu imkân
lara rağmen, dünya gıda probleminin halli ba
kımından büyük ümitlere kapılmamak gerek
tiği FAO rakorunda ayrıca kaydedilmektedir. 
Zira gelişmekte olan memleketlerin her birinde 
mevcut üretim potansiyelini harekete geçirmek 

kolay olmadığı gibi, bu memleketlerin hepsi bu 
gibi imkânlardan tamamen ve süratle faydala
nabilecek durumda da değillerdir. 

Yine FAO raporuna göre, son üç yıl içinde 
görülen azalmalardan sonra, başlıca tarım ürün-
brinin dünyadaki si-ok seviyesi 1967 ve 1968 de 
hemen hemen değişmemiş gibidir. Amerika 
Birleşik Devletlerindeki buğday stokları ihti
yat olarak elde bulundurulması arzu edilen bir 
miktar ayrılmış ve yemlik hububat stoklarında 
bir miktar artmıştır. Gelişmiş memleketlerde 
süt üretimi, tüketimi aşmakta devam etmiş ve 
başta tereyağı olmak üzere süt ürünleri stok
ları çoğalmıştır. Gelişmiş memleketlerde tere
yağı tüketiminin azalması neticesi bu stokların 
artmasına sebebolmaktadır. Bu stoklar özel
likle Ortak Pazar memleketleri başta olmak 
üzere Batı Avrupa memleketlerinde birikmek-

j tedir. 
Ete talep ise, gelişme seviyesi ile birlikte 

artmaktadır. Kalkınma hızı ve gelir seviyesin
deki artış et ve diğer hayvani mahsullerin tü
ketimini artırmaktadır. Bu yüzden hayvansal 
mahsuller tüketimi memleketlerin gelişmesine 
paralel olarak artış göstermektedir. Belli baş
lı Avrupa memleketlerinde et ve süt üretimi ve 
nüfus başına tüketimin seyri şöyledir : 

1950 - 1980 ve 1966 yıllarında süt üretimi ve 
nüfus basma düşen süt miktarları şöyle devam 
etmektedir : 

1950 de Amerika Birleşik Devletlerinde 53 
milyon, nüfus basır-a 9A3 kilo. 1960 da 55 nü
fus başına 246, 1966 da 54 milyon, nüfus ba
şına 235. 

Kanada'da 7 milyon 464, nüfus başına 252, 
1960 da 8 milyon 193 nüfus başına 242. Hulâsa 
değerli senatörler vaktinizi almamak için bir 
kaç tane Danimarka ve Batı - Almanya'yı da 
söylemek üzere, bu istatistikleri bir fikir edin
meniz için arz ediyorum. Danimarkarda 5,413 
nüfus basma 286, 1960 ta 5 339 nüfus bası
na 253, ve 1966 da 5 milyon 366 bin, nüfus ba
şına 368. 

Batı Almanya'da 14 milyon ton, nüfus başı
na 159, 1960 da 19 milyon, nüfus başına 206, 
1966 da 21 milyon, nüfus başına 203 kilo. 

Türkiye'mizde total süt üretimi 1950 de 3 
milyon, nüfus basma 73 litre, 1960 da 4 milyon 
193, nüfus başına 81 litre ve 1966 da da 4 mil
yon 322 ve nüfus basma 90 litre. 
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Et tüketimine gelince Amerika'da sırasiy-
le : 

1950 de 12 milyon ton istihsal 51 kilo nü
fus basma. 

1960 da 16 milyon ton istihsal 95 kilo nü
fus başına. 

1966 da 20 milyon ton istihsal 102 kilo nü
fus başına. 

ingiltere'de 1 milyon 430 ton, nüfus başına 
istihlâk 49 kilo. 1960 da 1 milyon 985 ton, 
nüfus başına 74 kilo, 1966 da 2 milyon 451 
ton nüfus başına 73 kilo. 

Batı Almanya'da 1 milyon 448 ton, nüfus 
başına 29; 1950 de. 

1960 da 2 milyon 572 ton, nüfus başına 62 ki
lo, 1968 da 3 milyon 129 bin ton, nüfus başına 
57 kilo. 

Türkiye "m izde 1950 de 359 bin ton nüfus 
başına 14 kilo, 1960 da 450 bin ton nüfus ba
şına yine 14, 1966 da 506 bin ton, nüfus başına 
15 kilo et istihlâk edilmektedir. 

Görülüyor ki, gelişmiş memleketlerde süt 
istihlâki gittikçe yerini et istihlâkine terk et
mek i e ve gelişmemiş memleketlerde de geniş 
ölçüde süt istihlâki artmakta, buna mukabil 
et istihlâki de artan gelir oranında biraz kı
mıldama göstermektedir. 

Değerli senatörler, şimdi dünyada et ve süt 
durumu bu şekilde seyredince ve 1950 den son
ra bilhassa İkinci Cihan Harbinin getirdiği 
kayanların ve dünyada gelişmemiş memleket
lerde nüfusun fevkalâde artması, diğer taraf
tan DDT gibi, antibiyotikler gibi ilâçların pi
yasaya sürülmesi, insan sağlığının ve çocuk 
ölümünün geniş ölçüde önlenmesi dünyanın bir 
açlıkla karşıkarşıya kalacağı endişesini uyan
dırmış 1950 den itibaren bu konuda dünya uz-
rıanları bir gayretin içine girmişlerdir. Hattâ 
o derecede ki, 1953 ile 1963 arasındaki devre
yi bir nevi dünya açlığı ile mücadele dönemi 
olarak kabul etmişler ve çeşitli tedbirlerin 
alınması için fevkalâde konferanslar toplantı
lar ve uzmanların komite halinde çalışmaları 
icabettir en bir gayretin içine girmişlerdir. Bu 
durumda ilk defa olarak Waşington'da 1963 
yılında bir toplantı yapılmış, bu toplantıda 
dünya açlığının giderilmesi için ne gibi tedbir
lere başvurulması icabettiği konusunda bir ka
rar alınmıştı. Bu konferansa iştirak eden mil

letler, memleketler bu konferansta alman ka 
rarlar ışığında yeniden kendi tarımlarını göz 
den geçirmek mecburiyeti ile karşıkarşıya ol
duklarına inanmışlar ve böylece 1963 ten son 
ra seşitli kuruluşlar dünyadaki gelişmiş ve ge
lişmemiş memleketlerdeki açlık çalışmaları 
üzerinde veya açlıkla karşıkarşıya gelme ted
birleri üezrinde durmuşlardır. Bilhassa bun
lardan OECD, AID ve FAO geniş ölçüde ça
lışmalar yapmışlardır. Bunlardan bilhassa 
OECD nin ve AID nin yaptığı çalışmalarda 
Türkiye'mizin 1957 de 889 bin ton buğday, 63 
bin ton et açığı bulunacağını ve et ithal etmek 
zorunda kalacağını, 1985 te ise Türkiye'nin 2 
milyon ton buğday ve 200 bin ton et ithal et
mek mecburiyetinde olduğunu o günkü üre
tim hedeflerine göre istidlal etmiş bir proieksi-
yona bağlamış. Bunun dışında OECD ise, bu 
rakamları biraz daha ileri götürerek bunun 
1975 te, 1.3 milyon ton buğday ithal edileceği
ne ve 137 bin ton et ithal edileceğine ve 1985 
te ise, 3,6 milyon ton buğday ve 375 bin ton 
civarında da et ithal etmek zorunda kalınaca
ğını ifade etmektedirler. 

Ayrıca yine Robert Kolejin yaptığı bir pro
jeksiyon çalışmasında da Türkiye'mizin 1970 
ten sonra büyük bir açlıkla karşıkarşıya kalı
nacağını vs büyük ölçüde buğday ithali yapa
cağını ileri sürmekteydiler. 

Şimdi bütün bu çalışmalar hakikaten OECD 
böyle diyor, FAO böyle diyor, AID Teşkilâtının 
çalışmaları bunu söylüyor, Türkiye bu mudur? 
Türkiye hakikaten 1975 lerde, 1985 lerde 3,5 
milyon ton buğday ve 200 - 300 bin ton et mi it
hal edecek? Ve bu ithali artan nüfusun ihtiyacı
na karşı cevap verecek mi, vermiyecek mi?. Ma
dem bunlar böyle dedi, o halde ne yapalım ken
dimizi tevekküle mi atalım. Türkiye takati iti
bariyle bu mudur değil midir. İşte bütün bu ne
denleri göz önüne alarak Hükümetimiz 1966 da 
geçen dönemlerde de arz ettiğim gibi, 800 tane 
uzmanın iştirakiyle Türkiye'nin mevcut tabiî po-
tanisyelini nazarı itibara alarak gelişen tekniğin, 
gübrelemenin ve rasyonel bir input temin ettiği 
takdirde, Türkiye bu verilen rakamlar içerisin
de aç mı kalacak, yoksa kendi kaynaklarından 
istihsal edip ve ileri sürülen et ve buğday nok
sanını hakikaten dışardan bağlı olarak hayatı 
boyunca devam mı edecektir?, 
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Yaptığımız çalışmalar değerüi senatörlerimiz, 
fevkalâde memnuniyet vericidir. Türkiye'de ge
lişen tekniğin muvacehesinde, yüksek vasıflı to
hum, yüksek verimli hayvan, rasyonel bir top
rak işletme mevcut potansiyelimizi harekete ge
çirip kaynaklarımızı geliştirdiğimiz takdirde 
Türkiye'nin bugünkü üretiminin üç misli hattâ 
foâzı nebat, bâzı gıda maddeleri üretiminde 5 
misline 6 misline çıkması mümkün olduğu tes
pit edilmiştir. Bu çalışmailarımızın ikibin yılma 
kadar dayadığımız bu çalışmalarımızı yakında 
baskıya verdik, nasibolıırsa önümüzdeki günler
de değerli senatörlerimizin de bilgilerine sunaca
ğız. Bu çalışmalar anagıda maddeler olarak gös
termiştir ki, Türkiye gelişen fikri muvacehesin
de, hürriyet rejimi içinde serbest rekabete daya
lı bir üretim sistemi içinde 40 milyon tona yakın 
hububat, bunun yuvarlak 27 - 30 milyon tonu 
buğday olmak şartiyle tahıl üretimi yapacak 
güçte, asgari mânada yms yapılan çalışmalar 
göstermiştir ki, Türkiye ikibin yıllık projeksi
yonu içerisinde, altı milyon ton sanayii yemini, 
70 - 80 milyon ton kaba yem üretimini, üretici 
bir potansiyele sahibolduğunu gösteren rakam
lar, yapılan çalışmalar, pamuk dâhil olmak üze
re, yeni getireceğimiz nebati yağ tohumları sa
yesinde münavebeye ithal edeceğimiz nebati yağ 
tohumları sayesinde 800 bin - 1 000 000 ton likit 
yağ ithal edecek bir potansiyele sahibolduğu 
meydana çıkmıştır. Şimdi gayet tabiî demin söy
lediğim, antibiyotik ve DDT teorisi yanında, 
dünyada da bir açlık belirdiği bâzı, çevrelerde 
de hakikaten bir açlık var ama bilhassa tarımı 
ileri memleketlerde, gelişmiş memleketlerde 
ikinci Cihan Harbinden sonra, sol kanat bunu 
bir fırsat bildi, hah dedi, madem böyle bir çalış
ma var, geri kalmış memleketlerde nüfus artışı 
var, geri kalmış memleketlerde gıda buhranı 
var, o haldj bu buhran bizi de etkiliyecektir. 
Bunun bir yolu da antibiyotiklerin veya DDT 
nin veya dünya nüfusunun artması muvacehe
sinde bir yolda diyelim ki, toprak reformu. Çün
kü toprak reformu daha onlara göre bilhassa 
ileri memleketlerde bir çare. Nitekim Kari 
Marx da, Engels de 1917 evvelinde buhranlı se
nelerde, kıtlık senelerde, deprasyonlu senelerde 
bir teori atmıştı ortaya. O da işin tılsımını şu 
veya bu tedbirlerden daha ziyade, aile işletme
leri adı altında bir toprak dengesine bağlıyordu. 
O halde Ploreteryal görüşün temel prensiplerin

den biri de, İkinci Cihan Harbinin bu buhranla
rından istifade edip, İkinci Cihan Harbinin ya
rattığı bu imkânlardan istifade edelim, burada 
da ideolojimizin yayılmasına bir vesiledir. Bu 
suretle 1950 den sonra İtalya'da, Fransa'da ve 
bâzı Garp memleketlerinde bir görüş olarak da 
toprak reformu görüşü ortaya çıktı. Buna si
hirli bir değnek gibi dünya halkına bilmeden, 
yegâne o görüş sağlandığı takdirde olacağını 
inandırmaya gayret ettiler. Nitekim değerli 
tabiî senatör arkadaşım burada İtalya'da 1959 
da alman tedbirlerden bahsettiler. 1959 da alı
nan tedbirlerden evvel 1950 de de marksizmin 
baskısı ile İtalya'da bâzı tedbirler alındı. Top
rak reformu adı altında. Sonra İtalyanlar bunu 
gayet kısa bir zamanda sezdiler hemen bu ted
birlerden vazgeçtiler. Değerli senatör arkadaşı
mın 1959 İtalyan Hükümetinin yeniden hazırla
mış olduğu bir tedbirler manzumesi, tarımda re
form manzumesi adı altında yeni bir proje ile 
çıktılar ve bu suretle 1959 da yaptıkları hatayı 
da geniş ölçüde kısa zamanda telâfi etmiş oldu
lar. 

Şimdi, bu projeksiyon çalışmaları bize şunu 
gösterdi. Demekki Türkiye'de, halkımızın gele
cek yıllarda tarımsal ürünler ihtiyacını öz kay
naklardan karşılamak imkânı var. Bu suretle 
çiftçilerimizi daha yüksek bir gelire ve yaşama 
seviyesine kavuşturmak imkânı da var. Sana
yimizi geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz dış 
finansmanı temin etmek için, eğer tarıma dayalı 
bir yoldan bu da imkân dâhilinde. O halde bunu 
nasıl yapacağız. Bizim memleketimizde de 1950 
den sonra tarım ürünlerinde gelişen ekonomimi
zin veya sanayiimizin ihtiyaçlarını karşılamada 
bâzı dar boğazlara biz de rasladik. Bu münaka
şalar 1965 seçimlerine kadar yine devam etti. 
Tarımda mı reform, toprakta mı reform? Bir 
görüş toprakta reform görüşünü savunuyor, bir 
diğer görüş tarımda topyekûn reformu öngörü
yor. Nihayet 1965 seçimlerinden evvel Adalet 
Partisi olarak Türkiye'de toprağın bâzı mesele
lerinin olduğu ama; bu meselelerin halli ile tarı
mın mutlak suretle gelişeceğine inanmadığımızı, 
tarımda topyekûn bir reforma inandığını ileri 
sürdü, bunu Hükümet programımızda da belirt
tik. Ve dedik ki. bir, Marks'm aile işletmelerine 
dayanan ve fakat sonra da 1917 Rusya'sında gö
rüldüğü şekilde bir sisteme götüren görüşün 
mutlak karşısındayız. Bizim görüşümüz, Türki-
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ye'de toprağın bâzı meseleleri var. Bu meseleleri \ 
biraz sonra arz edeceğim. Her tekâmül eden, her i 
gelişmiş memleketler yaşamış çaresini bulmuş. j 
Biz de bu ölçüler içerisinde, medeni millet ola- | 
rak, geçmiş ve derin bir kültüre sahip bir millet | 
olarak elbette ki, bunların çaresini bulacağız, j 
Fakat bunun başında da dedik ki, her şeyden i 
evvel Türkiye'de bir hukuk devletinin olduğunu, i 
Türkiye'de tapuya, devletin tapusu ile parası- } 
nm itibarlı olduğunu sureti katiyede canımız ve j 
gözümüz kadar koruyacağız. Nitekim bizim bu \ 
görüşümüz, yani tarımda demin dediğimiz şu j 
projeksiyon çalışmalarının ışığı altında hedefle- | 
re varmanın, tarımda bir entansiteyi icabettiri- < 
yor. Bu entansitenin temel şartı da mülkten ge
çiyor. Devletin kurucusu büyük Atatürk buna 
çok iyi bir önderlik etmiştir. Cumhuriyetin ku
ruluşunun hemen akabinde, kendi mülkü olarak 
Atatürk, Orman Çiftliğini kurmuştur. Cumhuri
yetin hemen akabinde Silifke'de bir bataklık içe
risinde özel bir çiftlik kurmuştur. Yine Yalova'
da bir bataklık içerisinde mülke dayalı bir çift
lik kurmuştur. Nihayet Dörtyol'da da bir çiftlik 
kurmuştur. Her halde Atatürk'ün Hükümet Re
isi alarak, çiftlik kurup kendisine bir meşgale 
veya para kazanma yolu aramadığı, bununla, 
eski Büyük Millet Meclisinin Ticaret Komisyo
nunda yazılıdır o. Bu memleketin iktisadi pro
jeksiyonları, iktisadi projeleri çizilirken kalem 
olarak sapan kullanılacaktır, sözünün bir delili 
olarak bütün gücüyile zirai işletmeciliğin geliş
mesine önderlik etmiştir. Hangi şartlarla? Mül
ke dayalı olarak, mülke dayalı olarak. (A. P. | 
sıralarından bravo sesleri) Meseleyi bu şekilde j 
vaz'ettikten sonra Türkiye'de artık Devletin ku- j 
rucusunun bâzı kaynakların şu veya bu şekilde ' 
istismar etmesini de, tarım reformu, veya top- j 
rak reformu konusunda kendisinin icraatlariylle j 
dile getirmeyi şerefli bir ödev sayıyorum. j 

Şimdi aziz senatörler, yine ağalık rejiminden j 
bahsedildi. Geçen sefer de söyledim burada, Bü
yük Mecliste de söyledim, Türkiye'de ağalık 
yoktur dedim. Bir diktatör bir zalim ağalık 
müessesesi Türkiye'de yoktur ama, Türkiye'de 
ağalık unvanı, beylik unvanı, efendilik unvanı 
var, bunu da kimse alamaz. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Bu bizim örfümüzün, ananemizin, 
ta ceddimizden gelen bir saygı ifadesidir. 

Bunu bu şekilde belirttikten sonra ağalık 
rejimine geçelim. Geçelim ağalık rejimine. Bir j 

kere 1950 ye kadar hakikaten Türkiye Devleti 
bugünkü gilbü bir hukuk devleti idi. Anayasası 
vardı, Medeni Kanunu vardı. Bu Anayasa ve 
Medeni Kanunun ışığı altında da Mustafa Ke
mal Paşa mülk edindiği gilbi birçok Türk vatan
daşları mülk edinmiştir, 1924 Anayasası ve 
Medeni Kanununa dayalı. 1950 ye kadar gelmiş 
geçmiş Hükümetler Türkiyede toprak varlığını 
en rasyonel bir şekilde, o günkü imkânlar için
de değerlendirmek yolları üzerine eğilmişlerdir. 
O günkü imkân ve görüşlere göre elden gelen 
bütün imkânlar kullanılmıştır. 1929, 1936 Tah
riri arazi, 1940 da çıkarılan hakkı karar ve ni
hayet 1945 te çıkarılan kanunlar hepsi hukuk 
Devletinin icabı olarak çıkarılmış ve Türk va
tandaşı kendi vatanında kendi Anayasasının 
teminatı altında, kanunların teminatı altında 
mülk edinmiştir, mülk edinmişti. Bu mülklerin 
sayısı, büyüklükleri o günkü kanun vâzıı ta
rafından tesbit edilmiştir ve 1950 ye kadar da 
arazi ihtilâfından dolayı Türkiye'de muhare
beler olmamıştır. Yok öyle bir şey yok öyle bir 
şey.. Kanun devleti devam ediyor. Şimdi 1950 
den bu yana 1968 e kadar da devletin tasarru
funda olan, mülkiyetinde olan en ufak bir mülk 
edinme yok. Olsa olsa 1950 ye kadar dev
redip gelen mülkler el değiştirmiş olabilir. Onun 
dışında da bir şey yok. O halde bir -ağalık, 
bir derebeylik meselesi varsa bu 1950 den ev
vel cereyan etmiş diyeceğiz ki, biz bunu kabul 
etmiyoruz. Biz Türkiye İstiklâl Harbini kazan
dıktan sonra Büyük Millet Meclisine dayalı, 
milli iradenin temsilcilerini o günkü Anayasa
nın ışığı altında çıkarttıkları kanunlara da
yalı olarak Türk vatandaşlarının mülk edinme 
hürriyetine sahibolduklan için aldıkları arazi
lerdir. Kimisi gitmiş istanbul'da ev yaptırmış, 
köşk yaptırmış, saraylar yaptırmış, iş hanı 
yaptırmış, kimisi de gitmiş Konyan'm Ereğli'
sinde tarla almış, kimisi de gitmiş Hasankale'-
de Pasinler Ovasında tarla almış kimisi de git
miş Çukurova'da, öbürüsü de Söke Ovasında, 
batağın içinde gayet sarf etmiş, almteri dök
müş, arazi ıslah etmiş, Türk vatanına, Türk va
tandaşına pamuk istihsal etmiş, buğday istih
sal etmiş, yonca yetiştirmiş et üretmiş, süt 
üretmiş. Bunların hepsi bir hukuk devletine 
yakışır bir prosedür içinde geçmiştir. Biz 1950 
ye kadar Türkiye'de bir hukuk devletinin oldu-
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ğuna inanıyoruz. 1950 den sonra da ta 1968 e 
kadar da Trükiye'de hukuk devletinin olduğuna 
inanıyoruz. Türkiye'de şunun veya bunun gö
rüşü budur diye kanunların teminatı altında 
olan mülk hürriyetine müdahalesine karşıyız 
bunu açıkça ilân ettik. (A. P. sıralarından al
kışlar ve bravo sesleri). 

Şimdi değerli senatörlerimiz, A. P. tarım 
reformundan ne anlıyor veya değerli senatör 
arkadaşımın burada Anayasadaki toprakla, ta
rımla ilişkin vaz'etmiş olduğu hükümlerden ne 
anlıyoruz? Bunu kısaca arz edeceğim, ondan 
sonra da bu görüşümüzün ışığı altında Hükü
metimizin iktidara geldiği günden 1968 sonu ve 
1969 bütçesinde Türk Tarımında neleri yaptığı 
ve hangi hedeflere de yöneldi, bunu da kısaca 
ifade ettikten sonra orman dâvamız üzerinde 
kısaca temas ettikten sonra huzurlarınızdan 
ayrılacağım. 

Şimdi Anayasanın 38 ncı maddesi: «Herkes 
mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar 
ancak kamu yararı amaciyle kanunla sınırla
nabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum 
yararına aykırı olamaz. Devlet toprağın verim
li olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçiye toprak sağlamak amaciyle gereken ted
birleri alır. Kanun bu amaçlarla değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın geniş
liğini gösterebilir. Devlet çiftçinin işletme 
araçlarına sahibolmasmı kolaylaştırır. İktisadi 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larda gerçekleştirmek devletin ödevidir.» «ikti
sadi sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik 
yollarla gerçekleştirmek devletin ödevidir» 
Zorla değil, baskı ile denıoklesin kılıcı ils de
ğil. Demokratik yollarla. «Devlet kooperatifçi
liğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır, 
Devlet halkın gereği gibi beslenmesini tarımsal 
üretimin toplum yararına uygun olarak artırıl
masını sağlamak, toprağın kaybolmasını önle
mek, tarım ürünlerinin ve tarımsal ve tarımla 
uğraşanların emeğini değerlendirmek için gere
ken tedbirleri alır». Şimdi deniyor ki, bu buz 
gibi toprak reformu kokuyor. Nerede kokuyor 
bu toprak reformu? Yani toprak reformu Marx'-
ın şurada ifade ettiği aile işletmesi mi kokuyor? 
Yoksa, yani bir vuzuha da kavuşmuyoruz. Top
rak reformunun ölçüsü ne? Nereye gideceğiz, 

yuvarlak bir dengeli, toprak dengesi, toprak 
dengesinden ne anlıyoruz? Denge ne sağlıyacak 
ki, o dengeye gidiyoruz. Şimdi o kadar ras
yonel, o kadar iktisadi, o kadar ekonomik 
hükümler getirmiş ki, Türk Anayasası, bu gö
rüşlere göre değişiyor. «Devrisin zikri ne ise, 
fikri de odur» derler. Bizim fikrimize göre 
matamatik olmıyan ütopyaya dayanan her fi
kir yalandır? Şimdi alıyoruz, Adalet Partisi ola
rak nasıl yapacağız bu işi dedik. Anayasa bunu 
bu şekilde vaz'etmiş. 

Medeni ülkelerde, tarımı ileri ülkelerde bü
tün bu memleketlerin halkı bizim halkımızdan 
daha iyi yaşıyor. Niçin? Bunların strüktürlerini 
tetkik ettik. Gördük ki, hakikaten bundan 30 
sene evvel, 50 sene evvel, 60 sene evvel, 70 se
ne evveline varıncaya kadar bugün tarımı ileri 
olan Amerikasmm, Batı Almanya'sının, Batı 
Avrupasmm veya benzeri diğer ülkelerin ta
rımdaki gelişmeleri tamamen teknolojiye, tama
men ekonomiye, tamamen bilimsel sahadan âza
mi verime götüren yollara yöneltilmiş, ondan 
sonra almışlar. 

Şimdi değerli senatörler, bizim tarım refor
mumuzdan anladığımız, tamamen işletme bün
yesinin ıslahı, işletmelerin toprakla olan müna
sebetinde, işletmelerin asgari yeter gelirli bir 
seviyede, fakat ileri hedeflerde daha rasyonel, 
daha ekonomik, bilim sahadan âzami verime 
götüren ve maliyet düşürecek hür bünyenin 
içine itilmesini anlıyorum. 

Şimdi, bugünkü durumda değerli senatör ar
kadaşım, Türkiye'deki işletmelerin sayılarını 
verdiler, ben de müsaade ederseniz tekrarlıya-
cağım. Bakıyorum ki, 1 ile 50 dönüm arasında 
2 milyon 132 bin işletme var ve yüzde oranı 
% 68,6. Yine 51 ile 200 dönüm arasında aşa
ğı - yukarı 853 bin işletme var, oranı % 27. 
200 ilâ 1 000 dönüm arasında 3,6, % 3,6 sim 
tutan 110 bin işletme var. 1 000 ilâ 5 000 dö
nüm arasında 3 800 işletme var ve yüzde oranı 
0,1 dir. 5 000 dönümün üstünde de 0,2 oranın
da 491 tane işletme var. Şimdi, bunların öl
çüleri de ölçülmemiştir, bir kadastro yapılma
mış, bir anket, gitmiş sormuşlar. Senin kaç 
dönüm arazin var? Bir dönüm, öbürünün beş 
dönüm, öbürünün 15 dönüm, ölçü de yok. 
Bir anket, bir hakikata da dayanmıyor, bir 
ankettir, istatistik Umum Müdürlüğü bunu 
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gitmiştir, soruşturmuştur. Bunların hakikat 
olabilmesi ancak kadastronun fiilen yapılması, 
ölçülüp biçilmesi, tapuya tescil edilmesiyle 
mümkündür. Şimdi bir anket üzerinden naza
riyeler yürütüyoruz. Ama bir fikir verdiği için, 
biz de yürütürüz. Şimdi aşağı - yukarı 308 bin
de bu ankette topraksız çiftçi çıkmış. Şimdi 
dengeli bir şey, mevcut çiftçiye dengeli bir top
rak tevzii nasıl mümkün? Nasıl yapacağız? 
öyle bir kanun getireceğiz M, derhal toprak 
dengesi sağlanacak. O dengeyi sağladığımız 
bir an için kabul ederim. Bu 10 sene sürecek. 
Bu on sene içerisinde her gün 100 bin tane 
Türk ailesi doğuyor o köylerde. Onlara ne ya
pacağız? Sonra, çıkarılan kanun, on sene için 
mi çıkaracağı? 10 sene için çıkarırsak o kanu
nun, kanun olmaz, ona gasp kanunu denir. 
Onun hukuk değeri yok. O bir maksada, o bir 
şeye yönelmiş bir kanundur. O halde yapılacak 
bir şey var. Nedir o? Hakikaten Türkiye'de 
değerli Senatör arkadaşımın dediği gibi, iki 
milyonun üstünde 1 ilâ 50 dönüm arazisinde 
fevkalâde rantabl olmıyan, ancak onun % 30 
kadarı sebzelik, portakallık, şu, bu. Bunu 
teşkil ediyorsa biraz geçimini sağlıyacak du
rumda, hattâ gerisi bölük pörçük, krediden, 
input temininden âciz, yok o takat, sürüm gü
cünden âciz, ölü yatan ve aşağı - yukarı 5 
milyon hektar, 50 milyon dönüm civarında bir 
miktarı işgal etmektedir. Ne yapmışlar bu bün
yede olan memleketler? Meselâ Almanya'da 
1860 da, 1870 de bu bünye vardı, isveç'te bu 
bünye vardı. Holânda'da, Danimarka'da bu 
bünye vardı. Holânda'da en yüksek polder 10 
hektar civarında idi, 100 dönüm civarında idi. 
En büyüğü idi. Onlar 100 sene evvel, 60 sene 
evvel, 70 sene evvel Tevhidi Arazi kanunları 
çıkarmışlardı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Toprak reformunda var bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zatıâliniz cevap 
vermeyin efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Beyefendi müsaade buyurun, anla
tayım. Şimdi ben söyledim diye diyorsun. Han
gi münada toprak reformu istiyorsun sordum. 
Sordum cevap gelmedi. Bir tevhidi arazi ko
nusu var, biz bunu inkâr etmedik ki, inkâr mı 
ettik? Benim yaptığım Tarım Reformu tasa

rısında en büyük ağırlığı o teşkil ediyor. Fa
kat zoraki değildir, demokratik düzen içinde, 
medeni ülkeler bunu nasıl getirmişse biz de 
öyle getiriyoruz. Görüşleriniz, eğer bu arazi
nin düzelmesi yönünde ise bu işletmelerin, bu
nunla hemfikir olmıyan, şu sıralarda oturan 
hiçbir kimse yok. Ama, siz bu araziyi filânın 
arazisini alıp getirip buraya ekliyecek şeklinde 
değil. O yok, onun şekilleri başka. ' Yani af 
buyurun başka türlü tefsir etmeyin. Biz bunu 
düzelteceğiz dediğimiz zaman gaspa gitmiye-
ceğiz. Kendi bünyesi içindedir bu. Kendi 
bünyesi içinde düzelecektir. Bütün medeni 
ülkelerde o öyle düzelmiştir, işte bütün mese
le, görüş ayrılığı bundan geliyor. Nazari ola
rak bu nasıl düşünülür? Şöyle olur, ama onu 
o raddeye getirinceye kadar da alınması ica-
beden tedbirler var. Nedir o tedbirler? O ufak 
işletmeleri verimli hale getirmek, elini tut
ma, kredi ile istihsal ettiği şeye pazar bulma, 
pazarlama imkânlarını sağlama, 30 - 40 dö
nümlük tarla içerisinde İM çift ata, üç çift 
ata yedirtmeme. Bir sistem getireceksin, işte 
o sistemle sizinle bizim aramızdaki görüş farkı 
çıkıyor, neden çıkıyor? Gayet basit. Birinci 
Beş Yıllık Plânda geniş ölçüde Türk tarımı
nın öküzle at çeki gücüne bırakmıştı. Onunla 
ıslah edilmez, onunla da tevhidi arazi yapılmaz. 

Ben şu kürsüden 1U37 bütçesinde Türkiye'de 
sureti katiyede hayvancılık politikasında çeki 
gücüne giden bir ıslaha gitmiyeceğiz dedim. 
Onun yerine traktör çeki gücünü ikamesini hat
tâ misal olarak Almanya'da İkinci Cihan Har
binden çift miktarının azaltıldığını bunun 
değerlendirilmesi için bâzı yollardan bahset
tim. Bâzı çevrelere mensup basın mensupları
mız bunu Tarım Bakanı çare olarak Türk Mil
letine at yedirecek diye de karikatürize etti
ler. Aradaki farklar bunlar. Bunların yolları 
var. 

Şimdi değerli senatörler, bizim geniş mâna
da neden bu yola gittiğimizi arz etmek için bir 
fikir daha veriyorum. Matematiktir. Değerli 
senatör arkadaşım da bu rakamları bildi, gör
dü. Biz ne dedik. Her Türk'e bu memlekette 
süt olacak, et olacak, ekmek olacak, her doğan 
Türk'e, ama toprak olmıyacak. Bizim dediği
miz bütün medeni ülkelerde bugüne kadar te
kevvün etmiş en rasyonel sistemdir. Nitekim 
bakın ifade edeyim. Almanya'da 1955 - İ958 
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da zirai nüfus genel nüfusun % 18 i, 1983 -1964 I 
de % 11,9 u. Bu hattâ bug'ün daha da inmiştir. 
Avusturya'da sirai nüfus genel nüfusun % 
28,5 u. Bugün 20,8 e inmiştir. Belçika'da % 9,3 e 
inmiştir, 1963 - 1964 de. Kanada da 17,1; 11,5 a 
inmiştir. Danimarka'da 24,9; bugün 18 e in- [ 
mistir. İspanya'da 44,7 bugün 30,2 ye inmiştir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde 1955 - 1956 da 
10,9 a bugün 7,9 a inmiştir. Fransa'da 26,4 den 
17,4 inmiştir. Yunanistan'da % 55 den % 50,4 
inmiştir. İrlanda da 38,7 den 34 e inmiştir. [ 
İtalya'da 39,8 den 26,4 e inmiştir. Japonya'da 
39.3 den 27,4 e inmiştir. Norveç'te 20,3 den 
16.4 e. Holânda'da 12,3 den 8,9 a inmiştir. Hü
lâsa bunları tekrarlamaya lüzum yok. Türkiye-
de de % 82 den % 75 e inmiştir. Demek oluyor 
ki, Almanya'da da, Danimarka'da da, Batı Al
manya'da da bilmem Kanadasında da her do
ğan Amerikalıya toprak yok. Ama her Ameri
kalıya et, süt var. Üstelik Çin'e de satıyor, Hin
distan'a da hattâ Sovyet Rusya'ya da satıyor. 
Sovyet Rusya'ya da satıyor. 

Şimdi gcMim öbür meseleye. Matematik, 
hakikatler. Şimdi bunu inşallah Tarım Refor
munun önümüzdeki günlerde yüksek huzurla
rınıza getirdiğimiz zaman uzun uzadıya müna
kaşası yapacağız. Öyle zannediyorum ki, 1963 
dan bu yana 1969 Bütçesinde parti gruplar, ile 
oldukça aynı paralele doğru yanaşdık. Konuş
malarda daha başka havalar vardı bugün daha 
rasyonel şeylere gidiyor. En vazıh olarak Mil
li Birlik temsilcisi ifade etti. Yani herkese top
rak vermeye imkânı yok dediler. Onu kabul et
tiler. Bunu da şükranla kayıt etmek isterim. 
(Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün anlaşılamayan bir 
müdahalesi) Ama beyefendi müsaade edin. 
Elimizde kanun tasarıları var. Başka grupların 
verdiği kanun tasarıları var. Bilirsiniz onun 
içinde başka hava vardır. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — O bizi ilgi- I 
lendirmez. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Onun için hattâ elimizde diyorum, 
siz ı verdiniz! diye bir şey yok. Benim elimde bir 
kanun tasarısı var. Bu Parlâmentoda var, o ka
nun tasarısı. Meseleyi bu şekilde vaz'ediyorum 
burada, heyecanlanmaya lüzum yok. Yine eli
mizde de hakikaten bâzı kanun taşanları da 
var. Aile işletmelerinden falan bahsedince in- | 

I san ister istemez tereddüte düşüyor. Neden dü
şüyor? Çünkü Lenin'de öyle demişti 1917 den 
evvel. Demişti ki, her Rus'a arazi vereceğiz, 
aile işletmeleri ama sonu nereye gitti. Şimdi 
Lenin dahi, Lenin'iu kurduğu sistem dahi Kol-

I hoz sistemi dahi İkinci Cihan Harbinde bu aç
lıktan sonra bâzı çarelere başvurdu. 1 dönüm
lük, yarım dönümlük, 300 metrekarelik arazi
lerde yetiştirilen tavuklar... Size arz etmek is
temiyorum. Üzerinize almayın. Bu fikri olan-

[ 1ar var. Şu Parlâmentonun çatısı altında da 
var. Başka yerele de var bunu inkâr edemeyiz. 
Bu mevcuttur. Bunlara ifade ediyorum. Yani 
biz bu yolların hepsini biliyoruz. Ne milleti
miz ne bu memleketin vatanperver gençleri 
parlömanterleri bunları istemiyor. O maksatla 
söylüyorum. Tekrarında fayda var. Fayda var 
ki, bir daha münakaşa etmiyeiim bunu. Kapa
talım. Şimdi onlar dahi bugünkü düzenin 200 
dönümlük, 200 metrekarelik üretim nüve
lerinin 100 binlik, 500 binlik, holgos çiftlilerin
den daha prodüktdf olduğunu tesbilt etmişler. Hat
tâ onlarda sistemlerinde aile işletmelerini de kal
dırmışlar. Optıimal düzenli işletme kâr esasına 
göne, serbest rekabete göre utanıyorlar ama 
dünyaya da ilân etmiyorlar ama bir şeyler kı
mıldanmaya başladı. Şimdi bu da yetmiyormuş 
gibi geçen Kurban Bayramında, Ramazan Bay
ramının birinci günü Ortak Pazar devletleri 
bugün Avrupa'daki işletme büyüklerini yine 
kâfi görmüyorlar. Diyorlar M, bugün bu Ortaik 
Pazar memleketlerinin zirai nüfusu 10 miyon 
civarındadır. Bunu diyor beş milyona indirdi
ğimiz takdirde bir misal olarak Holanda da 
tereyağının kilosu 30 kuruş daha, % 30 kuruş 
daha ucuziıyacak diyor. Yani demek ki, işletme 
büyüklüklerine düzenli işletmeler tekniğe da
yalı işletmelere büyük ölçüde bir tandans bir hız 
var. işte bizim matematik dediğimiz ölçülü bi
çil istihsale götüren yolların başında çeşitli eko
lojik feöl'gelere göre Türk tarımının havza için
deki gelişmesini mülke dayalı, hürriyet rejimine 
dayalı rasyonel bir sistemin içine itmektedir. 
Bizim buradaki başlıca gayelerimizi getirdiği
miz ilMlerini başlıca gayelerini şöylece hulâsa 
etmek mümkündür. 

Kanunun .amacı biz kanunumuzda getirece
ğimiz, tasarıdaki amacı şu şekilde hülâsa edi-

l yoruz. Yurt topraklarının verimli devamlı ola-
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rak işletilmesini, çiftçinin hayat ve gelir seviye
sinin artırılmasını, artan nüfusun tanım ürün
lerine olan ihtiyacının garanti altına alınması
nı ve diğer sektörlerde ahenkli olarak tarımda 
topyekûlt hir kalkınmanuı gerçekleştirilmesini 
.sağlamaktır. Bunun içinde tanın arazisinin ve
rimli olarak kullanılmasını ve üretimin memle
ket ihtiyacına uygun hir şekilde artırılmasını, 
tarımda arazinin mülkiyet ve tasarruf hakları
nın tarımın kalkınmasını sağlıyaoak şekilde dü
zenlenmesini ve hu hakların teminat altına alın
masını, tarım işletmelerinin düzenli ve ekono
mik birer ünite halime getirilmesini ve küçük 
tanm işletmelerin yeterli diğer işletmeler sevi
yesine çıkanlmasını, tarımda üretim maddele
rin ve tarım kredilerinin uygun şartlarla çift
çiye temini ve kullanılmasını, tarım ürünlerinin 
elverişli şekilde ve şartlarda değerlendirilmesini 
tarımla ilgili faaliyetlerin araştırmaya dayanan 
teknik ve ekonomik esaslara göre yürütülmesini 
çiftçinin teşkilâtlanmasının teşebbüs kabiliyeti
nin geliştirilmesini, emeklelerinin ve tasarruf
larının değerlendirilmesini, eğitim ve öğretimini 
tarımla uğraşanlara! gelir ve yaşama seviye
lerinin yükseltilmesini, özel kanunla tarımla 
ilgili hükümlerin bu kanun amacını gerçekleş
tirecek şekilde uygulanmasını sağlıyacak ted
birler getirecektir. Bu tedbirleri tanm reformu 
tasarısı yüksek huzurlannıza geldiği zaman 
hangi mânalarda anladığımızı gecenin bu vak
tinde vaktinizi işgal etmemek için burada ke
siyorum. Anaükesi bunlardır. Geldiği zaman 
geniş ölçüde de bunun tartışmasını yapacağız. 

Şimdi bu ışık altında Hükümet olarak 1965 
seçimlerinden bu yana Hükümet programını 
yüksek huzurlannızda okuyup tasviplerinize 
sunduktan sonra 1968 sonu ve 1969 da tanın
la ilişkin neler yaptık: 

Değerli senatörlerim, maruzatımın başında 
da tanm dendiği zaman fantazi lâflar etmek 
her halde yerinde olmıyacak. Nedir bu bitki 
ile hayvanla toprak ve hava ile olan ilişkileri 
bir korelasyon, korale eden bir sistemdir, bir 
endüstri haline sokmaktır. Bunu kim iyi ya
parsa en iyi şekilde neticeye o ulaşır. Şimdi 
bitkisel üretimde aldığımız tedbirler: Bir kere 
tohumluk konusunu kelimenin dar ve geniş 
mânasiyle ele aldık. Sertifikalı mânada tohum
luk üretimini iktidar olarak 1966 dan bu yana 

tatbik etmekteyiz. Sertifikalı tohumluktan kas
tımız araştırmaya dayalı genetik vasfı halkın 
elindeki tohumdan daha üstün olan hir üst ve
ya iki üst döl derecesindeki tohumluğu kaste
diyoruz. Bu tohumluk ister iç araştırmalarımı
za dayalı olsun, ister dış memleketlerin ıslah 
materyali olsun, bunu devamlı ve Türkiye tan-
mının ihtiyacına cevap verecek, çeşitli ekolo
jik şartlara uygun bir şekilde üretmek ve Türk 
çiftçisinin eline krediye dayalı olarak yetiştir
mektir. Hükümetimiz bu bapta evvelâ Tarım 
Bakanlığına bağlı müesseselerimizde anaç ve 
sertifikalı kademedeki araştırma müesseseleri
mizin mahsullerini Devlet Üretme Çiftlikleri 
kanaliyle nüveci çiftçiler eliyle üretimine baş
lamıştır ve seneler itibariyle biraz sonra arz 
edeceğim hedeflere ulaşmışızdır. Bu meyanda 
da tohumluk ve sertifikalı tohumlu üretim ve 
araştırmasının yapılması için de bir yeni yönet
melik meydana getirdik ve bugünlerde yürür
lüğe koyacağız. Şimdi bu yönetmeliğin ışığı 
altında binler üzerinden tohumluk dağıtımına 
şöyle bir göz atacak olursak, geçmiş yıllarda 
bir senatör arkadaşımın da ifade ettiği gibi 
geniş ölçüde kırkanbara dayalı, yani ofise 
dayalı tohumluk yerine, geniş mânada sertifi
kalı tohumluk üretimine başladık, üretimimiz 
1965 yılında 124 bin ton. 1966 yılında buğday 
hububat tohumluğu olarak, umumi tohumluk 
olarak 187 bin ton, 1967 yılında 267 bin ve 
1968 yılında 334 bin olmak üzere senede vasa
ti olarak 226 bin ton civarında sertifikalı to
humluk, iktidara geldiğimizden bu yana Türk 
çiftçisinin eline verdik. 1969 yılında bu mik
tar 441 bin tona ulaşacaktır. Bunun 381 bin 
tonu hububat tohumluğu, 32 bin ton civarında 
pamuk tohumluğu ve şeker pancarı mümasili 
tohumluklar yanında 1969 yılında da geniş öl
çüde hayvan yemi üretimi için lüzumlu korun
ga, yonca fiy ve benzeri baklagillerin üretimi
ne başlamış olacağız. Aynca Çukurova'da Mek
sika buğdayının yanında bir de münavebeye 
yer fıstığını getirdik. 1969 ilkbahannda Çu
kurova ve Ege'de yer fıstığını da ikiyüz ton
luk bir tohumluk mevcudu ile başlatmış olaca
ğımızı arz etmek isterim. Şimdi değerli sena
törler bu vesile ile de Meksika buğday tohum
luğuna değinmek istiyorum ve pamuk tohum
luğuna da değinmek istiyorum. 
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Değerli Adana Senatörü arkadaşım burada f 
çiftçinin özel sektörün teknik güce daima te-
kaddüm ettiğini ileri sürdüler. Teknik gücün 
bir nevi özel sektörde tohumluk konusunda ge- i 
ri kaldığını hattâ bâzı hallerde mümanaat et
tiğini ileri sürdüler. Değerli senatörler, koker 
ve deltapayn tohumunun yurda girip, girmeme
si konusu - ben o zaman şeker şirketinde idim, 
senelerce münakaşa mevzuu olmuştur bir ger
çektir, doğrudur - ama değerli senatör burada 
beni itham ederken dedi ki, teknik güce adap
tasyon denemelerine bakmadan baskı yaptı 
- bir nevi öyle dediniz - hem bu sefer dediniz 
hem bir evvelki konuşmanızda - Meksika buğ
dayını getirdiniz dediniz ve hattâ dediniz M, 
onu da söyliyeceğim, burada yine özel sektör 
takaddüm etmiştir. Bakanağın hiç haberi yok
tur dediniz. Şimdi ikisi tenakuz halindedir bu
nun tabiî. Arz edeyim, koker ve deltapayn 
stombil - 7A, karoline küin, hattâ dünyada 
başka tohum çeşitleri değerli Adana Senatö
rünün seçim bölgesi olan Adana'da senelerden 
beri denemesi yapıldığı malûm. Ve bunları 
Adana çiftçisinin kulağına üfliyen de yine o 
değerli meslek erbabıdır. Haberi yoktu, nere
den aldı. Her halde Hacıali Çiftliği orada ol
masaydı Adana çiftçisinin bundan haberi olmı-
yacaktı. Birincisi bu. 

Bâzı iddialara göre de bu ^eltapayn ve ko-
kerin Adanalı çiftçiler tarafından getirildiğini 
ileri sürüyorlar. O fikir dahi yine Hacıali 
çiftliğinden yayılma. Bunların içerisinde bir 
veya iki arkadaşımız koker veya deltapayn'm 
yurda girmesinde, tıpkı Meksika buğdayında 
olduğu gibi mümanaat etmişse, Türk tarım 
araştırmacılarının deltapayn ve kokerin yurt, 
ölçüsünde yayılmasında elbette büyük hizmet
leri vardır. Bunu da kabul etmek icabeder. Bir 
tohumluğun her halde pamuk tohumluğu gibi 
olağan bir bitkinin devamlılığını sağlamak bir 
hünerdir. Eğer bugün deltapayn 21, koker 21 
sertifikalı tohum ve Adana'da verimin düşme
mesini sağlıyan araştırma çalışmalarını da yi
ne o değerli arkadaşlarım yapmaktadır. Şimdi, 
deltapayn 21, koker şu koker bu. Stonvil 7 A 
veya karoline kuin bu konularda çiftçi ile mü
zakere etmek, meşveret etmek, konuşmak, vasıf
ları üzerinde tartışmak her halde teknik gücün 
mümanaati şeklinde ifade edilme'iiesj gerekir. 

Şimdi gelelim Meksika buğdayına. Meksika 
buğdayı 1967 den beri, değerli arkadaşlarım 
buradadırlar, o zaman ben Şeker Şirketinde 
Millî Tohumluk ve Hububat Komitesi Âzası 
idim. Ve 1961 den beri bir araştırmacı arkada
şımla elimdeki bu rapor da buradadır. Bu ra
por AİD ziraat uzmanlarından birinin raporu
dur. 1966 senesi gelinceye kadar iki yerde Sam
sun'da ve Adapazarında çeşitli Meksika menşeli 
tohumlarda denemelere başlamıştık. Ve 1961, 
1962, 1963, senelerinde geniş ölçüde Bokfeller 
Fonunun neşriyatı başlamıştı. Ben o zaman Çu
kurova Araştırma Müdürüne, Zeki Beydi, şu 
Floransa'dan şu vatanı kurtaralım artık, bu öl
dü. Mentana da çıktı gitti. Geçit bölgesinin ve 
üstüste ekilen pamuğun 170 kilodan kurtulma
sının yapılan sulama kanallarının, sulama mas
raflarını korutmadığını ileri sürerek mutlak 
surette pamuk kadar gelir getirecek bir müna
vebe bitkisine sahip kılalım diye günlerce mü
nakaşasını yaptığım arkadaşlarım burada. Mese
le burada, şimdi geliyorum oraya. Ama bu ne
reden gelmiştir? Bu evvelâ benim genetiği ta-
kibetmemden gelmiştir, ben de ziraat mühendisi 
idim. Meselenin biri bu. 

Diğer tarafını alalım, sadece literatür değil 
Samsun ve Adapazarındaki denemeleri takibet-
ımştim, onları da yapan kimdi? Ziraat mühen
disleri idi. Şimdi demek ki Türkiye Ziraat Ve
kâletinin zirai araştırma uzmanları 1950 lerde, 
1955 lerde, 1957 lerde, 1958 lerde Bokfeller 
Foundation'un ıslah ettiği tohum çeşitleri üze
rinde denemelere başlamış fakat bâzı tereddüt
ler varmış, yine 1965 te hattâ 1966 da bana Ada
nalı çiftçiler müracaat etmişlerdir. Kasım Bey 
burada, 60 ton kadar Sonora 64 ve benzeri to
huma müsaadeyi ben ve arkadaşlarım vermiştir. 
Sırf şu adaptasyon olmadan, şu tohumu getirdi 
demesinler diye. O, 103 çiftçinin temininde yine 
Ziraat Vekâletindeki teknik arkadaşlarımla, bir 
yüksek ziraat mühendisi Bakan her halde Türk 
çiftçisine ihanet için bunu değil, adaptasyon 
şöyle, adaptasyon böyle... Şimdi bir meseleyi 
daha vuzuha kavuşturmak lâzım. Geçen sene bu 
zamanlar Meksika buğdayının Adana'da bir zu
lüm yarattığını, yüz milyonlarca zarara duçar 
olduğunu, Hükümetin derhal tedbir almasını ve 
buna sebebolanların da lâyık olduğu muameleye 
tabi tutulması ileri sürülmüştür. îleri sürülmüş-
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tür, burada. Şimdi geliyorum, efendim tam buğ
day hasadı oluyor, ben buraya geldim çıktım, 
Yüce Senatonun huzuruna. Bir arkadaşım gün
dem dışı konuştu. Mecbur oldum gündem dışı 
konuşmaya cevap vermeye. Peki madem bu ka
dar emindin, neden 28 Martta, 30 Nisanda, 1 Ni
sanda, 2 Nisanda konuşmadın da hasadda konuş
tun dememek için çıktım buraya. Dedim ki, ne 
var atacak, kesecek, Mayısın 10 una, beşine şu
rada bir ay kaldı, bir ay sabredelim ondan son
ra gidip görelim. Şimdi neticede, netice güzel 
olunca, biz buna taraftar olmadığımızı söyle
mek istemiyoruz ama neden adaptasyon yapıl
madı? 

Yine bir diğer senatör kalkıp diyor ki bu
rada İzmit'te şu, şu denemeler yapılmamıştır, 
40 kilo ilâ 30 kilo almıştır, eli koynunda kalmış
tır, zavallı sızlana sızlana kalmıştır. Sanki o 
kadar fakire acıyor ki, o kadar fakir çiftçinin 
taraftarı ki, gözümün yaşı aktı. Dedim ki ne 
merhamet. (Gülüşmeler) İzmit'te biz 260 kilo 
aldık, bütün direnmelere rağmen, bütün dona, 
bütün kuraklığa rağmen, aldık onu. Burada. 
Söyliyene cevap arz ediyorum. 260 kilo aldık. 
Bütün bu kuraklığa, bütün bu mümanaata, bü
tün gübre sabotajına karşı, bütün propaganda
lara karşı. Bu sene de geçen beşbin dönüm ek
miştik, şimdi 15 bin dönüm ekiyoruz. Tohum ye-
tişse 20 bin dönüm de ekeceğiz. 

Adana'da geçen sene 500 bin dönüm civarın
da, bu sene bir milyon 600 bin dönüme çıktık. 
Çukurova'da, bütün Türkiye'de geçen sene bir 
milyon 700 bin dönüm ekmiştik, bugün 8 mil
yon dönüm civarındayız, İki milyon dönüm de 
Allah nasibederse Orta - Anadolu'da bahar şart
larında ekeceğiz. Bundan hepimiz istifade ede
ceğiz. Türkiye'de şu veya bu münakaşaların 
kestirmesinin tarımda reformun bir yolu bu. 
Şimdi daha ne diyor? Tarım Bakanı demiş ki 
1968 de 1 milyon 700 bin dönüm buğday ektik, 
Meksika'dan buğday ihracedeceğiz. Yok öyle bir 
şey. Adana'da sordular bunu bana, dedim ki Al
lah nasibederse 1969 lardan sonra 10 milyon, 15 
milyon dönümlük projelerimizi tahakkuk ettir
diğimiz takdirde Orta - Anadolu çeşitlerimiz ge-
lişinceye kadar kötü senelerde bu buğdaylar bi
zi yeterli halde tutacaktır, iyi senelerde de ih-
raicedecek durumdayız. Burada 1968 senesinde 

buğday ihracedeceğiz diye bir şey var mı? Nite
kim samimî bir gazeteci o günlerin bu münaka
şası altında bunu burada yazmıştır. Elimde ve
sika tutuyorum bunu. 

Hakikaten o, Sayın Dağdaş diyor kendimize 
yeterli hale geleceğiz dedi, diyor. Doğru. Ama 
ihraç konusunda 1969 lardan sonra bahsetti. 
Biraz insaf edelim diyor. Bu sene diyor rekolte 
şöyle düşük olmuş, böyle düşük olmuş, Sonara 
buğdayını Orta - Anadolu'da ektirdiğimi atfedi
yor bâzı gazeteler, bu da yanlıştır, diyor. Çünkü 
diyor bu buğdaylar sahil kuşaklarında ekil
miştir. Hulâsa bunlar tabiî kendimi ibrağ için 
konuşmak istemiyorum cevap arz etmek için 
söylüyorum. Şimdi değerli senatörler 1969 daki 
tohumluk üretim hedeflerimiz de 4 441 bin ton 
civarında olacaktır. Şimdi geliyoruz tohumluk
ta kredi meselesine. 

Biz tohumlukta krediyi 20 milyonla devral
dık. 1964 te de 20 milyondu, Tarım Bakanlığı
nın emıinde değildi, Şeker Şirketinin emrinde 
idi. 1966 da bunu biz 75 milyona, 1967 de 249 
milyona, 1968 de 300 milyona 1969 programın
da da hedefimiz 350 milyon lira olarak tesbit 
edilmiştir, fakat 350 milyon lira kâfi gelmiye-
cektir, önümüzdeki krediler Nâzım Heyetinde 
bunu 400 milyon liraya çıkaracağız. 20 milyon
dan 400 milyona, 20 milyon da Tarım Bakan
lığının değildi. Şimdi bir de tohumda zamanın
da tevzi mekanizması var. Şimdi evvelâ biz 
bunu bir çarkına soktuk. 40 ambardan aldık, 
sertifikalı tohuma getrdik. 30 bin tonluk vasa
tiden aldık, 400 bin tona götürdük. Müsaade 
edin bu 400 bin tonluk aşağı - yukarı geçit 
bir dönemi olan bu dönemimizde yüzde 10, yüz
de 5, yüzde 7 sakatlıkla tahakkuk etsin. Biz 
elemiyoruz ki kusursuz götürdük bunların hep
sini. Ama her sene bir evvelki seneden daha 
iyi realize etmek imkânları üzerinde gayret sarf 
ediyoruz. Ve dediğim gibi 40 ambardan kur
tardık, onun yanında da aldık Orta - Anadolu 
çeşitleri için önümüzdeki sene daha yüksek ve
rimli daha yüksek vasıflı tohumluk için de 80 
bin tonluk bir programın içine girdik. Unut-
mıyalım ki bir memleketten yani İstanbul'dan 
Kars'a 300 tonunun gelmesi bir hâdise idi. Büyük 
bir basan idi. Müsaade edin de 400 bin ton to
humluğun hasatla beraber 10 gün, 5 gün, 7 gün, 
aksamalarla bu iş realize edilsin. Daha ne getir-
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dik bu tohumluk politikasiyle ? Şu politika ile 
şunu * getirdik. Türkiye'de 15 Eylülden 15 Ma
yısa kadar her gün buğday ekimini sağladık. 
Bunun mânasını takdir edersiniz. Bu çeşitle 
mümkün. Yani Türkiye'ye düşen her damlanın 
değerlendirilmesi, hava şartlarına hâkimiyet. 
Birincisi bu. ikincisi, tohum ve gübre ve mü
cadelede muvaffakiyetin yüzde 75 i, hattâ yüz
de 80 i. Yüzde 20 ye de çeşitli tohumların çe
şitli sezon içerisinde yaymak suretiyle düşen 
her damlanın değerlendirilmesini sağladık, iş
te tohumluk politikası üç sene içerisinde... Şim
di bu nereye götürdü bizi? Onu da ifade ede
yim. Bakın bu nereye götürdü bizi? Hububatta 
aldım döktüm sırf Yüce Heyetnize bilgi arz 
etmek için. Tarım reformunda toprağın, tohu
mun, gübrenin ne demek olduğunu rakamlarla 
ifade için arz ediyorum, vaktinizi alıyorum 
ama özür dilerim. Alıyorum ela 1950 den 1965 e 
kadar üst üste 10 milyon, 12 milyon, 13 mil
yonluk bir rakamın üç sene arka arkaya göre
miyoruz. Yok... yok. 7 milyondan başlamış, 10 
milyon olmuş, 13 olmuş, 14 olmuş 9 a düşmüş. 
13 olmuş, 14 olmuş, 11 olmuş, 15 olmuş, 13 e 
düşmüş. Yani 2 milyonluk, 3 milyonluk, 4 mil
yonluk variyasyonlar. İşte hava şartlarına mah
kûmiyet. Bu da ne?... Ne olmuş son senelerde?.. 
Bâzı senatör arkadaşlarımızın hâlâ daha bura
da ithal ediyoruz, onu da ifade edeceğim biraz 
sonra hangi ölçülerde etmişizdir. Bakın 
1966 - 1965 te 14 milyon 670 bin, 1966 da 16 
milyon 411 bin hububat, 1967 de 16 milyon 889 
bin, 1968 de 16 milyon 627 bin. Şimdi, ondört 
senelik vasati 13 milyon 218.3 senelik vasati
miz 16 milyon 635 bin ton. Aradaki fark 3 mil
yon ton ama bir şey var; bir yerde çakılmış
tır istihsal, illâki diyor ben 16 milyon 16 bu
çuk milyon tonun altına düşmüyorum. Bunun 
mânası tohumdur. Bunun mânası gübredir ev
velâ Sulamada henüz hububatta o seviyede git
medi. Bunun diğer bir mânası da zirai müca
deledir. Şimdi biz bunları elbette ki 110 milyon 
dönüm olan oranında, 120 milyon dönüm ora
nında gübrelemeye ve 120 milyon ton tohumun 
mutlak sertifikalı kademede elde tuttuğumuz 
oranda, demin arz ettiğim 27 milyon tonluk 
üretim hayal değil. Aslında 27.30 milyon ton
luk buğday da müsaade ederseniz büyük bir 
rakam değil, yani dönümü 150 kiloya çıkara
cağız. Mesele bu; 150 - 160 kilo hattâ 170 ki

loya çıkardığımız zaman Türkiye'de buğday tü
ketiminin, buğday üretiminin çok altında ol
duğunu göreceğiz. Gayemiz, gayretimiz biran 
önce ona doğru gitmek. Ama ona doğru gitme
nin de, evvelâ tohumu bulacaksınız, ıslah ede
ceksin, ıslah edilmişi getireceksin, nizama koya
caksın, nüveci çiftçiyi bulacaksın, yeni bir sis
teme götüreceksin, teknik teşkilâtı ona göre 
adepte edeceksin. Müsaadenizle 1966 Türkiye'
sine kadar bu ölçüde yalnız program kitapları 
içinde kalan bir tatbikat vardır, ben de iştirak 
ediyorum ona. 

Değerli arkadaşlarımın son üç senede gös
termiş oldukları gayret, hakikaten takdire şa
yandır. Demek M, Türkiye'de geniş ölçüde aile 
işletmesi veya toprakların şu veya bu şekilde 
tevzii veya şöyle veya böyle olması değil, top
rakların ihtiyacı olan tohumu, toprakların ih
tiyacı olan krediyi bulup, götürüp vermek. Şim
di, 450 -500 milyon lira kredi temin ediyorum 
tohumu, tefecilik ölüyor, tefecilik devam edi
yor. 20 milyonluk teminat mektubuna bağlı bir 
kredi sisteminde tefecilik olmuyor, tefecilik ye
ni icadedilmiş gibi bir şey, buraya getirmek. 
Elibette ki, ya insafla kabili telif değildir. Ama 
450 milyon liralik kredi kâfi midir, kâfi değil-
midir biz de bilmiyoruz. Unutmıyalım 20 mil
yondan aldık 500 milyona biz demedik ki gel
diğimiz zaman, hattâ 800 milyon lira dahi bul
sak tohum, bu cepten çıkıp, bu cebe giren ma-
tağ değil ki, bulacaksın, getireceksin, üretecek
sin, çiftçisini bulacaksın, mücadelesini yapacak
sın, çeşitli yollardan geçireceksin, teşkilâtlan
dıracaksın, selötürünü bulacaksın, ambalajını 
bulaısa'ksm, yani sertifikasyondan geçireceksin, 
bunların hepsi yeniden teşkilâtlanmaya, yeni
den organize edilmeye, mutlak zarureti oldu
ğunun neticeleridir. Bana soruyorlar, «Tarım 
Bakanlığını neden reorganize etmedin.» ne ile 
edecektim, neye göre edecektim? Tohum'da ne
reye gideceğim, üretim ide nereye gideceğim, fi-
dan'da nereye gideceğim, yağıda nereye gidece
ğim, bunun araştırma hizmetleri ne olacak, bu
nun yayın hizmetleri ne olacak, eğilim hiz
metleri ne olacak?. Evvelâ bunu bilecektik, işte 
onu biliyoruz şimdi. Bir projeksiyon çalışması 
çıktı, makro da olsa bir fikir veriyor, ondan 
sonra bu hizmetler nasıl düzenlenecektir şeklin
de bir Tarım Reformu tasarısı hazırladık. Bu 
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da kolay değil soruyorlar, hani geldi, geldi? 
Ne yapalım 40 senelik parti değiliz ki, biz, üç 
senelik partiyiz (Bravo sesleri). Arşivimizde de 
50 tane toprak reformu yahut tarım reformu 
tasarısı yok., bunlar hepsi göz nuru meselesi. 
Hepsi dünya ile mukayese edilecek, dünya şart
lan ile memleket şartları mukayese edilecek, 
Yüce Heyetimize uydurma, iki günde yazılmış 
kitaplar getirmek elbette ki maksada uygun 
değildir. İnşallah yakın zamanda tarım teşki
lâtımızın bu günden daha faydalı, hattâ kat 
kat daha faydalı bir çalışma sistemi içine ken
diliğinden itildiğini, değerli senatör arkadaş
larım, aslında tesbit etmişlerdir ama bu ham
leye, ben de razı değilim bu hamleye, değerli 
arkadaşlarım da razı değiller, daha büyük ham
lelerin arefesinde olacak, büyük Türk çiftçisi
nin hizmetinde olacaklardır her yönü ile, (Bra
vo sesleri). 

Şimdi değerli senatörler, bir konuya daha 
temas etmek istiyorum. O da bilhassa yağlı to
hum üretimi, yağlı bitkiler üretimleridir. Şimdi 
ithalâtımıza şöyle bakıyorum. 1961 de 858 bin 
ton buğday ithal etmişiz, 1962 de 689 bin ton 
buğday ithal etmişiz, 1964 te 80 bin ton, 1985 
te 348 bin, 1966 da 236 bin, 1967 de 14 bin ton 
buğday ithal etmişiz. Buna mukabil, nebatî 
yağda, 1960 da 39 bin ton ithal etmişiz, 1962 
de 49 bin ithal etmişiz, 1963 te 76 bin ton ithal 
etmişiz, 1964 te 71 bin ton ithal etmişiz, 1985 
te te 7 bin 576 ton, 1966 da 32 bin ton, 1967 de 
5 bin ton, 1968 de de hiç yağ ithal etmedik. 

Şimdi bununla şunu söylemek istiyorum; 
gerek nebatî yağ konusunda, gerek hububat 
konuşumda, tohumluk meseleleri üzerinde fev
kalâde hassas duruyoruz. Bilhassa Ayçiçeğinin, 
Soya'nm ve pamuktaki gelişen artışların neti
cesinde, pamuk çiğidi, Ayçiçeği üretimi, geçmiş 
senelere oranla fevkalâde zivrifkân bir istika
metin içine, itilmiştir, önümüzdeki senelerde 
Zeytinle birlikte, gerek artan nüfusa, hem ar
tan nüfusun yağ ihtiyacı mutlak mânada te
minat altına alınmış olacak, öbür taraftan da 
peryodifite seneleri dışında da geniş ölçüde 
Zeytinyağı satma imkânlarına kavuşacağımızı 
ifade etmek isterim. 

Meyve ve sebze konusunda da havza çalış
maları içerisinde havza gıdalıklarına dayalı, 
toprak değerlendirilmesi esasları üzerinde kre

diye dayalı bir yeni sistemin içine girdiğimizi 
ifade etmek isterim. Bilhassa meyve kalitesi 
yönünden havza içindeki topogratif durumdan 
istifade etmeye hem arazi değerlendirmeleri 
yönünden, hem meyva mücadelesinin asgariye 
düşürülmesi yönünden hem meyva kalitesinin 
yükselmesi yönünden gereken tertibatı aldık, 
fidanlıklarımızda bu yönde çalışmalar başla
mıştır, her fidanlık aynı zamanda bir nevi 
meyva ve sebze araştırması müessesesi olarak 
çalışacaktır. 

Hayvancılığımıza gelince; değerli senatörler, 
hayvancılık konusunda kısaca şunu ifade etmek 
isterim. Biraz evvel değerli arkadaşım Er
zincan Senatörü, mera konusuna değindiler, de
diler ki, «Bakanla aramda bir görüş ayrılığı 
var, o da meranın değerlendirilmesi yönünden-
dir. Bakan geniş ölçüde ahır hayvancılığına 
önem veriyor, halbuki mera hayvancılığı şudur 
budur.» Şimdi kendisine kuliste biran bu ko
nudaki görüşümü tekrar hatırlattım. Dedim 
ki, ben meranın şu veya bu şekilde istismarına 
karşı değilim, öyle bir fikrim de yoktur. Ama 
mera neredir. Onun mutlak tarif edilmesi lâ
zımdır. Genetikman hiçbir tohumun gelişme
diği mıntakadan itibaren mera başlar. Bunda 
her halde hemfikiriz. Ama size göre, diyorsu
nuz ki, «Bâzı bölgeler vardır ki, o bölgelerde 
hububat yerine mera ekelim.» Hiç öyle bir şey 
yoktur, arz edeyim. Berlin Şeker Enstitüsünün 
geniş çalışmaları şunu ispat etmiştir; derler 
ki, mutedil kuşakta iyi bir hektar şeker pan
carı enerji olarak yirmi insan besler. Bir hek
tar patates 8 insan besler. Bir hektar hububat 
6 insan besler, en iyi yem bitkisi üretimi üç 
insan besler, en kaliteli çayır ve mera da iki 
insan besler. Bâzı hallerde bir insan besler. 
Enerji değeri bu. Ama ekolojinin emrettiği sa
hadaki mera mutlak meradır. O meranın ne şe
kilde ıslah edileceği hususunda biz bakanlığa 
geldiğimiz anda bir mera kanunu görmedik. Me
ranın sahibi kimdir? Hukukçu arkadaşlarım 
burada belli değildir. Mecelleye göre tedvir 
edilen iki şahitle mera mıdır, ziraat arazisi mi
dir, iptal veya değişebilen bir müessese halin
dedir. Ondan sonra köyün orta malıdır, han
gi ölçüde otlatmaya tabi olacağı bir sisteme 
bağlanmamıştır, çünkü kanunu yok. Kanunu 
olmadığı içindir ki, mera çalışmalarımız üze-
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rinde esaslı bir çalışmaya girmedik. Ama yem 
bitkileri üzerinde demin arz ettiğim gibi mu
kaveleli tohumculuğa gidinceye kadar, bütün 
tedbirlerimizi almış durumdayız. Şimdi bu gö
rüş ışığı altında yaptığımız projeksiyen çalış
malarında ikibin yılında yuvarlak olarak Türk 
halkına 20 milyon ton civarında süt, 1 milyon 
700 bin ton civarında da et ihtiyacı olacak. 
Şimdi bu et ve süt ihtiyacını o seneler içinde 
bugünkü verimlilik esasına göre hayvan mec-
cudumuzla karşılamak istediğimiz takdirde süt 
için yerli 108 milyon baş sığırı beslemek mec
buriyeti var, aşağı - yukarı bu sığırı beslemek 
için de 33,8 milyar liralık bir masraf ihtiyar 
etmek icabediyor. Şayet bu verimliliği biraz 
yükseltip bir melez ırkı ile bunun içine gire
cek olursak, yani, 1 200 - 1 300 litrelik bir 
verimlilik esası üzerinden aşağı - yukarı 16,8 
milyar lira masrafı icabettirmektedir. Bunun 
yanında kültür ırkını geliştirip yaymak sure
tiyle 13,5 milyonluk bugünkü Holânda alacası 
veya Brovding kademesindeki bir kültür ır
kının yayılıp ve gelişmesi neticesinde aynı süt 
miktarını elde edeceğiz, fakat, 7 milyar lira gibi 
bir para sarf edeceğiz. Birinci ile sonuncu ara
sındaki para farkı 25 milyar lira civarında, 
aynı neticeye gittiğimiz takdirde. Bunu uz
man arkadaşlarım matematik olarak ispat et
mişlerdir. O halde bir şeye karar vermek ica
bediyor. Neydi o? Kültür ırkının ıslahına me-
lezleme yolu ile mi gidelim, yoksa dışardan 
halka dayalı Devletin mutlak teknik kontro
lü altında bugünkü sertifikalı tohum üretimi 
sisteminde diğer medeni memleketlerin yaptı
ğı sistem içerisinde hayvancılığımızı geliştirelim 
mi? Buna karar vermek mecburiyetinde idik. 
Aldığımız karar şu : 

1969 yılından itibaren hazırladığınız bu yö
netmeliğe dayalı olarak, 10 bin inekten aşağı 
olmamak ve yurdun çeşitli ekolojisine uygun 
ırkların getirilip yerleştirilmesini öngören ve 
1969 yılında yuvarlak 150 bin koyun, 150 bin 
sığır besiye tabi tutmak ve önümüzdeki 1970 
yılında da 70 bin ton civarında bir et ihraca
tını öngören bir çalışma sisteminin içine giri
yoruz. Burada geniş ölçüde hayvancılık işlet
meleri olarak orta ve yeterli işletmeler seçili
yor. Sebebine gelince : Burada da kredi den
gesini âdil bir şekilde sağlamak amacını güt
mekteyiz. Hayvancılığımızın genel hatları ile 
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bu yönetmelik içersinde geniş halk kütlelerin
de İslahını esas görmekteyiz. Çünkü bugüne ka
dar damızlığın Devlete ait müesseselerde üreti
lip halka dağıtılması netice vermediğine mut
lak mânada kanaat getirdik fakat, Devlet mü
esseselerinin iyi bir araştırma, kan yönünden, 
döl tazeleme yönünden iyi bir istasyon, iyi bir 
seksiyon olarak çalışması için de gereken terti
batı almış bulunmaktayız. Geniş bilgi arz et
mek isterdim. Fakat vaktimiz çok geçiyor, de
ğerli Ulaştırma Bakanımız bütün dikkati ile 
acaba erken biter de bize de sıra gelirmi mera
kı içindedir. Onun için kısa kesmek zorunda
yım. 

Şimdi diğer bir husus da hayvancılığımızın 
gelişmesinde mutlak bir husus da pazarlama 
konusudur. Yani yem ve süt sanayiinde hay
vancılığın gelişmesinde mühim bir rolü vardır. 
İktidara geldiğimiz gün, 40 bin tonluk bir yem 
üretimi, 57 bin tonluk bir yem kapasitesi dev
raldık. Bu yem kapasitesini 130 bin tona çıkar
dık, 130 bin ton da üretime kavuşturduk. Fa
kat, yetmiyor, 1969 yılında 350 bin tonun üze
rine çıkacağız 1969 yılında ayrıca 15 tane yem 
fabrikasının projeleri üzerinde çalışmaktayız. 
İlk hedef olarak 700 bin tona götüreceğiz, bir 
yem sanayi kapasitesine gayret ettiğimizi ifade 
etmek isterim. 

Süte gelince, süt de yüksek malûmları ol
duğu için Türkiye'mizde yalnız Ankara'mızda 
Atatürk Orman Çiftliğine 1955 - 1956 larda, 
her halde 1957 lerde kurulmuş bir 30 tonluk 
kapasite vardı, bir de Beşiktaş'ta yino Atatürk 
Orman Çiftliğinin işlettiği ufak, günde 15 - 20 
ton kapasiteli aklımda kaldığına göre bir yer 
vardı. Fakat buna ilâveten birisi İzmir'de, biri
si Adana'da, diğer birisi Kars'ta ve birisi de 
İstanbul'da olmak üzere dört tane büyük süt 
fabrikasının üçünü, İstanbul, Adana, İzmir'i 
işletmeye açtık, Kars'ın da soğuk ve sıcak de
nemelerini yaptık, bitirdik. Nasibolursa önü
müzdeki ilkbaharda Kars Süt Fabrikasını bir 
sütçülük okulu ile beraber milletimizin hizme
tine açacağız. 

Bunun dışında 10 tane ayrıca 1969 yılında 
yeni projeler üzerinde çalışmaktayız. Bunun da 
üç tanesinin temelini atmak üzere hazırlıkları-
mız tamamdır. Bir tanesi de halen inşadadır, 
o da Konya'da. Süt sanayii, yem sanayii hak-
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kında bu kısa maruzatımdan sonra, müsaade 
ederseniz biraz da gübre tüketimi üzerinde du
racağım. 

Gübre tüketimimiz genel hatları itibariyle, 
anahatları ile şöyle ifade edeyim. 1950 den 
1964 e kadar aşağı yukarı 14 sene içinde Tür
kiye'ye g"elen gübre yekûnu 2 milyon 443 bin 
tondur. 1905 den 1968 sonuna kadar temin edi
len gübre miktarı 5 milyon 405 bin tondur. 
1969 hedefimiz ise 3 milyon 400 bin tondur. Ve 
böylece 1969 sonu itibariyle 10 milyon ton ci
varında bir gübre temin edip, büyük Türk çift
çisinin hizmetine arz etmiş durumdayız. Bu su
retle 1950 den 1964 e kadar yıllık gübre tüke
timi 162 bin tondur, bu aşağı yukarı bir sene
lik getirdiğimiz gübrenin avaryası kadardır. 
1968 sonu itibariyle yıllık ortalama gübre te
mini 1 milyon 351 tondur. Gübre tüketimi önü
müzdeki yıllarda daha hızlı bir şekilde gelişti
rilecektir. Müsaade ederseniz bu konuda yerli 
üretimimiz içinde aldığımız tedbirler hakkında 
yüksek malûmları ama, hatırlatmada fayda var. 

Kütahya'da 150 bin tonluk fabrikayı 570 
bin tona çıkaracak tesisleri tamamladık ve iş
letmeye açtık. Samsun'da 1 milyon 100 bin ton 
civarında azotlu ve fosforlu gübre olmak üzere 
bir kompleksin temelini attık. Elâzığ'da 300 bin 
ton kapasiteli bir r.üperfosfat fabrikasının te
melini attık inşaatı devam ediyor. Mersin'de 
1 milyon 290 bin tonluk çeşitli gübre istihsal 
edecek bir kompleksin temelini attık inşaatı 
devam ediyor. Ayrıca Karabük kapasitesini 35 
bin tona yükselttik. Yarımca'yi 100 bin tondan 
185 bin tona, İskenderun'u 100 bin tondan 185 
bin tona, tevsii projelerini tahakkuk ettirdik. 
Önkmüzdeki 1969 programında da yeni gübre 
komplekslerini Anadolunun çeşitli yerlerinde 
projelerinin tetkiki ile tesbit edeceğimizi ifade 
etmek isterim. 

Çeki gücüne gelince : 
Değerli senatörler, 1963 ten 1965 senesine 

kadar yıllar üzerinde gelen traktör sayısı en 
yükseği 1960 ta 6 790 dır, buna mukabil, 1966 
dan 1968 sonuna kadar temin ettiğimiz traktör 
yekûnu da şu şekildedir. Af buyurun demin 
biçer - döveri yanlış ifade ettim. Demin verdi
ğim rakamlar biçer - döver rakamlarıdır. Trak
tör sayısı 1950 - 1965 arasında 16 yılda 38 083 
e ulaşmıştır. Bu 1966 - 1968 yıllarında yeniden 
sağlanan traktörler adedi ise şu şekildedir. 

1966 da 10 974, 1967 de 15 040, 1968 de 17 000 
ve 1969 da da 20 000 olarak öngörüyoruz. Ye
kûn traktör sayısı böylece 63 000 civarında 
olmuş olacaktır. Geçmişin 6 binlik 3 binlik 4 
binlik traktör sayısına mukabil, traktördeki 
temel görüşümüzü biraz evvel hayvancılığın 
geliştirilmesinde, öküz mü, at mı, yoksa trak
tör çeki gücü mü şeklinde nedenleri üzerinde 
Yüce Senatoya izahat verdiğim için, traktör 
sayısının 30 000 olarak realize edilmesi gayre
ti içindeyiz. 1968 yılında Massey - Pergison 
Firması ile yaptığımız anlaşma sonunda muka
velenin yürürlüğe girdiğinden 18 ay sonra, yer
li traktör fabrikasının imalâtına başlanacak
tır. ilk hamlede 20 bin, ikinci periyotta da 30 
bin olmak üzere büyük bir traktör fabrikasına 
da Türkiye'nin kavuşacağını ifade etmek iste
rim. 

Mücadele konusunda biraz malûmat vermek 
isterim. Bilhassa son yıllarda mücadele ilâçla
rına, zirai mücadeleye, halkımızın gösterdiği 
büyük ilgi bizi yeniden bu ihtiyaçlara cevap 
verecek bir düzen içine itmektedir. Bilhassa 
mücadele araştırma enstitülerine büyük ağır
lık vermekteyiz, ilâç tüketimi 1968 sonu itiba
riyle 41 bin tona ulaşmıştır. 1969 senesinde 
7 bin, 8 bin ton fazlasiyle 48 bin ton civarında 
olacaktır. Çiftçinin teçhizatlanması için, lüzum
lu krediyi her sene artan bir tempo ile sağla
maktadır. Geçen sene 100 milyon lira civarın
daki kredi, önümüzdeki sene 100 - 150 milyon 
lira olarak yeniden tesbit edilmiş durumda
dır. Bu miktar ihtiyaca cevap vermediği tak
dirde, yeniden de yeni kredi imkânlarını temi
ne çalışacağız. 

Bir diğer husus da, yine değerli senatör ar
kadaşlarımın zirai kredinin yetersiz olduğu 
merkezinde idi. Değerli senatörler, 1964 sonu 
itibariyle zirai kredi yekûnu 2 milyar 775 mil
yon civarında idi, Bugün ulaştığımız kredi 
1968 sonu itibariyle 7 milyar civarındadır. 
1969 da da 8,5 milyara ulaşacaktır. Cumhuri
yetin kurulduğu günden 1964 sonuna kadar 
eriştiğimiz hedef 2 milyar 775 milyondu. Üç se
nelik iktidarımız, dördüncü seneyi idrak edi
yoruz. Eriştiğimiz hedef de 8,5 milyardır. Aşa
ğı - yukarı 6,5 milyar gibi bir ilâve kredi te
min edip Türk çiftçisinin emrine vermişizdir. 
Ama bu kredi kâfi midir, yeterli midir? Ha-
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yır. Bu kredi, 10 - 12 milyara çıktığı zaman 
da yeterli olmıyacaktır. 2,5 milyarlık bir kredi 
hacmında, tefecilikten bu Mecliste bahseden 
kimse yoktu. 8,5 milyara çıktı, tefecilikten bah
sediliyor. Ama bu tefecilik ne sizin suçunuz, 
ne benim suçum. Bu devam ediyor. Ne zamana 
kadar devam edecektir. 15 - 16 - 17 milyara 
çıkıncaya kadar devam edecektir. Adalet Par
tisi Hükümeti olarak, hemen yarın 20 milyar 
lira, 30 milyar lira kredi temin edip tefeciliği 
ortadan kaldıracağız diye bir şey de taahhü-
detmedik. Ama bir şey taahhüdettik, kredileri 
yeterli hale getirmeye büyük gayret sarf edece
ğiz. Bu kürsüden 10 milyarlık, 7 milyarlık, 8 
milyarlık kredilerden bahsedildiği zaman onla
ra ilüzyonistler denildiği günler de varitti. Bu
gün 8,5 milyardayız, fakat, henüz miktarı kâ
fi bir hedefe ulaştığımıza da inanmıyoruz. Bü
tün gücümüzle bu kredi hacmim önümüzdeki 
senelerde, iktidar bize nasibolursa, seçimden 
sonra daha ileriye götüreceğimize emin olma
nızı rica ediyorum. Çünkü yaptığımız, yapa
caklarımızın bir delilidir. 

Şimdi bir diğer konu da tarım reformunun 
temellerini teşkil eden zirai eğitim konusu, zi
rai araştırma konusudur, iktidara geldiğimiz 
zaman ziraat meslek okullarının adedi 14 ci
varında idi, bugün bu aded 39 a kadar ulaş
mıştır. 1968 ve 1969 programında yeniden 8 
tane okulun ihalesinin proje hazırlıklarını bi
tirmişizdir. Bunun dışında da 15 okulun daha 
proieleri hazırlanmış ve 1969 yılında ihalesine 
gidilecektir. 

Böylece zirai meslek okullarının adedini 65 
e doğru götürdük. 

Bir diğer değerli senatör arkadaşımın bâzı 
apartman katlarında zirai tedrisat yapıldığını 
ileri sürdüler. Doğrudur. Fakat onun yanında 
inşası da devam ediyor, inşaat da devam edi
yor. Sene kazanmak için bir sene evvel bir 
lapartman katı kiralanmış olur bir yerde, yanın
da da okul inşaatı devam ediyor, çiftliğinin in
şaatı devam ediyor. Bizim inşaatına başlama
dığımız bir yerde okul açtığımız varit değildir. 
O dediği yerlerin hepsinde okulun inşaatı de
vam ediyor. Şunu da ifade etmek isterim. Di
ğer bir husus hayvan sağlık okullarıydı M, ik
tidara geldiğimiz zaman bir okul devraldık, 
buna altı tane ilâve ettik, önümüzdeki 1969 

yılında 7 okula ilâveten 10 tane okulun yeni
den projelenmesi çalışmaları içindeyiz. 

Ormancılık okullarının adedi de bu ölçüler 
içinde ve ihtiyaca cevap verecek bir tempo 
içinde devam etmektedir. 

Değerli senatörler son olarak ve günün en 
aktüel konusu olan ormancılığa değineceğim: 

Değerli senatörler, Muş Senatörü değerli 
arkadaşım isa Bingöl arkadaşım ormancılık 
konusunda elbette ki, meslekî gayet değerli fi
kirler serd ettiler burada. Ve bu arada da bir 
Ozara raporundan bahsettiler bunun dışında 
diğer muhalefet partilerine mensup değerli se
natör arkadaşlarımın bir kısmı da gene orman
dan bahsettiler. Bir kısmı ağaçlandırmadan, 
diğer bir kısmı ormanın yeniden düzenlenme
sinden bahsettiler. Hükümet olarak, iktidara 
geldikten sonra, Hükümet programımızda or
manlarımız bugünkü tekniğin icaplarına göre 
geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için 
gereken tedbirleri alacağımızı, orman içinde
ki hasebin en iyi bir şekilde değerlendirileceği
ni, orman ve halk münasebetlerinin medenî 
milletlere yakışır bir şekilde düzenlemesine 
gayret edeceğimizi ifade etmiştik. Bize göre, 
1966 - 1967 bütçelerinde de arz ettiğim gibi 
iktidara geldiğimiz zaman Türkiye ormanların
da orman amenaj manian, tekniğin emrettiği 
orman amenajmanlarmın gayet kifayetsiz ol
duğunu ve bu amenaj man sistemiyle Türk 
ormanının gelisemiyeceğini ifade etmiştim. Bu 
ı-örüs ışığı altında 1966 larda, 1967 lerde de-
«rê li orman mühendislerimizin ve değerli ho-
calarrn-ıızın da iştirakiyle bir orman amenaj -
man teknik kongresi de yapılmıştır. Bunun 
dışında gene Hükümet programına uygun ola
cak 8 aylık bir çalışma neticesinde Türk orma
nının geliştirilmesine matuf ne gibi tedbirlerin 
alınması icabettiğini bir komitenin daire baş
kanları kademesinde kurulan komiteler vası-
tasivle etüdettirdik ve 8 aylık mesai sonunda 
şöyle bir Orman Genel Müdürlüğünün 5 yıllık 
plânına esas olacak şekilde bir projeyi 5 yıllık 
plânın ışığı altında meydana getirdik. Bu pro
jede değerli senatör arkadaşımın İsveçli Oza-
ranın ileri sürdüğü görüşlerden daha ileri gö
rüşlerin mevcudolduğunu ifade etmek isterim. 
Bununla da Türk Orman mühendislerinin ha
kikaten plân ve proje anlavışı içinde bir siste
me gitmede ne kadar mahir olduklarını şu 
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elimdeki eser bir delilidir. Ozaranın bu raporu 
teyidetmesi de bizim için bir iftihar vesilesi
dir. Burada 8 aylık bir mesaiden sonra hakika
ten bizde... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Ba
kan, Ozara'nın raporu bize geliyor ama öteki
ler gelmiyor mecburuz onun raporunu alma
ya. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Muhterem senatörler, elbette ki, her 
şeyin bir eşref saati vardır. Fakat şunu da arz 
edeyim ki, benim Umum Müdürlüklerim hiçbir 
senatör arkadaşıma kapalı değildir. Arzu et
tikleri takdirde her türlü dokümantasyonla 
mücehhez olabilirler. Bu hususta benim bir ih
malim varsa özür dilerim. Ama... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Neşriyat 
bize gelmiyor. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu bir neşriyat değildir, bu bir neş
riyat değil, bir iş programıdır. Puplication'u 
olamaz. Ama arzu ettiğiniz takdirde bu pro
gramları umum müdürlüklerimizden istediği
niz aded kadar alır ve istediğiniz etütleri ya
pabilirsiniz. Onun için bu heyecanınızı hem 
haklı görüyorum... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Beyefendi 
bütçe konuşmanızı 10 gündür daha elimize ge-
Çİremedik. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hem de acaba Bahri Bey, Ozara 
raporu diye bir rapor elimize geçti, siz ne der-
isniz bu işe, sizde de böyle bir şeyler var mı 
dive sorsa idiniz değerli arkadaşım mutlak si
ze bu raporu takdim ederdim ama öyle bir şey 
gelmedi. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, ora
dan Sayın Bakana hitabetmeyin. Sayın Bakan 
zatıâlileri de devam buyurun. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben yalnız Ozaradan bahsedildi 
Ozara iyi bir mütehassıstır, görüşleri bizim gö
rüşlerimize tetabuk ettiği için de hakikaten 
yanlış bir yolda olmadığımızın bir delili, bir 
ispatı sayıyorum. Beni teyidettiği için çalış
malarıma daha çok kuvvet vereceği için bu
nu tekrarlamak istedim. Yoksa Ozara'dan da
ha büyük âlimin demek istemedim ama, Tür
kiye'de Ozaralarm da olduğunu belirtmek iste
rim. Bununla da iftihar ediyorum. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Biz de 
bunun üzerinde duruyoruz. Elimize geçmedi. 
Niye gideyim o adama? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi değerli senatörler, bir de 
orman amenajman sisteminin, silvi kültüre da
yalı yaş sınıfları metoduna gitmemizin zaruri 
olduğunu ve 1966 dan itibaren bu metodu uy
guladığımızı da ifade etmek isterim. Yalnız 
Ozara raporu ile değil, Ozara raporundan çok 
evvel bu yola girdiğimizi, bir ikincisi, gene 
Ozaranın ümidediyorum M, büyük ölçüde şu 
rapordan aldığım sayıların, rakamların ışığı 
altında Türkiye ormanının 18,5 milyon hektar 
civarında oluşunu ve gene Türkiye ormanla
rımda 18 milyon kabuklu veya 12,5 milyon 
tomruğun istihsal imkânının olduğunu ifade 
etmesi bizim amenajman plânlarının da haki
katen beynelmilel çapta kişiler tarafından te
yidi bize kuvvet vermektedir. Bunu da ifade 
etmek isterim. 

Değerli senatör arkadaşlarım, 18 milyon 
hektar civarında orman arazimizin mevcudol-
du£unu hava fotoğraf! ariyle yapılan dakik ça
lışmalar henüz tamamlanmamışsa da geniş öl
ende istidlal suretiyle buraya doğru gideceği
mizi büyük bas müdürlüklerinin hava fotoğ
raf arının ikmâl edildi^ ve neticenin değerlen
dirilmesinde büvük faikların görüldüğü bize 
b^nun 185 milvon hektar civarında olacasım 
sövlüvor. Ama. bir sevi daha ifade ediyor. Tür-
Vivpi'de 18,5 milyon hektar orman mevcuttur 
fakat hektar serveti 70 ilâ 80 metre küp ci
varında tahmin edilmektedir. 

Bir şey daha ifade ediyor, bu kadar bu vasi 
arazi içerisinde yıllık tecessüm, cari tecessüm de 
1,490 yani 1,5 metreküb civarında tecelli ediyor. 
Bunun mânası şu : Bugüne kadar seçme kesim
den mütevellit ormanda, hakikaten ormanın 
kendi, o ekoloji için lüzumlu olan hektar serve
tindeki ağacın realize edilememesi ne tabiî yolu 
ile ve ne de suni tensil yolu ile. O halde Türk 
ormanının büyük meselelerinden birisi değerli 
senatör arkadaşımın dediği gibi büyük ölçüde 
suni tensile dayalı bir orman ağaçlandırması ile 
karşı karşıyayız. Ormanlarımızdan ve orman 
arazisinden arzu edilen neticeye ulaşıp ve bu su
retle orman içi köylüsüne ve Türk ormanından 
daha büyük bir servetin elde edillmesinde yegâne 
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yolun geniş ölçüde ağaçlandırmaya hız verilme- I 
sine bağlı olduğunu da ifade etmek isterim. 

Şimdi değerli senatörler ağaçlandırma ko
nusunda büyük bir çalışmanın içine girmek mec
buriyetinde olduğumuzu ifade ettikten sonra 
yıllar üzerinde ve istihsallerimiz üzerinde de 
durmak istiyorum. Bu istihsallerimizin seyri de 
şu şekildedir. 1950 de Türkiye'de istihsal edilen 
tomruk 703 bin tondur. 1960 da bu miktar 1 898 
bin metrekübe çıkmıştır. 1962 de 2 milyon 754 
bin, 1963 te 2 milyon 437 bin. 1964 te 2 milyon 
440 bine, 1966 da 3 milyon 569 bin, 1967 de 3 
milyon 787 bine, 1968 de 4 milyon 307 bine ve 
1969 yılında ise 4 milyon 784 bin metrekübe 
yükselecek, önümüzdeki senelerde ise 1970 de 5 
milyon 792 bin, 1971 de 6 milyon 506 bin, 1972 
de 7 milyon ve 1973 te 8 milyon, 1974 te 8 mil
yon 900 bin ve üçüncü beş yıllık plâna da 12 mil
yon. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Bunları 
neşriyattan takibetmek mümkün. Sayın Bakan 
da çok yoruldular 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Evet. Şimdi kısa keseceğim. Bunun 
yanında gene Hükümet programında halk or
man münasebetlerinin geliştirilmesi, düzenlen
mesi için yeni bir kanun tasarısı hazırladığımızı 
ve önümüzdeki günlerde Büyük Millet Meclisine 
ve Yüce Senatoya sunacağımızı ifade eder, beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için hepinize 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlinizden so
ruda bulunacak bâzı senatörler var, isimlerini 
işaret edeyim. Sayın Özlen? 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Sayın Bakan, 
orman ürünlerinin satışı fakir belediyelerde bir 
çekişme mevzuudur. Bu dellaliye satışa göre 
prensibolarak mı verilmektedir, yoksa orman 
ürünlerini istihsal eden bölgelerin hisselerine 
göre mi verilmektedir? Bir prensip sahibi ba
kanlık olduğunuzdan, yoksa bâzı yerlerde böyle 
bâzı yerlerde öyle mi olmaktadır. Arzu ederse
niz bu soruma yazılı olarak da cevap verebilir
siniz. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Yazılı olarak cevabını arz edeyim. 
Geniş olarak depolarımızın bulunduğu belediye 
sınırları içinde, ki belediyelere bu rüsumu bele
diyelere verdiğimizi ifade etmek isterim. | 
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BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?.. Yok. 
Sayın Özmen?... Yok. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Benim de sorum olacak? 

BAŞKAN — Daha evvel soruyu bize bildir
meniz lâzımgelirdi, kifayeti müzakere takriri 
aynı zamanda sorulara da racidir. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Bu konuş
manız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, müsaade edin 
efendim. Hem böyle. 78 nci madde böyle ve şim
diye kadar tatbikatı da böyle. Sayın Pırıltı bi
naenaleyh, hattâ bundan evvelki Enerji Bakan
lığının Bütçesinde de aynı durum husule geldi, 
gene aynı muamele tatbik edildi. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Şunu arz 
edeyim yanlış bir tatbikat olmasın diye söylüyo
rum, îçtüzün bu maddesinin meali sizin anladı
ğınız mânada değildir. 

BAŞKAN — Efendim, orada 78 nci maddede 
sarih bir durum var, ama bugünkü tatbikatımız 
böyle değil efendim. Bugün bütçe müzakereleri
nin tatbikatına girdik. Şimdi biz bütçe müzake
relerinin tatbikatında altı sayın üye şahsı adına 
konuştuktan sonra müzakerenin kifayeti hak
kında bir önerge geldiği zaman, biz de o öner
geyi Heyeti Umumiyeye arz ediyoruz. Heyeti 
Umumiye tasvibediyor, kabul ediyor. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sual? 
BAŞKAN — işte sual de o önergenin yani 

kifayeti müzakerenin içerisine giriyor efen
dim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, ama ondam evvel müsaade 
buyurursanız ondan evvel vâki bir soru, ona 
teşmil edilmiyor, o soru duruyor. Nitekim bura
da. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Savın Baş
kan suali başka zaman da sorabiliriz. Zaman 
almak istemiyoruz. Yanlız yanlış bir tatbikat 
olmasın diye bunları arz ediyorum. Yalnız 78 nci 
madde Başkanlığın görüşü mahiyetinde değil
dir. 

BAŞKAN — O soruda yeterlik önergesi ile 
soru arasında bir münasebet kurmuştur 78 nci 
madde. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Kifayetten 
evvel soru sorulmuş ise soruya cevap verilme
den kifayet oya konulamaz. Şimdi Sayın Baka-
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mm konuşması ile bâzı üyelerde tereddüt hâsıl 
olabilir. Bu tereddütlerini de soru sormakla gi
dermek mecburiyetindedirler. Sual soracağım ki 
tatmin olacağım. Şimdi konuşmadan sonra ak
lıma, geldi sualimi sorabilirim. Şimdi buna Baş
kanlık müsaade etmezse içtüzük hükümlerini 
yerine getirmemiş olur. Onun için tatbikat bakı
mından bir yanlışlık olmasın diye ifade ediyo
rum. Suali sormıyalım ziyanı yok, üyelerin de 
vaktini almıyahm. Bu davranış zaman yönün
den olursa mesele yok. 

BAŞKAN — Zannederim ki, Bütçe müzake
releri içerisindeki tatbikat sadece simdi bu bu
yurduğunuz fikrin içerisine girmiştir. G-örüyor-
sunuz ki, Sayın Bakan, hiç şüphe yok ki, grup 
sözcülerinin, şahısları adına konuşan zevatın 
fikir ve mütalâalarına karşılık belki ikibuçuk, 
üç saate yakın konuşmak durumunda kaldılar, 
Şimdi bundan sonra bir de suallerler bu me
sele giderse bizim Anayasanın hükmü olan Büt
çe müzakerelerimizi zamanında yetiştirebilmek 
imkânımız da hemen hemen kalmıyor. Bundan 
dolayı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yani za
man dolayısiyle böyle oluyor. İfade buyurdu
ğunuz hususu kabul ediyoruz fakat içtüzük 
buna âmir değildir. 

BAŞKAN — Pekiyi teşekkür ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
— Müsaade buyurursanız, ben Bakanın ne ko
nuşacağını ne bileyim ki, siz İsrar ederseniz bu 
konuda. Beyfendinin konuşması beni tatmin et
mez ki, ben burada senatörüm, bir partimin söz
cüyüyüm, ben tatmin edilmek mecburiyetinde
yim. Aksi takdirde bu bütçe müzakereleri nok
san kalmış vazıh olmamış bâzı noktalar kalır 
ki, bu bizim için de iyi olmaz. Ben Bakanın ko
nuşacağını peşinen ne bilirim ki, sual sorayım. 
Bir yanlışlık vardır, bu yanlışlıktan dönelim. 

BAŞKAN — Sayın Mete zatıâliniz grup söz
cüsü olarak konuştunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Ama Bakanın söylediği sözler içerisinde anladı
ğım noktalar var ise, bunu sonra bırakmıya na
sıl mâni olursunuz. Böyle bir sistem yok. Ben 
anlamadım bunu. 

BAŞKAN — Efendim, bu bugün tatbik edilen 
bir sistem de değil, izin verirseniz onu arz ede
yim. Eğer burada karşılıklı böyle grup adına 

konuştuktan sonra Sayın Bakanı dinledikten 
sonra devamlı sorularda konuşulursa ve herke
sin kafasında bir soru vardır. O zaman haki
katen bizim bir bütçe müzakeresini bitirebilme
mize de imkân yoktur. Yapılan tatbikat ve alı
nan tedbir budur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
E 3 as en Bâ ıkataılık Divanının kararı grup söz
cüsüne yarım saat veriyorsunuz. Bakanlara üç 
saat söz veriyorsunuz. Ben ide aynı konuşmayı 
yapabilirdim. 

BAŞKAN — Ama Danışma Kurulumuzun 
önümüze getirdiği mevzua Yüksek Heyetiniz 
tasvip buyurmuş. Ama bakam için bir takyidat 
yapmamış efendim. Müsaade edin bakan için 
takyidat yapmamış. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir sual soralım da tatmin olalım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Mete, sizde takdir eder
siniz ki, grup sözcüleri için dahi takyidat yok 
idi. Yalnız bu bu mevzuda, bütçe müzakereleri 
ile ilgili olarak takyidat var. Yoksa haddi za
tında grup sözcüleri de sayın bakanlar gibi ar
zu ettikleri kadar konuşabilirler. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bakan çıkacak istediği kadar konuşacak. Biz 
yarım saatlik zaman zarfında söyliyemedikk-

. rimiz birçok noktalar olacak sonra bakan baş-
kabaşka beyanlarda bulunacak, sonra biz sual 
sorduğumuz zaman cevap alamıyacağız. Bu de
mokratik kurallara uymaz. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, zatıâlinizin bir su
ali var. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Ben sual de
ğil, söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nedir? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Önergedir 
efendim, okuyunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanının Anayasaya aykırı beyan

ları hakkında söz rica ediyorum. Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Anayasaya 
aykırı Sayın Bakanın mütalâaları olmuş. Zatı
âliniz buyuruyorsunuz. 
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VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Onun hakkında biraz izahat 

verin ki, ben size söz verip vermiyeceğimi söy-
liyeyim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Zatıâliniz 
veya Divan işitmiyorlar mı? 

BAŞKAN — Hayır. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — O halde ben 

arz edeyim. Bu kürsünün vazifesi Anayasaya 
aykırı beyanları önlemektir. 

BAŞKAN — Ama müsaade buyurun efen
dim, biz belki işitememişiz. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, burada Türkiye'de eşkıyalık veya şu bu 
zora dayanmıyan ağalıklar, beylikler, paşalık 
unvanları vardır buyurdular. Halbuki Anaya
sanın.. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Efendim, müsade buyurunuzda Sayın Bakan 
otursunlar. Üç saattir konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan zatıâli-
leri buyurun. Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

TARIM BAKANI BAHRİ DA&DAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Anayasa 
maddesi 153 ncü «Bu Anayasanın hiçbir hük
mü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviye
sine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik 
niteliğini koruma amacını güden aşağıda gös
terilen Devrim kanunlarının, bu Anayasanın 
halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu 
seklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.» 

Maddenin 7 nci fıkrası: 26 Teşrinisani 1934 
tarihli 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap 
ve unvanların kaldınldığmad air kanun;» 

Cumhuriyetin çocuğu olduğunu beyan eden 
zevatı kiram buraya çıkıyor. Bey, efendi, pa
şalık Türkiye'de vardır diyebiliyor. Bu husus
ta fikirlerimi arz etmek istiyorum, Saym Baş
kan. Bunu korumadığınız için Anayasanın bu 
maddesini bana korumak düştü. Bunun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın hükmü 
ile ilgili bir mevzu olduğu zaman hepimizin has
sasiyeti enaz zatıâliniz kadardır. Ama hepimizin 
hassasiyeti. Pakat Başkanlık Divanı ve Başkan 
sabahtan beri devamlı olarak bu müzakereleri 

takibediyor. Sizin duyabildiğinizi başkan duy
mamış olabilir. Bu mümkün. Yani illâ benim 
muhakkak surette onu duyabilmem lâzımgel-
mez. Ben de her halde her hangi bir şeyle 
meşgul olabilirim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, duymuş veya duymamış olmanız önemli de
ğil. Şu zabıtlar, bu Anayaraya karşı, bu husus
lara karşı, Anayasayı hiçe sayan beyanlara 
karşı herkese bütün arkadaşlarıma savunma 
hakkını tanır ve bu konuşma hakkını tanır. Me
sele budur, böyle kabul edin. Zatıâliııizin niye 
duydunuz, niye duymadınız meselesi değil. Bun
dan evvel dün arz edilen daha evvel arz edilen 
konularda Başkanlık böyle bir şey tesbit etme
di diye buyurdunuz kapattınız. Evvelâ zatıâli-
nizin fikrini bunun için sordum. (A. P. sırala
rından Bakan söz istiyor, konuşsun sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, şimdi öğrendim ki, 
zatıâliniz Sayın Bakanın konuşmalarından Ana
yasaya aykırı bir şey olduğunu ileri sürüyor
sunuz. Heyeti Umumiye de zaten kâfi derecede 
tenevvür etti. O halde Saym Bakana söz veri
yorum. Buyurun. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; konuşmamda şöyle ifade ettim. Dedim 
ki, diktatör, öldürücü, kahredici bir ağalik sis
temi Türkiye'de yoktur. Hemfikirler mi? Ama 
Türkiye'de saygı işareti olarak, halk arasında 
ağa, bey, ağabey deniyor. Bunu kimse kaldıra
maz. Halk bunu söylüyor dedim. Bu şekilde ifa
de ettim. Oradadır geçmiştir. Ama Anayasanın 
filân maddesinde bu vardır diye değil. Türkiye'
de fiilî bir durum var. Birisine saygılı ol
mak için gidildiği zaman ağabey, dayı, amca, 
bey amca, bey, efendi, ağa bu nereye gider. 
Bu söyleniyor. Yasak edebiliyor musunuz bunu. 
Bu bir saygıdır. Böyle kurulmuştur. Teessüs et
miştir. Ama bunu paşa mânasında esas duruş va
ziyetinde ifade etmiyor. Ama bunu şu. Size bay 
mı diyecek/beyefendi mi diyecek? Efendi mi di
yecek? O artık Türk vatandaşının yetişme muhiti 
içerisinde tekevvün edegelmiş bir tradisyondur. 
Bunu yıkabilir miyiz? Bu bir saygı işareti
dir. Söyledim. Saygıya dayanan bir ifade tarzı 
vardır, dedim. Ama siz Anayasanın bu hük
münü kalkıp benim yüzüme söyliyeceksiniz diye 
sizden korkup bunu geri almıyorum, öyle bir 
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şey yok. Hiç korkmam da ama bu bir haki
kattir. Türkün çocukları isek bu söyleniyor. 
Çıksın şuradan bir senatör desin ki Anadoluda 
efendi kullanılmıyor. Çıksın efendiyi saygı mâ
nada beyefendi tâbiri kullanılmıyor. Söylesin
ler bakıyım. Kullanıyor Türk vatandaşı. Ama 
bunu öldürücü, kahredici, kendisine zebun edi
ci mânada kimse ifade etmez, tenezzülde etmez. 
Öyle bir şey yok. Ben bu mânada kullandım. 
Oradadır zabıtlar. Saygı işareti olarak kulla
nıyor dedim. Mesele bundan ibarettir. Polemik 
yapmıyahm. Teşekkür ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım, sual mahiyetinde Bakandan sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. Yani bu
rada bir Anayasaya aykırılık, her hangi bir 
hareketin yapılmadığı apaşikâr Heyeti Umumi-
yenin tasvibi ile meydana çıktı, efendim. Sa
yın Bilgen zatıâlinize veriyorum sözü, son söz 
senatöründür. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sual sordurmadığınız hususu zapta geçsin, 
itiraz ediyorum, protesto ediyorum. Bu bütçe 
müzakereleri bittiği zaman bu tutumunuz hak
kında söz hakkım mahfuzdur. Bu gayri demok
ratik bir husustur. 

BAŞKAN — Buyurun, 10 dakika Sayın Bil
gen. 

LÜTFi BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, Tarım Bakanlığının değerli men
supları, bir usul meselesinden Orman Genel Mü
dürlüğü 1969 bütçesi üzerinde CHP. Grupum 
adına hazırladığım konuşmayı maalesef gruplar 
sırasında yapmak fırsatını bulamadım. Bu im
kân verilmedi. Şimdi son konuşmacı üye olarak 
bunu özet halinde arz edeceğimi beyanla hepi
nize saygılar sunarak söze başlamak istiyorum. 

Sayın Bakanla toprak reformu üzerinde ilmî 
bir münakaşayı yapabilmek için kendileriyle sa
dece eşit zaman ölçüsünde söz hakkına sahibol-
mamız gerektiği zatıâlileri tarafından da ma
lûm olduğu halde, toprak reformu hakkında 
Marx ve Lenin felsefesine ait sözlerini Yüce 
Senatoyu tenzih ederek dinlediğimizi ifade ede
rek konuşmama başlıyorum. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1%9 bütçesin
de : 

I Cari harcamalar 109 milyon 999 bin küsur 
lira, 

Yatırım harcamaları 66 milyon 65 bin lira, 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

4 milyon 82 bin lira, 
Cari harcamalar 1967 de 83 milyon 1968 de 

101 milyon lira olduğuna göre, her sene mil
yonlarca lira cari masrafı artmakta, 1968 e na
zaran bu yıl 8 097 Ura gibi büyük bir artış gös
termektedir. Bütün bu artışa rağmen bütün or
man içi köylülerini biran önce ihtilâflardan 
mrtaracak olan tahdit komisyonlarının sayı

sında maalesef bir artış görülmektedir. Hem 
de, mazeret olarak malî imkânsızlıklar göste
rilmek suretiyle 1968 de 27 tane olan komis
yon sayısının 30 a çıkması gerektiği halde, maa
lesef yükseîtilememiştir. ikinci Beş Yıllık Plân
da bu Tahdit Komisyonları sayısı 40 olarak 
tavsiye ve bunun Türkiye için yeterli olduğu 
;öylenmesine rağmen artırma üzerinde duruü-
ıamıştır. 1969 senesinde tahdit komisyonların

da çalışan orman mühendisleri zaten maaşla
rını alıyorlar, ek tahsisata lüzum yok ama, üç 
komisyonda bulunacak üç hukukçuya para 
temin edilemediğinden komisyon sayısı artı-
ılamamıştır deniyor. Elde mevcut 27 komis

yonda bulunan hukukçulara verilen tahsisat 
yda 1 750 lira kadro karşılığıdır. Üç hukukçu 
m her birine 21 000 liradan yılda 63 000 lira 

eder. 

Sayın arkadaşlarım; nihayet olsa olsa bir 
pikap parası veya bir orman bakım evi bede
linden daha az bir para ile temin edilecek üç 
hukukçu için komisyonlar artırılamamıştır. Bu 
bütçedeki samimiyete inanmak imkânsızdır. 
Biz üç tane değil, bu bütçe ile yatırımlarda kı
sıntı yapmadan 13 tane Tahdit Komisyonunun 
irden kurularak İkinci Beş Yıllık Plânın öngör-

lüğü ve yeterli bulduğu 40 komisyonun derhal 
kurulabileceğini mümkün görmekte ve iste
mekteyim. Bu 13 komisyon için kadro karşılı
ğı bir yılda 273 bin liradır. Bu paranın temini 
için yatırımları, değil bunlardaki israfı kısmak 
yeter. 

Bugüne kadar 10,5 milyon hektar olarak 
i tahmin edilegelmekte olan Türkiye Ormanları

nın yeni metotlarla 8 vilâyette yapılan yeni 
amenejmanlara göre, halihazırdaki ormanları
mızın 18 milyon hektar dolaylarında olması 

I lâzımgeldiği sonucuna varılmıştır. 
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Hakikaten bu hesap doğru ise - ki, şimdilik 
aksi sabit oluncaya kadar böyle kabul edi
yoruz - bu değişik netice bLıe, şimdiye kadar 
orman dâvasının niçin başarıya ulaşamadığını 
da apaçık göstermektedir. Demek ki, bütün plân 
ve programların hepsi meydanda dayanaktaki 
mevcut % 80 hata sebebiyle muallâkta imiş 
kökünden % 80 hata ile girişilen bir dâvanın 
başarı nisbeti de elbette % 20 yi geçemezdi ve 
öyle de olmuştur. Mamafih Orman Genel Mü
dürlüğünün doğru netice karşısında hatayı iti
raf etmiş olmasına da memnun olduk. Halanın 
itirafından büyük fazilet olamaz. 

Basit bir fizik kaidesi olarak bilinir ki, 
tartılâbilir ölçülebilen ve sayılabilen şeylerde 
tahmin yersizdir. Net rakam söylenebilir. Bi
naenaleyh orman sahamızın tahmininde kulla
nılan metot ne olursa olsun bu kadar büyük 
bir fark çıkmamalı idi. % 80 hatalı neticeler 
kullanılan ölçümdeki metotlar farkının değil, 
olsa olsa bizim bi işte ne kadar laubali oldu
ğumuzun delilidir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 6831 sayılı Kanu
nun 3116 sayılı Kanunun bir reaksiyonu ola
rak isimlendirilmektedir. Eğer bu teşhis doğ
ru olsaydı, kötüye karşı olan bir reaksiyonun 
iyi olması gerekirdi. Halbuki bu kanun evvel
kinden de kötü netice verdi ve bugün 9 milyon
dan fazla orman içi köylüsünü inim inim inle
ten ve ormanların muhafazasını değil ancak 
tahribini teşvik eden bir kanundur. Şu anda, 
yürürlükte olduğuna göre yüksek müsaadeleri
nizle onun maddi hataları ve Hükümetin tatbik 
kusurlarını ve alınacak tedbirleri belirtmeye 
çalışacağız. Ama bu kanuna ve tatbikatına do
kunmadan önce Anayasamızın bu hususta bize 
neler emrettiğini belirtmek ve onun ışığı altın
da fikirlerimizi söylemek zorundayız. Bunu 
yapmadan önce, 6831 sayılı Kanuna bir mad
de ekliyen 633 sayılı Kanunun madde, gerekçe 
ve müzakereleri ile bunu bozan Anayasa Mah
kemesi kararının gerekçesini ve bir kısım aza
ların muhalefet şerhlerini ve dayandıkları mu
cip sebepleri de tetkik ederek ve bundan esen
lenerek görüşlerimizi arz ediyoruz. 

Anayasa başlangıcında bütün fertlerini ka
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da toplıyan...» diye bir cümle vardır. Bütün 
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kanunların bu hedefi gütmesi icabettiği hal
de 6831 sayılı Orman Kanunu gerek maddi 
hatalarından ve gerekse tatbikatta art düşün-

ii politik maksatlı görüntülerinden ötürü 
9 milyon orman ıçı köylüsünü bütün Türk Mil
leti ile kaderde, kıvançta ve tasada ortak ede
memektedir. Belki bu 9 milyon köylü vatan
daş tüm milletle tasada ortak olmaktadır. Ama 
kıvançta asla. 

O halde biz nasıl olurda farklı muamele 
gören bu insanlardan «... bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında top
lanmalarını» bekliyebiliriz. 

Yine Anayasamızın 14 ncü maddesinde «... 
herkes yaşama, maddi ve mânevi varlığını ge
liştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahip
tir » denmektedir. Bundan da anlaşılıyorki 
bütün kanunlar Anayasa muvacehesinde evve
lâ vatandaşın yaşama hakkını ve kişi hürriye
tini korumak zorundadır. 6831 sayılı Orman 
Kanunu maalesef bu hakları tanımadığı gibi 
art düşünceli birtakım politikacıların elinde 
de halk üzerinde adeta bir işkence makinası 
haline getirildiği devirleri görmüşüsüzdür. 
Eğer bir kanun vatandaşın yaşama hakkını 
tanımazsa yaşama zorunda olan vatandaşlar 
bu haklarını birtakım helezoni yollardan satm-
almak zorunda kalırlar ki, buna halk dilinde 
ve hukukta rüşvet tâbir edilir. Bu rüşvet mad-
:1i olduğu gibi siyasi hürriyetini feda etmek 
suretiyle de olur. Aksine kanunlar vatanda
şın yaşama hakkını verdiği halde onu tatbik 
eden memuru vatandaş kabul ederek yaşama 
hakkını tanımazsak yani, karnını doyuramaz-
;ak bu defa da kanunun verdiği yaşama hak-
n. yine dolaylı yollardan vatandaşa satılır ki, 
:una da rüşvet diyoruz. Bu adi ve maddi rüş-
/3tin yanında art düşünceli muhteris politi
kacılar elinde oyuncak olan kanun vatandaş 
üzerinde bir baskı aracı halinde kullanılarak 
halkın siyasi hürriyetleri karşılığı maddi yaşa
ma hakkı verilir. O da lütfen Yalnız Orman 
Kanunu değil, Vergi Kanunundan Ceza Kanu
nuna kadar. Sağlık Kanunundan Trafik Kanu-
luna kadar her kanun böylesine kötü mak-
3atlar için kullanılabilirse de hiçbirisi 6831 sa
rılı Orman Kanunu kadar halk üzerinde işken-
3e yapılmasına müsait değildir. Bunun en can
lı misalini İçel'in Orman köylüsü ihtilâl yılla
rında yaşamıştır. 6831 sayılı Kanunun yürür-
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lükte kalnısına rağmen 1957 seçim korkusu 
ile tatbikattan durdurulduğunu yukarda söy
lemiştik. 1960 - 1961 yıllarında bir zat Mer
sin'de Orman Başmüdürü bulunuyordu. 6831 
sayılı Knunu derhal tatbike başladı. Halk lo-
hine olan hiçbir maddeyi tatbik etmedi, bilâ
kis aleyhine olan ne kadar madde varsa hepsi
ni en sert bir şekilde bütün vilâyette tatbik et
ti. Öyle bir hal oldu ki, hayvan sahipleri ka
hırlarından oğlaklı keçiyi 12,50 liraya kadar 
satmaya mecbur oldular. Hem de kime? Hay
vanlarını hiçbir yere kıpırdatmıyan aç bırakan 
bakım memurlariyle davar sahiplerinin sözde 
aralarını bulmak için o anda beliriveren hüvi
yeti meçhul kimselere. Halk bu zulme alet olan 
bakım memurlarını teker teker ve suçları ile 
beraber başmüdüre aksettirdi. Durumun derhaü 
düzeltileceği suçluların cezalandırılacağı sözü-
ü almalarına rağmen, o zâlim memurların da 

ha müessir mevkilere getirildiği görüldü. Be
reket versin ki, memurların hepsi bu işkence 
usulüne alet olmuyordu. Ama yapanlar öylesine 
yapıyordu ki, örneğin- Süt kaynatan köylünün, 
kazanını bir tekme ile deviriyor, atının üzengi
sini taze gelinlere öptürüyor, mahsulü dökül
düğü için bir yıllık kazancım heba eden aç se
fil insanların feryadına karşı da «Dur bakalım. 
bu daha bizim iktidarımızın ucu hele seçimi 
kazanıp doğru dürüst bir iktidara geçelim, is
met Paşamız bir başa geçsin o zaman göstere
ceğiz size sütle pekmez kazanın altında odun 
yakmasının cezasını diye caka satmasını gö
ren halk bunda bir bit yeniği bir tertip eseri 

olduğundan şüphe ederek, bu tip zalim balam 
memurlarının kimliğini araştırmak lüzumunu 
duymuş ve esefle görmüştür ki, bunlar vak
tiyle muhtelif fakat uzak köylerde demokrat 
partinin ocak ve bucak başkanlığını yapmış 
Vatan Cephesi öncüleri müfrit kişilerdir. Ar
tık bu tetkik neticesine dayanılarak başmüdür
den ümidini kesen halk Ankara'ya gedip dev
rim Tarım Bakanına durumu olduğu gibi arz 
etmiş ve alenen başmüdürden şikâyetçi oldu
ğunu söylemiştir. Tabiatı icabı kapalı bir ida
re olduğu için halktan haberi olmıyan ihtilâl 
idaresinin Tarım Bakanının verdiği cevap da 
çok enteresandır : 

Nasıl olur aa siz bu müdürden şikâyetçi 
olursunuz, o tam kanun adamıdır. 6831 sayılı 
Kanunu Türkiye'de ilk defa içel'de o tatbik 

etti. Hattâ bizi de o uyardı, çok iyi netice al
dığını bütün Türkiye'de tatbikinde isabet ola
cağını yazdı. İşte yazısını dosyamda saklıyo-
um diye sumenini kaldırdı ve altından Mer

sin Başmüdürünün yazısını gelen heyetin şaş
kın bakışlarına arz etti. Ama İçel'de en çok or-
,ıan tahribatı da o zaman oldu, malûm kurt 
ulanık havayı sever ata sözüdür. 

Nihayet 1961 seçimleri bu işkence altmda 
apılmış Mersin Başmüdürü de olan o sayın 
i t içel'e çok uzak ve doğduğu yer olan ken-
i vilâyetinden A. P. nin Milletvekili adayı ol
uş ve seçimi kazanarak parlâmentoya gir-
ıiştir. Adalet Partililerin kuruluşunda bile 
rmızı oy vererek köylülere çok gördüğü Köy 

jleri Bakanlığına sonradan A. P. iktidarı za-
.anında Köy Bakanı oldu. Adalet Partisinin 

Grup Başkanlığına kadar yükseldi. Ne garip
tir ki, sonradan köylünün Bakanı olan bu za
tın 1961 seçimini kazandıktan sonra vedana-
jıesinde «içel köylüsüne orman tatbikatı dola-
yısiyle ihtilâlin zaıflarından faydalanarak bi-
'az eziyet ettikse de Adalet Partisine en az 22 

bin oy kazandırdık dediği rivayet edilir. Bu ri
vayet o zatın o zamanki efaline de yakışmak
tadır ve uymaktadır. 

Şimdi biz bunu bir misal olarak anlattık. Bu 
kanunun değiştirilmesi zaruretine işaret ettik 
:i istismardan kurtulsun, diye. Bunun müte-
3rrik bilgilerini vermiyeceğim şimdi. 

Yalnız 6831 sayılı Kanuna göre köylümüz 
haritada orman sahası adını taşımaktan baş
ka ormanla hiçbir ilgisi kalmamış olan aslında 
da çoğu kere orman olmıyan bu yerlere yerleş
tiği zaman hemen mahkemeye verilmekte ve 
mevcut kanuna göre para veya hapis cezasına 
veya her ikisine birden çarpılmaktadır. En ta
biî yaşamak hakkını kullanmak için tabiata 
karşı açtığı mücadele de cemiyet içinde suçlu 
ilân edilmekte ve göz diktiği 5 - 10 dönümlük 
yerden de kovulmaktadır. Bu gibi sulak ve mün-

it yerler orman idaresinin en çok ve kolayca 
bekliyebildiği yerler olduğu için oradan kovu
lan köylü ormancıların daha az uğradığı ve 
idari maslahatı daha kolay olan dağlık, me
yilli fakat, aslında tamamiyle orman olan yer
lere çekilmekte, aşağılardaki vadilerde 5 - 10 
dönümü açmaya gücü yetmediği halde bura
larda birkaç yüz dönümü rahatça açabilmekte
dir. 
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Bugüne kadar ki mevzuatımızın hepsi insanı 
değil ağaçları esas almıştı, hata da buradan ile
ri geliyordu. Çünkü bu tabiat kanunlarına ve 
Allanın yaratış gayesine de aykırıdır, insan 
tabiatta olan her şeyi kendi lehine istismar ede
rek rahat yaşamak için beynini kullanarak ça
lışacaktır. Çünkü o seviyede yaratılmıştır. Yap
maya çalıştığımız bütün kalkınma çabalarının 
gayesi Türk halkını rahat yaşatmak olduğu
na göre ormanları korumaktan maksadın da 
içinde yaşıyan insanların ve ona muhtacolan 
diğer vatan evlâtlarının rahat yaşamasını te
min etmektir. Bundan dolayı da ormanların 
meyvahsı ile meyvasızları arasında insan le
hine her zaman bir savaş meydana gelecektir. 

Bugün Türkiye'de de meyvalı ağaçla mey-
vasız ağaç türlerinin savaşı vardır. Jeolojik 
devirlerin aksine bu savaşı başlatanlarda in
sanlardır. Kendi menfaatleri için başladıkları 
u savaşta insanın tuttuğu taraf elbette ga

lip gelecektir. Bugünkü Türkiye'de topraksız 
:nsanlar meyvalı ağaçları yakın menfaatleri 
Tduğu için tutmaktadırlar. Buna mecburdur

lar. Ama bu arada meyvalı ağaçların yerleşme 
sahasındaki meyvasız ağaçlarda tamamiyle 
heder olmaktadır. Tıpkı Hükümet otoritesinin 
olmadığı yerlerde gecekondu sahasındaki tapu
ların değerini kaybetmesi gibi ormanlık saha
larda da bu yerleşme işini kanunen kanalizs 
demediğimizden orman ağaçlarını tahribeden 

topraksız halk onu rahat bile kullanamıyor. 
Suç unsurunu kaybetmek için ne yapıyor ya
kıyor bir gecede hepsini yokediyor. 

Devletin kaybı olan bu orman ürünlerinin 
miktarı muhakkak ki, yüzbinlerce tonu bulmak
tadır. Burada Devletin anlayış göstermesi aksi 
halde ileride kabule mecbur olacağı bir husus 
vardır. Nasıl ki, gecekondular bir müddet sa
vaştıktan sonra kendilerini cemiyete ve Devlete 
kabul ettirmişlerse orman içi yerleşmesi yapan 
halk da aynı şekilde kendisini cemiyete ve Dev
lete kabul ettirecektir. Ama ortada ziyan olan 
ormanın telâfisi de mümkün olmıyacaktır. Eğer 
sulu vadi ve eteklerde sulanabilen bozuk orman 
sahalarını halk lehine feda edemezsek ormanın 
mütemadiyen küçüldüğünü göreceğiz ve yap
tığımız kanunlarla beraber bugünkü Anayasa
mıza aykırı bir durum yaratacağız. Ormanların 
usulsüz müdahalelerden korunabilmeleri için yi

ne İkinci Beş Yıllık Plânda motorlu vasıtalarla 
ve ateşli silâhlarla mücehhez muhafaza memur
ları tarafından kontrolün artırılması tavsiye 
edilmektedir ki ve Hükümetin de benimsediği 
bu tavsiyeye biz iştirak etmiyoruz. Her şeyden 
önce 9 milyon orman içi köylüsünün yaşama 
hakkını tanıyarak iktisadi zorunluluklarını hal
letmeden hiçbir kontrol fayda vermez bu iktisa
di güçlenmeyi yapmadıkça değil bütün orman 
memurları Devletin yüzbinleri bulan tüm kad
rosu toplansa ve hepsi ağaç bekçisi olsa halkın 
yaşama hakkı tanınmadıkça tahribat asla ön-
lenemiyecektir. 

Bu tenkidleri yaparken yetkilerimizle yete
neklerimizi birbirine karıştırmadığımızı bilhassa 
kelimelerin seçilişinde ve fikirlerin tartışılma
sında buna dikkat ettiğimizi sanıyorum. 

Bu vesile ile 1969 yılı Bütçesinin değerli Dev
let Orman işletmesi teşkilâtı vasıtasiyle Devlete 
ve Türk Milletine hayırlı olması dileği ile Yü
ce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (CHP. sırala
rından alkışlar) 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, sayın konuşmacı çok acele ko
nuştu ama bir cümlesinin tavzih edilmesini is
tirham edeceğim. Konuşmasında bir ara bah
settiler. 6831 sayılı Kanun art düşünceli politi
kacıların elinde diye bir tâbir kullandılar. Be
nim kanaatime göre bir politikacı hiçbir zaman 
art düşünceli değildir. Ama bir politikacı yanlış 
volda olabilir. Art düşünceli politikacılardan 
kimi kaydettiğini açıklamasını rica edeceğim. 

LÛTPÎ BİLGEN (İçel) — Benim cümlelerim 
içinde anlasılmıyacak hiçbir taraf yoktur. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Beyefendi, o kadar süratli konuştunuz ki... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan da 
bana o kadar az zaman verdiler ki. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakikadan fazla 
söz vermeme imkân yok, çok rica ederim. 

Sayın Salâhattin özgür, zatıâliniz usul hak
kında görüşmek istiyorsunuz. Buyurunuz. 

SALÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Efen
dim, gecenin geç saatinde vaktinizi almamak, 
zaten fazla konuşmaların aleyhinde bulunmak 
üzere kürsüyü işgal etmiş bulunuyorum. Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğün 58 nci maddesine 
göre bütçe müzakerelerinde Senatonun almış 
olduğu bir karan, tatbik etmektedir. Ve birkaç 

— 451 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 3 

gündür de bu kararın tatbikatından gruplara 
ikinci defa söz verilmemesi hususunda münaka
şalar olmaktadır. Sayın Başkan ve Başkanlık 
Divanı bu görüşmelerdeki sınırlandırmayı yal
nız Cumhuriyet Senatosu üyelerine tatbik et
mekte, sayın bakanlara böyle bir tatbikatı uy
gulamamaktadır. Evet, buradaki görüşmeler 
çok kifayetli oluyor, ama bir de Anayasa hük
mümüz var ki bütçenin çok kısa bir zamanda, 
10 günlük bir zamanda çıkarılması lâzımgeliyor. 
Bakanlarımız evet ne kadar konuşsalar belki ye
tişmez, onların da bu kaide içerisine uymaları 
lâzımgeliyor. Demek ki şuradan bir netice çıkı
yor. Almış olduğumuz kararlar samimî olmuyor. 
Yalnız Parlâmento üyelerine tatbik ediliyor, Hü
kümete tatbik edilmiyor. Dolayısiyle Senato
nun almış olduğu kararın samimî olmadığı ve 
gruplar adına tekrar söz istiyenlerin bu husus
ta haklan olduğu kanaatini bize vermektedir. 
Bu hususu böylece burada tesbit etmek istiyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgür, buradaki yakılan 
müzakerelerde yapılan tatbikat ne içtüzüğe ay
kırıdır, ne de verilmiş hüküm ve kararlara ay
kırıdır. Müzakeresini yaptığımız bütçedir. Bu 
bütçenin 10 gün gibi kısa bir zaman içerisinde 
mutlaka bitmesi lâzımdır. Danışma Kurulu da 
içtüzüğün hükümleri içerisindedir. Danışma Ku
rulunca verilmiş olan hüküm ve karar Yüksek 
Heyete arz edilir ve tasvibedildikten sonra o ka
rar mutadır. O kararda yalnız konuşmacıların 
bunlardan grup sözcüleri ile şahısları adına ko
nuşanların konuşmaları tahdidedilmiştir. Bu 
Yüksek Heyetin vermiş olduğu hüküm ve ka
rarla tesbit edilmiştir, içtüzüğün bir diğer 
hükmü daha vardır. 61 nci maddesi. Orada cari 
olan durum değiştirilmemiş. Yani bakanlara 
tahdidat yapılmamış. O tüzükte olduğu gibi kal
mıştır. E£er Danışma Kurulunun kararında ba
kanlar hakkında da böyle bir hüküm olsaydı hiç 
şüühe yok ki o da tatbik edilecekti. Bu sebeple 
içtüzüğe aykırı her hangi bir şey yoktur. Tat
bikat yerindedir, doğrudur. 

SFJ.ÂHATTIN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, şayet bu söyledikleriniz doğru olur, 
bakanlara hudutsuz bir konuşma verilmiş olur
sa gruplara ve kişilere verilmiş olan tahdidin, 
ki bunun amacı bütçeyi zamanında yetiştirmek
tir, fiilen ihlâl edildiği görülmüş olur. 

BAŞKAN — Bunu Heyeti Umumiyenizin 
takdir etmesi lâzımgelir. Bu takdirde Heyeti 
Umumiye buna da hâkimdir. Eğer böyle bir şey 
isteniyorsa bir önerge verilir, Heyeti Umumiye 
bunun üzerinde durur. Nitekim ben Sayın Ba
kana niye fazla konuşuyorsun, neye eksik konu
şuyorsun demeye muktedir değilim. Çünkü iç
tüzüğün âmir hükmüne riayet etmeye mecbu
rum. Gayet tabiî. Efendim. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 - TARIM BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12 000 
edenler... 

edilmiştir. 
317 065 998 

edenler... 
edilmiştir. 

29 264 238 
edenler... 

edilmiştir. 
65 874 467 

edenler... 
edilmiştir. 

41 444 711 
edenler... 

edilmiştir. 
18 590 740 

edenler... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 33 444 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 283 977 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
lan ve onarımlan 99 406 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 4 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 15 119 094 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 32 349 829 

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

34.000 Malî transferler 2 135 842 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosval transferler 7 479 396 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

13. — Devlet. Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/947) (S. Sayısı : 
1167) (1) 

1969 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu rapo
runun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmasını arzu edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 10 465 324 lira, 

(1) 1167 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 55 000 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 287 899 lira ki, 
toplam olarak 65 756 223 lira ödenek veril
miştir. 

Bölüm Lira 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 9 847 521 

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

13.000 Yönetim giderleri 284 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 201 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 124 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 300 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 39 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 11 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 5 101 

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

35.000 Sosyal transferler 257 347 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuta

rak cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz edece
ğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 65 756 223 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B/2 — Vergi dışı gelirler 

Bölüm Lira 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı 10 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 56 223 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 55 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveliyle bir

likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1969 bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

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 cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

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

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 1969 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
y'Hav borçları^ Tna^desine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — Gider bölümlerimden yarçüacak 
harcamalar ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu bütçe açık oya arz edilecektir. 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet 
Senatosu T/948) (S. Sayısı : 1174) (1) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu rapo
runun okunup okunmamasını oylarınıza arz edi
yorum. Okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüsünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 109 999 385 lira. yatırım har
camaları inin (A/2) işaretli cetvelde îrösterildiği 
üzere 66 065 000 lira. sermave teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üsere 4 062 194 lira ki. toplam ola
rak 180 126 579 lira ödenek verilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 93 368 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 643 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000^ Hizmet giderleri 9 734 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 323 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 930 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1174 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm Lira 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 27 023 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük «onarım 
giderleri 34 138 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, . teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 4 903 500 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 850 911 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 245 126 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 776 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1 i tekrar okutuyorum. _ 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

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

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 180 126 579 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 
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Bölüm Lira 

B - CETVELİ 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 Kurumlar hasılatı 175 126 577 
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 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılın
da da devam olunur. 

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

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

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 şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 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 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1937 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçlan) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
l^r) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Ka,bul 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 arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sa
yılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1969 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 456 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 4 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1S69 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

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

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermaye müesseselerinde ça
lışan ve atanmaları Orman Genel Müdürlüğün
ce yapılan Muhasebe Müdür ve Yardımcılarına, 
Sayman, Sayman yardımcıları ve sayman adı
na re'sen ödeme yapan Sayman mutemetlerine, 
daire tahsilatını yapan veznedar ile veznedar 
yardımcısı sıfatiyle vazife gören kâtip mute
metlere, Merkez Levazım Müdürü ile Ayniyat 
Muharibine 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler 
dairesinde kasa tazminatı ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Kanununun 38 nci maddesi gereğince 
1969 malî yılı içinde (D) cetveli personeline 
tüdavi ve cenaze giderleri ödenmesi kabul edil
mektedir. Hazırlanmış olan 1969 Bütçe tasa
rısında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünde halen çalışmakta bulunan 2 671 aded 
(D) cetveli personeli için ödenek konulmamış
tır. Bütçe ve Plân Komisyonunda bu husus 
kabul edilmiş ve kanun tasarısına konulmuş bu
lunduğuna göre Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün 12,340 nci tedavi ve cenaze gi
derleri maddesine 405 aded aslî maaşlı memur
lar için konulmuş bulunan 40 bin liranın kâfi 
gelmiyeceği muhakkaktır. (D) cetveli perso
neline bahis konusu masrafların ödenebilmesi 
için 15.776 nci maddeden 200 bin liranın düşü
lerek 12,340 nci maddeye ilâvesi ile bu madde 
ödeneninin 240 bin liraya yükseltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Manisa 
Ruhi Tunakan Oral Karaosmanoğlu ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim şimdi bu önergeye 
komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HURİ ERO-
ĞAN (istanbul Milletvekili) — iştirak etmiyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.,. Katılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim değişiklik önergesine 
Hükümet ve Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümleri okuyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1969 yılında 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim buraJda 13 ncü mad
dede «Bu kanun 1 Mart 1969 yılında yürürlüğe 
girer» diyor. Komisyon bunu tarihinde girer 
olaraktan mı düzeltelim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-
ĞAN (istanbul Millet vekili) — Evet. 

BAŞKAN — Tarihinde olarak düzeltilmiş
tir. 

Maddeyi, bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kamul 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. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
1989 yılı Bütçesi de yine açık oya arz edilecek
tir. 

A) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

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

(Bölüm 12.000 ile ilgili bir önerge okundu.) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm' Lira 

12.000 Personel giderleri 29 097 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 929 203 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 273 287 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 5 952 868 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 823 177 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makma, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 159 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSRER 
HARCAMALARI 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve Satınal-
ma!ar 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 500 000 

Bölüm Lira 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 138 897 

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

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

36.000 Borç ödemeleri 4 550 

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

Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümünün müza
kereleri nihayetlenmiştir. Tarım Bakanlığı 
Bütçesinin Tarım Bakanlığına ve Büyük Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Efendim 10 dakikalık bir ara verelim mi? 
(Verelim sesleri).. Saat bire on kala toplanmak 
üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 00,40 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 00,50 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

(1) 1162 ve 1162 ye ek basmayazı 28.1.1969 
tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Ö) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
15. •— Devlet Hava Meydanları İşletme Ge

nel- Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, (Millet 
Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) 
(S. Sayısı : 1165) (2) 

(2) 1165 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

— 458 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının bütçe
sinin müzakeresine bağlıyoruz. Bu bütçenin tü
mü ûsarindo grupları adına söz alan sayın sena
törlerin isimlerini okuyorum: 0. H. P. Grupu 
adına Sayın Çağatay, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Earakapıeı, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Tunçkanat, A. P. Grupu adına Sa
yın Arıburun. Söz C, H. P. Grupu adına Sayın 
Çağatay indir. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Baş
kan, benim yerime yine gmpımuz arkadaşların
dan Sayın Ekrem özden Bey konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Özden. 

G. H. P. GRUPU ADINA EKEEM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan,. Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı 
ve ona bağlı İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devlet Hava Meydanları üzerindeki C. H. P. 
Senato Grupunun görüşlerini yüksek huzuru
nuzda kısaca arz etmeye çalışacağım. 

24 senelik bir Kanunla idare edilmekte olan 
Ulaştırma Bakanlığına ait tenkidlere geçmeden 
evvel, Kuruluş Kanununun hâlâ çıkmamış olma
sını esefle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 
Filhakika halen mer'i olan 4770 sayılı ve 27 Ha
ziran 1945 tarihli Kanun yerine yeni bir mevzu
atın iktidar tarafından bu ana kadar Meclisler
den çıkarılmamış olması bu Bakanlığın aksak 
ve verimsiz yürümesine sebebiyet vermiştir. 

Bir kısmı Devlet teşekkülü, bir kısmı ano
nim ortaklık haline gelmiş müesseseler bu Ba
kanlık camiasmda toplanmış bulunmaktadır. 
Maalesef bunların esaslı bir şekilde inkişafı ve 
murakabesi için gereken kanuni yetkiler Bakan
lıkta mevcııdolmadığmdan, bu müesseselerin 
daha çok verimli, daha çok memlekete yararlı 
olmaları temin edilememektedir. Bundan başka 
Telsiz Kanunu, Denizde Mal ve Can Koruma, 
Serbest Liman Bölgesi, Posta Tasarruf Sandık
ları, P. T. T. Kuruluş Kanunu, Demiryolları 
Nakliyatı ve Kara Ulaştırma Kanunu, T. O. D. 
D. Kuruluş Kanunu, Hava Seferleri Kanunu, 
Deniz Sektörüne ait reorganizasyon kanun ta
sarılarının şimdiye kadar çıkmaması ayrıca 
üzüntüyü muciptir. 

Bakanlığa bağlı ilgili teşekküllere gelince 
bunlar: ICatoıa bütçeli Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, iktisadi Devlet Te-

Efe.:-., . 

sekkülü olan PTT Gene! Müdürlüğü, iktisadi 
Devlet Teşekkülü T. O. D. D. Genel Müdür
lüğü, İktisadi Devlet Teşekkülü Denizcilik Ban
kası G-snel Müdürlüğü, İktisadi Devlet Teşek
külü Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel 
Müdürlüğü ve bir anonim ortaklık olan Türk 
Havayolları Genel Müdürlüğü. 

Yüksek Denizcilik Okulu: Kaptan Hamit Na
ci tarafından 1909 da özel olarak kurulan «Millî 
Ticareti Bahriye, Kaptan ve Çarkçı Mektebi Âli
si» bilâhara 1928 de İktisat ve Ticaret Vekâleti
ne bağlanmıştır. Bugün Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı olarak okula lise mezunları alınmakta 
olup 4 yıllık tahsile tabi tutulmaktadır. Oku
lun ikinci Beş Yıllık Plâna uygun olarak Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanmasını ve güverte, 
malana kısımlarından gayrı, gemi inşaat kısmı
nın da açılmağını temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 
ve ona bağlı teşekküllere genel olarak bütçeden 
ayrılan ödenek azdır. Memleket ekonomisinde 
önemli rol oynıyan ve ulaştırma sektörünü tan
zim ve murakabe eden, can ve mal güvenliği ile 
ilgili hizmetleri ifa ve milletlerarası münasebet 
ve anlatmaları yürüten, Ulaştırma Bakanlığına 
bu bütçe ile geniş imkânlar verilmediğini müşa-
hade etmekteyiz. Karma Bütçe Komisyonu ra
porunu tanzim eden arkadaşların da görüşleri 
bu yöndedir. Hükümetin, Ulaştırma işlerine 
önem vermemesini yatırımları samanında ele al
mamasını hattâ yatırım harcamalarında kısın
tılar yapmasını doğru bulmuyoruz. Şimdi Ba
kanlık bütçesi içinde mütalâa edilen müesseseler 
hakkındaki partimizin görüşlerini arz edeceğim. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğü : 

Çok değerli senatörler, 
5842 sayılı Kanunla teşekkül eden (Denizci

lik Bankası Türk A. Ortaklığı 440 sayılı Kanu
nun neşri üzerine bu Kanunun bâzı maddeleri
ne uyan bu Ortaklık halen hukukî hüviyetinin 
katı olarak ne olduğu belli olmıyacak şekilde 
faaliyet göstermektedir, Banka, Türk ekono
misinin denizcilik bölümünde çok önemli bir gö
rev almış bulunuyor. 

Ancak, Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığının malî gücü, maalesef görevlerini 
yerine getiremiyecek kadar periıan bir halde
dir. Şöyle ki: 
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Bankanın iç borçları : . 
Devlet Yatırım Bankasına 763 milyon küsur 

lira, 
T. C. Merkez Bankasına 4 milyon küsur lira, 
Kambiyo hesaplarında Maliye Bakanlığına j 

64 milyon küsur lira, 
Petrol Ofisine müterakim borç 11 milyon kü

sur lira, 
T. C. Emekli Sandığına 19 milyon küsur li

ra. 
Bankanın dış borçlarına da gelince, 59 mil- I 

yon 196 bin 742 liradır. Bankanın alacakları ise I 
muhtelif müesseselerden 151 milyon liradır. Şu 
hale göre bu borçlara yetecek faizler haricolmak 
üzere Bankanın borcu ile alacağı karşılaştıkta 
850 milyon lira açık vardır. 

Bu açığın ne surette ve ne şekilde kapatıla- I 
cağını ve bankanın bu felâketli durumdan nasıl 
kurtulacağını anlamak çok güçtür. Banka bu I 
halde iken hâlâ siyasi sebeplerle bâzı müessese
lerle yaptığı iştiraklerden kendisini bir türlü 
kurtaramamıştır. 57 milyon 400 bin lira tutan 
bu iştiraklerden biran evvel sıyrılması, parasını 
bu müesseselerden geri alması temenniye şayan
dır. Banka, 1967 bilançosunu 14 milyon küsur 
lira zararla kapatmıştır. Bankanın ayrıca 1968 I 
senesi 6 aylık fülî ve 6 aylık tahminî rakamlara I 
göre de 836 milyon 71 bin gidere karşı 813 mil
yon 952 bin lira gelir ve kâr olduğu ve netice-
ten 52 milyon 119 bin 911 lira zararla kapanaca
ğı anlaşılmaktadır. 1969 bütçesine gelince; yi
ne rapora göre önümüzdeki senenin 39 milyon 
678 bin lira zararla kapanacağı tahmin olun
muştur. 

Yalova Kaplıcaları : 
Hazine malı olup işletme hakkı 3653 nolu 

Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilmiş, şifalı suları ile meşhur olan Yalova 
Kaplıcaları bütün tesisleri ile 27 . 5 . 1957 tari
hinde seneliği 30 bin liradan Denizcilik Banka
sına kiralanmıştır. Çeşitli otellerinde 274 oda 
ve 518 yatağı ihtiva eden bu tesislerin her sene 
zarar ettiği ve seneden seneye personel ilâvesi 
olduğu görülmektedir. 1968 senesi 11 aylık za
rarı da 924 bin 413 lira 94 kuruştur. Her sene 
bu işletme hakkında bâzı temennilerde bulunu
yoruz. Hükümetin bunları nazara almasını is
tiyoruz. Tenkidler ele alınmadığından Banka
nın zararı tevali edip gitmektedir. Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Şirketinin daha ziyade J 

halka yararlı bir müessese olması zarar ve ziyan
larının kısmen ortadan kalkması için Bütçe 
Komisyonu raporunun buna dair temennilerine 
katıldığımızı ifade etmek isteriz. Orta Köy'de 
yapılan istinat duvarlarından sonra hastane in
şaatı mümkün olamıyacağma göre bu tesisin, 
hemen elden çıkarılarak paranın sermayeye it
hali icabetmektedir. istanbul ve izmir Beledi-
yesindeki paraların biran evvel tahsil olunması
nı ve kanuni durumda tadilât icrası ile istimlâk 
paralarının Bankaya da yatırılmasının temini, 
Truva gemisinden kış mevsiminde de istifade 
olunması, limanlarla ilgili hizmetlerin bir elde 
toplanması temin olunmalıdır. 

Denizcilik Bankası Denizcilik Nakliyatı T. 
A. O. Genel Müdürlüğü : 

Muhterem senatörler, 5842 sayılı Kanunun 
taradığı yetkiye istinaden 110 milyon nominal 
sermaye ile 18 Haziran 1955 te kurulan Deniz
cilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk Anonim Or
taklığı, 440 sayılı Kanunun kapsamı içinde mü
talâa olunmuş ise de, bütün temennilerimize 
rağmen, kuruluş kanunu hâlâ çıkarılmamıştır. 
İç ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve in
san nakliyatı yapmak, acentalık işleriyle uğraş
mak ve bunlarla ilgili sair teşebbüslerde bulun
mak görevi üzerine verilen müessesenin teşkilâ
tı Genel Müdürlükle beraber 12 müdürlüğü ih
tiva etmektedir. Müesseseye 1955 te gemi ola
rak aynî sermaye ile konulmuş, döner sermaye 
vas'edilmemiştir. Şirket 1952 ye kadar kâr et
tiği halde 70 sayılı tebliğ ile deniz ticaretinin li-
bere edilmesi üzerine himaye tedbirleri kalktı
ğından bu yıldan itibaren zarar seneden seneye 
artarak kabarmıştır. Müessesenin borç durumu 
339 297 000 liradır. 1969 da da çeşitli yerlere 
39 733 000 lira borç ödenecektir. Ortaklıkta 
halen 28 aded şilep ve 5 aded tanker vardır. Bu 
gemilerden rantabilitelerini kaybetmiş Bolu, Sa
karya ve Kayseri gemileri hâlâ satılamamıştır. 
Bunun sebebi malûm değildir. Senelerden beri 
yaptığımız ısrarlı görüşmelerimize rağmen bu 
gemilerin hâlâ elden çıkarılmamasını hoş gör
mek mümkün değildir. Filoya mensup gemilerin 
ekserisi yaşlarını doldurmuştur. Bu gemilerin 
yenileriyle değiştirilmesi kaçınılmaz bir hal al
mıştır. Bu itibarla İşletmede yeni bir hamleye 
ihtiyaç vardır. Gemlik tankerinin dış memle
ketlerde çalıştırılması, doğrudur. Şileplerimizin 
memlekete döviz sağladığı da muhakkaktır. An-

— 460 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 4 

cak navlunların beynelmilel konferanslarla mu
ayyen olması fazla kâr teminine imkân verme
mekte ve elimizdeki eski gemilerle rekabet ya
pılması mümkün olamamaktadır. Müessesenin 
1969 yatırım teklifleri tutarı 122 287 000 lira
dır. Bu yatırımların ne ile temin edileceği meç
huldür. Müessese senelerce daima zarar etmiş
tir. Bu zarar 1969 da da devam edecektir. 

Ortaklığın ne içerde, ne de dışarda şilep ve-
sair gemi yaptırabileceğine inanamıyoruz. 831 
milyon küsur proje tutarının 1969 da 188 küsur 
milyon lirasının nasıl tahakkuk edeceğini de bir 
türlü anlayamıyoruz. Sayın Bakan ve ilgililer 
şifahi malûmat verirlerse memnun kalacağız. 
Kıymetli senatörler, Müessese, çeşitli te
şekküllere her sene borçlara mukabil 15 milyon 
lira faiz ödemektedir. Emekli Sandığına ve 
Denizcilik Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
suretiyle şirketin faizlerden kurtulmasının te
mini ve hassaten sermayesinin tezyidi şarttır. 
Resmî sektöre ait malların şirkete ait gemiler
le naklinin temini de haylice bir mevzudur. 

T. C. Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğü : 

Kıymetli senatörler, 1042 sayılı Kanunla 
1927 yılında kurulmuş olan bu işletme 1953 e 
kadar mülhak bütçe ile faaliyet göstermiş, bi-
lâhara 6168 sayılı Kanunla iktisadi Devlet Te
şekkülü hüviyetini almıştır. Bundan sonra da 
440 sayılı Kanunla bu durum teyidedilmiştir. 
Geçen senelerde de arz ettiğimiz gibi işletmenin 
malî durumunu bir türlü düzeltmek kabil ola
mamış, birçok borç ve mükellefiyetlerden kur
tulamamıştır. Borçlar 1968 de de diğer senele
re göre artmıştır. 1953 yılında İktisadi Devlet 
Teşekkülü hüviyetini iktisabederken hat, mu
harrik ve müteharrik edevatın işletmecilik şart
larına uymaması ve modern demiryolculuğu 
işletmeciliğinin gerektirdiği yatırımların zama
nında yapılmaması, müessesenin bu hale düş
mesine sebebiyet verdiği aşikârdır. Her ne ka
dar demiryolları işletmelerinin ingiltere, Al
manya, Fransa ve italya'da daima zarar ettik
leri bilinen bir mevzu ise de personel fazlalığı, 
işletmenin bir türlü modern bir hale getiril
memiş olması dolayısiyle, T. C. Devlet Demir
yolları işletmesini malî bakımdan (normal za
rarlı olma vaziyetine sokmak) kabü olamamış
tır. Devlet Demiryolları ile Karayolları arasın

daki eşit şartlar hâlâ yaratılamamıştır. Devlet 
Demiryolları uzun yıllar Taşıma Vergi ödediği 
ve sosyal yardım yaptığı halde Karayollarında 
taşıma yapan özel ve tüzel kişiler böyle bir ver
gi ile ve yardımla mükellef değillerdir, A. P. 
iktidarının bu adaletsizliğe bugüne kadar bir 
çare bulamamış olmasını esefle karşıladığımızı 
ifade etmek isteriz. 

Haydarpaşa - Arifiye arasındaki ikinci de
miryolu inşaatının uzun sürmesi dolayısiyle bu 
çalışmaların hızlandırılmasına dair geçen sene
lere ait temennilerimiz nazara adınmamıştır. 
Halkın tren kalkış ve varış saatlerine dair iti
razları ve şikâyetleri hâlâ tevali etmektedir. 
Bu İstırap hâlâ dindirilememiştir. Her ne ka
dar raporda Doğu seferlerinin iyi bir hale ge
tirildiği iddia edilmekte ise de bu ifade haki
katlere aykırıdır. Doğu seferleri hâlâ çok müh
mel bir haldedir. Bu sene Doğuda yaptığımız 
tetkik seyahatimizde de yaMnen görmüş bulu
nuyoruz. Bilhassa burada işliyen restoranlar 
çok fenadır, vagonlar haraptır. Yolcu trenle
rinde mütemadiyen bilet kontrolü balkımızı bi
zar etmektedir. 

İdarenin evden eve eşya nakli işine girişilmesi
ni hayretle karşılıyoruz. Şüphe yok ki, bu faa
liyet halkın yararınadır. Ama demiryollarının 
vazifesi haricinde olsa gerektir, idare, demir
yolları üzerindeki eşya ve insan naklini istenen 
süratle ve modern anlayışa uygun bir şekilde 
yapamazken bu işe atılmasını bir fantazi telâk
ki ediyoruz. 

İşletmenin komşu devletlere kendi imâl et
tiği vagonları satmasını memnunlukla karşıla
dığımızı ifade etmek isteriz. Yeni kurulduğunu 
raporlardan anladığımız inceleme ve düzenle
me grupunun faaliyete geçirilmesini de gönül 
ferahlığı ile karşıladık. Ancak bu etütlerin es
kiden olduğu gibi kâğıt üzerinde kalmamasını 
temenni ederiz. 

İşletmenin bütün kuvvetiyle dizelizasyon ve 
elektrifikasyon süratle tatbik mevkiine konul
duğu takdirde aksaklıkların giderileceğine ina
nıyoruz. Bu sebeple idarenin bu mühim konu
yu ihmal etmeden ele almasını temenniye şayan 
görüyoruz. Bütün bu aksaklıklara rağmen T. 
C. Devlet Demiryollarında çalışan fedakâr ve 
feragıatkâr âmir, memur, müstahdem ve işçile
rimizin ciddî olarak vazife gördüklerinden, 
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şükrana lâyık hizmetlerini burada Türk Milleti 
önünde öğmeyi ve takdir hislerimizi arz etme
yi vazife biliriz. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğü 
Kıymetli senatörler, 
Türkiye'mizin posta, telgraf, telefon ve sair 

haberleşme işlerini yüzyıldan fazla bir zaman
dan beri görmekte olan PTT işletme Genel Mü
dürlüğü 1953 te 6145 sayılı Kanunla ve 300 
milyon lira sermaye ile Kamu İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelmiş ve 440 sayılı yasa ile 
de bu durumu tesbit olunmuştur. 16 bölge, 3 te
lefon başmüdürlüğü, bir sanatoryum ve hasta
ne, bir fabrika, bir atelye, bir araştırma lâbo-
ratuvarı ve iki genel depodan ibaret olan bu 
işletme elinden gelen gayreti sarf ederek ken
disine düşen görevleri yerine getirmeye çalış
maktadır. 

Bugün Türkiye'de, postaya verilen mektup
ların en kısa zamanda gönderilenin eline geç
mesi hâlâ mühim bir konu olmaktan çıkama
mıştır. Şehir içindeki mektupların kısa zaman
da dağıtılamadığı, bilhassa büyük şehirlerde 
mahalleden mahalleye mektupların iki - üç gün
de gittiği muhakkaktır. Geçen senelerdeki te
mennilerimizi burada tekrarlıyoruz, idarenin bu 
işi en kısa zamanda halletmesini arzuluyoruz. 

Muhterem senatörler, PTT işletmesinin tel
graf işlerine gelince: Telgraf muhaberatı 
da - mektuplarda olduğu gibi - istenen mâkul 
sürate ve ileri memleketlerde görülen intizama 
girmiş değildir. İşletme bu yüzden halka za
rar vermektedir. Telgraf servislerinde vâki te
ehhürlerin giderilmesi, telem tesislerinin geniş
letilmesi ile nisbeten kabil olacağı kanaatini 
muhafaza ediyoruz. 

Telefon işleri : 

İstanbul Ümraniye'de 10 . 7 . 1967 tarihinde 
temeli atılan otomatik santral ve telefon fab
rikası istenen tarihte imalâta geçmiş, 30 bini 
mütecaviz otomatik telefon makinası imal ede
rek, PTT Genel Müdürlüğüne teslim etmiştir. 
Bunu sevinçle karşılıyoruz. Ayrıca Gaziantep, 
Eskişehir ve İzmit telefon santrallerinin ge
nişletilmesi de takdire değer hizmetlerdendir. 
Bununla ber?vber İstanbul'da hâlâ 8 - 9 bin li
raya telefon satışlarının devam ettiği bir va
kıadır. 

Şehir içi telekominikasyon projesinin tahak
kuku için yapılan faaliyetin artırılması temen
niye şayandır. Ankara - İzmir - İstanbul vs 
Edirne'ye kadar uzanan 1 800 kanallı radyo-
liı?g projesinin de biran evvel ikmal ve tatbi
kini gönülden arzulamaktayız. 2 000 hatlık 
otomatik teleks santralinin kurulması 'büyük 
bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Posta Tasarruf Sandığı Kanunu, Telsiz Ka
nunu ve kuruluş kanun taasnlarmın biran ev
vel kanunlaşmaları için bakanlığın çaba gös
termesi lâzımdır. İşletmenin bakanlıklardan 
267 milyon lira alacağı vardır. Bu rakam sene
den seneye artmaktadır. Bunun ya bir kanunla 
ortadan kaldırılması veya kesin emirler veri
lerek borcun ödenmesini temin etmek Bakan
la ••, Kuruluna ait bir vazifedir. Ankara ile İs
tanbul arasındaki telefon konuşmalarından me
murların talipleri âdeta (acele mükâleme) is-
temiye icbar eden tavır ve hareketleri çok çir
kin ve kamu hizmetleri fikrine yaraşır bir dav
ranış değildir. Bu serviste çalışanların daha na
zik, daha terbiyeli olmalarına dikkat edilmesini 
tavsiyeye rayan görüyorum. İşletmenin hâtıra 
pullarının basılmasında geçen senelerdeki tav
siyelerimizi nasarı dikkate oldığından dolayı 
takdirlerimizi bildirmek isteriz. Burada Türk 
posta pullan kolleksiyonunun eski değerine 
çıkması için gereken çalışmaların da yapılma
sını temenni etmekten kendimizi alamıyoruz. 
Son günlerde edindiğimiz bir bilgi hakkında 
'Sp.yın Bakandan malûmat rica ediyoruz, PTT 
büyük şehirlerin telefon rehberi tabını hiç lü
zum ve zaruret olmadan ilci defa tehir etmiş. Bu 
ihale üçüncü defa Martta yapılacaktır. Bir şah
sın bu tehirlerde rol oynadığı iddia ediliyor. 
Bakanın bu kürsüden büyük masraflara yol 
açan bu tehirlerin sebeplerini anlatmasını rica 
ediyoruz. 

PTT idaresi kendi memurlarına sosyal yar
dım ve lojman temini husununda gayretli gö
rünmüyor. Kâr eden bir müessesemi! bilhassa 
az maaş alan küçük memur ve hizmetlilere sos
yal yardımı esirgememesi ve bunlara lojman te
min etmesi yerinde bir hareket olurdu. 

Bilhassa son senelerde bu müesseseyi Devle
te yük olmaktan kurtarıp daima kâr getiren 
bir işletme haline sokan Genel Mülür, âmir, 
memur ve işçilerimizi gayretli çalışmalarından 
dolayı tebrik etmeyi vazife biliriz. 

— 462 — 



0. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 4 

Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü 
Asia senatörler, 60 milyon lira itibari ser-

nıay a ile yerli ve yabancı hissedarların iştirak-
Isriyle 1953 yılmda 6823 sayılı Kanunla kuru
lan Türk Hava Yolları A. O. na ait görüşleri
mizi ayrıca yüksek •huzurunuzda arz etmek is
te: is. 

Türk Hava Yollarının halen sermayesi 200 
milyon liraya çıkarılmıştır. Bu sermaye tezyidi 
işletmeye canlılık vermiştir. Türk Hava Yolla
rının 1988 itibariyle personel mevcudu 1961 
olup bunun 257 si uçucu, 901 idareci, 442 si tek
nisyen bakiyesi işçi ve müstahdem ve kara per
soneli olduğu anlaşılmaktadır. Türk Hava Yol
ları ilk kuruluşundan itibaren taşıma kapasite
si nisbeti daima artmış ve halkımız bu müesse
seye itibar göstermiştir. Filhakika semalarımız
da Türk Hava Yollan göründüğünden bu gü
ne kadar, hamdolstm, büyük bir kazaya şa-hi-
dolmadık. Son kaza da gayet güzel bir şekilde 
atlatılmıştır. Bunu öğünerek söylemek isterim. 
Demek ki, bu müessesede çalışanlar ciddî ve 
dikkatli bir mesai göstermişlerdir. 

Geem senelerde filonun jetleştirilmesi hu
susu üzerinde ısrarla durmuştuk. Memnunluk
la gördük ki, temenniler nazara alınarak dış 
hatları için iki jet uçağı servise konmuştur. 
Bunun iç hatlara da yakın zamanda teşmilini 
talebederis, - 1963 senesinde 27 milyon lira za
rar, 1964 de bu zarar 18 milyon küsur liraya 
inmiş, 1985 senesinde 6 küsur milyon lira za
rar olmuştur. 1903 senesinde ise bilanço 2 mil
yon lira kârla kapanmıştır. Bundan sonra 1967 
ele 4 milyon lira zarar olmuştur. 1968 senesinde 
ise 7 küsur milyon lira zarar olacağı tahmin 
edilmektedir. Geçen senelerdeki, temennilerimi
zi burada tekrarlıyarak ilgililerin dikkat na
zarlarını çekmek isteriz. Müesseseyi her sene 
biraz daha kâra getiren bundan evvelki Genel 
Müdürün hangi sebeplerle ve ne gibi siyasi 
tazyiklerle istifaya mecbur tutulduğunu öğren
mek istiyoruz. 

Türk Havayolları İşletmesinin yabancı ele
manlardan istifade etme metodlarmı önümüz
deki senelerde de devam edilmesinde tam bi? 
isabet olduğunu ifade etmek isteriz. Persone
lin dış ülkelerde eğitime tâbi tutulmasında 
verimli sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Kar
şılıklı hava anlaşmalarına da önem verilme

sini faydalı buluyoruz. Turizm ve Tanıtma 
bakımından uçaklarımızın dış memleketlerde 
sağlıyacağı ilgi önemlidir. Soğutma tertibatı 
olan nakilye uçakları satmalınarak bilhassa 
Arap memleketlerine yaş sebze ve meyva nakli 
konusunun bir programa bağlanmasını tavsi
yeye şayan görüyoruz. Bu müessesede çalı
şan âmir, memur ve müstahdemleri başarılı 
çalışmalarından dolayı bilhassa tebrik etmeyi 
bir görev biliriz. 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydan
ları işletmesi Genel Müdürlüğüne gelince : De
ğerli senatörler; Devlet Hava Meydanları iş
letmesi en son 6686 sayılı Kanunla kurulmuş 
tur. Sivil hava meydanları işletmek, hava tra
fiğini kontrol ve bu yolda cihazlanmak, hava 
meydanlarının bakım ve tamirini yapmak, te
sis ve tevsi işleriyle meşgul olmak, görev ve 
yetkileri bu işletmeye verilmiştir. Malî ta
kati içinde yaptığı fenni faaliyet Avrupa ve 
Amerika'daki büyük hava limanlarındaki teri s 
ve vasıtalara nisbetle pek hafif olduğunu söy
lemek mecburiyetindeyiz. Memleketimizin ge
nişliğine ve vilâyet adedlerine göre modern 
hava meydanlarından mahrum olduğumuzu 
üzülerek söylemek isterim. Genel Müdürlü 
ğün gelişmesi için yetişmiş personele ihtiyacol-
duğu aşikârdır. Bunun için dış memleketlerle 
münasebet kurulmasını tabiî görüyoruz. Yetiş
miş personelin daha fazla ücret veren yabancı 
havayollarına kaymalarına mâni olacak ted
birlerin hâlâ alınmadığını anlıyoruz. Bu me
sele halledilmeden her geçen sene Türkiyemiz 
için ziyan olacaktır. Herhalde yakın bi: 
zamanda personele verilecek tazminat hakkın
daki kanun tasarısının getirilmiş olduğunu gö
receğiz. Yeşilköy hava liman, pist ve yolcu 
tesislerinin tanzimi işi ağır gitmektedir. Bu
nun da biran evvel ikmali için gereken tedbir
lerin hemen alınması lâzımdır. 1972 de servise 
gireceği tahmin edilen terminal binalarının in
şaatı bitinceye kadar muvakkat terminal ilâve 
inşaatı şarttır. 

Jet devri durmadan inkişaf ediyor. Bu ge
lişme nazarı dikkate alınarak meydanların 
buna göre tanzimi gerekir, 15 - 20 seneden beri 
maddi imkânsızlıklar dolayısiyle balalaımyan 
meydanların tamir ve inkişaf çarelerinin düşü
nülmemesi yeni meydanlar açılacağına, Malatya 
Meydanında olduğu gibi bunların harabiyetten 
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dolayı, kapatılmasına teessüfle bakıyoruz. Böy
lece Hükümetin meyd.m temin işlerine önem 
vermediğine işaret etmek isterim. 

Esenboğa Ankara karayolunun uzun za
mandan beri tamir ve ıslahının ele alınmama 
smı da yerinde görümüyoruz. Belediye hudut
ları dışında kalan hava meydanlarında çalışan 
personelin nakil, iskân ve istirahat işleri de 
yolunda ve muntazam değildir. Mülkiyeti Ge
nel Müdürülğün elinde olmıyan meydanların 
hiç olmazsa intifa haklarının Genel Müdürlü
ğe verilmesinin temini zaruridir. Meydanlarda 
doktor ve sıhhat memurları da yok denecek 
derecede azdır. Bunların telâfisine gayret sarf 
edilmesini isteriz. 

Değerli senatörler; Ulaştırma Bakanlığı ve 
ona bağlı işletmeler ile Heva Meydanalrı işlet
mesine mütaallik grupumuz görüşlerinin arzı
na son verirken Bakanlığa ait umumi temen
nilerimizi de yüksek müsaadelerinizle kısaca 
ifade etmek istiyoruz. 

Türkiye'de ucuz, emin ve süratli bir ulaş
tırmaya ihtiyaç meydandadır. Ulaştırma poli
tikasının bu esaslar üzerine oturması şarttır 
Ayrıca sektörler arasındaki eşitsizliği izale 
edecek her türlü kanuni ve hukukî tedbirlen 
almak başlıca halli icabeden meselelerimizdetı-
dir. 

Ulaştırma işlerimizin rasyonel bir hale so
kulabilmesi ve Batı dünyası seviyesine geti
rilebilmesi için alınacak tedbirlerin halkın 
yararına olması kadar işletmelerin zararsız hale 
gelmeleri de gaye ittihaz edilmelidir. Ufak 
gayretlerle büyük zararların önüne geçilece
ğini ümidediyoruz. 

Karayolları taşımacılığı bugünkü keşmekeş 
halinden çıkarılarak ciddî bir düzene sokul
malıdır. Plânın öngördüğü Karayolu taşıma
cılığı ile ilgili bütün görevleri tekelde toplı-
yan (karayolları ulaştırması ve trafik genel 
müdürlüğü) teşkilâtı kurularak Ulaştırma Ba
kanlığına bağlanmasını sağlıyacak kanun tasa
rısının en yakın bir zamanda Meclislere şevki 
temin olunmalıdır. Ulaştırma sektörlerimiz 
arasında bir ahenk de yoktur.. Bunların bir
birini tamamlayıcı bir şekilde çalışmaları lâ
zımdır. işletmelerde sigorta işleri de düzensiz
dir. Bu teşekküllerin bir araya gelerek bir si
gorta şirketi kurmaları çok faydalı olacağı ka
naatini taşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özden 3 dakikanız var. 
O. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 

(Devamla) — Bitti zaten Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli senatörler. 
Sözlerime son vereceğim şu dakikada hepimi

zi ciddî olarak ilgilendiren bir önemli konuya 
temas etmek istiyoruz. 

1969 bütçesi Bütçe Karma Komisyonunda 
müzakeresi yapıldığı sırada Devlet Demiryol
ları İşletmesi üzerinde görüşen bir milletveki
limiz komisyon koridoruna çıktığı vakit bu 
işletmenin Genel Müdürünün tecavüzüne mâruz 
kalmıştır. 

Bu hareketi yasama dokunulmazlığının tabiî 
bir neticesi olan Meclis dokunulmazlığına ağır 
bir tecavüz mahiyetindedir. Bir senatör veya bir 
milletvekili, bir bakanlık veya umum müdürlük
te cereyan eden muayyen bir hâdiseyi dile getir
diği zaman tecavüze mâruz kalacağı düşüncesi
nin içine düşerse, o zaman bu memlekette yasa
ma dokunulmazlığından ve yasama organının 
denetiminden bahsetmek gülünç olur. 

Türkiye'de rejimin büyük felâketlere mâruz 
kaldığı zamanlarda bile milletvekilleri böyle bir 
muamele ile karşılaşmamışlardır. Hâdise hemen 
akabinde Komisyon Başkanlığına intikal ettiril
miştir. Başkan teessürlerini beyan etmiştir. Ay
rıca grupumuz Millet Meclisi Başkanlığına da 
durumu aksettirmiştir. Millet Meclisi Başkanı 
bu müracaatı gereğinin yapılması için Başbaka
na bildirdiğini yazmıştır. Sayın Ulaştırma Baka
nı da Karma Bütçe Komisyonunda bu olayı tas-
vibetmediğini söylemiştir.. 

Ancak, Ulaştırma Bakanının bu haddini bil
mez Genel Müdürüne yapacağı muameleyi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine saygısının belirtisi 
telâkki edeceğiz ve üzerinde İsrarla duracağız. 

Pek değerli senatörler, Ulaştırma Bakanlığı
na ait C. H. P. Senato Grupu görüşlerini arz et
meye çalıştım. Bir kamu hizmeti ifa eden ulaş
tırma sektöründe çalışan bütün hizmetlilere 1969 
Ulaştırma Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni ederim. Grupumuz adına Yüksek He
yetinize en derin saygılarımızı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı, Güven Par
tisi Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım. 
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1969 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Güven Partisi Grupu adına, görüş ve 
temennilerimizi arz edeceğim : Bu konuşmamız
da Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Senato 
ve Meclislerde, yıllarca söylenip tekrar edilen 
hususlara mümkün mertebe yer vermeden kısa
ca, anakonulara değinmek istiyorum. 

Memleketin, ekonomik hayatında ve gelişen 
kalkınma hızı içinde Ulaştırma Bakanlığının 
yurt sathında ve hattâ uluslararası ilişkilerdeki 
büyük önemi cümlenizin malûmudur. Memleke
tin hayatiyeti ve canlılığı bakımından âdeta yur
dun kan daman ve sinir sistemi mesabesinde olan 
bu bakanlığın geçmiş yıllarda bâzı kuruluşların
da göze çarpan atallet ve dumura uğramış hal, 
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde ve hele İkinci 
Beş Yıllık Plân başında gözle görülür, bir faali
yet ve canlılık müşahede edilmeye başlanması 
cidden memleket hayrına sevindirici bir işaret 
olmuştur. 

Bakanlık merkez kuruluşu, Devlet Demiryol
ları, PTT, Denizcilik İşletmesi, Havayolları ve 
diğer kuruluşlariyle ilk yıllardaki inkişafa na
zaran bir hayli yol almış olmasına rağmen yine 
de günün ihtiyaçlarına tam mânasiyfle cevap ve
rir halde olduğu da elbette söylenemez. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır. 

Bütçenin, bütün fasıl ve maddeleri tetkik 
edildikte eski yıllara nazaran her sahada bir ar
tış gösteren rakamlara Taşlanmaktadır. Bu iyi 
bir şeydir. Ancak, önemli hizmeti olan bu Ba
kanlığın çeşitli sebepllerle hâlâ rahat bir çalışma 
düzenine girmediği de bir hakikattir. Evvel
emirde 24 yıllık bir kuruluşu olan bakanlık bün
yesinde ve diğer kuruluşlarında, bugünün tek
nik icaplarını ve artan ihtiyaçlarını karşılıyacak 
bir plân ve yıldan yıla devreden bir yenileme 
hareketi çok ağır işlemektedir. 

Bunda, maddi gücün azlığı ve personel poli
tikasında eski yıllarda tatbik edilen lüzumsuz 
gayretkeşliklerin büyük ölçüde payı vardır. 

Ulaştırma Bakanlığının 1969 Bütçesi Komis
yonda görüşülürken dikkati çeken en mühim 
nokta şöyle hulâsa edilebilir. Bâzı konuşmacılar, 
Ulaştırma Bakanlığının henüz oturmuş ve yer
leşmiş bir politikası olmadığını ileri sürdüler. 
Buna, tam mânasiyle katılmak pek doğru olmaz 
kanaatindeyiz. Zira bu Bakanlığın oturmuş ve 
yerleşmiş bir politikası vardır. Ve olmalıdır. An-
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cak, zaman zaman değişen idarecilerin tutum ve 
zihniyetleri sebebiyle, ulaştırma politikasında 
zikzaklar olduğu da müşahededen kaçmamakta
dır. 

Bakanlığın hizmetleri gerektiği gibi yapması, 
değişen dünya şartlarına uygun ve ihtiyaçların 
vüsat ve önemi ile mütenasip görevi yapabilmesi, 
bâzı yeni kanun tekliflerinin - hazırlanmış olma
sına rağmen - biran evvel çıkarılması artık bir 
zaruret haline gelmiştir. Bunları burada tada-
detmeye lüzum görmüyoruz. 

A. P. iktidarı, 4 yıllık iktidar devresinde bu 
lüzumlu mevzuatı, hazırlamış olmakla beraber, 
bu çalışma temposu henüz ağır gitmektedir. 
Bünyesindeki teşekkülleri, ister özel sektör ku
ruluşları, ister iktisadi Devlet Teşekkülleri ol
sun, kontrol ve murakabe etme durumunda olan 
Bakanlığın evvelemirde bu işi yapabilmesi yani, 
riyazi, katiyet istiyen işlerin günün şartlarına 
uygun bir şekilde yürütmesi bir plân dairesinin 
kurulmasına ihtiyaç gösterdiği aşikârdır. Ayrı
ca, bu kuruluşla sulhda olduğu gibi, bir harb 
vukuunda da memleketin savunmasında, önemli 
olan ulaştırma ve muhaberenin istikbale ait, 
hazırlıkları da tedvin edilmiş olur. 

PTT Genel Müdürlüğü hizmetleri, elimizdeki 
rapora göre, cidden seneden seneye, daha iyiye 
doğru gittiğini göstermektedir. Bu arada Anka
ra'da açılan ve faaliyete geçtiği öğrenilen PTT 
Eğitim Merkezinin bu sahada çok verimli olaca
ğı şüphesizdir. Posta ve telgraf işlerinde çalışan 
ve halen medeni ve sosyal hayatları asgari ölçü
de, düzenlenmemiş olan, posta dağıtıcıları, hat 
bakıcıları ve diğer az maaşlı personelin durumu 
üzerinde bakanlığın dikkat nazarını çekmek ye
rinde olacaktır. Zira, bu sahada çalışan persone
lin büyük emek ve hizmetleri inkâr edilemez. 
Ayrıca, İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu için, 
diğer memurlara tatbik edilen, Avans Kanunun
dan bunların hariç tutulması, cidden yanlış ve 
üzücü bir keyfiyet olmuştur. 

PTT Genel Müdürlüğü mensuplarının mem
leketin haberleşme işlerindeki, faaliyetleri, ve 
feragatkâr çalışmaları cidden övülmeye değer. 
Ve bunun istikbale matuf daha iyi gelişmesi, ve 
inkişafı temenni olunur. 

Muhterem arkadaşlar, 

DDY Genel Müdürlüğüne gelince : 
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Grimden güne bir ihtiyaç ve memleket ölçü
sünde büyük önemi olduğu anlaşılan, Devlet 
Demiryolları son senelerde göze çarpan bir inki
şafa mazhar olduğu ve kıymeti ölçüsünde, bir 
varlık haline geldiğini görmekten dolayı, mem
nuniyetimizi beyan etmek isteriz. Bu sahada ka
naatimizce en mühim olan, noktalar şunlar ol
ması gerekir. 

1. Vatandaşa can ve mal emniyetini daha 
iyi korunacağı veya korunulabildiği kanaatini 
umumi efkârda artırılmalı, 

2. Yolcu ve yük nakliyatı, tarifelerini za
man zaman gözden geçirerek, halkın daha az üc
ret ödiyerek bu vasıtadan faydalanmasının sağ
lanması, 

Bu katarlarda sürati artırarak (yani, dillere 
destan olmuş rötar rekorlarını) geride bırakıp, 
vaktinde menzile ulaşmak çarelerinin İsrarla 
aranması, 

4. Yolcu ve yük vagonlarının temizlik, ba
kım, intizam ve disiplininin sağlanması, 

5. Muayyen hatlarda değil, bilhassa Anka
ra'dan Doğuya giden, katarlarda hangi mevki 
olursa olsun, rahat seyahat etme imkânlarının 
temin edilmesi ve bu hatlarda da dizel lokomo
tiflerinin kullanılmasının sağlanması, 

6. Karayolları ile rekabet edebilmek teşriki 
mesai edebilmesi için Karayolları Genel Müdür
lüğü ile, işbiriliğinin kurulması, • 

7. Maddi yönden tatmin edilmemiş, ve çok 
yorucu hizmet gören personeli vazifesinden bık-
tırmıyacak tedbirler alınması, 

8. Teknik kuruluşlarda işbaşında bulunan, 
teknik elemanlar üzerinde Bakanlığın partizan 
olmıyan davranışlar göstermesine behemehal 
önem verilmesi, 

Arzuya şayandır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Konu, DDY üzerinde iken, çok kötü bir anla
yışın ve tatbikatın bizzat müşahedesini yaptı
ğım bir örneğini burada belirtmeye müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Gaziantep - Karkamış hattı üzerinde Birecik 
ilçesinin Fırat kıyısında Urfa istasyonu diye bir 
istasyon vardır. Bir münasebetle bu bölgede ge
zerken, Gaziantep - Urfa anayoluna 5 Km. me
safede bulunan bu istasyonu görmek kısmet ol
du. îçi serapa mermerlerle kaplı, muhtelif ebat
ta birçok bekleme salonlan ve bir o kadar da 

odaları ile muazzam bir istasyon, hatırımda kal
dığına göre milyonlar değerinde bir masrafla 
yapılmıştır. Bu istasyonda halen İM memur ve 
iki müstahdem çalışmaktadır. Ve yine ifade edil
diğine göre, şimdiye kadar bu istasyondan ne bir 
yolcu binmiş ve ne de bir hamule alınmıştır. İşte 
vakitsiz yapılan bir israfın örneğini arz ediyo
rum. Acaba, bu kadar büyük ve masraflı bir is
tasyon inşasına DDY Umum Müdürlüğü vak
tiyle neden lüzum görmüştür? Bu kadar fahiş 
hesaba ve rantabl olmıyan bir yatırıma gidilme
si, ilerdekiinkişaf göz önünde tutulmuş olsa da
hi, kanaatimizce zamansız ve mevsimsiz bir tat
bikattır. Bugün, bakımını dahi sağlamak güç ol
maktadır. 

Bu arada, Urfa - Akçakale arasında bir deko
vil hat inşasının Bakanlıkça düşünülüp düşünül
mediğini de sormak aklımıza gelmektedir. Batı 
vilâyetlerinin et ihtiyacını karşılamak için, Ur-
fa'da kurulan Et - Balık Kurumunun ürünleri
nin naklinde büyük faydası olacağı mütalâa ve 
mülâhazası Bakanlıkça da derpiş edilmekte mi
dir? 

Muhterem arkadaşlar, 
Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyatı TAO 

Genel Müdürlüğü hakkında da birkaç söz söyle
mek yerinde olur. 

Umumi kanaat bu işletmelerin deniz nakli
yatı sahasında çok kifayetsiz ve her sene milyon
larca zarar eden birer işletme olduğu yolunda
dır. 1966 dan sonra yeni yeni tedbirlerle bugün 
bu zararların ortadan kaldırılmış olduğu görül
mektedir. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 
5842 sayılı Kanunla teşekkül etmiş ve 440 sayılı 
Kanunla da iktisadi Devlet Teşekkülleri araşma 
girmiştir. Bünyesindeki teşekküllerden dolayı, 
gayrimütecanis olması, işlerin rahatça yürüme
sine mâni olduğu fikrini taşımaktayız. Bu ara
da, meselâ, Yalova Kaplıcası İşletmesi, Liman 
Lokantası ve saire gibi. Yeni kuruluş kanunu ile 
bunların düzeltilmesi lâzımdır. 

Deniz nakliyatı sahasında daha çok komşu 
devletlerden geri kalma tehlikesini düşünerek 
taşraya sefer eden gemilerimizin hiç olmazsa, 
komşu devletlerle rekabet etme seviyesine ulaş
ması gayreti içinde bulunması başta gelen te
mennimizdir. Deniz ticaret filomuzun gelişmesi 
yolunda, çaba ve gayret gösterilmesi yerinde 
olacaktır. Bu arada, bu sahaya hizmet edecek, 
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Pendik'te kurulacak tersanenin 1968 de yapıl
ması gereken önhazırlıklar ve temel inşaatları ne 
haldedir? Bilgi almakta fayda mülâhaza etmek
teyiz. Esasen tersanenin yerinin tâyininde yan
lış adım atıldığı yolundaki düşünce ve mütalâa
larımızı muhafaza etmekle bareber, işin aksa
ması memleketin zararı bakımından üzüntümüzü 
artıracağı cihetle bu konu ile yakından ilgilendi
ğimizi ve Deniz Ticaret Filomuza yeni gemilerin 
katılmasının zaruret ve mecburiyetinin idraki 
içinde bulunduğumuzu ifade etmekte fayda var
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Memlekette kurulan sanayimiz için, ithal 
edilmesi mecburi hammaddenin yurt dışı nakli
yatı yakın gelecekte kuvvetli bir ticaret filosiyle 
yapmak cümlemizin arzusudur. Bu itibarla, bu 
yöndeki çalışmaları bütün gücümüzle destekli-
yeceğiz. Zira, 1970 - 1971 senelerinde eğer yeteri 
kudrette ve kapasitede bir ticaret filomuz ol
mazsa, iç endüstrimiz büyük mikyasta zarar gö
recektir. Yabancı gemilerle nakliyatı ise, hiçbir 
zaman şayanı kabul görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

THY mn durumu ve çalışmalarından da bah
sedilmesi gerekirken, iç ve dış seferler açısın
dan iki kategoride mütalâa etmek yerinde olur 
kanaatindeyiz. Bir anonim ortaklık olan THY 
işletmesi ilk senelerde ehliyetsiz ellerde işletme
cilikte ve ticaret bilgisinde yetersizlik hasebiyle 
zarar eden bu işletme, son yıllarda daha iyi bir 
safhaya girmiş gibi görülmektedir. THY deyin
ce, dış seferler yanında iç seferlerin de gelişmesi 
ve yurt içi seri ulaşma imkânlarının, vatandaşla
ra bahsedilmesi akla gelmektedir. îç seferlerde 
jet uçaklar kullanılması fikri ve karan henüz 
uygulama safhasına sokulmamıştır. DHM, İstan
bul, Ankara, İzmir hariç, Diyarbakır, Trabzon 
ve Erzurum hava alanlan da bu sahada önemli 
yer tutan hava meydanlanmızdır. Her mevsimde 
bu yerlere emniyetli uçuş yapılabilmesi, bu mey
danlara bâzı yeni teknik cihazlann ve tesislerin 
kurulması ile mümkün olacağı kanaatindeyiz. 
Beton ve asfalt olmıyan diğer il hava meydanla-
nmızın da peyderpey ıslahı, senenin hiç olmazsa 
9-10 ayında seferlere açık bulunur hale getiril
mesi ve bu yolda gayret sarf edilmesi arzuya 
şayandır. Bu arada DHY da bâzı israflar yapıl
dığı meselâ; 1968 yılında ilân masraflarının 950 

bin lira olduğu, bütçe raporlannda belirtilmek
tedir. Bundan da kaçınılması yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Ulaştırma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi dolayı-
siyle söyliyeceklerimiz hulasaten bunlardan iba
rettir. Güven Partisi olarak, Ulaştırma Bakanlı
ğının biran evvel gelişmesini, yurdun ekonomik 
ve sosyal hayatında hakiki yerini almasını can
dan temenni ederiz. Bu Bakanlığın fedakâr ve 
feragatkâr personeline basanlar dilerken, büt
çenin Türk Milletine ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, muhterem Heyetinizi 
grupum ve şahsım adına saygılanmla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, M. B. G. adı
na buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 
Millî Birlik Grupu adına yaptığımız geçen yıl-
ki konuşmamızda Türkiye'nin hava, deniz, ka
ra ulaştırmalariyle, haberleşme kuruluşlannm 
uzun bir geçmişleri olduğu halde, dünyadaki 
gelişmelere ve bu yoldaki uluslararası rekabete 
ayak uyduramama nedenlerini belli bir ulaş
tırma politikamızın olmamasına bağlamıştık. 
Bu teşhisimizi de ikinci Beş Yıllık Plândan al
dığımız şu sözlerle desteklenmiştik : 

«İkinci Beş Yıllık Plân dönemine girerken, 
taşıma sektörünün genel durumu az farkla bi
rinci plân dönemi başındaki yapıyı muhafaza 
etmektedir Mevcut sistem etken bir ekonomik 
yapıya kavuşturulamamış olmasına rağmen ta
şıma imkânlan bakımından diğer sektörlerin 
bugünkü talebini karşılıyabilecek güce sahip
tir. Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili 
faaliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar eliyle 
yürütülmekte, tek elden koordinasyon sağlana
mamaktadır. işletmeci ve yapımcı kuruluşlar 
arasında ilişkiler düzenlenememiştir. Karayolu 
taşımacılığı, özellikle yük taşımasında, bir 
düzensizlik içindedir. Aşırı rekabet taşıma üc
retlerinin normalin çok altına düşmesine ve 
dolayısiyle aşın yükleme yapılmasına yol aç
maktadır. Taşıma talebi yüksek bir hızla de
miryolu ve demiryolundan karayoluna kaymak
tadır. öte yandan karayollannı kullananların 
da yol yapım ve bakım masraflanna yeterince 
katılmaması bu eğilimi hızlandırmaktadır.» 

Demek oluyor ki, Birinci Beş Yıllık Plân 
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döneminde, plânın öngördüğü tedbirler alına
madığı için 5 sene boşuna geçmiş, ulaştırma 
ve haberleşme sistemimizde zorunlu gelişme ve 
düzeltmeler yapılamamış ve koordinasyon sağ
lanamamıştır. Ayrıca artan nüfusla birlikte ge
lişen ihtiyaçları da dikkate alırsak, ileriye de
ğil, geriye doğru bir gidiş olduğu görülür. 

1968 yılı programı ve 1968 yılı programının 
uygulanması, koordinasyonu ve izlemesine dair 
karar da buna benzer hükümleri taşımakta 
ve alınması gerekli tedbirler de sıralanmaktay
dı. ikinci Beş Yıllık Plânda gösterilen hedef
lere ulaşabilmek için bu tedbirlerin artık sür
atle getirilerek uygulanması gerekiyordu. 

1969 yılı bütçe, program ve uygulama ve 
koordinasyonu için çıkarılan kararname ile, 
raportörlerin hazırladığı raporlara baktığımız
da, bir sene öncesi temenni ve tavsiyelerin ay
nen yer almış olduğunu görüyoruz. 

Baştarafmda, Başbakanla birlikte 22 Baka
nın da imzasını taşıyan 12 Aralık 1968 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan 6/10999 sayılı Ka
rarın, ulaştırma - haberleşme kısmının, du
rum başlığı altında şunlar yazılı : «Yurdumuz
da mevcut ulaştırma sistemi kapasite bakımın
dan, ekonomik kalkınmamızı engelliyecek bir 
durum göstermemektedir. Ancak, bu kapasiteye 
sahip sistem, işletme düzensizlikleri nedeniyle, 
zaman, zaman ortaya çıkan talebi gerektiği 
gibi karşılıyamaz duruma düşmektedir. Alt
yapı yatırımları ve taşıt parkı yönünden eko
nomimizi diğer kısımlarına oranla, yeterli bir 
düzeye eriştirilmiş olan ulaştırma sektöründe, 
taşıma hizmetleri ve denetleme çalışmalarında 
ihtiyaç duyulan koordinasyonun gerçekleştirile
memesi, bu sektörle ilgili kuruluşların hiz
metleri arasında büyük boşlukların ortaya çık
ması sonucunu vermektedir, öte yanda, «Ulaş
tırma politikasının esasları» nın açık bir şekil
de tarif ve tesbit edilememesi nedeniyle alt 
ulaştırma sistemlerindeki gelişmeler memleket 
ihtiyaçlarına paralel ve birbirini tamamlayıcı 
bir inkişaf gösterememekte, talep ve arz yö
nünden dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. 

Altyapı ve taşıtların eksikliği, işletme ha
taları, gerekli yeniden düzenleme tedbirlerinin 
zamanında alınmaması, koordinasyon yetersiz
liği ve farklı mükellefiyetler gibi faktörler, 
sektörün değişen şartlara uyabilen dinamik bir 

| yapıya kavuşmasını engellemektedir.» denili
yor. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminin başlan
gıcındaki, durum ikinci Beş Yıllık Plânın, 
ikinci uygulama yılı başında da aynen devam 
ediyor. 

Bir ve ikinci Beş Yıllık Plânlar bu duru
mun düzeltilmesi için gerekli tedbirleri de 
göstermiş ve bunlar yıllık programlarda tek
rarlanmış ve uygulanmaları kararnamelerle, 
karar altına alınmış, fakat yine de bir şey ya
pılamamıştır. Bu sözlerimi, 1968 ve 1969 Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçe raporlarından aldığım 
örnekler de destekliyor. 

1968 malî yılı Bütçe raporunun 6 nci say
fasında, 1967 yık çalışmaları başlığı altında, 
sıralanan hususlar 1969 malî yılı Bütçe raporu
nun 7 nci sayfasında 1968 çalışmaları başlığı 
altında aynen tekrarlanmıştır, okumaya lüzum 
görmüyorum. 

Ayrıca teklif vs temenniler kısmında da; 
«Türkiye'de belirli bir ulaştırana- politikası 
tesbit edilmelidir.» denilmektedir. 

Henüz bir ulaştırma politikasının dahi tes
bit edilememiş olduğunu Hükümete ilâveten ra
portörler de belirtiyorlar, fakat değişen hiçbir 

I şey yok!. 
Alınması gerekli tedbirler: Yasama orga

nından çıkacak kanunlarla, Hükümetin karar-
nameleriyle ve kuruluşların kendilerinin yapa
bilecekleri olmak üzere üç grupta toplanabilir. 
Çoğunluk ve iktidar A. P. de olduğuna göre; 
bu tedbirlerin 4 seneden beri almamamasında 
da sorumluluktan elbette ki fazladır. Plânında 
dediği gibi; «Mevcut sistem etken bir ekono
mik yapıya kavuşturulamamış olmasına rağ
men, taşıma imkânları bakımından diğer sek
törlerin bugünkü talebini karşılayabilecek gü
ce sahiptir.» Mevcut sistem ekonomik bakımın
dan iflâs etmiş durumdadır. 

Devlet Demiryolları : 1968 senesi sonu 1 
milyar 750 milyon, Devlet Yatırım Bankasına, 
500 milyon Hazineye olmak üzsre 2 milyar 650 
milyon lira borç, yılda ödediği faiz ise 132 mil
yon lira. 

1968 senesi zararı; 233 milyon. 
Denizcilik Bankası : 
863 392 051 Tl. İç borç, 

I 59 Milyon Dış borç, 
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52 Milyon 1968 yılı zararı. 
Deniz Nakliyat T. A. Ş. 
339 Milyon Borç, 

1,8 » 1968 de zarar. 
T. H. Y. 
113 965 000 Borç, 

7 681 000 1968 zararı, 
Bu kurulşlarm malî bünyeleri sıhhate ka

vuşturulmadıkça durumlarının düzelmesine im
kân yoktur. 

Plâna göre: Demiryollarında, yolcu taşıma
sında % 4,1, yük taşımasında ise % 4,9 ora
nında bir yılık artış olacaktır. 

Yolcu taşımasında 1968 senesinde % 4,1 e 
karşılık ancak % 3 gibi bir artış elde edilebil
miştir. Yük taşımasındaki azlamayı ise rapor
törler, 1967 de çalışmaya başhyan petrol boru 
hattı ile, kömür nakliyatmdaki düşmeyi gerek
çe olarak gösteriyorsa da bunun gerçekle bir 
ilgisi yoktur. Çünkü, bu gerekçe 1967 deki yük 
taşımasındaki düşüklüğün gerekçesi olarak 
kullanılmıştı. 1968 deki düşme ise; 1967 ye gö
redir ve boru hatmin taşıdığı petrol Devlet 
Demiryolları hesabından geçen sene mahsube-
dilmiştir. Gerçekte Demiryollarındaki, yük 
taşımasındaki azalma Karayollarının rekabetin
den ve daha ucuz ve daha süratli taşımasından 
ileri geliyor. Vergi ile Karayol taşımacılığı dü
zenlenmez ise, bu durum Devlet Demiryolları 
aleyhine sürüp gidecektir. 1968 de % 4,9 bir 
artış beklenirken % 3 gibi bir düşüş olmuştur. 

Bu azalmada, lokomatif parkının teknik 
ömrünü doldurmuş olması ve parka yenilerinin 
ilâve edilememesinin sonucu çekiş gücünün azal-
masiyle yükün zamanıda taşınamamasmm da 
etkisi vardır. 

Demiryollarına gelince; plâna göre, yolcu 
adedinde senede % 3,9 bir azalma, yükte ise, 
% 7,3 oranında bir artış olacaktır. 1967 ve 1968 
de yolcu ve yük taşımalarına baktığımızda ar
zu edilen seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. 
Hele dış hatlarda yolcu ve yük taşımasındaki 
azalma % 14 e varmaktadır. 

T. H. Y. da da durum iç açıcı değildir. 1968 
'deki kapasite koltuk Km. olarak 866 269 000, 
bunun ancak 430 098 000 i satılabilmiş ki, 
bu da % 50 nin altındadır. 

Yeni Jet uçakları dahi işletmecilikteki bo
zukluğun ve düzensizliğin giderilmesine yar-

| dımcı olamıyor. Bu durum süratle ele alınarak 
düzeltilmelidir. Teşkilâta sağlanan yeni imkân
lara rağmen teşkilâtın laçka olduğu görülmek
tedir. 

i Plân uygulaması : 
1969 bütçe raporunun 52 nci sayfasında De

nizcilik Bankasiyle ilgili şöyle bir not var: 
Tetkik safhasında 3 295 000 ve talep durumun
da 7 477 000 ki cem'an 10 772 000 lira tutarın
daki döviz ihtiyacının 14 . 12 . 1968 tarihine 
kadar yetkili merciler tarafından is'af olundu
ğu hususunda bir malûmat mevcut bulunma
maktadır. Bu halin, yıl sonuna kadar devamı 
halinde program uygulanması, bankanın ihti
yarı haricinde ancak % 62,7 seviyede olabile
cektir. 

Yatırımlarda uygulama oranını düşüren 
ananedenlerden biri de döviz tahsisidir. Dış ti-

I caret dengesinin her sene aleyhimize gelişmesi 
dış borçların faiz ve taksit ödemelerinin art
ması ve Hükümetin izlediği malî politika ve 
lükse yatırım ve harcamalarına döviz ayırma
sı yüzünden yatırım yapan kuruluşların müşte
rek derdi; gerekli dövizin Hükümetçe zama
nında tahsis edilememesidir. Yabancı sermaye
nin her sene dışarıya çıkardığı kârları da buna 
katarsak, döviz kıtlığının bizi nasıl bir çıkma
za götürdüğü kendiliğinden meydana çıkar. 
Şiddetle muhtacolduğumuz kalkınmamızı ge
ciktiren bu gibi tutum ve davranışlara bir son 
verilmeli, Boğaz Köprüsü ve epkspres yollar 
gibi lüks ve gösterişli projeler terk edilmelidir. 

DYM işletmesi Genel Müdürlüğü bütçe ro-
porunun 26 ncı sayfasından aldığımız bir cüm
le ile bu konuyu tamamlıyalım. «Döviz trans
feri zorluğu ve gecikmesi gibi sebepler yatırım 
uygulamasını güçleştirmektedir.» deniyor. 

1968 yılı Şubat ayı sonlarında toplanan 
Ulaştırma Yüksek İstişare Kurulu, bâzı karar
lar almış ve istişari mahiyetteki bu kararlar, 
sene içinde uygulanması için Bakanlığa veril
mişti. Kânuna göre; Sayın Bakan bu kurulun 
başkanı idi. Ben ne programda ve ne de bütçe 
raportörlerinin raporlarında bu kararlardan 
her hangi birisinin yürürlüğe girdiği hakkın
da bir kayda rastlamadım. Bu raporda her ne 
kadar «Plânın 1968 programı öngördüğü genel 
ulaştırma araştırmasiyle ilgili çalışmalar so
nuçlanıncaya kadar, ulaştırma politikasının ke-

I sinlikle tesbitine imkân bulunmadığı kanaatine 
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varılmıştır. Ancak, belirli bir ulaştırma politi
kası tesbit edilinceye kadar, aşağıda açıklanan 
ilke ve tedbirleri kapsıyan bir politikanın uy
gulanmasını komisyonumuz faydalı mütalâa et
mektedir.» denilerek. Plân ve programlardaki 
esaslara uygun ilke ve tedbirler verilmişti. Bun
lar ayrıca basılıp gönderilecekti. Senesi dol
mak üzere olan bu kurul çalışmalarına gerekli 
önemin verilmemiş olmasını üzüntü ile belirt
mek isterim. 

Sayın Bakan geçen yılki konuşmalarında 
Kıbrıs buhranının Ulaştırma Bakanlığı üzerine 
yiiîdediği g-örevi başarı ile yaptıklarını ve bu 
hususta millî savunmadan teşekkür aldığını 
bildirdiler. Kendilerine biz de teşekkür ederiz. 
Yalnız ulaştırma sistemlerimiz millî güvenlik 
ve olağanüstü haller açısından hiç de koordone 
ve yeterli bir hazırlık içinde' değildir. Topye-
kmı bir sefer halinde; hem cephenin ve hem de 
82 milyonun ulaştırma hizmetlerini karşılamak, 
barış samanında geniş bir plân, koordinasyon ve 
işbirliği ve gayret ister. Bu işbirliği bugün dahi 
başarılmış değildir. 

Yeri gelmişken bir hususa daha temas et
mek istiyorum: Geçen sene benim Muğla'da 
yapılacak hava meydanının lüzumsuzluğunu 
belirtmek üzerine, Sayın Bakan cevaplarında 
NATO'ya da değinerek şöyle söylemişlerdi. 
«Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum; görü
lüyor ki, NATO Hava Meydanları birçok arka
daşlarımızın sık, sık diline ddoladıkları gibi, 
bu memlekette yabancılara satılan meydanlar 
değil, Devletin ve milletin ihtimamına terk edil
miş, icabında müşterek savunma için kullanı
lan hava meydanlarıdır. Ve şimdi sivil havacı
lık içinde bu NATO, kendi imkânlarımızdan, 
Devletin imkânlarından 5 kuruş ayırmadan ya
pılmış olan bu hava meydanlarından gayet ra
hatlıkla sivil havacılıkta da istifade edilmekte
dir.» 

Sayın Bakana NATO konusunda her halde 
yanlış bilgi vermiş olacaklar. NATO'nun yap
mış olduğu meydan ve tesislerin masraflarına 
Türk Devleti de katılır. Hem de öyle 5 kuruş
la değil, milyarlarca lira ile. NATO'dan bize 
şimdiye kadar bu enfrastüktür yatırımları içnı 
3,9 milyar lira verilmiştir. Bizim bundaki kat
kımız da şöyledir. Anlaşmaya göre; bu mey
dan ve tesislerin arazilerinin istimlâk bedelini 
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Türk Hükümeti öder. Ayrıca, bu üs ve tesislerin 
an yakın karayoluna bağlanması, elektriği, su
yu ve kanalizasyonu ile PTT ye bağlanması ve 
iskân için gerekli binalar Türk bütçesinden ya
pılmaktadır. Bunlardan başka, NATO fonuna 
NATO'ya üye devletler belli bir oranda katı
lırlar. Bu başlangıçta Türkiye için % 1,76 idi. 
Şimdi % 1,096 dır. Millî Savunma Bakanlığının 
Bütçesinden 1968 ve 1969 senelerinden bu NA
TO enfrastüktür için ayrılan parayı okuyo
rum : 

Toplam 

1968 de 181 510 000 
1969 da + 157 013 000 

Son iki senede ödenen 338 523 000 
16 senedir biz bu masrafları yapıyoruz. İlk 

samanlarda katılma payımız ve istimlâk bedel
leri daha yüksekti. Kaba bir hesapla ortalama 
16 senede bu üs ve tesisler için millî bütçemiz
den müştereken NATO savunması için 2,7 mil
yar lira ödediğimiz ortaya çıkar. Kaldı ki bu
na birde Millî Bütçeden lıer sene ödenen işlet
me masraflarını katarsak verdiğimizin, aldı
ğımızdan daha fazla olduğu görülür. Sayın 
Bakan, sisin deyiminizle «beş kuruş dahi öde
meden değil,» 4 miyar ödiyerek satınaldığımız 
bu meydanları kendi öz malımız olarak kullan
makta hür olduğunuzu buradan hatırlatırım. 

Haberleşme hikmetlerine gelince; asıl büyük 
gelişmenin löCO da başlıyacağı vadedihnekte 
ke de, bu kuruluşta, artan istek ve ihtiyaçları 
karşılamaktan uzaktır. Haberleşmenin öylesine 
geliştiği bir dünyada PTT nin bugünkü çalış
maları ve getirdiği hizmetler pek ilkel ve ya
vaştır. Şehir içi mektupların yerine iki, uçakla 
istanbul'a 3 günde giden mektup ve yerlerine 
yolculardan sonra giden telgraflar ve bir türlü 
bağlanmıyaii şehir işi ve şehirlerarası telefon
lar hakkında her sene söylenir fakat, derde de
va bir şey yapılamaz. Nato Haberleşme Siste
minden do büyük ölçüde faydalanan ve destek
lenen PTT den büyük hamle ve gajrretler bek
lemek hakkımızdır. Dünya haberleşme tekni
ğinin uydular aracılığına yükseldiği bir dö
nemde, bu ilkel metot ve araçlarla haberleşme 
problemini çözmeye imkân olmadığı ortadadır. 

Türk Hava Yoları Hükümetin kendilerine 
sağlamış olduğu geniş imkânlara rağmen ve-
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rimli ve riğer yabancı şirketler ölçüsünde hiz
met yapamamaktadırlar. Hele müşterilere kar
şı görevli personelin ilgisizlikleri ve kolaylık 
yerine çıkardıkları zorluklar bu millî şirketten 
halkımızı bezdirmektedir. Geciken veya yapıl-
mryaîi seferler karş-sında yolculara yapılan kö
tü muameleyi ve ilgisizliği mâsıır görmeye im
kân yoktur. 

Ankara'da, Almanya'dan T. H. Y, ile yur
da izinli gelmiş vatandaşlara rastladım. 20 gün
lük izinlerinin 4 gününü Ankara'da otelde ba
gajlarının Almanya'dan veya Yeşilköy'den gel
mesi için beklediklerini ve her müracaatta kar
şılaştıkları kötü muameleden yakındılar. Ve 
şöyle dediler. «Biz Almanya'da yabancıyız ve 
dil bilmiyoruz. Bir daireye başvurduğumuzda 
dilimizi anlamayan Alman memur bizim işimi
zi görmek için elinden gelen hiç bir şeyi esir
gemez ve bizi oda, oda dolaştırır sonunda da 
işimizi yapar. Döviz kendi memleketimize gel
sin diye T. H. Y. uçaklariyle Türkiye'ye gel
dik, bagaj kâğıdımız da elimizde, fakat 4 gün
den beri, Ankara'dayız, bagajlarımızın nerede 
olduğu belli değil, uğramadığımız hakaret de 
kalmadı, fakat bu T. H. Y. ile son yolculuğu
muz olacaktır.» dediler, işte size kendi insanı
mızı, kendimizden bezdiren bir tutum ve dav
ranış. Sayın Bakandan bu konulara el atması
nı önemle rica ederim. Çünkü, bu türlü ters 
davranışlarla, PTT de, Devlet Demiryollarında, 
Devlet Denizyollarında her gün yüzbinlerce 
vatandaş karşıkarşıya gelmektedir. 

D. H. Meydanları İşletmesinde gerek mey-
danlardaki hizmet ve emniyet, gerekse belli 
uçuş yolları üzerinde gerekli seyrisefer emni
yeti bakımından iyiye doğru bir gelişme varsa 
da, bunlar, havacılığın bu günkü süratli geliş
mesine ayak uyduracak ölçüde değildir. El
bette ki, bu, malî imkân ve teknik personel 
işidir. Türkiye'nin kıtaları bağlıyan havayol
larının en kestirme bir düğüm noktasında bu
lunmasının bize sağlıyacağı avantajdan yarar
lanmak istiyorsak ki, buna mecburuz. Gerekli 
tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. Za
ten birçok sahalarda çok gecikmiş bulunuyo
ruz. Bu arada bilhassa Devlet Hava Meydanla
rının teknik personelinin tazminat kanununun 
sürat-Je çıkarılmasında fayda mülâhaza ediyo
rum. 

| 13 . 5 . 1946 tarih ve 4885 sayılı Kanunla 
kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D, 
arasında hava ulaştırmalarına dair olan anlaş
manın değiştirilmesi ikinci Beş Yıllık Plânda 
da öngörülmüş olmasına rağmen, bugüne ka
dar bu yolda hiçbir gelişme kaydedilememiş-
tir. Beynelmilel havacılık kongrelerinde üye 
devletlere tanınan hakları hiçe sayan bu an
laşmanın değiştirilmesi için uzun zamandan 
beri ikazlar, maalesef bir sonuç vermemiştir. 

Halbuki bu anlaşmanın 9 ncu maddesinde 
«Âkıd Taraflardan biri ilişik ekte gösterilen 
yolların veya şartların değiştirilmesini arzuya 
değer gördüğü takdirde, her iki tarafın yet
kili makamları arasında istişare yapılmasını 
istiyebilir ve bu istişare, istek tarihinden iti
baren 60 gün içinde başlar.» denilmektedir. Şu 
halde, ilgili Devlete bu hususun bildirilip bil-
dirilmediğinin Sayın Bakandan açıklanmasını 
bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın senatörler, buraya kadar yapmış ol
duğum konuşmamı özetlersek ulaştırma ve ha
berleşme sistemleri bugün dünyada bilhassa 
ulaştırmada havacılık ve haberleşme sistem
lerinde telsizle yapılan haberleşmeler en son 
tekâmüle ulaşmıştır. Biz ise bunların hepsinin 
gerisinde kalmış vaziyetteyiz. Ulaştırma bir 
sistemdir. Hava, kara, denizyolları bunlar hali 
hazırda bize plânında, programında söylendi
ği gibi birbirleriyle bir savaş halindedirler. Sa
vaş halinde olduklarına göre, birbirlerinin za
rarına çalışmaktadırlar. Hlbuki Türkiye'de, 
plânda açıkça görüldüğü gibi, bu sistem 
ulaştırma sistemi, kalkınmamızı kapsıyacak, 
kalkınmamızı hızlandıracak ve onun ihtiyaç
larını karşılıyacak büyük bir kapasiteye sa
hiptir. Fakat maalesef birbirine zıt politika
lar izlenmesi yüzünden arada bir koordinas
yon ve sistemin verimli bir şekilde kalkınma
mızı destekliyecek yolda uygun bir şekilde yö-
netilemediğinden maalesef kalkınmamızın aley
hine gelişmektedir. Biz tedbirleri şu üç nokta
da toplıyabiliriz. 

1. — Bakanlığın kararnamelerle, Bakanlık-
lararası kuruluşlarla temas etmek suretiyle, 
koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmesi 
gerekli olan tedbirler. 

2. — Yasama meclislerinden çıkarılacak ka-
I nunlarla alınacak tedbirler, 
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3. — Bir de kuruluşların kendi içlerinde 
yapması lâzımgelen, yahut alması lâzımgelen 
tedbirler. 

Sayın senatörler, A. P. iktidarı elbette M, 
A. P. nindir. Ve çoğunluk kendilerindedir, 
eğer Sayın Bakan gayret gösterirlerse seçim
lerden evvel bu plânda ve programda gösteri
len tedbirler süratle çıkarılır. Biz bunu kendi
lerinden bilhassa istirham ediyoruz. Çünkü ik
tidar A. P. nin olmasına rağmen Devlet hepi
mizindir, başarı hepimizin olacaktır. Bu ba
kımdan kendilerinden bunu bilhassa istirham 
ediyorum. Bu sistemler birbiriyle savaş halin
de olduğu müddetçe kalkınmamızı köstekleyici 
yönde çok zararlı sonuçlar yaratmaktadır. Bu 
bakımdan tedbirler geçen seneden bu seneye 
hiçbir tedbir hemen hemen alınmamıştır. Mart
tan sonra Senato'da ve Millet Meclisinde seçim 
sathı mailine girileceğinden senatör ve millet
vekillerini biraraya toplayıp bu kanunları za
manında çıkarmaya imkân olmadığını kendi
lerine hatırlatarak sözlerimi burada bitiriyo
rum. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

A. P. GRUPU ADINA TEKİN ARIBURUN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımız; 
kıymetli Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ve 
erkânı, güzide senatör arkadaşlarımız; Ulaş
tırma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi üzerinde 
A. P. Senato Grupu adına görüşlerimizi izah 
hususunda söze başlarken, önce, bir şükran 
borcumuzu yerine getirmek istiyorum. 

Çok Sayın Başkan ve kıymetli arkadaşla
rım, fevkalâde güç şartlar altında başarılmış 
olan istiklâl Savasından beri Ulaştırma Bakan
lığı isletmesi camiasındaki büyük ulaştırma, 
haberleşme teşekküllerinin gerek harbte, ge
rek sulh zamanındaki hizmet ve vazife, görüş 
gayretleri gelişme ve ilerleme çabaları ve hat
tâ bunların yabancı memleketlerdeki emsalle
riyle de mukayese etmek suretiyle kazanmış 
oldukları basanları çok yakından takibetmek 
fırsatına nail olmuştum. 

En güç teknik ve iklim ve arazi şartlarını 
da yenerek demiryollarında, denizyolları ve li
manlarında PTT sahasında ve havayolları ve 
hava meydanları çalışmaları sahalarında' gös
termiş oldukları feragat, fedakârlık ve muaz

zam çalışma gayretleri her türlü takdirlerin 
üzerindedir. Ulaşılan neticeler de göğüs ka
bartıcıdır. işte bu vesile ile başta Sayın Ulaş
tırma Bakanı ve kıymetli erkânı olmak üzere, 
hakiki birer sulh kahramanı olan Devlet De
miryolları ve fabrikaları, denizyolları ve fab
rikaları, havayolları ve meydanları, PTT ida
resinin en küçüğünden en büyüğüne kadar bü
tün personeli işçileri, işletmecileri, idarecileri, 
memur ve erkânını A. P. Senato Grupu adına 
selâmlar; takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi 
arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 
ve ona bağlı büyük teşekküllerin bütçe eleş
tirmeleri üzerindeki çok, hulâsa, görüşlerimizi 
ve temennilerimizi belirteceğiz. Esasen bun
dan evvelki grup arkadaşları da gerek Kar
ma Bütçe Komisyonunda, gerek buradaki be
yanlarında kâfi derecede eleştirmişlerdir, ista-
tistiM malûmatı benden daha iyi biliyorsunuz, 
hep aynı malûmatı vereceğiz. Yeni güne de 
girdik. Günün bu çok erken saatlerinde de ay
rıca sizlerin vaktinizi almak da ve bu suretle 
bir nevi zaman suiistimali yapmak da iste
mem. Bunun için gayet hulâsa olarak, daha 
ziyade temennilerimiz ve temas edilmiyen bâ
zı hususlar varsa onlar üzerinde duracağım. 

Bir defa Bakanlık; Türkiye'nin topyekûn 
demiryolu, havayolu, denizyolu nakliyat ve 
trafiği ile millî haberleşme sorumluluğunu uh
desine almıştır. Bu, vazifesi. Ama Bakanlığın 
vazifesi işletmecilik değil. Bakanlığın vazifesi 
koordinasyon, plân yapmak ve aynı zamanda 
bâzı ihtiyaçları tesbit etmek. İsletmecileri ona 
bağlanmış olan müesseselerdir. Büyük müesse
seleridir. Müesseselerde şimdiye kadar söy
lendi, malûm. Bizim burda dikkatimizi çeken 
bir husus, Bakanlık bu kadar büyük ve şümullü 
bir vazife deruhte etmiş olmasına rağmen, Ba
kanlığın kendi karargâhı, askerî tabirle arz 
ediyorum, kendi karargâhı ve ne personel, ne 
konulan bu bütçe, ne de kâfi derece baş bağ
lanacak, lider idareci olarak; meselâ en yük
sek müsteşarlık payesi gibi olan makamlar kâfi 
değildir ve bu organizasiyonlo ona lâzımgelen 
hamleyi verecek durumda değildir. Yani bir 
organizasyon değişikliği lâzımdır. Meselâ, üç 
tane müsteşarlık düşünüyoruz. Ayrıca bir kara 
nakliyatı, bir hava nakliyatı bir de deniz nak
liyatı gibi hususları alsın, ondan sonra Bakan 
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gelsin yukarıya. Umum müdürlükler işletmeci, 
Bakanlık erkânı, Bakanlık karargâhı idareci, 
kontrolcudur, koordinasyoncudur. Buradaki 
başlar fevkalâde ehemmiyetli. Kaldı ki, Bakan 
daha ziyade, sık sık değişmeye de pekâla tabi 
tutulabilecek olan politik bir zattır. Bu müste
şarlıkların kurulması mutlaka icabediyor. Ayrıca 
da Bakanlıkta bir araştırma ve geliştirme ve 
plânlama dairesi, istatistik dairesi kurulmalı. 
Tam kifayetli büyük mikyasta. Bir de eksikli
ği görmekteyiz bunu da temenni ederiz ve dile
riz. Sayın Bakanlık lâzımgelen kanunları hazık
lasın, bu tarzda bir revizyona tabi tutsun, ken
di teşkilâtının. Bir de Sayın Bakandan bir is
tirhamımız var. Bakanlığın işletmelerarası kont
rol, plânlama, araştırma ve geliştirme işleri, 
kendi işletmeleri arasındaki; bir de Bakanlı
ğın ilgili diğer bakanlıklar arasındaki kontrol, 
koordinasyon, araştırma geliştirme işleri var
dır. Bunlar hakkında bize mümkünse bu konuş
mamızın sonunda sorular zamanında, değilse 
yazılı olarak grupumuza, mukayeseli bir şekil
de cevap verirlerse çok minnettar oluruz. 

Bizim bir deleğimiz daha var, Bakanlık 
müesseselerini şimdiye kadar bizim bildiğimiz 
âdet üzere, bir yerden bir hâdise olur şu olur, 
oraya Bakanlıktan bir müfettiş gönderilir. Mü
fettişin herşeysi bellidir, kim olduğu da belli 
dir, nereden geleceği de bellidir. Oraya idare
nin durumuna göre bazen bitaraf, bazen efen
dim taraflı olarak bâzı hususları yapar, görür, 
getirir ve raporunu verir. Ondan sonra netice 
alınır. Fakat halk şikâyet eder. 

Bu Bakanlığın bilhassa, en önemli durumu 
müşterilerle, halkla uğraşıyor. Vakıa âmm« 
hizmeti yapıyor ama, parasını vererek müşte
rilerle uğraşıyor, demektir. Sayın Bakanımı 
zm bizzat kendileri söylemişlerdir, «müşteri 
daima haklıdır.» Devlet idaresinden bu bakan
lığın durumu budur. Âmme hizmeti yapıyor, 
fakat müşterilerini daima memnun etmekle 
mükelleftir. Ve daima haklı bulması icabeder. 
Bunun kontrolü Devlet memuru zihniyetiyle 
olmaz. Şikâyetler bundandır. Dikkat buyurdu-
nuzsa eğer, bundan evvel konuşan bütün 
grup arkadaşlarımızın hepsi şikâyette bulundu
lar, şikâyetleri belirttiler. Hakikaten böyledir. 
Bunu yapmak için fonksiyon nasıl işliyor 
bunu hususi bir teftiş kademesi ile veya orga 
nizasyonu ile kontrol etmek icabeder. Başka 

yerlerde, meselâ Amerika'da veya Avrupa'da 
büyük hatlarda, büyük idarelerde hususi mü 
fettişler vardır. Gayet geniş salahiyetli bun
lar, yolcu gibi giderler, trene binerler, kimse 
farkına varmaz. Tayyarelerde öyle giderler en 
ufak teferruata kadar yolculara yapılan mua
meleyi tetkik ederler, şunu yaparlar, bunu 
yaparlar, gelirler raporlarını verirler. Onla
rın verdiği rapor nassı katidir. Derhal icra 
edilir, insanlar değişir, şu olur, bu olur. 
Kusurlar düzelir. Sayın Bakanımız ve erkânı 
bunları çok iyi tarzda bilirler. Bizde de ar
tık müsaadenizle eski tâbirle hani zamanı 
evailde padişahlar tetkik ederlermiş, sadrazam
lar tetkik ederlermiş, tebdil gezen müfettiş
lerin kurulması, tâbirimi mazur görün, bu 
mânada. Ancak bu tarzda müfettişlik kurul 
ması suretiyle, kendi işlerinizi daha iyi kont
rol edersiniz. Memurluk zihniyetinden kurtu
lur ve bütün teşkilât ve halk da, müşterileri
niz de, âmme hizmetine tabi olan müşterileri
nim de sizden memnun olur. Bu suretle çalış
malarınız çok daha iyi değerlendirilmiş ve tak
dir edilmiş vaziyete girer, işletmelere, PTT den 
başhyacağım, istatistik! malûmat vermeye lü
zum yok. Çünkü çok daha iyi biliyorsunuz, Sa
yın Senatör arkadaşlarımız da bilirler. Yalnız 
bâzı tekliflerimiz var: Bir defa PTT birkaç se
neden beri fevkalâde büyük takdire değer ça
lışmalarla, büyük hamleler yapmaktadır. - Bunu 
hepimiz takdirle karşılarız. Hiç şüphesiz bütün 
eksiklikler biranda tamamlanmaz. Yavaş ya
vaş giderilir. Fakat daha ziyade hem hizmet 
yönünden, hem de malzeme yönünden bir par
ça daha bu işlerin süra'tlendirilmesi, hem mem
leket menfaatine, hem de teşkilât menfaatine
dir. Bürokrasi çok ayak bağı oluyor. Bu mu
hakkak. Zannediyorum ki, bunda herkes mütte
fiktir. Bundan kurtulmamız icabeder, daha di
namik davranmalıyız. icabediyorsa kanunlar, 
talimatlar yapılır getirilir. Buradan da çıkar. 
Her halde sizlerin başarısı için bu müessesele
rin yani yasama kurullarının sizlere yardım 

hususunda yapmıyacağı fedakârlık yoktur, ta
savvur edilemez; sizinle beraber çalışmakta
dır. 

Temennilerimiz: Şehirler içi telefon derdi
nin çok kesin ve kısa surette halledilmesi ica
beder, iptidailikten kurtarılması lâzımgelir. 
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Operatörler ve hat tamir ve bakımcıları gibi | 
ağır işlerde görevli bulunan personelin maaş 
ve ücretleri kapalı yerde oturup çalışanlarla 
mukayese edilemiyeeek tarzda yeni baştan dü
zenlenmesi lâzımgelir. Bu, karda kışta kıya
mette telefona elimizi attığımız zaman kesiliyor. 
Soruyoruz; diyorlar ki, hatlar tamir edilmekte
dir, hakikaten öyle tamir edilmektedir. Yürek
ler acısı. Birkaç postaya rasladım. Şimdi bu ze
vata en küçük maaş verilmektedir veyahut yev
miye verilmektedir. Bunların derhal halledil
mesi icabeder ki, çok daha iyi iş görülsün. Her 
halde bu hususu Sayın Bakanımızın dikkatleri
ne arz ederiz. Postanelerde vazife taksimi de 
biraz verimsizdir. Bir iki postaneye merak 
ederek gittim gezdim ve gördüm, bu vazifeyi 
bilhassa verdikten sonra; temkidlerimiz yerin
de olsun diye. Görgü şahidiyim bendeniz aynı 
zamanda. Meselâ beş tane memur oturmuştur 
postanede. Bunlardan birisi veya ikisinin ba
şından aşkın işi; herkes dizilmiş pul için kuy
rukta, pul bekliyor alsın diye. O zat da elinde 
bir şey yapmaktadır. Meselâ taahhütlü mektu
bu yasmaktadır. Öbür taraftan diğerleri gidip 
para alacaklardır, para verecektir, biri bilmem I 
ne verecektir. Dört tane memur böyle beklerler, j 
Sordum posta müdürüne niye bunlar bekliyor
lar da yardım etmiyorlar uzun kuyruk var bu
rada? Dediler ki, bu sepetlerdeki para ve pul 
hesabı saşırılıyor. Açık veriyor-, ziyan veriyor, 
onun için herkese kendi vazifesini dağıttık. 
Bazen onun başını kaşıyacak hali kalmaz, ba
zen de ötekinin. O da ötekini âdeta seyreder.. 
Böyle vazife taksimi olmaz. Yani posta idareleri 
içinde personel var, fakat vazife taksimi verim
siz olduğu için yine müşterileriniz, ashabı me-
salih şikâyetçidir. 

Devlet Demiryolları; takdirlerin büyük bir 
kısmını üzerinde toplaması icabeden bir mües
sese de budur. Gittikçe inkişaf ediyor. Hele 
simdi vagon yapmak suretiyle, lokomotif yap
mak suretiyle yalnız müstehlik değil, yahut hiz
met edici değil, aynı zamanda ihracatçı bir du
ruma gidiyor. Bunu bilhassa teşekkürle karşı
larız. Himmetlerinizin ve gayretlerinizin deva
mını ve daha çok dinamik surette artmasını bil
hassa istirham ederiz. Gerek partimiz, gerek 
hiç şüphe etmem, eminim yasama grupları siz
lere yardım etmekle büyük zevk duyacaktır; 
getireceğimiz eksikliklerinizi tamamlamak için I 

| lâzımgelen kanunlar ve diğer hususlar yönün
den. 

Burada iki temennimiz olacak. Bir tanesi 
sonbahar aylarında doğu illerinde büyükbaş 
hayvan nakliyatı, yahut küçükbaş hayvan nak
liyatı; Batıya doğru. Zaten devamlı olan ma
den kömürü nakliyatı, pancar nakliyatı o za
mana rashyor, Aynı zamanda hasat da bitmiş 
olduğundan buğday ekin nakliyatı o zamana 
raslıyor. Hep beraber toplanınca tıkanıklıklar 
oluyor. Hayvancılarla konuştum, Kars ve hava
lisinde gecem sene % 50 ye yakın zayiat veri
yorlar, ayakla canlı hayvan şevkinde. Yazık, 
günah. Nasıl halledelim? Sayın Bakanımıza 
arz etmiştim. Bir defa daha arz etmiş olayım. 
Kombinalar yapılıncaya kadar bu işin bilhas
sa çabuklaştırılması için lâzımgelen tedbirler 
•birlikte alınırsa eğer ilgili diğer bakanlık veya 
bakanlıklarla orada kombinalar yapılır, orada 
hayvanlar kesilir, dondurulur, başka yabancı 
memleketlerin yaptığı gibi, donmuş et olarak 
senenin muayyen zamanlarımda istediğiniz za
man sevk edilecek durumda olur. Bu suretle 
büyük mikyasta tıkanık da ve zayiatı da önle-

j mis olur. Bu husus üzerinde bilhassa dikkat ve 
itina sarf etmeleri gerekli işlemlerin yapılması 
hususunda istirhamımızı bir defa daha tekrar 
ederiz. 

Sonra diğer arkadaşlarımız da tekrar ettiler. 
Biz de bu hususun üzerinde durmakla mükel
lefiz. Doğuya işliyen trenler hâlâ bakımsızdır, 
temizlenmemektedir ve bir parça mühmeldir. 
Bu hususun biran evvel halledilmesi, oraya gi
derken biraz daha rahat gitmemizin temin edil
mesi hususuna biz de katılıyoruz, diğer arka
daşlarımıza. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak-
I lığı ve şilepçilik dediğimiz işletme, ikisini bir

den arz edeceğim; inkişaf çok gerilemelerde çok 
zaman zaman, devir devir. Burada benim anla
dığıma göre bir zihniyet farkı var. Zihniyet far
kı hakkında fiilen bir müşahademi arz edece
ğim. Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım ve 
sayın erkân; zannediyorum, iyi bir misal ola
cak. 1943 senesi, 1947 - 1948 seneleri harb bit
tikten sonra Amerikada hem yardım kurulu 
başkanı idim, hem de hava ataşesiydim. O za
man, harb bitince, Amerikalılar işlemekte olan 

I şileplerinden büyük bir kısmını hemen geri 
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çektiler, nehirler ağzına götürdüler. Bir kısmını 
stok olarak kullandılar. Diğer kısmını da müt
tefiklerine ve yardıma ihtiyacı olan bizler gibi 
Truoıan doktrininden yardım- alanlara verme
yi düşündüler. Dostlarımız da çoktu. 50 tane 
şilep bize sembolik fiyata, sonunda indirdiği
miz fiyata, ki 10 dolar gibi bir fiyattı, 50 tane 
şilep vereceklerdi. Yazıldı, çizildi. Çok mem
nunda olduk. Bizimkiler dediler ki; biz kulla
nılmış şilep almaktan vaz geçtik, prensipleri
mizi değiştirdik. Bu şilepleri istemiyoruz. Tek
rar yazdık. Bu sefer Erkânı Harbiyeye yazdık. 
Erkânı Harbiyeden bendenize bir zılgıt geldi, 
tâbiri caizse. Siz askerî işlere karışın, daha fazla 
bu Devlet, Hükümet işidir buna karışmayın, 
dediler. 50 tane vapuru Yunanlılar aldı sayın 
arkadaşlarım. Yunanlılara gitti. Ola» olarak on
ların kendi hisseleri vardı. Bizim hisseyi de al
dılar. Sonra diyoruz ki, Yunanlılar niye denizci 
millet, niye birden bire inkişaf etti. Böyle inki
şaf ediyor. Fırsatlardan istifade etmesini bil
meliyiz. Bizim vapurlarımız, bizim şeylerimiz 
daima geç kalır. 

Havayollarına geldiğimiz zaman onu da arz 
edeceğim. Yeni vapur alacağız. Alıncaya" ka
dar seneler geçer bu sefer o da eskimiş olarak 
gelir. En büyük eksikliğimiz bir zihniyet ek
sikliğidir. Sayın bakanımız, sayın erkânımız ar
tık gittikçe zamanlar da değişti, artık gördüler, 
tecrübe de ettiler. Bu zihniyet eksikliğini evvel 
emirde gidermeleri icabeder. Denizyolları hak
kında söyliyecek hiçbir şeyim yok. Yahut çok 
şey. Müsaade ederseniz arkadaşlarım kâfi de
recede söylediler. Bendeniz bu kadarla kalayım. 

Burada yazılı olarak hazırlamış olduğum 
nottan şu kısmını okumak istiyorum. Sayın 
bakanlıkta mütehassıslar, işletmeciler, maliye
ciler, bankacılar hepsi sayın bakanlığın erkânı 
içindedir. Teşkilâtı içindedir. Gayet kıymetli 
kaptanlar, çarkçılar, gayretli ve fedakâr gemi 
personeli tarafından işletilen ve bu husustaki 
liyakatları dünya denizciliği tarafından da tak
dir edilen bu millî teşkilâtımızda ne gibi ve 
hangi organların kusuru vardır M, böyle büyük 
aksamalar oluyor, olmaktadır? Bunu hem ten
kidini, hem cevabını sizlere, sayın bakanlığımı
za bırakmaktayım. 

Türk Havayolları, aşağı yukarı, büyük 
grafik halinde çalışması devam edegelen, âdeta 

I bâzı hallerde süprizler yaratarak devam edege
len müesseselerimizden bir tanesidir. Bazan en 
modern müesseseler şekline gelir. Avrupa had
leriyle rekabet edecek duruma girer. Herkes 
memnundur. Bazan da ansızın tapadak düşü-
verlr. Bu kadar nasıl teşkilât değişir veyahut-
ta bu kıymet fonksiyon değişir buna da hay
ret etmemek mümkün değildir. Bende eski bir 
havacıyım, hepiniz tanırsınız. Ben de bazan hay
ret ediyorum. Neden böyle oluyor? Acaba biz 
sade başlara mı bağlıyız daima? Diğer teşkilât 
yalnız başjtakme bakarak mı yürüyor? Eğer 
böyle ise bu da yanlış. O ki, havayollanmıs 
anonim şirkettir. O halde buradada bir zihni
yet farkı var demektir. Bunun bilhassa şu nok
tadan üzerinde durmak istiyorum. Meselâ şimdi 
iki tane jet tayyaresi satmalındı, geçen seneden 
itibaren servise girdiler ve birkaç defa seyahat
te yaptım. Orada hakikaten küçücük tayyare
leri gidipte Frankfurtta, Münih'de, Parisite, 
hava meydanlarında, şurada burada görmek in
sanın gücüne gidiyor. Halbuki şimdi bize ya
kışır tarzda jetlerle gayet nazik gayet intizamlı 
ve güzel idare altında gidip gelmek icabeder. 
Daha alınacak uçaklar için, bir seneden beri 
temasları devam ediyor, belki daha fazla, iki 
seneden beri; hâlâ karar verilemiyor. Neye? 
Sayın arkadaşlarım bu bizim şöhretimizi de 
düşürüyor. Ondan sonra tayyarelerin alınması 
da kolay değil. Tipler değişiyor, biz onu alınca
ya kadar, tip zaten eskiyecek. Günün birinde 
bıkacaklar bize tayyare vermekten. Nedir? Ni-
çindir? Bunu müsaade ederseniz şikâyet olarak 
arz ediyoruz. 

Devlet Hava meydanları kendisini moderni-
ze etmeye çalışmaktadır. Bunu görüyoruz. O 
kadar görüyoruz ki, en kötü havalarda dahi 
mümkün mertebe seferleri aksatmamaya çalışı
yorlar. O soğuk havalarda canla başla çalış
tıklarını, meydan müdürlerinin de soğuk hava
da karların içine çıkıp hizmete koştuklarını ar
kadaşlarını teşyi ettiklerini gördük. Tebrik ede
rim, yüreğimiz ferahladı, vazife böyle görülür. 

Fakat bâzı eksiklikler var. Bu eksiklikleri 
tamamlamak icabeder. Bütçe ise bütçeye de 
konur, eğer eksikler bâzı maddelere aitse bu 
maddeler mutlaka alınması icabeder, yapıl
ması icabeder. Büyük bir şey değil çünkü. 
Bunların üzerinde durmak lâzımgelir. Meselâ 

I bunlardan bir tanesi üç senedir arka arkaya 
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bendeniz burada söylerim. Meselâ Yeşilköy, 
Samsun gibi deniz olan yerlerde; kurtarma va
sıtası bulundurun. Bir gün bir kaza olacak, 
bir jet tayyaresi denize inecek veya düşecek 
şu veya bu sebeple. Hepsi birden boğulacak, 
üzerimize muazzam bir töhmet yüklenecek. Bir 
iki motordan ibarettir alınacak şey. Birkaç bin 
liradan ibarettir. Neye alınmaz, niçin alın
maz? Bunu da şikâyet tarzında arz ediyorum. 

Bu yönde acı bir hatıramı da arz etmeden 
geçemiyeceğim. Tayyare satmaldık Almanya'
dan. Ben de beraber tecrübe ederek geliyorum, 
O zaman Almanya'da ataşeyim. Harb tayya
resi aldık, bonhardıman tayyareleri. Bulgaris
tan'a kadar geldik, irtibatımız Berlin'den 
Bulgaristan'a kadar. Geçtiğimiz bütün yerler
le o tarihte irtibatımız gayet mükemmel. Sof
ya ile irtibat tesis ettik. Sofya'nın üzerinden 
geçiyoruz, arıyoruz istanbul... Cevap yok. As
kerî telsizle arıyoruz cevap yok. Sorduk dedik 
ki sizin malûmatınız var mı? Bulgaristan'a sor
duk. Dediler ki «Orası Türkiye'dir, Türkiye'-
ya Allah karışır.» Vallahi billahi böyle söyle
diler. Hiç unutmam yüreğimde acıdır. Hâlâ 
tizim haberleşme şebekemizde, bilhassa hava
yollarında haberleşme şebekemizde ve modern 
haberleşme araçlarında daima geriden gidiyo
ruz. Niçin, ne sebebi var? Bilgimiz var, her 
şey var. Şu var, bu var. Diğerlerinden daha 
da az bilgili değiliz. Ama bizim malzeme ak
sımızda bir kusurumuz var, daima bir aksak
lık oluyor. Bunu da dikkatlerinize arz ederim. 
Ondan öteye biliyorum arkadaşların çoğunu da 
tanırım, gayet gayretli zevattırlar, çalışmakta
dırlar, görülmektedirler. Zaman zaman bâzı 
aksamalar oluyor ve ekseriya aksamalar da 
bu yönden oluyor. Yoksa diğer hususlarda 
memnuniyeti mucip durumları vardır. 

Son olarak her şeye rağmen, âmme hizme-
t ölümünün en ağır işlerini yüklenip canla baş
la gayret gösteren, feragatla çalışan bu teşek
kül ve müessese mensuplarını yine yürekten 
daima- takdir ve hayranlıkla yadederim. Ten-
kidlerinıiz bu hizmetlerin daha da başarılı ve 
verimli olması yönündendir. Ve o gayretledir. 
Denizcilerimiz, Dünya denizlerinde, okyanus
larda sancağımızı iftiharla ve yüz aklığı ile dal
galandırırlar. Demİryollarımız ulaşabildikleri 
yarlerde daima güzide birnam bırakan demir
yolcularımız olarak, beynelmilel muhabere sa

hasında yadedilen PTT çilerimiz olarak, beynel
milel havayollarında teşkilât ve insanlarca 
küçük fakat liyakat ve maharet itibariyle her 
yönden şayanı takdir, genç ve enerjik çalışma
larla temayüz eden havacılarımız ve personeli
miz. Kısacası bütün Ulaştırma Bakanlığı hiz
metlerinden iftihar etmekteyiz. 

Tekrar takdir ve teşekkürlerimizi arz ede
riz. 1969 Bütçesinin hepimiz için, bilhassa bu 
büyük ve muktedir teşkilât için hayırlı uğurlu 
olmasını dileriz, Vaktinizi aldığım için özür di
ler saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1989 yılı Orman Genel Müdür
lüğü Bütçesi ile 1969 yılı Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü için açık oyunu kul
lanmamış Sayın üye var mı?.. Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Sayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerinde grupları adına konuş
mak için söz alan arkadaşlarımız konuşmalarını 
bitirmişlerdir, şahısları adına söz alan sayın 
senatörlerin isimlerini okuyorum: Sayın Akso-
ley, Sayın Ucuzal, Sayın Bilgen, Sayın Hazer-
d'ağlı, Sayın Artukmaç, Sayın Beler, Sayın Ye
şilyurt, Sayın Pırıltı, Sayın Melen, Sayın 
Hazer, Sayın Atmaca, Sayın Ayrım, Sayın 
Adalı. 

Söz Sayın Aksoley'indir. Buyurun Sayın 
Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Yüce Heyetinizi say
gıyla selâmlıyarak küçük bir sitemle sözlerime 
başlıyacağım. Arkadaşlarım Sayın Bakanların 
bir kısmı ancak bütçe görüşmeleri sırasında 
S onat oya şeref verdiklerinden, kendilerinden 
öğrenmek istediğimiz hususları biz üyeler de 
bütçe görüşmelerini fırsat bilerek şahıslarımız 
adına söz alıp Yüce Senatoya ve konu ile ilgili 
Sayın Basanlara arz etmek imkânını buluyoruz. 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını arzuladığım söz
lü soru önergem 8 Kasım 1968 tarihinde Sena
to Başkanlığına sunuldu, sekiz ilâ 10 birleşim
dir Senato Genel Kurul gündeminde olmasına 
rağmen, Sayın Ulaştırma Bakanı Senatoya şe
ref vermedikleri veya veremedikleri için cevap
landırılmadı, 1968 malî yılı Ulaştırma Bütçesi 
incelenirken, şahsım adına bir konuşma yap
mış. PTT dağıtıcıları ile hat bakıcılarının sos-
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yal durumu üzerinde durmuştum. Sayın Ulaş
tırma Bakanı Senatoda şu cevabı vermişti. Se
nato Tutanak Dergisinden aynen okuyorum. 
Mebrure Hanımefendinin hat bakıcıları ile il
gili beyanlarına iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Bu yüzden de bu yolda tedbirler alın
mıştır. Onları her halde kendisine arz eder
sem, kısmen hem kendisi, hem de meslek men
suplarını tatmin etmiş olurum. PTT de çalı
şan hat bakıcı ve dağıtıcılarının sosyal prob
lemleri önemle takibedilmektedir. Ve tahak-
kukuna çalışılmaktadır. Bu cümleden olarak 
atlı dağıtıcılara verilen tazminatın artırılması 
için Yüksek Meclislerimizde ve komisyonların
da görüşülen tasarı Bakanlıkça da desteklen
mektedir. Buradaki 45 - 75 lira arasında olan 
tazminat seyyanen 100 liraya çıkarılmıştır. Yi
ne hat bakıcı ve posta dağıtıcılarının geçmiş
teki kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri 
sürelerin terfilerine sayılmasını öngören kanun 
teklifi de Ulaştırma Komisyonundan geçmiştir. 
Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Fii
lî hizmet zammı için hazırlanan kanun tasarısı 
Maliye Bakanlığı ile henüz anlaşmaya varıl
madığı için henüz Bîeclislere sevk edilememiş
tir. Tahmin ediyorum ki bir anlaşmaya varı
lırsa onu da sevk edeceğiz buyurmuşlardı. Sa
yın arkadaşlarım Sayın Bakanın yüreğimizi fe
rahlatan bu güzel beyanları ve vaitleri aradan 
bir yıl geçtiği halde, üşüntü ile ifade edeyim 
ki, tahakkuk etmemiştir. 

Sayın senatörler, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarının yaptıkları hizmet âmme hizmet
lerinin en yıpratıcısıdır. 32 milyon Türk'ün 
muhaberesini sağlıyan bu cefakâr vatandaşla
rımız kışın yağmur, kar, fırtınada, yazın güne
şin kızgın sıcağında sırtlarında 15 kiloluk çan
ta ile apartmanların çatı katlarına kadar çıkar 
yaya PTT dağıtıcıları ve köylerde dolaşan atlı 
PTT dağıtıcılarının ve hat bakıcılarının işleri
nin yıpratıcı olduğu dikkate alınarak yaş had
leri 55 yıl olarak tesbit edilmiş, lâkin fiilî hiz
met zammından istifade ettirilmemiştir. PTT 
dağıtıcıları ve hat bakıcıları 6145 sayılı Kanu
nun geçici 6 ncı maddesine göre 17 Temmuz 1953 
yılında memur sınıfından alınmış, barem dışı 
ücretle çalıştırılmaya başlanmıştır. Lâkin 3659 
saylı Kanunun 10 ncu maddesine göre barem 
dışı memurlara bareminin üstünde 3 üst dere
ceye kadar verilirken PTT dağıtıcıları ve hat 

bakıcıları bu haktan faydalandınlmamıştır. Bu
na mukabil barem dışı memurların sıhhi izinleri 
iki ayken PTT dağıtıcıları ve inat bakıcılarının 
sıhhi izinleri, yıpranma durumları nazara alı
narak, barem içi memurlar gibi iki yıldır. Gö
rülüyor ki dağıtıcı ve bakıcılar ücretli sınıfa 
tabi olduğu halde sıhhi izinleri barem içi me
murlar statüsüne tabi tutulmuş, ücretleri ise 
barem dışı memurların statüsünden ayrılmış
tır. Bu memur vatandaşların 1953 yılma ka
dar kadrosuzluk yüzünden muntazam terfileri 
sağlanamamıştır. Sayın Bakanın da söyledik
leri gibi, bu vatandaşların intibakı yapılmalıdır. 

Sayın senatörler, yeni işe giren dağıtıcının 
eline 375 lira maaş, 21 lira mahal tazminatı, 22,5 
lira kasa tazminatı olmak üzere 418,5 lira geç
mektedir. 14,5 sene hizmeti olanların ayda al
dığı aylık 605 liradır. 23 - 24 yıl hizmeti olanın 
eline ise nihayet 800 lira geçer. Bu vatandaş
ların bugünkü güç hayat şartları altında nasıl 
geçindiklerini Yüce Senatonun takdirine bıra
kıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, vatandaşlarımızın ıstı
rabına eğilmek, dertlerine deva olmak hepimi
zin başta gelen görevimizdir. Fiilî hizmet zam
mı hizmet esnasında çok yıprananlara, ağır 
şartlar altında çalışanlara verildiğine göre da
ğıtıcı ve hat bakıcılara verilmesi eşit işlem ba
kımından zaruridir. Sayın Ulaştırma Baka
nından PTT dağıtıcıları ve hat bakıcılarndan 
şefkatli ilgisini esirgememelerini bu cefakâr, 
bu vefalı, bu kadirbilir vatandaşların sosyal 
problemleriyle çok yakından ilgilenmelerini 
tekrar tekrar istirham ediyorum. 

PTT dağıtıcılarının, hat bakıcılarının inti
bak, yıpranma zammı ve atlı dağıtıcıların taz
minatını artıran kanun teklifleri ilgili komis
yonlardan geçerek Millet Meclisi Bütçe Plân 
Komisyonuna gelmiştir. 1969 seçimlerinden ön
ce adı geçen tekliflerin kanunlaşması için Sa
yın Ulaştırma Bakanının özel ilgisini bilhassa 
rica ediyorum. 

PTT İkitisadi Devlet Teşekkülleri içinde 
100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan bir te
şekküldür. Bu hususu memnuniyetle kaydet
mek isterim. PTT nin kâra geçmesini sağlayan 
personelinin sosyal problemlerinin halledilmesi
ni de tabiî bir sonuç olarak vasıflandırıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 1968 malî yılı Ulaştır
ma bütçesi görüşülürken şahsım adına yaptı-
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ğırn bir konuşmada 10 - 15 turistle boğaza gi
dip gelen iç hatlara ait bir geminin zarar etti
ğine değinmiş, bir tedbir alınmasını rica etmiş
tim. 1968 yaz mevsiminde bu servisin kaldırıl
dığını memnunlukla izledim. Turistler şimdi 
boğazı motörlerle gezmektedirler. Sayın Ulaş
tırma Bakanının yapıcı bir tenkidi dikkate al
mış olmaları beni mutlu kıldı. Kendilerine hu
zurunuzda teşekkür ederim. 1969 yılı Bütçesi 
Ulaştırma Bakanlığı camiasına ve bütün Türk 
Milletine hayırlı olsun. Saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akso-
ley. Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; gecenin geç saati 
diyemiyeceğim, sabah yaklaşıyor hepiniz çok 
yorgunsunuz. Muhterem arkadaşlarım, Ulaş
tırma Bakanlığının bünyesinde toplanan Devlet 
Demiryolları, Devlet Denizyolları Devlet Ha
vayolları, Deniz Nakliyat Anonim Şirketi, 
Devlet Hava Meydanları ve PTT gibi memleke-
tizimin ulaştırma ve haberleşme imkânım sır
tına almış olan bu büyük teşekküller kendisi
ne düşen vazifeyi bihakkın yerine getirmenin 
gayreti içerisinde, plânın ve programın tesbit 
ettiği hedeflere de ulaşmak için çalışmaktadır. 
Devlet DemiryoUan kuralnşundan itibaren cer 
,<jiı.ha~mda hakikaten yıpranmış vaziyettedir. 
Büyük masraflarla yenilemenin mümkün olaca
ğı hepinizce malûm. Her sene 300 milyon, 250 
milyon, 200 milyon gibi bir zarar görülmekte
dir. Aslında 440 sayılı Kanun hükmüne göre 
kârlılık ve verimlilik içerisinde bulunması lâ-
zımgelirse de bu müessese diğerleri gibi âmme 
lıizmeti gören bir müessesedir. Bu bakımdan 
kanunun kendisine tahmil ettiği vazifeyi kârlı
lık içinde temin edemiyorsa, elbette memleket 
hizmetlerini karşılayan bu müesseseden bunu 
beklemek mümkün değildir. Bir taraftan ya
tırımı, bir taraftan eski hatları düzeltme, yeni
leme gibi zorluklar içerisindedir. Buna rağmen 
üç yıl içerisinde büyük bir başarının içerisine 
girmiştir. Adap a zarı 'nda Avrupa ayarında yol
cu vagonları imal edilmeye başlanmış, servisle
re girmiştir. Eskişehir'de bir dizel lokomotif 
fabrikasını kurmanın imkânını sağlamıştır. Ay
lıca Sivasta yük vagonları imal edilmektedir. 
Bunlar hem memleketimizin, hem de memleke
timize komşu plan memleketlerin ihtiyacını kar

şılamak üzere de harekete geçmiştir. Bundan 
dolayı Devlet Demiryollarına şükraıılarımızı arz 
ederiz. 

Denizyolları üzerinde konuşan arkadaşlarım 
bu müessesenin borçlu durumunu ortaya koya
rak, sanki bir müflis teşekkül halinde olduğunu 
ifade ettiler. Ben aynı kanaatte değilim. Bu
gün her müessesenin borcu, alacağı ve her mü
essesenin de malik olduğu bir mamelek vardır. 
Bu bakımdan şu kadar borcu var güç durum
dadır. 

Değerli arkadaşlarım bendeniz 4 yıldan be
ri burada Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesse
selerin bütçesini tetkik ediyorum. Ayrıca İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonunda 
da bu müesseselerin kati hesap ve bilançolarını 
tetkik ederek şahidolduk ki bu müesseseler 
borçlu ise 1965 yılından bu tarafa borçlanmış 
değiller. Bilâkis 1965 yılına kadar her sene 
ağır zararla gelirken 1965 yılından 1968 yılı
na bu zararların nisbetini düşüre, düşüre, hattâ 
kâra geçme imkânını sağlaya sağlaya geldikleri 
kati hesap ve bilânçolariyle sabittir. Bu bakım
dan bu müesseselerin bir ikisi müstesna, bir iki 
sene sonra, zarardan kurtulacak hale gelecek
leri muhakkaktır. 

Beniz Nakliyat da aynı şekilde, Devlet Ha
vayolları da. Bunları kıldırmamıza imkân yok. 
Elimizdeki imkân sadece bunların bünyesini 
ıslah, değerli idarecilerin gayretiyle zarardan 
kurtarmaktır. Ama bir nisbet dâhilinde zarar 
ederlerse millet olarak bunu da karşılamak mec
buriyetindeyiz. 

Gönül arzu eder M, hepisi PTT idaresi gibi, 
kârlı bir durumda çalışsın; ama takdir buyu
rursunuz ki, PTT diğerlerine nazaran bir hu
susiyet ifade etmektedir. Karşısında rakip 
yek, istediği şekilde fiyat ayarlama imkânına 
sahip. Ama bu zorlukların ifadesi olarak bu 
duruma gitmiştir. Yakında kurmakta oldukla
rı telefon fabrikasının bitmesiyle memleketin 
beklediği telefon ihtiyaçlarını karsılarken bu
rada"! temin edeceği paralarla, eminiz ki, bun
dan sonra pahalı gelen telefon haberleşme mas
rafını da vatandaş lehine kısmen indirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktinizi fazla al
mak istemiyorum. Benim bir temennim var. 
Sayın Bakandan ve bakanlığa bağlı bulunan 
diğer teşekküllerin başında bulunan arkadaş
larımdan. 
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Hepinizin malûmu olduğu üzere büyük bir 
ümit ve gayretle kurulmuş olan bir Raybank 
var. Evvelâ Raybank, Devlet Demiryolları 
bünyesinde çalışan 50 binden fazla memur ar 
kadaşımızm, sanki kendi malıymış gibi, bura
ya ümit bağlıyarak hissedar olduğu, sonra da 
aylık maaşından 3 - 5 kuruş artırarak burada 
bir tasarruf zihniyetinin içine girdiği sırada, 
her nedense, başında bulunan idarecilerin tu
tumundan bu banka o zamanki Maliye Bakanı
nın da yardımı, esirgemesi neticesinde tasfi
yeye gitmiştir. Tasfiye uzayıp gidiyor. Tasfi
ye uzayıp gidiyor. Tasfiyenin bitmesi de im
kânsız. Ama edindiğimiz bilgilere göre yeniden 
bir yardım imkânı sağlanmak suretiyle doğru
dan doğruya Ulaştırma Bakanlığının bünyesin
de tekrar bir banka olarak ele alınması sağla
nırsa hem hissedarları zarardan kurtarmanın 
imkânı ve hem de tasarruf zihniyetine alışmış 
olan Demiryolu mensuplarının, dolayısiyle di
ğer teşekküllerde çalışan arkadaşlarımızın da 
burada biriktirecekleri paralarla Ulaştırma Ba
kanlığı bünyesinde bir plasman yaratmak im
kânını sağlıyacağı kanaatinde olduğum için, 
bu tasfiye halinde bulunan bankanın üzerinde 
durulmasını istirham ediyorum. 

Sözlerimi keserken 1969 yılı bütçesinin 
Ulaştırma Bakanlığına ve teşekküllere hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi hürmetle sa
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın senatörler; Devlet üretme Çiftlikle

ri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe kanun tasa
rısının oylamasına 116 sayın üye iştirak etmiş 
116 kabul oy çıkmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
kanun tasarısı için 113 sayın üye oy kullanmış, 
113 kabul oy çıkmıştır. 

ıSaym Bilgen? Yok. Sayın Hazer dağlı? Yok. 
Sayın Artukmaç? Buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, 
deniz ticaretimizin geliştirilmesine öncelik ta
nınmıştır. Bu bakımdan, bir taraftan yaşlı, 
günün anlayışına uymıyan Deniz Ticareti Filo
muzun plânlı bir şekilde geliştirilmesi ve diğer 
taraftan gemi inşa sanayiimizin kısa zamanda 
kalkındırılması zorunluğu vardır. Ancak, ona

rım tersaneleri ile inşaat tersanelerinin birbi
rinden ayrılması ve bu tersanelerin, çeşitli de
niz işletmelerini bünyesinde toplıyan Denizci
lik Bankası bünyesi içerisinden çıkarılması lâ
zımdır. 

Birinci Beş Yıllık Plânın, Ticaret Filomu
zun kalkındırılmasına dair olan hükümleri; za
manında uygulanmamış olmasından dolayı, dış 
taşımaları normal kapasite içerisinde yapmak 
mümkün olmamıştır. Bu gibi aksaklıkların te
kerrürüne meydan verilmemesine mütaallik 
tedbirlerin de zamanında alınması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; kalkınma plânımız
da, ithalât ve ihracatımızın % 50 sinin kendi 
vasıtalarımızla taşınması öngörülmüştür. Hal
buki biz bugün, ancak bunun yüzde yirmiseki-
zini taşıyabiliyoruz. Yani yabancı bayraklı ge
milere, yüzde yirmiiki nisbetindeki navlun 
karşılığı; yaklaşık olarak, senede 280 milyon 
Tl. ödüyoruz. Eğer lüzumlu tedbirleri vaktin
de alabilirsek, bu para ile Ticaret Filomuzu 
kısa zamanda geliştirmek mümkün olacaktır 
kanısındayım. Bu konulardaki görüşlerinin 
açıklanmasını Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Ulaştırma Bakan
lığına bağlı bulunan Yüksek Denizcilik Okulu 
hakkında da kısaca maruzatta bulunacağım : 

Memleket kalkınmasında katkısı olan deniz 
ticaretimizin geliştirilebilmesi için, tersanelerin 
kurulması, yeni gemilerin inşası veya alınması 
yeterli değildir. Sabibolacağımız gemileri gü
nün teknik gelişmelerine paralel olarak yürü
tecek modern işletmecilik anlayışına göre idare 
edecek personele ihtiyaç vardır. Kalifiye ele
manları bulunmıyan işletmelerde; hem plân 
ve programlar gerektiği şekilde realize edile
mez ve hem de arzu edilen verim sağlanamaz. 
Şu halde, ticari niteliği esas olan deniz taşıt
ma kurumlarımızın ve özellikle işletmelerin üst 
kademelerinde görev olan ve gemiyi sevk ve 
idare eden personelin, temel bilgiler bakımın
dan, üstün vasıflı olarak yetiştirilmeleri lâzım
dır. 

Bu vasıfta personelin yetiştirilebilmesi için, 
halen Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulunan, 
Yüksek Denizcilik Okulunun bugünkü statü
süne yeni bir istikamet vermek lâzımgeldiği ka
nısındayım. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı had
dizatında taşıtma politikasını yürütmekle ve 
ulaştırma sektörünün koordinasyonunu sağla-
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makla ve yönetmekle görevli bir icra organı
dır. Eğitim ve öğretimle ilgili değildir. Bu ba
kımdan okul, ister istemez, hedefine ulaşacak 
yardımlardan ve yakın ilgiden mahrum kal
makta ve memleketimizdeki diğer yüksek öğre
nim kurumlarına ayak uyduramamaktadır. 

Esasen, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın «Eğitim ilkeleri» bölümünde : «Bütün eği
tim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lanması tamamlanacaktır.» hükmü vardır. Bu 
hükme göre, Yüksek Denizcilik Okulunun Millî 
Eğitim Bakanlığına kısa zamanda devri gerek
mektedir. Bu devir muamelesi ne zaman yapı
lacaktır? Bu konuda her hangi bir teşebbüse 
girişilmiş midir? 

Değerli senatörler; 
Kömürü demire, demiri kömüre bağlayan 

demiryolunun yani, Divriği - Karabük demiryo
lunun kısaltılması için, birkaç sene önce etüt
ler yapılmış ve bu etütler neticesinde Yıldızeli -
Yozgat - Irmak güzergâhı tesbit edilmiş ve bu 
güzergâhta yapılacak yeni demiryolunun halen 
Sivas ve Kayseri'den geçerek, Zonguldak'a git
mekte olan demiryolu mesafesini 150 km. kısal
tacağı tesbit edilmiş ve durumun Kalkınma Plâ
nına ve yıllık programlara alınması kararlaştı
rılmıştı. 

Divriği demirlerinin Zonguldak'a en kısa 
yoldan taşınmasını sağlaması bakımından ran-
tabl olduğu tesbit edilen bu hattın inşasına han
gi. tarihte başlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Dünya hava trafiğine uygun şekilde bir ça
lışma istikametine girmek arzusunda olan Türk 
Havayollarının tarifelerine harfiyen riayetkar 
olması, gerek dış çevrelerde ve gerekse iç turist
ler nezdinde itibarının artmasını sağlayacaktır. 
Esefle arz etmek mecburiyetindeyim ki, Türk 
Havayolları, özellikle dış seyahatlerde, tarifesi
ni kemaliyle uygulayamamakta ve bundan da 
yolcular haklı olarak şikâyet etmektedirler. Me
selâ bir uçağın Frankfurt'tan Ankara'ya hare
ket saati 15,30 olarak ilân edildiği ve yerli ve 
yabancı bütün yolcular durumlarını buna göre 
ayarlamış bulunduğu halde; bu uçağın, çeşitli 
sebeplerle dört saat sonra, 19,30 da hareket etti
rilmiş olması; yolcular üzerinde iyi tesir bırak
mamakta ve gecikmeden dolayı birçok kişileri 
de zararlara sokmuş bulunmaktadır. Bunları 
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tarihleriyle arz edebilirim. Bahsettiğim saatte 
Frankfurt'tan kalkan uçağın, doğruca Ankara'
ya gitmesi lâzımgeiirken istanbul'da alıkonul
ması ve yolcuların şirket namına otellerde mi
safir edilerek - ki» arkadaşım bahsetti, içinde bi
zim işçiler de var. - bir gün sonra Ankara'ya 
sevk edilmeleri gibi durumlar da hazin tecelli
lere sebebolmaktadır. Arz ettiğim husus sade
ce bir misaldir ve buna benzer misaller çoktur. 
İç servislerde de buna benzer aksamalar dikka
ti çekmektedir. Elbette ki, kötü hava şartların
dan dolayı meydana gelen aksamaları, bahis 
konusu etmemekteyim. 

Her hangi bir uçağın, her hangi bir sebeple 
ve meselâ arıza yapması sebebiyle, yoluna devam 
edememesi halinde; yerine, derhal başka bir 
uçağın ikame edilmesi, ve yolcuların şikâyetine 
meydan verilmemesi icabetmez mi? Bizzat mü-
şahade ettiğim bu duruma benzer hallerin dile 
getirilişini zaman zaman gazete sütunlarında da 
görmekteyiz. Sayın Tunçkanat'da daha başka 
bir misal vererek, tafsilâtlı beyanda bulundular. 
Müessesenin ve dolayısiyle Türkiye'nin itibarı 
ile yakın ilgisi bulunan bu duruma kesin olarak 
son verilmek üzere gereken tedbirlerin alınma
sını rica etmekteyim. 

Sayın senatörler, Parlâmento binası içerisin
de bir milletvekiline dil ile saldıran, ve el ile 
saldırıya yeltenmiş olan Devlet Demiryolları 
Umum Müdürünün işlediği fiilin niteliği ve bu 
konuda C. H. P. Senato Grupunun görüşü hak
kında Sayın Ekrem özden arkadaşım biraz ön
ce bu kürsüden Yüce Heyetinize mâruzâtta bu
lundu. 

T. B. M. Meclisi bütçelerinin müzakeresi sıra
sında yine C. H. P. Grupu adına bu kürsüde 
tarafımdan da nefretle takbih edilmiş olan bu 
fiilin faili şu anda eğer bu salonda ise, derhal 
bu salonu ve Parlâmento binasını terk etmeli
dir. Sayın Bakan ise, haddini bilmiyen bu 
Umum Müdür hakkında başlamış olduğunu 
sandığım idari ve cezai takibatı süratle netice-
lendirmelidir. Muhterem Bakandan ne gibi bir 
işlem yapıldığını bu kürsüden beyan buyurma
sını rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım, mâruzâtıma burada son 
veriyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin 
memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğur-
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lu olmasını temenni eder, Yüce Senatoya saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Beler. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, son senelere insanoğlunun bü
yük hamleler yarattığını göstermekte iken, ilim
de, teknikte bizler için hayal mahsulü olan du
rumlar bugün için hakikat olmuştur, insanoğlu 
dünya düzenine ilmin bütün imkân ve kolaylık
larını tatbik etmektedir. Her sahada eski usul
ler demode kabul edilip, yeni buluşlara yer ve
rilerek ilmin zaferi milletlerarası bir yarış hali
ne getirilmiştir, ilim yeni buluşları ile her sa
hada tatbikat olarak tezahür ederken, şüphe
siz milletlerarası ulaşım işlerinde de yeni ve 
faydalı usuller ortaya çıkmakta ve ül
keler aradaki muvazeneyi yaratmak için 
yeni tatbikatlara kendilerini uydurmakta
dırlar. Bugünkü halde dünya ulaşım işleri 
çok taraflı ve zengin bir ilim haline gelmiş
tir. Biz burada sadece deniz ulaşımı ile ilgili 
bâzı mevzulara temas etmek istiyoruz. 

Bahsetmek istediğimiz konu, denizlerdeki 
ulaşımın ve onun mütemmimi kabul edilen li-
limanlardaki faaliyetlerdir. Deniz ticaret filo
muzun bugünkü durumunu esasında hiç de par
lak mütalâa etmemek lâzımdır. Deniz ticaret fi
lomuz hâlâ eskisi gibi komşumuz Yunanistan'
dan çok aşağı sayıda ve tonajdadır. Vakıa, ge
rek deniz nakliyat ve gerekse danizyolları iş
letmeleri yeni gemiler almışlardır. Fakat, çü
rüğe çıkan gemi adedine karşı, yenileri bir 
faikiyet gösterememiştir. 

Diğer bir hakikat ise, kendi ihraç ve it
hal mallarımızın çoğunu ecnebi gemiler taşı
maktadır. Bunların behamahal bizim gemilerle 
taşınması temin edilmelidir. Bundan başka de
niz ulaşımı turizm yönünden, bilhassa bizim 
memleketimizde mühim bir vaziyet arz etmekte
dir. Şöyle ki, Türkiye'miz artık bir turizm ve 
turist memleketi olmak çabasındadır. Ve bu sa
yede de memlekete döviz kazandırma azmindedir. 
Memleketimizde turizm mevsimi ise, yaz aylarına 
inhisar etmektedir. Üç tarafı denizle çevrilmiş 
memleketimizde turist faaliyetleri yaz ayların
da ve deniz mevsiminde geçecektir demek en 
hakiki ve isabetli bir neticedir. Deniz mevsimin
de üç tarafı denizlerle çevrili bir memleket de
nize dönük turist aylarında ise; birinci plânda 

deniz ulaşımından faydalanmalıdır. Sahilleri
miz arasında bu mevsimde daha çok yolcu ve 
turist taşıyan muhtelif karekterli seferler vü
cuda getirildiğinde, gerek dahilî turist ve ge
rekse memleketimizin sahillerinde dolaşmak is-
tiyen yabancılar sayesinde faaliyetlerimizi fay
dalı neticelere vardırmış oluruz. Bunun için de 
sahillerimizde büyük veya küçük sefer yapa
bilecek evsafta her konforu haiz süratli ge
miler tedarik etmek lâzımdır. Bunun dışında 
Avrupa turist dünyası ile, bir köprü vazifesini 
görecek olan ve yeni tarz bir gemi işletmeciği 
olarak kabul edilen feribot seferleri koymak 
ve mezkûr gemilerin adedini artırmak suretiy
le, bunların en isabetli hatlara vererek mem
leketimize olan turist akımını kolaylaştırmak 
lâzımdır. 

Sayın senatörler, burada deniz ulaşımının 
mütemmimi sayılan liman faaliyetlerimizden de 
bahsetmek isterim. Zamanımızda ilmin jet hızı 
ile ilerliyen mantığı, limanlarda gemilerin ta
mir ve tahliye hizmetlerinde de kendisini gös
termektedir. Büyük ve medeniyetin zirvesinde 
olan memleketler artık bizim eskimiş olan usul
lerimizi bırakmaktadırlar. Bugünkü halde li
man hizmetlerinde başarılması lâzımgelen en 
mühim problemlerden birisi, zaman tasarrufu 
olarak göze çarpmaktadır. Bir geminin limana 
gelmesi, tahmin ve tahliye zamanı, dolayısiyle 
mecburen muattal kalması onun sefer kaybına 
ve dolayısiyle mensubolduğu işletmenin zararı
na sebebolmaktadır. Bundan dolayı işte Ame
rika, ingiltere, Almanya ve onu takibeden dev
letler ontenyel ve lâç sistemiyle deniz ulaşımı 
ve limanlarda tahmil ve tahliye usulünün tat-
bikına başlamışlardır. Bu usullerle her hangi 
bir limana gelen gemi vakit kaybetmemekte, 
evvelce hazırlanmış çok büyük kasa şeklinde 
amblâjlar haline getirilmiş yükü bir defada ve
ya kısa zamanda alıp, vermekte ve yoluna bü
yük zaman kaybına uğramadan devam etmek
tedir. Bu sistemler çok büyük faydalar sağladı
ğından ve deniz ulaşımı milletlerarası bir ula
şım ve temas olduğuna göre aynı sistemlerin 
memleketimizde de tatbikında büyük faydaları 
olduğu muhakkktır. 

Sözlerimize son verirken, yıllardır bilanço
sunu zarla kapatan' Denizcilik Bankası alâkalı
larına mühim gördüğüm hususları işaret etme
den geçemiyeceğim: 

— 481 — 



O. Senatosu B : 31 

1. Personel ve bâzı fuzuli masraflar mu
hakkak surette azaltılmalıdır. 

2. Yük ve yolcu temin edebilmek 
içni dâhilde ve bilhassa yabancı mem
leketlerde propagandaya daha fazla ehemmiyet 
verilmelidir. Hakkımızda yapılan menfi pro
pagandaları önlemek için yabancı acenteler ya
nında bizim propagandamızı yapacak, bizden 
insanlara ihtiyaç vardır. 

3. Memleketimizin her yıl artan turistik 
değerinden deniz ulaşımı bakımından âzami de
recede faydalanmalıdır. 

4. Kara ulaşımının rekabeti de nazarı iti
bara alınarak yeni bir fiyat ayarlamasına gi
dilmesinde isabet vardır. 

5. Bütün dünyada faydaları kabul edilmiş 
olan serbest limanların bizde de ihdası için ha
zırlıkları senelerden beri devam edegelmekte 
olan Serbest Limanlar Kanununun, süratle çı
karılması zaruri bir hal almıştır. 

Huzurunuzdan ayrılırken uhdemize veril
miş bulunan bir vazifeyi de yerine getirmek is
terim. 

İzmir limanı eski olduğu kadar deniz ulaşı
mı bakımından son derece işlek ve dünyaca ta
nınmış turistik bir beldedir, üzülerek ifade ede
riz ki, eski yıllarda en aşağı haftada bir gün 
müstakillen yapılan İzmir - istanbul d&niz sefe
ri, şimdi uzun zamandan beri maalesef yapılma
maktadır Haftada bir sefer az gelirken ondan 
da mahrum bırakılmamızın izahı güçtür. Ağır 
hastalıkların nazarı dikkate alınması ve izmir 
Limanının bütün Eğeyi kapsamı bakımından bu 
hattın hiç olmazsa haftada bir güne inhisar et
tirilmesi çok yerinde bir hareket olacaktır. 

Sayın vekilimizden bu haklı arzumuzun ye
rine getirilmesini hassaten rica ederiz. Bizim 
tavsiyelerimiz bunlardan ibarettir. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt?.. Yok. Sayın 
Pırıltı Yok. Sayın Melen Yok. Sayın Hasar? 
Yek, Sayın Atmaca? Yok. Saym Ayırım. 

YUSUF ZİYA AYIRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler, Ulaştırma Ba
kanlığı denilince vatandaşları fazlaca ilgilindir-
mesi bakımından aklımıza DDY ve PTT teşkilat
lan gelmektedir. Ben DDY daki bölgesel bâzı hu
suslara temas edeceğim. Bunu hemen hemen her 
yıl dile getiriyoruz. Fakat bu hususlar yerine 
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getirilinceye kadar, biz de Parlâmentoda bulun
duğumuz müddetçe, buna temas etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Muhterem senatörler, DDY mız yurdumuzun 
rnulîtelif bölgelerine doğru yolcu, yük sevkı
yatı yapmaktadır. Ve bunların içinde tahmin 
t S:'.- enim en kârlı olanı da, her ne kadar teş
kilât zararlı ise de, en kârlı olanı doğu sefer
leri yapan trenlerdir. Fakat, en fena muamele
ye tabi tutulan da yine Doğuya seyahat eden 
vatandaşlardır. Biz senatör olduktan sonra ar
tık yataklı ile gitme imkânı bulamadığımız için, 
tabiî birinci, iikinci mevkide sayahat eden va
tandaşlarımızın dertlerne daha çok âşinâ oluyo
ruz. Hakikaten haklı dâvalarda Hükümetimize 
naldı teakidlerde bulunmakta vazifemizdir, in
sanın üzülmemesine imkân yok. Bâzı hususlar 
vardır ki, ufak bir gayretle yerine getirilebilir. 
Meselâ temizlik hususunda geçen yıllarda söy
lemiştik. Burada bir parça düzelme vardır. Ar
tık yavaş yavaş bir şeyler görülüyor. Demek ki, 
istendiği zaman yapılabiliyor. Sabahleyin saat 
8.10 Ankara'dan bir tren kalkar Doğuya doğru. 
Bilhassa kış aylarında hakikaten fecaat şeklin
de. Bir sürü çoluk çocuk, yaşlı, ihtiyar, hasta 
ekserisi trene binecek, tren gelir tabiî vagon ta
kılması lâzım ve hep üçüncü mevki vagonlar 
başka yerden getirilir. Bâzı eski yolcular var 
ki, onlar vagonları önceden biliyorlar. Öğreni
yorlar nerede olduğunu oraya gider binerler. 
Fakat bu defa da tek bir vagon takılmıştır. Yol
cunun yansından fazlası ayakta gitmek mecburi
yetindedir. Bir sürü de vagon durur, orada. 
Yolcular da haklı olarak diyorlar, «Beyefendi 
bu vagonlardaaı niye bir tane daha takılmaz da 
biz de insan gibi gidelim, biz bu memleketin 
evlâdı değilmiyiz?» Anlamayız ne sebepten 25 
vagon gideceğine, 26 gitse. Ama ilgililere sor
sanız; efendim, çekmez bu lokomotifler. Bazen 
bakıyorsunuz 30 yerine 40 da çekiyor. Ama o 
tarafa gitti mi bir prensip koymuş, «çekmez*. 
Şimdi bu üçüncü mevkileri getirirler, Karsın 
Erzurum'un, bilhassa Kars'ın birinci, ikinci mev
kiini lokomotifin yanma verirler. Onlarla yatak
lının arasına bu üçüncü mevkileri koyarlar. 
Birçok defalar ricada bulunduk. Eskiden üçün
cü mevki vagonlar lokomotifin yanında olurdu. 
Tam oradaki vatandaşın restoranla falan ilgisi 
yok. Halbuki birinci ve ikinci mevkide giden 
zevat biraz restoranla ilgili. Anlamayız bu ne-
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den düzeltilmez. Yani neden o üçüncü mevkiler 
son yıllarda böyle orta yere kondu. Trenin za
manında gitmesini de hiç görmedim. Ben bu ka
dar Kars'a seyahat ettim. Saat 11 de Erzurum'a 
varacak daima 15 te, Kars'a meselâ 15 te vara
cak 20 de varır. Senelerdir tecrübe ediyoruz. 
Demek ki, bu tren zamanında gitmiyor. O hal
de bu saati kayalım. Bir defa yalancı çıkmıya-
lnn. Şimdi, İstanbul'a doğru seyahat ettiğimiz 
zaman, hakikaten hiç böyle bir endişe yok. Fa
kat Doğuya bir sayahat çıktığı zaman herkes, 
acaba ne ile gideceğiz? ilk defa bu geliyor akla. 
Çünkü Doğunun zaten korkunçluğu ortada. Şim
di bu dizel lokomotifler var. Bunlardan bir ta
nesini Erzincan'da gördüm. Bilmiyorum nasıl 
gitmiş oraya. Belki de müzede falan çocuklar 
görsünler diye mi? Derlerdi M, eskiden oraya 
gidemezdi. Biz de istirham ediyoruz. Sayın Ba
kan kusura baikmaısın, eskilden kırmızı birinci 
mevkiler vardı, iste milletvekilli ve senatör ola
rak onlarla gidiyorduk. Son aylarda bunlarım 
da yüzünü görmez olduk kaldırmışlar. Şimdi 
bu dizel motorların, bilhassa istirhamımız, haki
katen çok uzun yolculuk, çok yorucu. Düşünün 
kış aylarında başka gidecek bir vâsıta yok. Lüt
fetsinler, bu tarafa doğru da bir imkân sağla
maya çalışsınlar. Çünkü bu yol üzerinde 200 e 
yakın tünel var. Zaten bu seyahati bitirince in
sanın rengi değişiyor. 

Bizim mühim bir derdimiz vardır, Sayın 
Arıburun da dokundular, diğer arkadaşlarda. 
Bu hayvan ihracatı konusu. Ben buna dokım-
mıyayım, herhalde ilgililer tetkik etmişklerdir. 

Bir de bâzı yıllar, 1988 yılında olduğu gibi, 
yiyecek sıkıntısı var, yemeklik. Şimdi Konya'
da, Polatlı'dan, Âdana'dan ve sair yiyecek sto
kunun bulunduğu yerlerden bu bölgeye yiye
cek gidiyor. Bu gibi vagonlarda biraz tercih 
hakkı kullansınlar. Tüccarlar bekliyor, iş sa
hipleri, istirham edeceğim. 

Hava yollarımızın ıslahı için bir şey söyliye-
liyeceğim, çünkü geçende Sayın Senato Baş-
lanımız Pakistan'a gitmişlerdi, orada bir gece 
Lübnan'da yatmak suretiyle bunun tadını tat
tılar. Kendileriyle temas ederlerse herhalde 
iurumu anlamış olurlar. 

Son bir istirhamım eskiden biraz şahıslı ol-
\ğu için kusura bakmayın. Milletvekilleri ve 

senatörler için trenlerde yer ayrılıyordu. Bsn 

3 bunun hakikaten karşısındayım, yani iste
niyorum. Fakat bu uzaklardan birçok defa-
ar geldi başımıza. Şimdi Kars'tan geliyoruz 

trene bineceğiz bilet yok. Bir gün evvelden, iki 
gün evvelden, almak lâzım. Lütfetsin Sayın 
Bakanlık erkânı, milletvekilleri ve senatörler 
için trenin kalkmasına bir saat kala, veyahut-
ta üç saat kalıncaya kadar bir yer bulundur
sun. Eğer gelmiyen olursa yine binsinler. Bu 
da satılsın. Yalnız bu imkânı bize sağlasınlar. 
}ünkü başka vasıta yoktur gelmemiz için. 

Bir de Kars'ta bir hava alanı yapılacaktı. 
icaba bu hava alanı yapılacak mı, yapılmıya-
cak mı? Bu hususta Sayın Bakanın bir açıkla
mada bulunmasını istirham ederken, Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesinin memleketimiz için ha
nlı olmasını temenni eder hepinizi hürmetle 
ilâmlarım. (Alkışlar)) 

BAŞKAN — Sayın Adalı?.. Yok. Şahısları 
adına söz almış olan 5 sayın üye konuşmuş
lardır. Başka söz istiyen .. Yok. Bütçenin tü
lü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Sözü Sayın 

Bakana veriyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI SAADETTİN BİL
GİÇ (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem, senatörler; gecenin geç saatin
de kıymetli arkadaşlarımın gerek grupları adı
na, gerekse şahısları adına yapmış oldukları, 
tenkid, temenni ve dileklere hassaten teşek
kür ederim. Arkadaşlarımın tenkid ve temen
nilerinde haklı oldukları hususları kabul etme
mek mümkün değildir. Biz Ulaştırma Bakanlığı 
olarak bütün eksiklerimizi giderdiğimiz ve mem
lekette arzu edilen seviyeye ulaştırma ve haber
leşme hizmetlerini vatandaşların ayağına getirdi-
miz iddiasında hiçbir zaman olmadık, yine de ol-
mıyaeağız. Ama bu demek değildir ki, Ulaştır
ma Bakanlığının hakikaten bir ulaştırma ve 
haberleşme politikası yoktur. Ulaştırma ve ha
berleşme politikasiyle, ben öyle zan ve tahmin 
ediyorum ki, bir noktayı karıştırıyoruz. O da. 
laman zaman Ulaştırma Bakanlığının kendisi
ne bağlı kuruluşlar ve Hükümetin diğer teşek
külleri arasındaki koordinasyon meselesini 
birbirine biraz karıştırıyor gibiyiz. Bunun ke
mâliyle yerine getirilemediği vakıası ortadadır. 
Ama bu getirilemeyiş politikanın olmayışından 
değil, gerek Plânda, gerek bundan evvelki büt
çelerde her zaman söylenen şey şudur: Ulaştır-
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ma sektöründe karada, havada ve denizde han
gisinde olursa olsun vatandasın ayağına ra
hat, konforlu, emin ve süratli bir ulaştırma hiz
metini getirmek. Hedef ve ulaştırma politika
sı tesbit edilmiş. Buna gidilecek yolun seçil
mesinde kara, deniz, hava ve demiryolu ara
sındaki ahengi sağlamakta ne gibi tedbirler 
alacağımız meselesi üzerinde durmak elbette 
ki gerekmektedir. Bunun süratle yapılması da 
bütün arzulara rağmen kolay kolay gerçekle
şen meselelerimizden değil. Bunun üzerinde faz
la durmıyacağım. Ben bize bağlı kuruluşların 
1968 - 1969 daki faaliyetleri hakkında da uzun 
malûmat vermek istemiyorum. 1967 de posta 
hizmetlerinde nerede idik, 1968 de neredeyiz, 
1969 da neyi plânlamış bulunmaktayız. Bun
lar arkadaşlarım tarafından bilinmektedir. Yal
nız şunu ifade etmek isterim ki, zaten arka
daşlarımın sualleri arasında mevcudolduğu için 
o suallere cevap verirken bunlara temas ede
ceğim ve bu suretle bir sistem içerisinde posta 
hizmetleri, deniz yollan, demiryolları gibi ayrı 
ayn değil arkadaşlarının şahıslanna göre, 
suaülerini cevaplandırırken; yeri geldikçe de 
bunlara kısa kısa temas ederek kıymetli va
kitlerinizi gecenin geç saatinde almak istemi-
yeceğim. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların 
ve Bakanlığın teşkilât kanunu ve kanunları 
meselesi Bakanlığımız tarafından ele alınmış 
olmasına rağmen, maalesef günün icaplanna 
uygun kanunlar henüz meclislerden geçirilerek 
kanuniyet kesbetmemiş olması itibariyle arka
daşlarım tenkidlerinde -haklıdırlar. Biz de bu
nun sıkıntısı içindeyiz. Hakikten Ulaştırma Ba
kanlığının mevcut Teşkilât Kanunu bugünün 
icaplarına ve ihtiyaçlarına yeterli değildir. Bu
nu getirmeyi çok istedik, Başvekâlete şevket
tik, tahmin ederim ki, bu sene Meclis tatile gir
meden bunu Meclise getirmiş olruz, ama Meclis 
ten geçirebileceğimizi hiç tahmin etmiyorum. 
yine Posta Telgrafın teşkilât kanunu Başvekâle
te sevk edilmiştir, Demiryollarının ki, hazırdır, 
bunlarda önümüzdeki günlerde gelecek. Telsiz 
Kanunu Meclisin gündemindedir. Meclisten ge
çirmiş bulunduğumuz kcnunlarmız var ve geçi-
remediklerimiz de var. Maalesef bir kısmı bun-
lann Meclislerin gündeminde beklemektedir. 
Bâzıları birkaç maddelik kanun teklif ve tasa-
rılanndan ibaret olan bu kanunların Senato

da - Millet Meclisinde, bilhassa Millet Meclisi 
komisyonlannda bekliyenleri, Senatoya kadar 
getirmek imkânlarını bulursak birçok sıkıntı
ları gidermek imkânlarını elde etmiş olacağız. 

Kıymetli hatipler bilhassa Denizcilik Yük
sek Okulu üzerinde ısrarla durdular. Biz de 
bunun üzerinde durmaktayız. Denizcilik Yük
sek Okulunun akademi haline getirilmesi hak
kındaki, bir kanun teklifi Millet Meclisinin 
Millî Eğitim Komisyonunda müzakere edilmek
tedir. Bu, maalesef bütün çalışmalarımıza rağ
men Maarif Komisyonundan diğer komisyonla
ra intikal edememiştir. Biz de Yüksek Deniz
cilik Okulunun bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir seviyeye getirilmesini arzu etmekte
yiz. Burada plâna rağmen görüşmeler yine 
farklıdır. Sağlığın, tarımın kendine bağlı okul
ları vardır da, bilhassa ulaştırmanın kendisine 
bağlı tek okulunun mutlak mânada Maarife 
bağlanmasında fayda var mıdır, yok mudur, 
münakaşalan yapılmaktadır. Ama gerek 1 nci, 
gerekse 2 nci Plân Maarife bağlı olmasını ön
görmektedir. Bu tarzda bu kanunun kanuniyet 
kesbetmesi veya etmemesi gene ilgili komisyon
larda görüşülecek, fakat mesele şuraya veya 
buraya bağlı olmasından daha çok bu kanunun 
çıkması suretiyle Yüksek Denizcilik Okulunun 
akademi haline getirilmesi ve bugünün icapla
rına cevap veren bir okulun memleketimizde 
kurulmuş olması meseledir. 

Ulaştırma Bakanlığının Bütçesini kendisine 
bağlı olan kuruluşlarla mukayese etmeye mad
deten imkân yok. Kıymetli arkadaşlarım, gerek-
sa raportör arkadaşlanm bunun üzerinde ısrar
la durmuşlar. Bakanlık nâmına bilhassa teşek
kür ederim. Ama bir vakıa ile karşı karşıyı
yız, elimizdeki bugün tatbik ettiğimiz kanun
la kadro durumu bundan fazlasını sağlamak im
kânını bize vermemektedir. Her halde teşkilât 
kanunumuzu çıkardığımız zaman bu düzelecek
tir. Yine Ekrem özden Bey Denizcilik Banka
sı borçları ve alacakları mevzuu üzerinde ısrar
la durdular. Doğrudur, Denizcilik Bankasının 
"borçlan da alacaklan da vardır. Hakikaten 
borçların faizleri de büyük bir rakam tutmak
tadır. Biz de bunun üzerinde ısrarla durmak
tayız. Fakat senelik bütçeler içerisinde bunun 
halledilmesi maalesef bugüne kadar mümkün 
olamamış, aynı şekilde devam edip gitmektedir. 
Bir noktada durmak için gayret sarf etmekteyiz. 
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Belki tezyidi sermaye yolu ile bunu bir istika
mete götürmek için gayret sarfedilecektir. 

Her nedense Yalova kaplıcalarını Denizci
lik Bankasının tek zarar eden müessesesi ve De
nizcilik Bankasının bütün zararlarının yegâne ye
ri telâkki eden arkadaşlarıma sık sık Taslamakta
yım. Diyebilirim ki, belki aynı şeyi ilk zaman
larda düşünüyordum, fakat işin içine girip gör
dükten sonra anladım ki, bugünkü şekliyle 
Termal kaplıcalarını biı başka müesseseye dev
retmek maalesef mümkün olmamaktadır. Biz de 
istiyoruz devredelim, Turizm Bankası da dâhil 
olduğu halde henüz hiç bir müessese bunu 
devralmak istememektedir. Denizcilik Bankası
nın üzerinde bir yüktür. Ama şunu kabul etmek 
zorundayız ki, eğer Denizcilik Bankası bu otele 
bakmasa bu tesisler büsbütün harabolup gide
cektir. Buraya Denizcilik Bankasının yapmış 
olduğu yatırımlar hakikaten büyük rakamlara 
baliğ olmaktadır. İşin en mühim tarafı bu şek 
liyle bu otel henüz turistik belge almak imkân 
larmdan da mahrumdur. 

Çünkü, büyük otel hariç diğerlerinde kalo
rifer yoktur. Büyük otelin dahi birçok odaları 
maalesef banyosu, lavabosu, yüznumarası oda
larının içerisinde değildir. Bu tarzda hususi 
maksatlarla kurulmuş olan bu tesisin ve mev
simlik çalışan bu tesisin para kazanmasını bek
lemek mümkün değildir. Ama senede görmüş 
olduğu tedavi hizmetlerinin yanında 800 - 900 
bin lira her ne kadar Denizcilik Bankasına bir 
yük tahmil ediyor ise de, görmüş olduğu hiz
metler yanında bunu kabullenmek zorundayız. 
Bu sene bir hamam için plânlamaya, bütçeye 
gitmiştik, müsaade ötmediler. Bir halk tipi ha
mam yaptırmak istiyorduk, bilhassa o civarda
ki köylere pansiyoner olarak gelen, tedavi için 
gelenler bu hamamdan istifade etsinler, hem 
müessese de bundan bir gelir sağlasın ve otel 
sahasını da belki başkalarına bu suretle dev
retmek otel sahasını tedavi sahasından ayır
mak suretiyle otele yeni imkânlar arıyarak 
başkalarına devretmek imkânları üzerinde dura-
'bilirmiyiz diye düşündük. Genel de imkân bula
madık. Zannediyorum ki, müessese bir talibini 
bulduğu takdirde burayı işletmek heveslisi de
ğildir, devredecektir. 

Hastane yeri meselesine gelince; Hasta
ne yerinin maalesef orada hastane yap-
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maya büyük ölçüde ihtiyacımız olduğu 
halde, yapılamamaktadır. Halen Denizcilik 
Bankasının antrepo üzerindeki hastanesi 
yürekler acısıdır. Yer iyi seçilmiş veya kötü 
seçilmiş; orası başka. Fakat orada Devlet De
nizyollarının memur ve hizmetlileri için bir has
taneye ihtiyacı vardır. Eğer müsaade almabilse 
idi, bu sene inşaatına başlanacaktı. Ama mü
saade alamadığımız için Plânlamadan bu has
tanenin inşaatına başlıyamamaktayız. Maarife 
devretmeyi düşündük arsasını, Maarif de bize 
bedelini vermek suretiyle devralmayı pek müm
kün görmedi. Gene de bu imkânlardan birisinin 
üzerinde mutlak surette durulacaktır. 

Yalmz Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat 
için son zamanlarda iki mühim gelişme üzerin
de ısrarla durmaktayız. Ticaret filosunun geliş
mesi maksadiyle 10 bin tonun üzerinde 10 tane 
geminin 1969 ve 1970 içerisinde teslim şartiyle 
mubayaası için pazarlıklar son safhaya gelmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca iki gemi, birisi kızak
tan denize inmiştir, denizde donatımı devam 
etmektedir. Birisi de önümüzdeki günlerde 
kızaktan denize inecektir ve 1969 da filoya gi
recektir. Bu suretle 1969 da altı, 1970 senesinde 
de altı olmak üzere 12 gemi 10 bin depont üze
rinde Amerika hattında tarifeli seferlere kona
cak, Denizcilik Nakliyat Şirketdmiz de hizmete 
girecektir. 

Bunun plasmanı nereden yapılacaktır diye 
Haydar Tunçkant arkadaşımız sordular. Hükü
met Yatırım Bankası kanaliyle rantabl olan bu 
yatırımlar için kredi sağlamayı münasip gördü 
ve bu kredi sağlanacaktır. Esasen ilk taksit
leri de % 20 peşinat taksitleri bunların 5 mil
yon dolarlık bir meblâğa baliğ olmaktadır. Bu
nun da karşılanması Maliyemizce de kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Bu Karayolları, Demiryolları, vergiden müte
vellit bir birinin aleyhine inkişaf ettiği iddiası 
devamlı olarak söylenegelir. Hakikaten ilk na
zarda karayollarında çalışan vasıtaların bir ver
gi ödemediği vâkıasiyle demiryolları gibi bir 
karayolları vergisi ödemediği vâkıasiyle karşı 
karşıyayız. Ama biz de düzenli bir karayolu 
işletmeciliği henüz kurulamamıştır. Hazırlık
larımız son safhasına yaklaşmıştır. Bu karayol
ları ve işletmeciliği, Trafik Genel Müdürlüğü 
Kanununu hazırlamak ve bitirmek üzereyiz. Bu 
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kanunla bu kuruluş, bu umum müdürlük faali
yete geçecek olursa düzenli bir karayolu işlet
meciliğini üzerine alacak olursa, işletmeciliği 
değil, yani Demiryolları gibi bu kuruluş bir 
karayolu işletmeciliği yapacak değil, işletmeyi 
yapan müesseseleri organize edecek. Ve yol
cuyu, sürücüyü birçok bakımlardan onların eh
liyetlerini, muayenelerim, murakabelerini müm
kün hale getirecektir. Ve işletme ruhsatı vere
cektir. Velhâsıl bütün bu hizmetleri üzerine 
alacaktır. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü 
kurulduğu takdirde o zaman karayollarında da 
bir düzenli işletmeye gidilmiş olması halinde 
karayollarında bir vergi düşünmek mümkün
dür. Aksi takdirde bu vergiyi ister istemez en 
ucuz nakil vasıtası olan dar gelirlilerin nakil 
vasıtası olan karayollarındaki bu vergi ona, 
ondan istifade eden vatandaşlara intikal ede
cektir ki, biz demiryollarından zarar etmiş ol
mamıza rağmen bunu pek faydalı görmemek
teyiz, Bakanlık olarak. 

Demiryolu denilince devamlı surette akla 
gelen şey doğu trenlerimiz meselesidir. Bütün 
bütçelerde gerek Senato'da, gerek Millet Mec
lisinde gerekse bundan evvelki devirlerde de
vamlı surette söylenegelmiştir. 

Bir vakıadır. Maalesef bütün çalışmaları
mıza rağmen arzu edilen seviyeye bunu ulaştı
rabilmiş değiliz. Ancak bir mesafe katettiğimi-
zi de burada ifade edersem bir hakikati ifade 
etmiş olurum. 1968 senesinde doğuya istanbul'
dan Kars'a kadar giden bir Pasinler ekspresini 
Ankara'dan Malatya'ya giden bir motorlu treni 
yine Adana'dan Kars'a kadar giden bir treni 
sefere koymuş olmamıza rağmen burada ba
kım ve temizlik bakımından arzu edilen seviye
ye getirebildiğimizi iddia etmek mümkün değil
dir. 1969 senesi Eylül veya Ekimden sonra, öy
le tahmin ediyoruz ki bütün hatlarımızda yolcu 
trenlerinde dizel lokomotifleri servise vermiş 
olacağız. Şimdi ancak Çetinkaya'ya kadar dizel 
lokomatifler gitmektedir. 1969 da 20 dizel loko-
matifin devreye girmesi ile oraya kadar gitmek 
mümkün olacaktır. Bütün Doğu hatlarımızda 
da dizel lokomatif çalıştırmak mümkün olacak
tır. 

Evden eve nakliyatın biz tatbikatta fayda
sını gördük. Zararlı değil ve vatandaşlar da bun
dan istifade etmektedirler. Daha da geliştirmek 

yolundayız. 1969 tatbikatımız Ankara - istan
bul'a daha 50 istasyondan mal almak ve bu An
kara ve istanbul'da bunları tevzi etmek Ankara 
istanbul arasında da karşılıklı götürüp getir
mek şeklinde yürütülmektedir ve yürütülecek
tir. Bundan müşteriler fayda sağlamakta, de
mir yollarının da yük imkânları gün geçtikçe 
gelişmektedir. Artık mağazasına veya evine tes
lim edilmiyen bir malı vatandaş demiryollarına 
getirip ambarlarına teslim edip tekrar gidip 
ambarlardan almak suretiyle demiryollarına gö
türmek naklettirmek istememektedir. Eğer bunu 
iyi bir şekilde geliştirirsek demiryollarından 
yük nakliyatında faydalı olacaktır. Esasen biz 
yük tatbikatında 1968 den beri seyyal bir tarife 
tatbik etmekteyiz. Dondurulmuş tarifeler ye
rine boş giden vagonları değerlendirmek için, 
bir yerden diğer yere yapılan nakillerde dolu 
gelmiş boş giden vagonları değerlendirmek 
için, bu vagonlarla yapılacak nakillerde daha 
ucuz tarifeler tatbik edilmesi esasını kabul et
mişiz. 1968 den beri bu işletme bunu tatbik et-
miye başlamıştır. Ayrıca karayolları nakliye-
cileriyle beraber birçok yerlerde pancarda, 
Toprak Mahsulleri Ofisinde biz de ihalelere 
iştirak etmeye başladık ve buradan bir sabit 
tarife üzerinden değil götürü esaslar üzerin
den mal nakletmek suretiyle de şeyi artırmak 
gayreti içindeyiz. Demek ki, demiryollarında 
da işletme yönünden 1968 den itibaren yeni 
bir veçhe getirilmiş bulunmaktadır. Ama bun
ların burada yük ve yolcu naklini artırdığını 
ve arzu edilen seviyeye çıkarıldığını iddia et
mek mümkün değildir. 

Burada şunu ifade etmek isterim ki, 1967 de 
bilhassa 1968 senesinde 84 yolcu vagonu yapıl
mıştır. Birinci plân dönemi içerisinde yapılan 
yolcu vagonu sayısı ise 112 dir. Yine birinci 
plân dönemi içerisinde yapılan yük vagonunun 
sayısı 1 100 küsurdur. 1968 de yapılan yük va
gonunun miktarı ise 880 in üzerindedir. Fakat 
1969 da bu Pakistan satışı olmasaydı yolcu va
gonlarını aynı miktarda yapmak imkânlarına 
sahibolamıyacaktık. Çünkü 1969 yatırımların
da bize verilen imkân bu seviyede bir vagon 
yapmamıza imkân vermiyordu. Yine aynı şe
kilde yolcu vagonu için de bu seneki progra
mımız 1 100 seviyesinde olmasına rağmen bi
zim plândan ve bütçeden yatırım olarak sağla
dığımız miktar ancak 500 vagonluktur. Geri 
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kalanını sene içinde sağlıyabilirsek, bunu en 
iyi seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız. 
Yine bunun yanıbaşmda 1988 senesinde lisans 
anlaşmasını getirmiş bulunmaktayız. Fransız
larla ve 10 senelik bir lisans anlaşmasıdır. 
Bundan sonra Türkiye kendi dizel lokomotif
lerini Eskişehir'de kendi fabrikasında peyder
pey yerli miktarı artarak yapmaya devam ede
cektir. Şunu burada ifade etmek isterim ki, 
yük vagonlarında % 85, yolcu vagonlarında 
% 93 nisbetinde her malzeme yerlidir. Loko
motifte başlangıç % 40 la başlıyacak. 10 sene 
sonra bu da % 80 in üzerinde bir seviyeye ulaş
mış bulunacaktır. Bunu bir montaj sanayii 
olarak düşünmemekteyiz. Motoru ile beraber 
bir imalât sanayii şeklinde mütalâa etmekteyiz. 

Şimdi PTT hizmetleri mevzuunda da kısaca 
bilgi verdikten sonra arkadaşlarımızın sualle
rine dönmek istiyorum. 

Posta hizmetlerinin mahalden mahalle göç 
ettiğini arkadaşlarımız ifade buyurdular. Bu hu
susta iki seneden beri çok ciddî tedbirler alma
mıza rağmen, bâzı aksamaların olduğunu ifade 
edebiliriz. Ama şunu katiyetle söyliyebiliriz ki, 
artık Türkiye'de köylerimize dahi en geç hafta
da bir defa posta müvezzileri, atlı dağıtıcıları 
uğramakta ve köydeki vatandaşların paraflarını 
dahi evlerinde kendilerine teslim etmektedirler. 
Bunu daha kısaltmak gayreti içindeyiz. Mahal
leler için günde iki defa kutulardan ve postane
lerden alarak postanelere naklettiğimiz gibi, 
postaları bir de gece karayolu postaları da ihdas 
etmiş bulunmaktayız. Geceleri karayolu ile pos
taları otobüslerle, şehirlerarası işliyen otobüsler
den isifade ederek getirmekte ve sabahleyin o 
gideceği yerde tevzii yapılmaktadır. Uçaklardan 
da istifade edilmektedir. Yine bâzı arkadaşları
mız uçaklarla giden postaların geç gittiğini id
dia ettiler. Bunlar uçakların veya postanın şey-
sinden değil, kötü hava şartlan içerisinde sefer
lerin aksamasından, bazan böyle aksi tesadüfle
rin meydana geldiği bir vakıadır. Ama şunu ka
tiyetle ifade edebiliriz ki, her geçen gün, yalnız 
bugüne mahsus değil, posta hizmetlerinde bir 
gelişmenin içinde bulunduğumuz muhakkaktır, 
Telgraflar 1967 de bir duraklama göstermiş ise 
1968 den bsri telem ve teleks tesislerini kurmuş 
olduğumuz andan itibaren büyük bir inkişaf 
kaydetmeye başlamıştır. Ama en süratli inkişaf 
telefonda olmaktadır. 1969 senesi içerisinde 60 

bin otomatik, 30 bin de manyotalı telefon abone
sine telefon verilecektir. Bunun yanıbaşmda el
bette ki, şehirlerarası trafik aynı nisbette güçle
şecektir. Bugün plânın 1 nci senesinde plânın 
hedeflerine ulaşmış bulunmaktayız. 1972 de plâ
nın hedef olarak almış olduğu rakamların 1968 
de şehirlerarası mükâlemede karşılamış bulun
maktayız. 30 milyonun üzerine çıkmış bulunu
yoruz ki, bu 1972 de geleceğimiz hedeftir. Şimdi 
bundan sonrası için bu 30 bin manyatolu, 60 
bin de otomatik santralin, otomatik telefonun 
devreye girmesi ile şehirlerarası görüşmelerde 
bâzı sıkıntılarımız olacak ve belki de artacaktır. 
Ama bunları karşılamak için de yeni bu istan
bul, Ankara, îzmir arasında kurulan 1 800 ka
nallı tesisin dışında 12 kanallı, 3 kanallı ve tek 
kanallı ve gerek Türkiye'de imal ettiğimiz, ge
rekse bir de ithal etmek üzere bulunduğumuz 
şeylerle, kromportör sistemleriyle bu şehirler
arası görüşmeleri de kolaylaştırmaya gayret sarf 
edilecektir. Ama şunu da ifade edelim ki, Tür
kiye'nin telefonda sıkıntısı gerek şehirlerarası, 
gerek şehiriçi olmak üzere daba uzun seneler de
vam edecektir. Her sene bundan sonra Türkiye'
de 40 hattâ 50 binin üzerinde bir ilâve yapılmış 
ı r a s ına rağmen Türkiye'de telefon sıkıntısının 
birden bire giderileceğini tahmin etmek müm
kün değildir. Burada şunu söylemek mümkün
dür. 1967 de biz fabrikanın temelini atmış oldu-
oTimuz zamanda İstanbul'da 89 bin bekliyen nu
mara vardı. Fabrika yapılıyor telefon verilecek
tir şayiaları ortaya çıktığı andan itibaren bu 
miktar bizim bir senede İstanbul'a vereceğimiz 
rakam kadar daha yükselmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple hepsine versek bile yine 80 bin bekliyen 
olacaktır. Belki bu bekliyen daha da artacaktır. 

Şimdi umumi olarak zaman almamak için şu
nu ifade etmek isterim, Demiryolunda Türk Ha
vayollarında, posta telgraf telefon operatistle-
rinde sık sık ve haklı olarak belki de memurla
rın hizmetlilerin davranışlarından şikâyet edil
mektedir. Bunu gidermek için büyük gayretler 
sarf edilmektedir. Burada eğitimin rolü büyük 
olmaktadır. Bu sahaların hepsinde eğitime bü-
vük ölçüde ehemmiyet verilmektedir. Bütün 
bunlara rağmen gerek telefon operatistinin müş
teriye, abonelere davranışını, gerekse demiryol
larında, denizyollarında hele bilhassa son za
manlarda Türk Havayollarında bilhassa Türk 
Havayollarında şikâyetleri ortadan kaldırmak 
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için gayret sarf edilmesine rağmen, bu şikâyet
lerin tevali ettiğini görmenin üzüntüsü içerisin
deyiz. Biz falan kadar insan taşıyoruz da bize 
intikal eden şikâyetlerin miktarı % 1 , % 5, % 10 
mesabesindedir, işte bu da bir mâna ifade et
mez, demiyeceğiz ve demiyoruz. Bize intikal et
tirilen rakam ne kadar küçük olursa olsun, yine 
de burada bir hastalığın, bir aksaklığın mevcu-
dolduğunu kabul etmek, onun üzerine gitmek 
kararındayız ve bu anlayış içerisinde arkadaş
larım bütün personellerini, bütün elemanlarını 
o noktaya doğru itmek çabası içerisindedirler. 
Müşteriyi memnun etmek, hizmetleri müşteriye 
kemaliyle intikal ettirmek gayreti içerisindeyiz. 
PTT rehberlerinin iki defa ihalesinin durdurul
duğu, Umum Müdürün yakın bir arkadaşı yü
zünden bunun yapıldığını bir arkadaşım ifade 
buyurdu. Bu Panaroma mecmuasında veyahut 
Haftalık mecmuasında «Nokta» başlıklı «Bir 
baskı işi, ki...» diye başlıyan bir yazıda bunun 
A. P. milletvekillerinden Ahmet ihsan Kırımlı'-
nın Umum Müdürle yakın ahbaplığı sayesinde 
yapıldığı ifade olunur. Böyle bir şey mümkün 
değil, mevzuubâhis de değildir. Bunun içyüzü 
şudur : 

PTT üç büyük şehirlerin önümüzdeki yıllar
da daha da büyüyecek olan rehberlerini halka 
her yıl yeni olarak verebilmek için, beş gün süre 
ile, basım işini, kendilerini elektronik makina-
larla teçhiz edecek matbaalarda bastırmak üze
re, ihaleye çıkarmıştır. İhale 25 . 12 . 1968 de 
yapılacaktı, bu işe teklif verecek firmaların mâ
kul görülen itirazları karşısında verilen kısa 
müddet hakikaten az görülerek ihale 3.3,1969 a 
tehir edilmiştir ve o tarihte yapılacaktır. Eğer 
bu anda ilk çıkarıldığı anda bu ihale verilmiş 
olsa idi o anda bu elektronik tesisleri getirmiş 
tek matbaa vardı, rakipsiz olarak bu matbaa 
bunu alacaktı. Ama zaman uzatmak suretiyle 
üç matbaa arasında bir indirim yaparak bunu 
verme imkânları doğacaktır. Aslında bu posta-
haneye bir külfet değil, bir gelir kaynağıdır. 
Fakat muhakkak olan bir şey vardır ki, bunu 
daha ucuza maletmek suretiyle daha fazla ge
lir sağlamak yoluna gitmede de fayda vardır. 

Sosyal tesislere, niçin, PTT gelir sağladığı 
halde para vermiyor? İfade buyuruldu. Sosyal 
tesislere siz posta hizmetlerimizi ifa edecek pos
ta binaları içinde ölü yatırım olmaları itibariyle 

para ayırmamaktayız. Ve bu yola çok cüzi mik
tarda gittik. Daha ziyade posta hizmetlerini 
memleketin bütün sathına yayabilmek için bir 
gayretin içerisine girdik. 1965 yılında 122 iş
yeri, 1967 de 322 işyeri, 1968 de 350 işyeri aç
mak suretiyle işyerlerinin sayısını artırdık, ki 
Birinci Plân dönemi içerisinde 1965 e kadar, 
1963, 1964 ve 1965 yıllarında 127 işyeri açılmış
tı. Demek ki 1966, 1967, 1968 yıllarında ise biz 
yeniden 700 küsur işyeri açmak suretiyle posta 
hizmetlerini daha çok halkın ayağına götürme 
gayretleri içinde bulunduk. 

Ayrıca posta mesai saatlerinde de büyük öl
çüde değişiklik yaptık. Birinci plânda posta 
mesai saatlerini memur mesai saatlerine göre 
ayarlamak lâzımgeidiği hususu savunuluyordu, 
biz ikinci plânda bunu ortadan kaldırdığı
mız gibi posta mesai saatlerini sabahın saat 
yedisinde başlattık en küçük işyerimizden ve 
asgari akşam saat 19 a ve büyük bir kısmında 
da 24 e ve sabaha kadar uzatmak imkânlarını 
bulduk. 

Bu geçenki bütçe yılında da sorulmuştu, 
Umum Müdür niçin gitti, siyasi basla var mıdır, 
yok mudur? Aradan bir sene geçmiştir. G-eçen 
seneki bütçede bu mesele üzerinde kâfi miktar
da malûmat verdiğim için tekrar bu noktaya 
dönmek istemiyorum. Bis Türk Havayollarının 
sermayesini tezyit etmek gayreti içerisindeyiz. 
îo ve dış hat jetleşmesini kuvveden fiile çıkar
mak için Devlet, Hükümet şirkete büyük ölçüde 
imkânlar sağlamıştır, öyle tahmin ediyoruz ki, 
önümüzdeki günlerde bu iş düzeltilecektir. 

Yalnız şunu ifade etmek zorundayım ki, bu 
gerçi burada konuşulmadı, bunun bilinmesinde 
fayda vardır. 1967 de başlanmış olan iç hat 
jetleşmesi ihalesi projesi durdurulmuştur. Bu 
durdurmanın sebebi, 1969 da değil bu uçaklar 
ancak 1970 te alınacaktır. 1967, 1968, 1969 ve 
1970 bu dört senelik devre içerisinde dünyada 
hakikaten, biraz evvel de burada konuşan Te
kin Arıburun Paşanın da ifade buyurdukları gi
bi, büyük gelişmeler oldu. Bu gelişmeler mu
vacehesinde Türk Havayolları bu projeyi yeni 
baştan gözden geçirmek için bu ihaleyi durdur
muş vaziyettedir. Ama önümüzdeki günlerde 
yeni etüdlerle, yeni davranışlara göre ve 1970 -
1971 de dünyanın alacağı jet uçaklarının duru
muna göre, Türkiye'de iç ve dış hat jetleşmesi-
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ni kendi imkânlarımız içerisinde bir seviyeye 
getirmek gayretinde olacağız. Bis uçaklarla yük 
nakliyatı işinde uçak kiralamış vasiyetteyiz. Ge
rek et, Kuveyt'e, Libya'ya vesair yerlere ve 
turfanda sebze nakliyatı yapılmaktadır. Uçakla 
yapılacak nakliyat için frigorifik uçaklara ihti
yaç yok. Çünkü bu uçakları lüks olarak kul
lanmakta bizim işimizi görmemiz ancak müm
kün olabilmektedir. Sadece frigorifik uçaklar
la yük nakletmek ve bundan para kazanmak 
mümkün değil. Çünkü yük nakletmediğiniz 
diğer zamanlarda bu uçakları yolcu nakliyesin
de de kullanmaktayız. 

Hava alanları üzerinde duruldu, ısrarlı bir 
şekilde. Biz Türkiye'de hava alanlarımızı bey
nelmilel standatlara uygun bir seviyeye getir
mek için büyük yatırımlar yapmaktayız ve Dev
let Hava Meydanları Genel Müdürlüğü günün 
24 saatinde hava - yer ve yer - yer muhaberesi 
için 688 aded alıcı - verici, telsiz ile 72 frekans 
üzerinden çalışmaktadır. 

Hava telekomünikasyon maksadiyle de 3 
millî, 2 milletlerarası mukavele yapılmıştır ve bu 
şekilde çalışılmakta, buna inzimamen diğer bü
tün teknik tesisler memleketimizin muhtelif yer
lerine kurulmuş bulunmaktadır. 49 aded hava 
seyrüsefer yardımcı istasyonu bugün günün 24 
saatinde vazife görür durumdadır. Hava mey
danlarımızın büyük ekseriyetinin bakımlarının 
yapılmamış olduğu ve Malatya Hava Meydanı
nın kapatıldığı ifade buyuruldu. Biz Malatya'
da askerî hava meydanından istifade etmekte
yiz, bu uçuşları yapmaktayız. Bir taraftan da 
eski hava meydanının tamiri yürütülmektedir. 
Bu bakımdan her hangi bir aksama bahis ko
nusu olmamıştır. Şunu da ifade etmek isterim 
ki, kış yaz uçuşa elverişli hava meydanlarımı
zın hepsi açıktır, ama kötü hava şartları içeri
sinde bâzı hava meydanlarının muvakkat tra
fiğe kapalı olduğu bir vakıa oluyor. Ama onun 
dışında umumiyetle kış yaz diye bir fark bahis 
konusu değildir. 

Meydanlarda doktor, sağlık memuru vardır. 
Kadrolarımız nisbetinde kâfi miktarda var. 
Ama meydanlarda bir hastane veya bir âcil te
davi yeri bahis konusu ise onlar şimdiki halde 
mümkün değil, ilerde düşünülecektir. 

Yeşilköy hava limanı, en geç 1972 senesinde 
terminalleriyle bitirilmiş olacaktır. Ama pist 

1970 in sonunda mutlak ikmal edilmiş buluna
caktır. 

Efendim, esefle ifade etmek isterim ki, bu
rada kıymetli iki arkadaşım da kendilerinin 
muttali olmadıkları, kendilerine naklen ifade 
olunan, bizim de o gün Bütçe Komisyonunda 
komisyon salonunun dışında cereyan etmiş ol
ması itibariyle yakından şahit olmadığımız iki 
kişi arasında cereyan eden bir konuşmanın, bir 
münakaşanın tek taraflı, mutlak mânada me
mur haksız, milletvekili haklı gibi bir davra
nışla burada ifadesini yaptılar. Ben o gün de 
söyledim. Böyle bir hâdise vukubuldu ve cere
yan etti ise bunu üzüntü ile karşılarım. Ama iki 
kişinin arasında cereyan eden bir hâdisede 
mutlaka taraflardan birisinin haksız, diğerinin 
haklı olduğunu ifade etmek her halde pek pazla 
insafla kabili telif olmasa gerektir. Hele böyle 
bir umum müdür burada ise burayı terk etsin, 
falan gibi sözler de, zannediyorum ki, teamüle 
uygun bir davranış değildir. Biz bir komisyon 
kurarak veya bir müfettiş marifetiyle milletve
killerinin ifadesini alıp da bir tahkikata geçe
mezdik. Çünkü bizim müfettişlerimiz milletve
killerinden ifade almak imkânlarına sahip de
ğiller. Meclisin yapmış olduğu tahkikatın sonu 
ne netice verirse, Meclisin yazmış olduğu yazı
ya göre, alâkalı makamlar gereğini yerine geti
recektir: 

Bu her zaman söylenen sözdür. İşletmeler 
birbiri aleyhine inkişaf etmemeli. Esasen işlet
meler bugün kendileri bakımından yeterli sevi
yeye gelmemişki biri diğeri aleyhine inkişaf et
miş durumda olsun. Bu münhasıran karayolları 
için söylenmektedir. Ama Türkiye'de bis hâlâ 
kaaniyiz ki, karayolları arzu edilen seviyeye 
ulaşmış durumda değildir. Karayollarını daha 
götüremediğimiz memleketimizin birçok bölge
leri vardır. Karayollarını biz bir kârlılık yatı
rımı da telâkki etmemekteyiz. Memleketin her 
köşesine ulaşmak durumundayız. Köy yolları
mıza da diğer kaza ve kasabaları birbirine bağlı-
yan karayollarında da aynı anlayışın içinde bu
lunmaktayız. Karayolları yapımı ve standartla
rının geliştirilmesi şeklinde devam edecektir. 
Bunun bu şekilde inkişaf etmiş olması, karayol
larının inkişaf ettirilmiş bulunması, demiryol
larının mutlak manada aleyhine olduğu tezinde 
şey etmiyoruz. Alt yapıyı geliştirdiğimiz, cer 
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vasıtalarımızı inkişaf ettirdiğimiz takdirde 
daha demiryolları bu memlekette karayollariyle 
rahatlıkla boy ölçüşebilecek seviyeye gelebile
cektir. 'Bunu bugüne kadar yapamamış olmamı
zın sebepleri 20 ton bile nakletmiyen, 5 ton nak
leden vagonlarla çok seviyesi düşük vagonlarla 
buharlı lokomotiflerle olan nakliyelerle, bir ka
tarda 500 tondan fasla nakledemezsiniz, elbet-
teki karayollariyle nakliyatta rekabet mümkün 
olmaz. Ama dizel lokomatiflere geçtiğimiz an
dan itibaren, vagonlarımızı ıslah ettiğimiz andan 
itibaren bu süratte ve çekişte artması itibariy
le gayet kolaylıkla karayollariyle rekabet ede
bilecek seviyeye gelecektir. Ama, o zaman Ka
rayolları Vergisi, demiryollarının ödemiş oldu
ğu Karayolları Vergisi demiryollarından kaldı
rılacak olursa, daha rahatlıkla demiryolları ka
rayollariyle, hele bilhassa uzak mesafelerde re
kabet edebilir seviyeye gelecektir. 

Sayın Karakapıcı arkadaşımız demin ifade 
etmiş olduğum gibi, Bakanlığın bir ulaştırma 
politikası olduğnu o da ifade buyurdular . Ve 
bize de bu hususta iştirak etmiş oldular. Kendi
lerine teşekkür ederim. Biz 1968 de ayrıca Ba
kanlıkta bize bağlı kuruluşların yatırımlarını or
ganize etmek içm bir plân dairesi de kurduk. 
Ve bu suretle şimdiye kadar olmıyan ve doğru
dan doğruya bize bağlı kuruluşlar Plân
lama ile kendi başlarına muhataptılar Bun
dan sonra bakanlıkta kurulan Plânlama 
ünitesi marifetiyle Bakanlığın da aracılığiyle ve 
yardımiyle plânlamadan ve Hükümetin diğer 
teşekküllerinden kendi yatırımları hakkında ge
rekli koordinasyonu sağlamak yoluna gidilecek
tir. Ayrıca ulaştırma; araştırma ünitesi için 
de çalışmalarımız son safhaya gelmiştir. Dünya 
Bankasından temin etmiş olduğumuz iki milyon 
dolarlık kredi ile ve ihale edilmiş bir firma ma
rifetiyle, Türk mütehassıslarımızın da iştirakiy
le iki sene müddetle Ulaştırma Bakanlığının 
ulaştırma, araştırması ve geliştirmesi konusu 
etüdedilecek, ayrıca demiryollarının da gene 
ulaştırma ve araştırması ve geliştirilmesi etüde-
dilecektir. Bu ünite ondan sonra Bakanlıkta 
vs müesseselerde daima ünite halinde çalışarak 
bu koordinasyon devamlı surette sağlanmış bu
lunacaktır. 

Gene burada şunu ifade etmek isterim, ki 
Bakanlığımız 1967 senesinde başladığı ve 1968 
de bitirmiş olduğumuz bir sigorta meselesi var

dır. Ray sigortayı bütün Bakanlığa bağlı 
umum müdürlüklerin de iştirakiyle ulaştırma 
sektörünün işlerini görecek bir sigorta şirketi 
haline getirmiş bulunmaktayız. Raybankm elin
de bulunan hissenin bir kısmını Denizcilik Ban
kası, Deniz Nakliyat Şirketi, Türk Hava Yol
ları, PTT ve Demiryolları arasında tevzi ettik. 
Esasen Demiryollarının bir kısım hissesi var
dı. Bunun da bir kısmını devretmek suretiyle 
ve anonim şirket statüsünü bozmamak kayıt ve 
şartiyle Ray Sigortayı ulaştırmanın bütün ihti
yaçlarına cevap verecek bir sigorta haline getir
miş bulunmaktayız. Buna ilâve olmak üzere 
Ulaştırma Bakanlığında ulaştırma işverenler 
sendikasını da kurduk. Bunu bâzı arkadaşları
mın Bütçe Komisyonunda ifade ettikleri gibi, iş
çinin ücretlerinin karşısına dikilmek için kur
madık. Bunu bilâkis işçi temsilcileriyle işve
renin temsilcilerinin müsavi imkânlar içerisinde 
birbirleriyle aynı masaya oturarak daha rahat 
bir pazarlık sistemi içerisinde, kanunların verdi
ğini verebilmesini mümkün kılmak, vermedikleri
ni de vermemek suretiyle mutlaka bütün sek
törlerde dengeyi, muvazeneyi sağlamak ve 
aynı zamanda da işletmelerimizin en aktif ele
manlarının umum müdür, umum müdür muavi
ni gibi bir toplu pazarlık meselesinde asgari al-
tı, sekiz ay hattâ bazan bir sene müddetle sen
dikalarla toplu pazarlık masasından kendilerini 
kurtarmalarını temin maksadiyle kurduk. Bu 
suretle de kendilerinin asıl işlerini ikinci plâna 
itmek durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Buna rağmen de ayrıca hiyerarşi aralarında 
bozulmakta, bütün bunları önlemek için bir işve
ren, Ulaştırma Bakanlığı camiasına mahsus bir 
işveren sendikası da kurulmuş bulunmaktadır. 

Şimdi vaktinizi de almak istemiyorum. Ma
alesef arkadaşlarımın çok çeşitli sualleri var. 
Şunu, bu hat bakıcıları ve posta dağıtıcıları 
üzerindeki arkadaşlarımızın sorularına o zaman 
nasıl iştirak ettimse yine aynı şekilde iştirak 
etmekteyim, Bugün PTT personelinin hizmetle
rinin bir kısmının kıdemlerine sayılması ve in
tibaklarının yapılmasına dair kanun teklifi 
Ulaştırma ve Maliye komisyonlarından geçti 
Bütçe Plân Komisyonundadır. Oradan geçerse 
Meclisimize gelecektir. G-ene 6245 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi, PTT atlı dağıtıcılarına her 
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ay 100 lira tazminat verilmesini öngören bir 
kanun teklifi de Maliye ve Ulaştırma komis
yonlarından geçmiş, Bütçe Plân Komisyonun
dadır. Bütçe Plân Komisyonundan geçirilerek 
bir an evvel çıkartılmasını sağlamaya gayret 
sarf etmekteyiz. Nedense elimizde olmıyan se
beplerle bazan komisyonlarda kanun müzakere
leri biraz uzamaktadır. 

Şimdi daha fazla detaylara ve teferruata 
girmek istenç/oram. Kıymetli arkadaşlarımın 
belki birçoklarının söyledikleri hususlara bura
da temas etmiş bulunuyorum. Yalnız bir nokta
ya temas etmeden geçemiyeceğim. Zannediyo
rum ki geçen seneki «benim şeyimden 5 kuruş 
ödemedik» derken bunu milletçe, yahut devlet 
olarak hiç ödemediğimiz mânasında alınmış. 
Biz ulaştırma olarak sivil sektörde kullandığı
mız mesele için beş kuruş ödemedik, dedim. 
Ödemedik, hakikaten eğer biz bunu ulaştırma 
olarak sivil sektör için yapmadık deseydik bu 
hava meydanlarını veya bu imkânları sağlama
mıza maddeten imkân yoktu. Yalnız, şu da bir 
vakıa ki, yine de bu NÂTÖ yardımlarından Tür
kiye'nin istifade etmediğini iddia etmek müm
kün değildir. Biz kendi sektörümüz içerisinde 
posta hizmetlerinde de, ulaştırmanın diğer hiz
metlerinde de, limanlarda da birçok sahada on
lar ile beraber yapılmış olan birçok tesislerden 
sivil ihtiya^la'^mız için istifade sağlamaktayız. 
Bunların yap1 İmiş olması bu memleket için bir 
kayıp veyahut bu memleketin topraklarının ve
ya imkânlarının başka memleketlere kiralan
ması şeklinde mütalâa etmiyoruz. Biz Türk dev
letinin her an bu tesislerin tamamına icabettiği 
zaman ve icabettiği yerde el koyabileceğine ka-
ani bulunmaktayız ve bunun böyle olduğunu da 
gene Kıbrıs tatbikatında bilfiil gördük ve yap
tık. 

Şimdi lüks yatırımlara para harcanması, bu
nun döviz kıtlığına sebebiyet vermiş olduğu 
noktasındaki iddialar Türkiye'de maalesef han
gi yatırımın lüks, hangi yatırımın lüks olmadı
ğını ayırmak da bir mesele haline geldi. Eğer 
bugün bâzı vatandaşlara sorarsanız yeri gelin
ce telefonu da lüks diyecektir. Ama telefonun 
bir lüks olmadığı, telefonun bilâkis sanayinin 
gelişmesinde de diğer bütün yatırımların geliş
mesinde de, memleketin ekonomik gelişmesinde 
de en ön plânda gelen bir yatırım, bir ihtiyaç 

olduğu ve hattâ bu işler görülmesi için harca
nacak büyük miktarlara varan paraların daha 
ucuza mal edilmesini mümkün kılan bir vasıta 
olduğu gerçeği olduğu ortadadır. Ama buna 
rağmen bâzı vatandaşların dilinde telefon bir 
lükstür. Buna göre lüks olup olmıyanı birbirin-
dan ayırdetmek mümkün değildir. Biz Hükümet 
olarak burada bunu ifade etmeye mecburuz. 
Lüks yatırımlardan âzami derecede içtinabet-
mekteyiz ve yatırımları bu memleketin sanayi
inin kalkınmasına harcamak yolundayız ve şim
diye kadar ki tatbikatlarımız büyük ölçüde bu 
noktada toparlanmış bulunmaktadır. 

Ben de ifade ettim, PTT hizmetlerinde bü
yük hamle ve gayret beklemekte haklıyız. Bu
yurduğunuz noktaya aynen iştirak ettik. Şunu 
da bilhassa söylemek isterim ki, biz haberleş
meyi eğer üç - beş sene içerisinde mutlak mâ
nada halletmek istiyorsak 5 Yıllık Plânda ya
tırımlar için hedef olarak alman 119 milyar li
ranın hiç olmazsa % 2 sinin, ki 2 milyar lira
nın üzerinde bir yatırımın, 2,5 milyar liralık bir 
yatırımın bu sahaya ayrılması lâzımgelir; ha
berleşme sahasına. İkinci 5 Yıllık Plân döne
minde ise, bize ayrılan para 980 milyon lira ola
caktır. Bunun ile arzu edilen bir hedefe bu 
memlekette ulaşabileceğimizi, katiyetle ifade 
edebilirim ki gerçekleştirebileceğimizi tahmin 
etmiyoruz. Ama kendi kaynaklarımızı geliştir
mek suretiyle bu mevzuda bir gelişme sağlıyabi-
lirsek belki onunla bunu bir nisbet dairesinde 
hafifletmek imkânlarını bulabiliriz. Türkiye da
ha haberleşme yönünden, yani bugünkü muasır 
medeniyet seviyesindeki haberleşme yönünden, 
bir müddet daha sıkıntı çekecektir. 

Personelin müşteriye davranışında aynı şey
leri ifade ettim. Zaten aynı noktalarla üzerin
de hassasiyetle durmaktayız. Bunun üzerinde 
de gayret sarf edilecektir. 

Devlet Hava Meydanları personeli tazminat 
meselesi; bu da gene Mecliste, Meclislerin kont-
rollarında. Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Ha
va Meydanları. Genel Müdürlüğünde hava seyrü
sefer hizmetlerinde çalışan personele verilecek 
tazminat da tanınacak haklara dair kanun tek
lifi Maliye ve Ulaştırma Plân komisyonlarına 
havale edilmiştir; müşterek bir komisyona. Bunu 
da takibetmekteyiz. Hakikaten bu bize büyük 
ölçüde yetiştirdiğimiz personelin kaybına sebe
biyet vermektedir. 
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Zannediyorum ki bu cevaplarımla bütün 
sektörlere ait, arkadaşlarımızın birleştikleri müş
terek noktaları, cevaplandırmış bulundum. Ay
rıca şunu da ifade etmek isterim ki şimdiye ka
dar yapılan bir tatbikat vardı 300 kuruş 0 - 40 
Km. kadar 210 kuruş telefon muhaberelerinde 
para alıyor 300 Km. kadar 300 kuruş, 600 Km. 
kadar 6 lira. 900 Km. kadar 9 lira ve ondan 
sonra ki içinde 10 küsur lira 3 dakika için para 
alıyor. Bundan sonra bu tatbikatı Devlet De
miryollarında olduğu gibi, mesafe uzadıkça mü
tenasip oranlarda artan bir fiyatla değil, müte
nasip oranlarda eksilen bir fiyat tatbiki sure
tiyle uygulamak yoluna giderek uzak mesafe
deki vatandaşların üç dakikalık bir görüşme 
için çok fazla miktarda para ödemesini de ön
lemiş olacağız. Ama bunun kıstası, miktarı ne 
olacaktır, şu anda ifade etmek bizim için müm
kün değil. Arkadaşlarımız bunu tetkik edecek
ler, tetldk etmektedirler; bu tatbikatımızın ne
ticesinde tatbikat yapılacaktır. Buna iştirak 
ediyoruz. Bir kısmını kararnamelerle, bir kıs
mım kanunlarla, bir kısmını da müesseselerimiz 
arasındaki koordinasyonu sağlamak suretiyle bu 
ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesinin müm
kün olabileceğini ve bunu da temin etmek için 
biz de gayret sarf etmekteyiz. Tahmin ediyorum 
ki, bizden sonra gelecekler de aynı gayretin 
içinde bulunacaklar. Böylece de bu ulaştırma 
hizmetleri, haberleşme hizmetleri her geçen gün 
biraz daha inkişaf kaydedecektir. Ama ne ka
dar gayret gösterirsek gösterelim, elimizdeki 
imkânlar mahdudolduğu müddetçe bu vadide, 
bu sahada arzu edilen neticeye ulaşmaklığımız 
biraz güç ve geç olacaktır. 

Ben daha fazla uzatmak istemiyorum, mü
saade buyurursanız. Bu suretle de arkadaşları
mın hemen hemen hepsinin temas ettikleri nok
talara kısa kısa da olsa cevap vermiş bulunu
yorum, bu münasebetle kıymetli senatör arka
daşlarımı hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatiâlinizden soru 
var. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir tek su
alim var. Çiğli Hava Meydanı ne zaman hava 
limanı haline gelecek, bu meydanın hava limanı 
haline gelmesinin ne gibi teknik veya başka zor
lukları var? 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(Devamla) — Çiğli Hava Maydanının dış hat
lar tarifeli seferlerine açılması hususu Hükü
metimizce de, Bakanlığımızca da prensip itiba
riyle kabul edilmiştir. Ancak bu hususun; bu 
meydanın askerî bir meydan olması hasebiyle de 
Genelkurmay Başkanlığına Bakanlığımızdan ya
zılmıştır, Genelkurmay Başkanlığı ile Hava 
Kuvvetleri arasındaki müzakereler kesin bir 
neticeye ulaşmamıştır, oradan verilecek müspet 
cevap sonunda bu hava meydanı tarifeli sefer
lere açılacaktır. Bunun tarifeli seferlere açıl
masında hiçbir mahzur görmemekteyiz. 

BAŞKAN — Başka soru yoktur, teşekkür 
ederiz Sayın Bakan. 

Sayın Bingöl, son sözü istemiştiniz. Yalnız 
rica edeceğim, 10 dakikadır müddetiniz, bunu ge
çirmeyin. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; gecenin bu ilerlemiş vaktinde 
çok uzun konuşmaktan ziyade fevkalâde duy
gulandığım bir konuyu kıymetlendirmek için 
huzurunuzu işgal ettim. 

Geçen seneki dileklerimiz arasında Ulaştırma 
Bakanlığından uzun mesafedeki telefon konuş
maları için Anayasanın bize temin ettiği sosyal 
adalet görüşü içinde hareket edilmesini samimi
yetle temenni etmiş ve bir tedbir almalarını dile
miştik. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki, bu 
konu Bakanlıkça ele alınmış, kıymetlendirilmiş 
ve umduğumuz yakın istikbalde meriyete gire
bilecektir. 

Yine yıllık tatbikatların içinden edindiğimiz 
bir konuyu da dile getirmeyi ifası zaruri bir 
vazife telâkki ediyorum. Hakikaten köye hiz
met, telefonla ve gezici postacılarla bu sene ge
niş çapta intikal etmiştir. Biz gezdiğimiz yer
lerde bunların büyük memnuniyet ifade ettiğini 
dile getirmek suretiyle kendilerine teşekkür et
mek istiyorum. Bilhassa, çeken bilir, fetvasmca 
Doğuya seyahat edenlerin müşküllerini, üzün
tülerini samimiyetle takdir edip tekabbül etme
leri ve bu konuda dizel lokcmatifleri servise 
intikal ettirmek suretiyle 1969 yılı içinde bu 
derdimize de çare bulmalarını beyan etmeleri, 
vadedetmiş olmaları da büyük memnuniyetimize 
vesile olmuştur. Ancak bir de PTT den haber
leşme mevzuunda fevkalâde büyük faydalarını, 
hizmetlerini müşahede ettiğimiz granportör te-
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sislerinin de mümkün olabilecek nisbette, ihti
yaçların karşılanması maksadı ile servise konma
sını bilhassa temenni etmekteyiz. Bu suretle de 
sadece teşekkür ve temenniden ibaret maruza
tımı bitirir, bütçenin tatbikatçılarına ve Yüce 
Milletime uğurlu olmasını temenni eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12 000 

1 282 975 

58 901 

615 0C0 

159 600 

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

12.000 Personel giderleri 10 707 024 
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 Kuram giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

alımları ve onarımları 2 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 

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

220 000 

300 000 

Bölüm Lira 

46 000 

50 000 

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

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

15. — Devlet Hava Meydanları İşletme Ge
nel 3Iüdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (S. Sa
yısı : 1165) (1) 

BAŞKAN — 1969 yılı Devlet Hava Meydan
ları işletmesi Genel Müdürlüğü Bütçesi Karma 
Bütçe Komisyonu raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı cari harca
maları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (49 946 084) lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(18 500 000) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 097 970) lira ki, toplam ola
rak (69 544 054) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 33 672 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 479 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1165 
nundadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 10 315 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 478 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 942 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 10 228 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar ^ 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 17 700 

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

35.000 Sosyal transferler 593 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 411 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekra rokundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Devlet Hava Meydanları Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (69 544 054) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B/2 — Vergi dışı gelirler 

Bölüm Lira 

62.000 İşletme gelirleri 14 830 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 650 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 54 064 052 

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahliline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İslet
mesi 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 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 arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 
bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Mddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

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

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oya arz edilecektir. 

Bu bütçe, bugün, yani 4 Şubat 1969 Salı sa
at 10.00 da yapılacak birleşimde açık oya arz 
edilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin müzkereleri 
sona ermiştir. Bütçenin Büyük Türk Milleti 
için ve Ulaştırma Teşkilâtı için hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

Gündemimizde müzakere konusu bir şey yok
tur. 4 Şubat, yani bugün saat 10.00 da toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 04,45 
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Hudut ve Sahiller Sağlık ve Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

^AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

' ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIfl 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenLer : 113 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Menmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılrmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergencli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
&bbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ B.eler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosonanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AMurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeylli 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö . Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 

1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Çekinser] 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

[Oya katümıy anlar] 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HAKKAKİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
LûtfiToküğiu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu 
oyların sonucu 

tasarısına verilen 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgnir 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenecak 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapaıılı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
İbrluT-rahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıldar 
Refet Rende ci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 1 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora | 

ANTALYA 1 

Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

TABİÎ ÜYELER ı 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil (B.) 

URFA I 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-

[Reddedenler] 

ERZİNCAN | 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 

HAKKÂRİ 1 

Necip Seyhan 

HATAY 

M. Enver Bahadırlı 

[Oya katılmıyanlar] 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

1 İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

1 (B.) 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

KAYSERİ 
Sami Turan 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rfat Öçten (i.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sadi Koçaş 
Fahri KJorütürk 
Osman Koksal 

1 Cemal Madanoğlü 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

1 Suad Hayri Ürgüplü 

»>««(< 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenLer : 116 
Reddedenler : 102 

Çekinserler : 14 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Ösdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaaı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

StNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(.Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 

Mehmet îzmen 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

[Oya katılmiyanlarj 

AYDItf 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 

Fikret Gündoğan 1 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

Mehmet Orhon Tuğrul j Necip Mirkelâmoğlu 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalıoğlu 

1 HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
| Şevket Akyürek 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(»O 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

1 (Başkan) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten ( t ) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüızün 
Âdil Ünlü 

1 Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,} 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura' 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığh 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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Hüseyin öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(İ. Â) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Üualdı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
T. Sabri Çağlayan gil 
(B.) 

Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mohmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katılmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalöğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 

MAIiATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meııteşeoğlu 

" (B.) 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (1) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN* 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap GÜTenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

— 503 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1969 O : 4 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaejlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Âldf Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALÜKESIR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizrelAoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi UçagÖk 

GAZİANTEP 
İbrahim. Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin tnkaya 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Oya katılmvyanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih iTanyerd 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 

SIYAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (İz.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

>»<< 

— 505 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NGİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1969 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
P7 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/587; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . . . > . . . >o< . . . < . . . 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 

1969 YILI 
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi G. Md. Bütçes 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 yı 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 5 

T. G. 
Başbakanlık 30 .11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Smjı : 71 - 810/8769 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 1969 
kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D 
Başbak 

D. H. M. İş. ön. Md. Bütçesi OS. Sayım : 1165) 
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G E R E K O E 

1956 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün ilga edilmesi sonucunda, Devlet Hava Meydanları inlet 
sayılı Kanunla kurulmuş olan ve teşekkülünden itibaren başdöndürücü bir hızla ilerliyen sivil havacılığa ayak uy 
muz İGÂO nun kararlarım uygulamak ve randımanlı hizmet görebilmesi dolayısiyle bütçelerinde sürekli bir yüks 
ralel olarak gelir artışları da denk şekilde artmakta ise de; yabancı uçak şirketlerinin ve dolayısiyle turizmin i 
konaklama yapmalarını sağlamak üzere handling, konma konaklama, kira vs B. Mesaj gelirlerinde dövis hâsılat 
az artışlar yapılmış olduğundan giderlere nisbetle daha düşük bir artış olmuştur. 

1969 yılı için denk olarak, memleketin günden güne gelişen ekonomik durumu ve ikinci Beş Yıllık Plân göz 
mik kalkınma hızına paralel olarak daha çok ve daha verimli hizmet sunmak gayesiyle 1968 yılı bütçesine naza 
69 044 054 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

A/3 Öne l toplum Bütçe 

1965 
:l 966 
i))Gr; 
1968 
1969 

yılı A/l 
37 537 751 
42 544 915 
47 015 051 
47 011 723 
49 946 084 

A/2 

22 335 000 
14 980 000 
10 000 000 
13 500 000 
18 000 000 

785 750 60 658 50i 
770 662 58 295 577 
899 149 57 914 200 

1 313 772 01 890 495 
:i 097 970 69 044 54 

1. — MADDENİN GEREKÇESİ : 
İlişik cetvellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar 49 946 084 Tl. (A/2) işaretli yatrnm harcamaları 18 000 

teşkili ve transfer harcamaları 1 097 970 Tl. ödenek konmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait açıklama aş 
Tertibine 1 TL ödenek konan maddeler, maddelerin muhafazasını tcminen konmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

Tasarruf maksadiyle 1969 yılında maaşlı memur kadrolarından bir tanesinin kullanılmasından 
nazaran 7 928 lira ndksaniyle 917 310 lira olarak teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bölüm Madde 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
1968 yılı kadrolarına göre 19G9 yılı iein ihtiyaç dolayısiyle Gl kadro karşılığı tutarı olarak 1 
lasiyle 11) 532 032 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Gecen yıl kadroları ile iktil'a edildiğinden 1968 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12.280 İsçi ücretleri : 
Yeşilköy ve Esenboğa Hava limanları ile diğer meydanlarda kar mücadelesi için tutulacak ge 
yılında 274 ve 275 sayılı kanunlara istinaden akdedilecek toplu iş sözleşmeleri hükümlerine 
ları karşılamak üzere 1968 yılına nazaran 650 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu zamma hak kazanmış olan personele verilecek çocuk zamları 
den 1969 yılı için aynı miktar teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanu gereğince verilen bu yardıma müstahak personele 1968 yılı bütçesinde kona 
yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstehak personel için 1968 yılı bütçesine konen ö 
aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanuna göre müstehak personele ödenmesi gereken bu yardım için konan ödene 
için aynen teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4598 sayılı Kanun ile bununla ilgili kanun gereğince 1 500 rakımından yüksek yerlerde gör 
ken bu istihkak için 1968 yılı bütçesine konan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı için aynı mik 

D. H. M. î§. Gn. Md. Bütçesi '(S. Sayısı : 1165) 
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12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanım gereğince maaşlı personel ile (D) cetveli ücretlileri için idareniizce emekli 
Sandığına ödenmesi gereken miktar nazarı itibara alınmak ve yeniden alman Gl kadronun 
lira fazlasiyle 1 329 207 lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
(D) cetveli kadrolarında istihdam edilen sigortalı personel ile yevmiyeli personel için işver 
1969 yılında tasarruf sağlamak maksadiyle kullanılması göz önüne alınmak suretiyle 1968 yı 
noksaniyle 1969 yılı içjin 1 187 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 sayılı Kanun gereğince artırma - eksiltme ve ihale komisyonlarına iştirak edeceiklerden 
huzur ücretini karşılamak üzere 1968 yılı için bütçeye konan ödenek kâfi gelmediğinden 196 
teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesini değiştiren 395 sayılı Kanun gereğince muhasebe müdü 
veznedar yardımcıları ile 1968 Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli formüldeki izahata istinade 
man yardımcısı görevini ifa etmesi nedeniyle verilecek kasa tazminatı ödeneği 1968 yılında kâfi 
lira fazlasiyle 21 120 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kamun ile bu Kanunu ıtadil 'eden 7237 sayılı Kanun gereğince ayda 300 lira he 
tmak üzere 1968 yılı ödeneğinin laynı teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Grenel Müdürlük Teşkilâtı dâhilinde tâyin ve makil 
ödenumek üzere 1968 yılı Bütçesine ikonan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı için aynen teklif 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan meydanlarımız ile seyrüsefer yardımcı istasyonlarına gön 
na 'göne tahakkuk eden yolluk masraflarını karşılamak ve 1969 yılında açılması düşünülen ya 

D. H. M. tş. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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personelle yardımcı teslislerin bakım ve onarımlarını yapacak 'görevlilerin yolluklarının ödenm 
1968 yılı ödeneğine nispetle 15 000 lira fazlasiyle 340 000 -lira olarak teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve 'konferans yolluğu : 

İdaremin dış imeımlelketlerde açılan beynelmilel ICAO Kongre ve konferanslarına iştirak etmes 
olduğumdan buralara gönderilecek teknik ve idari personelin yolluklarına ödenmek üzere 1968 
ğinden 1969 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
İdare personelinin bilgi ve görgülerini artırmak, sivil havacılığın yeniliklerini öğrenmek mak 
lana iştirak edeceklerin yolluklarına ödenmek üzere 1968 yılında konan ödenek ihtiyacı karşı 
nan teklif edilmiştir. 

12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yolluğu : 
Türkiye hava ülkesinde uçuşlar in emniyet, sürat ve düzenini sağlamak maksadiyle ILS, VOR 
yonlarını havadan kontrol edecek KON, KOL kontrol uçakları personelinin gerekli yolluklar 
ikonan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1969 yılı içlinde II nci operasyon uygulanmasına geçmiş olan ve bu konuda Awop'ta ıbeiirtiıle 
bulunan ve kategori III çalışması yapan hava meydanlarındaki malzeme, ıaraç,teçhizat ve en 
işletme teknik ve usullerini etüd etmıek üzere ikişer kişilik gruplar halinde; Roma, Paris, Lon 
rilecek lisan bilir işletme personelinin gerekli yolluk masraflarını karşılamak üzere 1968 yılı 
ıgeldiğindeln 1969 yılı için aynı miktar teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
ICAO Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına ve CENTO, CAAC teşkilâtlarının 1969 içeris 
Montreal, Tahran, Cenevre, Karaşi, gibi şehirlerle Irak, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan'da 
CENTO ulaştırma, etüd ve ziyaret maksadiyle bu 'memleketlere gönderilecek personelin yolluk 
1968 yılımda (bütçeye konmuş olan ödenek ıkâfi (geldiğinden 1969 yılı için aynen teklif eddılmiş 
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12.874 Yurt dışı fcurs yolluğu: 
AID Teknik yardımlarından faydalanmak suretiyle ACC aletleri bakımı, VHF - UHF, SS1> barkı 
rekli teknik 'eğitim görmek ımaksadiyle muayyen sürelerle Pakistan, İran,, İngiltere, Almanya'd 
personelin yolluklarına ödenmek üzere 1968 yılında konmuş bulunan tahsisata nazarain 1969 yıl 
kursiyer personel adedinde bir azalma yapıldığında 1968 yılı ödeneğine nazaran 55 000 lira 
ledilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDEBLERİ : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen yıl bütçesıin 
diğimden 1969 yılı için 57 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önünde bulundurulmak ve tasarruf ^gayesiyle 1968 yılı ödeneği olan 
edilmıiıştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri. 
Geçen yıl bütçesine konulmuş olan. ödenek ihtiyacı itıaımamen karşılamış olduğu göz önüne »al 
lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayım alımları ve giderleri : 
Gündengüne inkişaf eden hayvancılığın yayınlarını takibetmeik ve beynelmilel yayımların tec 
1968 yılı için konulan ödenelk ihtiyacı fazlasıiyle karşılamış olması nedeniyle 1969 yılı için 6 00 
edilmiştir. 

13.150 YaJkaoaJk alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınmak ve konan ödeneğin ihtiyacı tıamanıeinı karşılaması mede 
1 000 000 İ r a aynen teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
'3656 ısayıh Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne igiren hizmetlilere verilecek elbise, ayakkabı, p 
verilecek ayakkabı iş gömleği gibi eşyanın bedelleriyle dikiş ücretlerine ödenmek üzere konula 
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•mamış olması ve 1969 yılında istihdam, edilecek personelin artışı nazarı itibara alınarak 19 
siyle 387 920 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Hava limanları, meydanları ve seyrüsefer istasyonlarının terkos suyu ve içme suları bedeline 
konulmuş olan ödenek idarenin çeşitli sendikalarla akdetmiş olduğu toplu iş sözleşmeleri hü 
suyu miktarında artış kaydedildiğinden 1968 yılına nazaran 5 000 lira fazla siyle 40 000 lira o 

13.220 Temizlik giderleri : 

Hava limanı ve meydanlardaki yapılması gereken temizlik işlerine ait masrafları karşılamak 
olan ödenek temizlik malzemesinin fiyatlarında artış olması nedeniyle 5 000 lira fazlasiyle 6 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve hava limanı, meydanlarda, mevcut aydınlatma tesisleri ile yeniden şehir ceryanına b 
derleri mahallî idarelerin ceryan bedellerine yapmış oldukları zam ve malzemenin fiyat yükse 
konan ödenek kâfi gelmediğinden 1969 yılı için 60 000 lira fazlasiyle 760 000 lira teklif edilm 

13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne almanak 1968 yılı ödeneğinin aynı 30 000 lira olarak teklif edilmi 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
1968 yılı ödeneği ihtiyacı tamamen karşılamış olması nedeniyle 1969 yılı için aynen 5 000 lir 

13.320 'Giyim - kuşam alım ve giderleri : 

Hizmetlerle ilgili giyim - kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere geçenyıl ödeneğini 
miştir. 

13.350 Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve igderleri : 

Esenboğa ve Yeşilköy Hava Limanlarında İCAO anlaşmaları gereğince bulundurulması gere 
Nizamnam>esifne uygun beşer yataklı iki servisin hizmete sokulması nedeniyle geçen yıla nazaran 
olarak teklif edilmiştir. 
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13.390 Diğer alımlar ve giderler : 

Hava limanları ile merkez teşkilâtında sıhhate 'zararlı işlerde çalışttırılan işçilere Toplu İş Söz 
gerekli süt ve yoğurt bedellerine ödenmek üzere konulan ödenek kâfi gelmediğinden 1969 yılı 
olarak (teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
•Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1968 yılı ödeneğinim, 'aynı 15 000 lira olarak teklif edilmiş 

13.420 Telef on'giderleri : 
Türkiıye hava ülkesindeki uçuş emndiyet ve •süratini temin ve İCAO isteklerini karşılamak amac 
arasındaki muhaberatı sağlıyan ve yeniden tesis edilen devrelerin abonman ücretleri geçen yıl 
den 75 000 lira fazlasiyle 425 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne 'alınarak 1969 yılı için geçen yılın aynı 50 000 lira -olarak teklif e 

13.440 HaJberleşme araçları işletme giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden 1969 yılı için aynı 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.510 Genel müdürlük taşıt işletme ve onartma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınarak 1968 yılı ödeneğinin aynı 6 000 lira -olarak teklif 'e 

13.520 Hizmet (taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
AID den temin edilen taşıtların işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere geçen yıl büt 
duğundan 1969 yılı için de aynen 1 100 000 lira olarak teklif .edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 

14.130 HVTaJhkeme Iharçları ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ıkâfi geldiğinden 1969 yılı için aynı 30 000 lira olarak tekli 

13.430 Para (taşıma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı için de aynen 15 000 lira olarak teklif edilm 

D. H. M. tş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.165) 



14.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Geç ön yıl tatbikatına göre konulan ödenek ihtiyacı tamamen 'karşılamış olduğundan 1969 yılı 
olarak teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
1968 yılı için konulan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı için aynen 35 000 lira olarak teklif edi 

14.631 Büro giderleri : 
İCAO Anlaşmalarına göre bastırılacak form ve plânlar ve hava limanı, merkez ve ımeydanlar 
nı karşılamak üzere geçen yıl bütçesine konulan ödenek /kâfi geldiğinden 1969 yılı için de 
mıişitir. 

14.632 Ulaştırma igiderleri : 
Beynelmilel Sivil Havacılık İCAO Teşkilâtlının isteklerini yerine getirmek, ACC ve FlC mer 
ve bu merkezler 'arasında yeniden tesis edilen direk telefon ve tclex devrelerinim kira ücretl 
artış olacağı nedeniyle 1 360 000 lira fazlası ile 4 900 000 lira teklif edilmiştir. 

14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı için de aynen 1 000 000 lira olarak teklif'edilmi 

14.634 Kira'bedeli : 
Şehirden hava limanı ve meydanlara taşınacak personelin otobüs kiralama giderlerinde ve .gere 
ji hattı gibi yerlerin kiralanmasında tasarruf sağlanacağı göz önüne alınarak 1968 yılı öde 
ile 1 400 000 lira olarak teklif edilmiştir 

14.635 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
(D) cetvelinde istihdam edilen personele her sene verilmekte olan elbiselerin, geçen yıl tatb 
Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle verilmemesi kararlaştırılmış olması dolayısiyle ta 
neğine nazaran 337 570 lira noksanı ile 215 380 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.636 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı n a/z arı itibara alınmak suretiyle 1968 yılı ödeneğinin kâfi gelmesi nedeni 
lira olarak teklif ddilmiştir. 
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14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği ihtiyacı tamamen karşılamış olduğunda 1969 yılı için de aynen 2 100 000 

14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1968 yılı ödeneğinin aynı 160 000 lira teklif edilmişt 

14.639 Diğer alım ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı g'öJz önüne alınmak suretiyle 1968 yılı ödeneğinin aynı 25 000 lira teklif ed 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
Bsehboğa hava limanı terminal lokantasının 1968 yılın kiraya verilmesi sebebiyle Genel M 
nar edilmesi nddeniyle 1968 yılma göre 1969 yılı için 150 000 lira noksanı ile 50 000 lira tek 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : 

Geçen yıl uygulaması nazarı itibara alınarak 1968 yılı ödeneğinin aynı 75 000 lira olarak tek 

16.210 Uçuş kontrol lâboratuvarları giderleri : 
Geçen yıl tatlbilkatı göz önünde bulundurularak 1968 yılı ödeneğinin aynı 5 000 lira teklif ed 

16.710 Temsil giderleri : 
Geçen yıl tatbikatına göre konulan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı için de aynen 15 000 li 

16.810 Bina onarımı : 
Genel Müdürlük merkez, hava limanlan ve meydanlarla seyrüsefer istasyonlarındaki 'bina 
onarımlarının, sıhhi tesisat ve elektrik tesisleri onarımlarının yapılması programa alınması 
1969 yılı için 450 000 lira teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1968 yılı ödeneğinin aynı 48 000 lira teklif edilmiş 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 
Yurdun muhtelif bölgelerine dağılmış bulunan hava limanı ve meydanlardaki pist, apron, t 
su tesisleri ile elektrik tesislerinin yeniden yapım, bakım, tadil, tevsii işleri programa alı 
neğine nazaran 1969 yılı için 360 000 lira fazlasiyle 885 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

21.511 Etüt ve proje giderleri : 
Yatırım projelerine ait etütlerin yapılması ve projelendirilmesi için geçen yıla nazaran 8 00 
teklif edilmiştir. 

21.512 Teknik personel ücretleri : 
1969 yılı yatırım programı etüt ve proje işlerinde çalıştırılacak teknik personelin fazlalığı v 
ibara alınarak 1968 yılma nazaran 160 000 lira fazlasiyle 800 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

21.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1969 yılı yatırım programında göı^cv alacak teknik elemanların mahallinde yapılacak etütler 
de ve artan iş hacmi de göz önüne alınarak yolluklarını karşılamak üzere 1968 yılma nazaran 
alarak teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Hava limanı ve meydanlarda bulunan çeşitli tesislerin geliştirilmesi ile Adana, Erzincan hava 
ları ile Yeşilköy ve Esenboğa terminal binalarının onarımları, alıcı - verici istasyonu enerji 
rilmesi programa alınmış okluğundan 1968 yılma nazaran 2 580 000 lira fazlasiyle 5 730 000 

22.512 Teknik personel ücretleri : 
Yatırım programları ile ilgili yapı, tesis ve onarım işlerinde çalışan teknik personelin ücretl 
% 10 ilâ % 15 civarında bir zam yapılması nedeniyle 1968 yılı ödeneğine nazaran 165 000 li 
lira teklif edilmiştir. 

22.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Yatırım programları ile ilgili yapı ve büyük onarım işlerinde çalışan personelin yevmiyelerin 
rm'da da bir artış olacağı nazara alınarak 1968 yılı ödeneğinden 120 000 lira fazlasiyle 250 
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23.000 {MAKENA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.511 MaMna, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
1969 yılı programına dâhil projelerin bedeli üzerinde tasarrufa gidilmek suretiyle ve gerek 
nin alımından sarfınazar edildiğinden 1968 yılına nazaran 1 167 000 lira noksanı ile 6 128 000 

23.512 Taşıt alımları : 
Hava limanı, meydanlar ve seyrüsefer istasyonlarının daha verimli olarak çalışmasını temin 
tınalmması öngörülen 4 aded kar süpürme aracı, 2 aded kar küreme aracı ve yedekleri, 10 
ne ödenmek üzere 1968 ödeneğine nazaran 2 395 000 lira fazlasiyle 1969 yılı için 2 900 000 li 

23.513 Teknik personel ücretleri : 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım işlerinde çalıştırılan yevmiyeli teknik personelin y 
rarma göre % 10 ilâ % 15 nisbetinde zam yapılması sonucunda ücretlerde artış olması do 
1969 yılı için 200 000 lira fazlasiyle 1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
1969 yılı içerisinde istimlâk programına alınmış bina ve arazilerin an olması ve İviymetleri 
ödeneğine nazaran 375 000 lira noksaniyle 75 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

34.000 ıMALİ TRANSFERLER : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre her yıl maktuan ödenmekte olan aidat tutarı ola 
foeklif edilmiştir. 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birliğine üyelik .aidatı : 
Meydanlarımızda Beynelmilel Hava Meydanlarında uygulanan usul ve kaideleri tatbik için 
aidat olarak geçen yılın aynı 2 700 lira teklif edilmiştir. 
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34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Birliğine üyelik aidatı : 
Meydanlarımızda Beynelmilel meydanlarda uygulanan hava trafik kontrol usul ve kaidelerini 
muz bu birliğe her yıl ödenen 10 000 liranın 1969 lılı için de aynen 10 000 lira olarak tek 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan maaş ve ücret tertipler 
karşılıklarının artışı sebebiyle 1968 yılı ödeneğine nazaran 32 348 lira fazlasiyle 205 000 lira 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1969 yılında emekliye ayrılacak personelin ikramiyelerini karşılamak üzere 1968 yılma konan 
için de aynen 75 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanım gereğince T. C. Emekli Sandığına sandık yönetimi ile ilgili giderleri karşı 
20 000 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yatırılacak diğer ödemeleri karşılamak 
20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
Geçen yıl tatbikatına göre 1968 yılı için konulan ödenek kâfi geldiğinden 1969 yılı içinde de 
miştir. 

35,710 DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle ve 1968 yılında personel artışı ve günlük 
bir zam yapılması sebebiyle 1968 yılı ödeneğinin üstünde 41 250 lira fazlasiyle 206 250 lira t 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle 1968 yılı için konulan ödenek kâfi geld 
10 000 lira teklif edilmiştir. 
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36.400 ilâma bağlı borçlar : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi geldiğinden 1969 yılı için de aynen 400 000 

36.600 Geriverilecek paralar : 
1968 yılında ödenemiyen borçlar nazarı itibara alınmak suretiyle geçen yıl ödeneğinden 600 
teklif edilmiştir. 

İKİNCİ MADDENİN : 

G-elir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden üç bölüm hakkında gerekli izahat aşa 
maddenin bütçede tahmin edilen ve yılı içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 

62.000 İŞLETME GELİRLERİ : 

62.125 Kira gelirleri : 
Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan öda, hangar, (ara/i v 
'geçen yıl her ne kadar 2 650 000 lira olarak tahmin edilmişse de, yılı içerisindeki gerçek tah 
T.H.Y. A.O. Genel Müdürlüğü kiralarının artırılması, Esenboğa Hava Limanında Sovyet Rus 
tahsis edilmesi, Yeşilköy Hava Limanında iç hatlar bagaj, hamal servisinin vei'iıhuesi ve THY 
ralanması ve bunun yanı sıra TUMPANE'ne 104 000 liraya kiralanan kısımların Yeşilköy tevsi 
le mukavelesinin iptal edilmesi sonucu 1969 yılı kira gelinlerinin gecen yıla nazaran 50 000 li 
tammin edilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Tahmin 
edilen 

1 150 000 
2 000 000 
2 500 000 
2 650 000 
2 700 000 

Tahsil edilen 

1 487 033 
2 048 451,46 
2 390 021 

845 002 
— 

(6 aylık) 
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62.146 Konma konaklama gelirleri : 

Geçen yıl konaklama varidatı 7 200 000 lıira olanak talimlin edilmişse de yılı içerisinde ki fiili 
Doğu Bloku devletleri ile ilkiıli Hava Anlaşmaları yapılması, gün geçtikçe turist uçaklarının y 
ları, Yeşilköy Hava Limanında ALİTALİA Hava Yalları seferlerinin başlaması nedenleri ile 
lirinin geçen yıla nazaran 1 100 000 lira fazlası dle 8 300 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Tahmin 
edilen 

6 000 000 
6 000 000 
6 500 000 
7 200 000 
8 300 000 

Tahsil edilen 

4 289 526 
6 832 831,29 
8 125 894 
3 381 415 

— 
(6 aylık) 

62.211 Handling gelirleri : 

Yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin listeği üzerine yapılan malzeme ve personel yardımı il 
elde edilen bu gelir geçen yıl her ne kadar 75 000 lira olarak tahmin edilmişse de, Hava Yol 
malzeme ve personel yardımımın artması sonucu 1969 malî yılı Handling gelirlerinin' geçen y 
90 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Bütçe 
yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Tahmin 
edilen 

100 000 
70 000 
70 000 
75 000 
90 000 

Tahsil edilen 

53 534 
63 024,46 
87 043 
35 758 

— 
(6 aylık) 
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62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 
1969 yılı içerisinde işletme faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdirde bu maddeye ithali 

62.213 B. Mesaj gelirleri : 
Yabancı Hava Yolları şirketlerinin PTT'den hat kiralatmak suretiyle, mesajlarını kendi devrel 
miz devrelerinden pek az mesaj geçirmelerinden dolayı B - Mesajı gelirlerinden bir azalma o 
devreleri arızalı olduğu anlarda şirketler idaremiz devrelerine mesaj vermektedirler. Geçen y 
lira olması nedeniyle 1969 madî yılı B - Mesajı varidatının geçen yıla naztaran 5 000 lira fa 
edilmiştir. 

Bütçe Tahmin 
yılı edilen Tahsil edilen 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

100 000 
100 000 
120 000 
135 000 
140 000 

92 328 
111 131,51 
108 902 
62 373 
— 

(6 aylık) 
1969 140 000 — 

62.214 İşletme çeşitli gelirleri : 
İşletme çeşitli gelirlerini teşkil eden yolıcu hizmet, cereyan, su, otopark, onarım, telefon abonm 
yılda 3 000 000 lira olarak tahmin edilmişse de, yılı içerisindeki gerçek tahakkukun 2 899 27 
nan elektronik sistemler ile Follo w Me, parklama ve start ücretlerinin hava yolu şirketlerinden 
1969 malî yılı işletme çeşitli gelirleri varidatının geçen yıla nisbetle 100 000 lira fazlası ile 3 
muştur. 

Bütçe Tahmin 
yılı edilen Tahsil edilen 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1 800 000 
2 000 000 
2 600 000 
3 000 000 
3 100 000 

1 913 485 
2 461 591,55' 
2 695 874 
1 378 903 

— 
(6 aylık) 
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Bölüm Madde 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 
63.300 Çeşitli gelirler : 

Hurda malzeme, ot satışı, yanık yağ satışı, gecikme cezaları, şartname ve harita bedelleri ve 
teşkil ettiğii çeşitli geılir varidatı geçen yıl 610 000 lira olarak tahmin edlmaş ise de yılı içerisin 
lira olması nedeniyle çeşitli gelir varidatının 1969 malî yılında geçen yıla nazaran 40 000 lira 
min edilmiştir. 

Bütçe Tahmin 
yılı edilen Tahsil edilen 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

800 000 
400 000 
500 000 
610 000 
650 000 

289 676 
161 561,82 
237 534 
180 285 

— 
(6 aylık) 

1969 650 000 — 
63.400 Bağışlar : 

Maddenin ımuhafazıasını teminen 1 lira onulmuştur. 
72.000 ÖZEL GELİRLER : 

72.100 Hazine yardımı : 
Genel Müdürlüğün çeşitli giderilenini karşılamak ve giderini denkleştirmek maksadiyle Hazine 
va Limanları ile Meydanlarımızın her türlü ihtiyacım temin etmek, ICAO ve ŞİKAGO Anlaşmalar 
ve donatım giderlerime sarf edilmektedir. Geçen yıl içerisinde alman Hazine yardımları ihtiyac 
ması göz önüne alınarak 1969 yılı için 6 689 359 lira fazlası ile 46 564 052 lira olarak tahmin 'edi 

Bütçe Yardım 
yılı miktarı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

37 
31 
37 
39 
46 

108 499 
325 575 
624 198 
874 693 
564 052 
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Bölüm Madde 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 

1968 yılından devreden Hazine ytardımı bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen karşılıyacağı göz ön 
le 7 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bütçe Yardım 
yılı miktarı 

1965 13 500 000 
1966 16 300 000 
1967 8 200 000 
1968 8 000 000 
1969 7 500 000 
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Rapor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 1969 imalı yılı Büt 
Bu konuda, hazırlamış olduğumuz raporumuzu Sayın Komisyonunuza arz ederiz. 

Raportör Raportör 
Nuri Eroğan iSüreyya Koç 

(İstanbul Milletvekili) (Balıkesir Milletvekili) 

(BİRİNCİ IBÖLÜM 

1. Hizmetin niteliği ve yerine getirilme şekli : 
a) Kuruluş ve guye : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Geenl Müdürlüğü (DHMİ) Türkiye Hava ülkesinde asker ,sivil ve e 

Kanunla onaylanan Şikago beynelmilel konvansiyonu ve bu konvansiyona ekler ile tesbit olunan standartla 
sağlıyacak tesis ve servisleri kurmak, işletmek, yine devlete aidolup kendisine verilen hava limanları, mey 
standartlara uygun şekilde işletmek için 28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

b) Görevleri : 
6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinde belirtildiği üzere : 
1. Devlete aidolup kendisine verilen Sivil Hava Liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri 
2. Hava seyrüsefer, Telekomünikasyon, Hava Trafik Kontrol cihazlarını ve sistemlerini işletmek ve hizm 
3. İşletilmeleri kendisine bırakılan Hava Liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile tamirlerini ya 

Genel Müdürlüğü ayrıca, hakiki ve hükmi şahıslara ait Hava meydanları ve limanlarını da yapacağı anlaşmala 
olan teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları Bayındırlık (Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. 

Devlet Hava Meylanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü bir kısmını 24 saat devamlı, diğerlerini de gündüz sa 
Liman ve meydanlarını yılın her mevsiminde aksaksız ve beynelmilel standartlara uygun olarak serviste tutm 
buz mücadelesine, yangın ve kurtarma sistemlerine ve gece aydınlatmasına büyük önem verdiği gibi bu hav 
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nün modern hava trafiğinin gerektirdiği en mütekâmil elektronik sistemlerle teçhizi işini de plân dâhilinde 
maktadır. 

Her birinin fiyatı 30 000 000 Tl. ile 150 000 000 Tl. arasında değişen modern uçakların yılda takriben 9 
man ve meydanlarına daha fazla ve daha mükemmel hizmet arzı yolu ile daha çok hava trafiğini celime çaba 
rının beynelmilel standartlara uygun hale getirilmesi nisbetinde gerçekleşmek yolundadır. 

Türkiye Hava ülkesinde hava seyrüsefer emniyetinin kusursuz sağlanması gibi çok ağır sorumluluk ve g 
nünden son derece yüksek standartların temin ve muhafaza edilmesini gerektiren bir görev yüklenmiş bulunu 
mesi Genel Müdürlüğü, bu amaçla halen mevcut 5494 Km. kontrollü, 750 Km. tavsiyeli ve topyekûn 6244 K 
yurt sathında çeşitli servis ve sistemler kurmuş ve işletmektedir. 

(Hava seyrüsefer emniyetinin sağlanması amaciyle işletilen hava trafik kontrol servisleri, aynı zamanda y 
da büyük önemi haiz olduğu ve bu amaçla ilgili askerî kuruluşlarla aksaksız bir işbirliği temini zaruri bulu 
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu hizmetin kalite ve standartlarını yükseltmek için çaba sarfetmekte, 
hizmet personelini muhafaza da büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

IB.ah.se konu hava trafik kontrol hizmetlerinin itası için halen bütün Türkiye hava sahasındaki her tin SLi 
sorumlu iki büyük saha kontrol merkezi 5 yaklaşma kontrol ofisi ve 12 Meydan Kontrol Kulesi faaliyette 
yurdun çeşitli kritik coğrafi noktalarına ve meydanlar civarında bir radar, 16 VOK (Çok yüksek frekaıuh 
yayın yapan, radyo seyrüsefer istasyonu) 2 1US (Aletle iniş sistemi) 29 Radyo/J^ar istasyonu kurulmuş olu 
saat faal tutulmakta; bu istasyonların radyasyon paternlerini belirli değerler içerisinde tutmak için asle 
varı olan iki kontrol uçağı muayyen bir program dâhilinde devamlı uçurulmaktadır. 

Hava trafik kontrol hizmetlerinin aksaksız ifası geniş ve çok sıhhatli bir muhabere şebekesine ihtiyaç gös 
ülkelerin Asker - Sivil bütün önemli hava meydanları ile hava trafik kontrol merkezleri arasında devamlı ça 
özel telefon devreleri ve bunlara ilâveten ikisi milletlerarası 3'ü millî 5 muhabere merkezi ile 16 muhabere 
bere merkezlerinin yıllık işlediği mesaj miktarı 2 161 237 civarındadır. Ayrıca hava liman ve meydanlarında 
te alıcı verici telsiz cihazı 72 ayrı f rakans üzerinden 24 saat hava - yer ve yer, yer muhaberesi yapmaktadırl 

iSayılan bütün teknik hizmetlerin kusursuz ifası amaciyle personel kalite ve bilgilerini İCAO beynelmile 
bit ettiği son derece yüksek standartlara ulaştırmak için bünyesinde eğitim işlerine de büyük yer ve önem 
letmesi Genel Müdürlüğü, görevlerinin tümünde beynelmilel vecibelerin yerine getirilmesi bakımından öng 
Plân hedeflerinin ışığı altında 1969 malî yılı Bütçe tasarısiyle belirtilmiştir. 

c) Teşkilât ve fonksiyonları : 
1. Merkez teşkilâtı : 
a) Genel Müdürlük : 
ıGenel Müdür, Genel Müdür muavini ve Özel Kalem Müdürü. 
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b) Danışma birimleri : 
Hukuk Müşavirliği, müşavirler ve Tahkik Müdürlüğü, Savunma Sekreterliği, Plân Program Araştırma Ba 
c) Kurmay birimleri : 
İşletme Dairesi Reisliği, Seyrüsefer Dairesi Reisliği, Malzeme Dairesi Reisliği Personel Müdürlüğü, Eğit 

vacılık Okulu) Muhasebe Müdürlüğü, Başheki nlik, Daire Müdürlüğü, 

2. Taşra teşkilâtı : 
a) (Beynelmilel hava limanları 
b) Yaz - Kış açık hava meydanları 
c) Kapalı hava meydanları 
d) Seyrüsefer yardımcı istasyonları 

ÎKINCÎ BÖLÜM 

2. Hizmetin gelişmesi: 

a) Hava alanları: 
1. Uluslararası Hava limanları: 
Yeşilköy, Esenboğa 
2. G-ümrük teşkilâtı bulunan hava alanları: 
Yeşilköy, Esenboğa, Çiğli, Adana. 
3. Yaz - Kış açık hava alanları: 
lızmir (Çiğli) Adana, Afyon, Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya Samsun, Siva 
4. Hv. K. K. lığından alınan ve işletilen NATO alanları: 
Antalya, Erzurum, îzmir (Çiğli), Sivas, Diyarbakır. 
5. Kapalı hava alanları: 
Gaziantep, Urfa, Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, İskenderun, Kars, Zıomguldak, Ağrı, Kastamonu. 
b) Seyrüsefer yardımcı istasyonları: 
1. ILS (Aletle iniş sistemi) 
Esenboğa, Yeşilköy. 
2, VOR (Çok yüksek frekanslı her istikâmette yayın yapan Radyo Renıç istasyonu) 
Afyon, Antalya, Bağlum, Biga, Esenboğa, Elâzığ, Gemerek, izmir, Siirt, Tekirdağ, Van, Yalova, Yeşilköy, S 
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3. RADAR (ASR - 4) 
Esenboğa. 
4. NDB (Radyo / Far) 
Adama, Afyon, Esenboğa, 02), Akköprü, Antalya, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Gemerek, 

ıSivas, Samsun, Silifke, Elâzığ, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Van, Yalova, Yeşilköy, Müdürge. Er eğli, Topkapı. 
c) Personel durumu: 
DHMİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren, teşkilâtın inkişafına paralel 'olarak, personel miktarların 

faaliyetlerine yön veren kurallar ve çalışmalar, b eynelmilel karaktere sahip bulunmakta ve DHMİ Genel Müdür 
münasebetlere sevketmektedir. Esasen Dünya Hav acılığmdaki yeni gelişmeleri izlemek ve Meydan İşletmeciliğini 
tanzim etmek zorunlu bulunmaktadır. 

DHMİ' nin görevi olan uçuş emniyeti, hava trafik feontrolü, telekominikasyon ve meydan işletmeciliğinin ikt 
olarak yürütülmesi özel ihtisas ve bilgiye sahip yetişmiş personele ihtiyaç göstermektedir. Çoğunluğu hava li 
personel, devamlı lolarak halkla, turistlerle, yabancı hava şirketlerinin pilotları ve teknik personeli ile hem va 
içinde hem de ıgerek iç ve gerekse dıış turizmin inkişafına katkıda bulunabilineik için em faydalı teması sağla 

Bilhassa teknik persıonelin yetiştirilmesi bakımından dış kaynaklar mahduttur. DHMİ Genel Müdürlüğümde v 
rüsefer yardımcı tesisleri personelinin öncelikle kendi eğitim tesislerinde ve bilâhara Amerika'da yetiştirilmesi 
temin edilen bu personelin teşkilât bünyesinde tutulması büyük bir problem olmaktadır. 

Hava trafik kontrolörleri münhasıra genel müdürlüğün eğitim merkezinde uzun emek ve mesaiden sonra yeti 
bundan başka hava trafik konusunda hiçbir eğitim müessesesi bulunmaktadır. 

Saniyen elektronik mevzuunda hariçte ve dâhilde eğitim ve ihtisas görmüş personel sıkıntısı fazlasiyle çekilmek 
tim görmüş olan elektronikçilerin her gün gelişen teknik karşısında devamlı olarak yetiştirilmesi icabetmektedir. B 
ücretlerin mahdudoluşu nedeni ile 1956 - 1967 yılları arasında 316 teknik personelin millî ve yabancı hava yolları 
masının önüne geçilememiştir. 
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Personel ile ilgili isitatistiki bilgiler : 
Statülere göre : 

Lrıh 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Maaş 

45 
47 
50 
45 
44 
47 
47 
47 
47 
48 
45 
46 
47 
57 

(D) celtveili 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

684 
926 
105 
179 
339 
379 
431 
638 
643 
591 
579 
671 
734 
869 

(E) celtveliı 

2 
9 

14 
15 
15 
15 
15 
14 
21 
21 
23 
24 
22 
27 

4/10195 

— 
— 

5 
5 
2 

13 
23 
45 
93 
88 
91 

100 
101 
117 

Yev. İş. 

141 
220 
313 
209 
170 
195 
209 
385 
391 
686 
575 
696 
701 
700 

Mukavele 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 

— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Toplam 

873 
204 
489 
455 
572 
653 
728 
133 
199 
439 
318 
542 
615 
770 

Fi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ka 

Yukarıdaki tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere bir evvelki seneye nazaran mukavele ile istihdam edilen 6 
liye Bakanlığınca kaldırılmış ve bu vazifenin hazine avukatlarınca demlide edilmesi öngörülmüştür. 

1968 yılı personel miktarında imkânlar nisbetinde istikrarın teminine çalışılmıştır. Uzun ve şiddetli geçen Kış m 
dam edilen personel yekûnunde bir artış olmamış ve eldeki elemanlarla hava limanı ve meydanlarda kar mücadele 
ile yapılan Toplu Sözleşmeye, meydanlarda yapılacak kar mücadelesi için özel hükümler konulmuş ve evvelki sen 
lan yevmiyeli personelin bilâhara daimî yevmiyeye geçirilmeleri önlenmiştir. 

Tahsil durunru 

Yüksek tahsil 
Lise ve muadili 
Ortaokul 
İlkokul 
Okur - yazar 
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Adedi 

122 
428 
392 

1 303 
370 

Yüzdesi 

5,2 
16,6 
14,8 
49,6 
13,8 
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Yukarıdaki tablonun tetkikinde, genel personel toplamının yarısından fazlasının, eğitim dereceleri itibariyle kom 
nel Müdürlüğü görevlerine uygun olmadığı görülür. Lise ve yüksek tahsil yapmış bulunan personel % 21,8 den ib 
hususun mutlak olarak göz önünde bulundurulması icabeder. 

Yaş durumu 

20 yaşından 
^ 2 0 - 30 arası 

3 0 - 4 0 arası 
40 - 50 arası 
50 - 60 arası 
60 - 65 arası 

küçük 

65 ten yukarı 

Adedi 

27 
723 

1 066 
523 
248 

23 
5 

Yüzdesi 

1,1 
27,1 
41,3 
20,1 
9,2 
0,9 
0,1 

10 - 11 Hava Meydanları 
Kadın erkek lisan durumu : 
Kadın 172 6,84 
Erkek 2 443 93,16 
Lisan bilir 136 5,4 
Sendikalar ve üye miktarı : 
Tuiis (Türkiye Ulaştırma îçşileri Sendikası) 632 
Maden İş 67 
'Sendikasız 1 

d) Eğitim durumu : 
1. Özel ihtisasa sahip personelin yetiştirilmesi maksadiyle iç ve dış kaynaklardan ve 1959 yılında açılmış 

kez Müdürlüğü bünyesinde yer alan Havacılık Okulundan faydalanılmaktadır. 
2. DHMÎ Havacılık Okulunda; hava trafik, elektronik, muhabere, itfaiye, özel elektronik cihazları, 

leri, iş makinaları işletme bakım, apron makinistleri ve handling hizmetleri, araç işletme bakım onarım, 
luk için ikmal, kuvvet kaynakları gibi muhtelif teknik mevzularda açılan kurslar ile bugüne kadar 1 022 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay ve assubayları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı topçu assubayları 
de 208 askerî personel kurs görmüştür. 

3. AID ve CE'NTO'dan temin edilen burslardan faydalanılarak Amerika'da 112 personel yetiştirilmiştir. 
4. Bu kurslara ilâve olarak personelin branşlarında yetiştirilmesi için İngilizce, özel organizasyon ve me 
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rak 68 personel yetiştirilmiştir. Kızılaydan sağlanan ve Genel Müdürlükten yetiştirilen 3 öğretmenle 144 
rilmiştir. 1959 - 1968 yılları arasında mevcut personelin % 46 sına eğitim yaptırılmıştır. 

5. 1969 yılı içinde DHMİ Havacılık Okulundaki eğitimin kurslar şeklinde devam edeceği elektronik 
kontrol, muhabere, meydan işletmeciliği gibi çeşitli konularda 165 personelin yetiştirileceği; Alman ve İng 
nılarak 8 personelin hava trafik kontrol ve elektronik mevzularından dış ülkelerde kursa katılacağı; İkinci 
pılmış olduğu ve 5 yıl içinde 1 477 personele kurs gösterileceği mevcudun % 60 inin eğitim görmüş olacağ 
miştir. 

6. 1968 CENTO Teknik Yardımından faydalanarak İran ve Pakistan'da 28 personel eğitim görmüştü 
timi ile malî sene sonu itibariyle 65 e baliğ olacaktır. 1969 yılında İran ve Pakistan'da hava trafik, elektro 
68 personel eğitim görecektir. Bu şekilde 1972 yılı sonuna kadar her yıl 68 personelin eğitim görmesi plâ 

7. Asya ve Afrika ülkeleri için 1969 yılında Türk teknik yardımından 4 elektronik ve 4 hava trafik olm 
Müdürlüğünde eğitim yaptırılacaktır. 

8. Ayrıac lüzum görüldüğü anda Havacılık Okulunda iştigal edilen konular hakkında programda buulnmıya 
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 
1969 

(A/l) 

6 767 371 
9 346 332 
10 830 581 
16 107 057 
21 022 630 
21 585 000 
23 640 939 
32 408 712 
39 314 398 
37 864 495 
43 425 985 
48 121 453 
47 011 723 
49 949 084 

(A/2) 
1 I 

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 
14 949 920 
10 165 000 
13 500 000 
18 000 000 

(A/3) 

1 453 740 
1 174 219 
2 614 046 
2 676 149 
1 378 772 
] 097 970 

Toplam; 

8 612 372 
12 435 072 
,15 738 081 
33 467 057 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 364 
81 756 612 
68 694 757 
61 227 334 
60 989 951 
60 962 602 

' 61 890 495 
69 044 054 
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işletilmekte olan 16 meydan, 2 kontrol uçağı, 49 aded seyrüsefer yardımcı istasyonu ile 303 taşıt 120 elekt 
onarım hususları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları, kaza kırım ve yan 
tın temini için (A/2) yatırım Ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması zaruri görülmektedir. 

f) Gelirler : 
G-enel Müdürlük katma bütçeli bir idare olduğundan, Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak ha 

yapan yerli ve yabancı havayolu şiıketleri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlamakta ve bu para d 
maktadır. 

(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 işletme gelirleri, 
7. Çeşitli gelirler, 
8. Bağışlar. 
DHMÎ. Genel Müdürlüğü, kuruluşundan 1967 yılı sonuna kadar Hazineye 91 834 520 Tl. gelir sağlamıştır. 
DHMl. Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri gelir toplamı, gelir artışı, personel giderleri ve personel gid 

ğıda gösterilmiştir. 

D. H. M. îş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bütçe 
yıl] 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelir 
toplamı 

2 517 893 
3 940 120 
4 130 022 
6 406 522 
6 363 731 
7 506 082 
7 906 727 
8 726 499 
8 615 057 
9 366 416 

11 833 604 
14 521 847 
10 198 566 

( 
% 
jelir 
artısı 

•+. 
+ 
:+ 
— 
> + 
:+ 
ı+ 
.— 
!+ 
+ 
: + 

56,5 
4,8 
55,1 
6,7 

18,0 
5,3 
10,3 
1,3 
3,7 
26,3 
22,7 

Personel 
giderleri 

3 523 391 
5 117 488 
6 373 477 
9 684 940 
9 503 168 
8 957 875 
10 009 418 
13 931 847 
14 767 957 
17 405 284 
25 442 926 
28 626 773 
17 478 761 

Personel 
giderlerine 
göre gelir 
% si 

71,5 
76,1 
64,8 
66,1 
66,9 
83,8 
78,9 
62,6 
58,3 
53,8 
53,9 
50,7 
58,3 

1968 yılı gelirleri 16 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. 
Genel Müdürlüğün gelirlerinin artırılması ile ilgili olarak, memleketimiz üzerinden transit olarak geçen ve 

eden uçaklardan ücret alınması hususundaki çalışmalara başlanmış, VOR istasyonları maliyetleri ve bir yıllık ma 
devletlerde uygulanan tarife ve metinlerinin tetkik edilmek üzere tedariki için temaslara geçilmiştir. 

Ayrıca, yerli ve yabancı havayolu şirketleri uçaklarının Fallow-Me ve Fallow-Me'siz parklatma ve starat 
ve tatbikatına başlanmıştır. Diğer taraftan Haıtding Yönetmeliği ikmal edilmiş ve Ulaştırmıa Bakanlığına tasd 
tatbikatına başlanacaktır. 

idarenin devrelerinden havayolu şirketlerine keşide olunan «B» sınıfı mesaj ücretlerinin beheı kelimesine 5 
lanmış, Ulaştırma Bakanlığının tasdikine sunu nnıştur. 

Diğer taraftan konma - konaklanma ve ışıklar dırma ücretleri yeniden ele alınarak yeni bir tarife hazırlanm 

Not : 1968 yılı (7) aylıktır. 
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g) Giderler : 
DHMÎ. Genel Müdürlüğünün bütçesi ve giderleri aşağıdadır : 

Bütçe Bütçe 
yılı miktarı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(•) 1968 

8 612 372 
12 435 072 
15 738 081 
33 467 057 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 364 
81 756 612 
68 694 757 
61 227 334 
60 989 951 
60 962 602 
61 544 695 

Not : 1968 yılı (8) aylıktır. 

D. H. M. t§. Gn. Md. Bütçesi 

Giderler Sarfiyat 
(sarf) (%) 

6 333 438 
9 266 933 
13 455 751 
24 580 380 
26 811 250 
33 244 084 
36 832 728 
43 673 002 
50 294 640 
42 616 349 
50 947 886 
52 663 857 
28 611 195 

73,6 
74,5 
85,3 
73,4 
56,4 
75,1 
58,1 
53,4 
73,2 
69,6 
83,5 
86,3 
46,4 

(S. Sayısı : 1165) 
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Genel yolcu trafiğinin 10 aylık mukayesesi 

Yıllar Dahilî Haricî Toplam 

1967 
1968 

Yük 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

trafiği : 

805 
995 

843 
530 

Dahilî 
Gelen 

4 260 
4 369 
4 894 
4 947 
5 569 

374 
450 

Griden 

3 859 
4 132 
4 700 
4 514 
4 449 

892 
036 

1 180 
1 445 

735 
566 

Haricî 
Gelen 

6 092 
4 339 
4 601 
4 888 
5 727 

% 

Giden 

4 277 
3 921 
4 219 
4 105 
4 796 

22,4 

Toplam 

18 489 
16 760 
18 415 
18 454 
20 541 

Genel yük trafiğinin 10 aylık mukayesesi : 

Dahilî Haricî 

1967 
1968 

8 296 
11 566 

8 746 
10 519 

Toplam 

17 042 
22 085 

29,5 
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Hava trafik cetvellerinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1968 yılında uçak ve yolcu trafiğinde geçen yıllara 
tedir. 

1969 yılından itibaren eok yolcu taşıyan büyük kapasiteli jetlerin servise 'girmesiyle .bugünkü durumuna naz 
mektedir. 

Bu sebeple İkinci Beş Yıllık Plândaki hava ulaştırma tedbirlerinin yerine getirilmesi zaruri görlÜmeifctedİT. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. Yatırımlar : 
a) Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında hizmetin süratle gelişmesine parelel o 

ğıda gösterildiği şekilde beş anagrup altında program gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesine devam olunacaktır. 
1. Yeni yatırım projeleri, 
2. Geliştirme ve yenileme projeleri, 
3. İnşaat ile ilgili onarımlar, 
4. Haberleşme ile ilgili yatırımlar, 
5. İşletme ile ilgili yatırımlar, 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarından alman ödenek, sarf ve yatırım gerçekleşme 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (*) 

Yatırım Bütçesi 

49 347 900 
27 926 618 
22 188 620 
14 949 920 
10 165 000 
13 500 000 

Gerçekleşme 

20 561 670 
21 861 599 
11 297 214 
12 615 369 
9 188 397 
8 754 045 

% 

41,6 
78,3 
50,9 
84,3 
90,3 
64,8 

1968 yatırım .'tahakkukunun yüksek oranlara baliğ olmasına çalışılmaktadır. 1968 yılı DHMİ yatırım programı 
zamanında gerçekleşmesine çalışılmaktadır. Kasım ayı sonu itibariyle fiilî harcama, açılan akreditifler, alvans, 'kre 
lamı 8 754 045 Tl. olup, gerçeklenme oranı % 64,8 dir. Malî yıl sonuna kadar hn nisbetin c/c 80 i aşacağı kanaatin 

(*) Kasım, sonu itibariyle 9 ajhktır. 
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Tedbirler : 
Genel Müdürlükle ilgili olarak 19(58 icra plânında bulunan tedbirlerden: 
1. — 1968 icra plânı sayfa: 118, tedbir: 463 
Uluslararası ticari uçak seferlerine açık alanlarda mevcudolan satış mağazaları yeniden tanzim edilecek vergiden 

lar satan mağazaların kurulması teşvik edilecek v ; İra mağazaların sattığı malların belirli bir standartta olması te 
Bu tedbirlerin esaslara uyulduğu; Esenhoğa, Yeşilköy, İzmir, meydanlarında bu tip mağazaların açıldığı müşahe 

terminali açıldığında bu tip 'bir mağazanın -bu raıey.m-da açılması için teşebbüse geçileceği öğrenilmiştir. 
2. — Sayfa: 118, İcra Plânı: 464 
'Meydan!ardaki yer hizmetlerinin, döviz kayıp arını önliyecek şekilde hizmet şartlarını ve kullanılacak teçhizatı 

ması için gerekli tedbirler tesbit edilip, uygulamaya geçilecektir. 
Bu tedbir]erin 'gerçekleşmesi için Handling Hizmetler Yönetmeliğinin'hazırladığı ve Ulaştırma Bakanlığının tasd 
3. — İcra Plânı sayfa: 118, tedbirler: 467 
Uçuş 'emniyeti 'ile ilgili personelin ücretlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar ya 

tır. 
Bu konuda Senatör Sayın Ragıp (İner tarafından bir kanun teklifi hazırlanmıştır. 
— 1967 tedbirlerinden olan ve DHMİ ile HATfR'in faaliyet alanlarını kesin olarak (belirtilmesini sağlamak am 

zırlanması 'öngörülmüş ise de henüz gerçekleşmediği 'görülmüştür. 
c) DHMİ Genel Müdürlüğünün 1968 yılı faaliyetleri : 
1. Genel Müdürlüğü tevdi edilen görevleri ra 'yonel olarak yürütmek amacı ile hasılat ve inşaat hizmetlerinin 

girdiği düşüncesi ile İnşaat, Hâsılat Müdürlükleri ün. İşletme Dairesi kuruluşlarına dâhil edilmesi uygun mütalâa 
metlerinden koordinasyon sağlanmıştır. İkmal Ba'aııı Onarım Merkez Müdürlüğü lâğvedilmiş ve kuruluşuna dâhil 
kuruluşuna, Elektronik, Elektrik, Muhabere ve U;uş Kontrol müdürlükleri, Seyrüsefer Dairesi kuruluşuna; Ayniya 
liği kuruluşuna dahil edilmişlerdir. İnsangücü plânlaması çalışmaları cümlesinden olarak ünite ve şahıs 'görevler 
met Yönetmeliğinin merkez teşkilâtı ile ilgili bolü nü. ibJtiril mistir, 

2. Türk Havayollarının yıllık trafiğinin azlığı dolayısiyle seferlerin kaldırılması üzerine Batman Meydanı traf 
3. Keban projesi ile il'gili olarak Elâ;:ı;;' Meydanı pistinin »onarım ve ura tuna işine 'başlanılmıştır. 
4. Bursa pist onarımı ta'mar.daıvn-j ve drenaj, taksirat ve 'banket onarımına devam edilmektedir. Bir kontrol k 

rin hazırlandığı görül m üstü ı\ 
5. Afyon Meydanı taksirat ve apron onarımı tamamlarım ıştır. 
6. Adana Meydanı iç yollar onarımı yapılmış ve iç hizmetlerinin kolaylatılma!^ 'temin edilmiştir. Ayrıca Adan 

ihale edilmiş olup, iş devanı etmektedir. Yine aynı meydanın alıcı - verici ve R/U AR istasyonları enerji hattı, ye 
gerekli tablo teslim alınmıştır. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 



— 35 — 

7. Malatya Meydanının Fan/Marker inşaatı tamamlanmıştır. 
8. Erzurum Meydanında (4), Trabzon, Adana, Van meydanlarında (2) daireli lojman inşaatları tamamlanmış 
9. Esenlboğa Hava Limanının taksirat ve apron onarımı tamamlananış olup, anatamir atölyesi (B) blolku inş 

tır. 
10. Yeşilköy Hava Limanının tevsi işine başlanmış olup terminalin tadil ve onarım işi devanı etmektedir. Ter 

ihale edilmek üzeredir. 
Yeşilköy ve Eseriböğa hava limanları için lüzumlu beton katkı malzemesine ait gerekli döviz tahsisi beklenilmek 
11. Elektronik yedek malzeme ölçü âletleri alımı için akreditif açılmış olup, Merkez Bankasından transfer bekl 
12. Esertboğa ve Yeşilköy Hava meydanları için 1968 yılı programlarına alınan transformotorlar ve lüzumlu m 

13. Kar mücadele vasıtaları ile (4) aded kar üfleme, süpürme aracı ve (2) aded g'rayder alımı ile ibuz eritme a 
ditif açılmıştır. 

14. (2) aded asfalt kazanı ihale edilmiş ve iki aded kompresör alınmıştır. (4) aded derz dolgu makinasmm i 
rak vibrasyonlu beton yayıcı ve sıkıştırıcı temin edilmiştir. 

15. (2) aded uçak kurtarma aracı satmalmmış ve bu ödenekten tasarruf 'edilen para ile motor test cihazı ve re 
ler hazırlanmıştır. 

16. Esenlboğa, Yeşilköy bava limanları ile Erzurum, Sivas, Van ve İzmir meydanları ihtiyacı olan (10) aded j 
edilmiş, diğer 7 jeepin yıl 'Sonuna kadar tahsisi beklenmektedir. 

17. Erzurum Meydanı için lüzumlu ambulansın temin için DMO' nin tahsisi beklenmektedir. 
18. Silifke (MUT) Vor istasyonu servise verilmiş İstanbul topkapı NDB sinin şehir şebekesine bağlanmasına 

ni alman 30 aded VHF'nin meydanlara tahsisi plânlanmıştır. 
19. Merkez teşkilâtı ünitelerinin malzeme kadroları tesbit edilmiş ve bütün teşkilâtta malzeme ikmal ve kayıt i 

sistem düzenlenmiştir. 
20. İşletme Dairesi Reisliğine bağlı Anatamir Atelyesinde 1968 yılı içinde 80 müstahsil personelile 64 800 iş s 

ra ait araç, elektrojen grupu bakımı ve revizyonu v.s. lüzumlu imalâtlar yapılmıştır. 
21. Esenboğa şeref salonu 'büyütülmüştür. 
22. Yeşilköy Hava Limanı teknik niteliği büyük yolcu uçaklarına cevap vermediğinden 1970 senesinde servis 

manslarını karşılıyacak nitelikte katagori 2 işletme şartlarını yerine getirecek yeni hava limanının inşaatı yapılmak 
23. Uçuş kontrol kısmında bulunan ika uçak: ile teşkilâta ait seyrüsefer yardımcı cihazlarının bir plân dâh 

standartlara göre uçuş kontrolları yapılmış ve bu maksatla cem'an 430,5 saat uçuş yapılmıştır. 
24. 19(66 ve 1967 yıllarında alman Amerikan Süplâs araçlarından aşağıda cins ve miktarı yazılı 7 araç 19 

hizmete alınmış ve cem'an 75 729,40 Tl. tamir masrafı yapılmıştır. 
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Miktarı Cinsi 

2 Aded özel araç (kalldırma) 
ımakinaisı ve çeki 
aracı 

3 » Binek 
1 » Kamiyon 
1 > Kamyonet 

25. Seyrüsefer Dairesi Reisliğine bağlı merkez atelyesin'de 1968 yılı iğinde 10 teknisyen, iki yardımcı ve üç 
ile 267 aded muhtelif elektronik cihazın bakım onarını ve montajları yapılmıştır. Bu çalışma müddetine haricî b 
değildir. 

Yapılan işin cinsi Aded Saat 

Toplam maliyeti 

7 
44 
44 
13 

295 
922 
922 
750 

TL. 
» 
» 
» 

VHP Alıcı - verici 
HF Alıcı - verici 
VOR Dipol ve .mianiflör kaliprasyon 
ölçü aleti 
Amplifikatör 'teyp kumanda cihazla
rı v.s. 
Voltaj regilâtörü ve bobinaj 
Kristal taşlama ve ölçme 
HEK malzeme kurtarması 

Toplam 

54 
29 

9 
13 

31 
13 
57 
65 

267 

522 
900 
260 
137 

544 , 
433 
268 
800 (ortalama) 

8 864 (22) 
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d) 1967 yılı üe 1968 lyıOmın 10 aylık faaliyet mukayesesi 

Personel : 

Yılı Miktar % fark 

1967 2 545 + 2,7 
1968 2 611 

Bütçe Tahsis 

1967 60 962 602 
1968 61 544 695 +> 0,9 

Yatırım uygulaması : 

(9) Ayhk 
Yıl % uygulama c/6 fark 

1967 65,1 — 0,3 
1968 64,8 

1968 yılı yatırım uygulamasındaki azalmaya, ilişkin nedenlerle ilgili bölümde telâş 
Gelirler ı: 

(7) Aylık 
1967 a 503 249 
1968 10 198 566 -H 19,9 

Uça|k Trafiği : 

Esenboğa 
Yıl Millî Milletlerarası Toplam % Fark Trans. 

1967 17i 951 6 910 24 861 — 19,1 16 446 
1968 13 093 7 017 20 110 17 733 

1968 yılında uçalk trafiğinde görülen bu eksilme, 'büyük kapasiteli uçakların servise girmesi ile asikerî uçuş 
Buna karşılık yolcu trafiğinde bârız bir artış kaydedilmiştir. 
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YÜK TRAFİĞİ (Ton) 

Millî Milletlerarası Toplam % Fark 

Esenboğ'a : 
1967 1 975 
1968 2 742 

Yeşilköy : 
1967 1 954 
1968 3 529 

İzmir : 
1967 1 863 
1968 2 448 

Adana : 
1967 853 
1968 930 

Diğer meydanlar 
1967 1 651 
1968 1 917 

1 583 
1 604 

6 603 
8 162 

332 
457 

228 
272 

: 
— 
24 

3 558) 
4 346) 

8 557) 
11 691) 

2 195) 
2 905) 

1 081) 
1 202) 

1 651) 
1 941) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

23,9 

34,2 

32,3 

11,1 

17,5 
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e) Yatırım gerçekleşmesinde karşılaşılan güçlükler 
1. Yatırım dövizleri için kotaların bekletilmesi mecburiyeti ve ikinci kotanın Ocak ayımda çıkması. 
2. 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihale ilelÖöO sayılı Muhasebei Umumiye kanunlarına göre ihale mec 
3. Teknik personel temini, 
4. Döviz transferi aorunluğu ve gecikmesi gibi sebepler yatırım uygulamasını güçleştirmektedir. 
1969 yılı yatırım programı : 
1969 yılı yatırım programı muhtelif hava liman ve meydanlarının fizikî yönden geliştirilmesi maksadiyle y 

ları ve yardımcı tesisleri onarımları uzak kumanda kablosu temini ve değiştirilmesi, kullanılmakta bulunan 
rımları için lüzumlu yedek parça alımını; meydanların devamlı açık bulundurulmasını sağlamak maksadiyle 
işletme vasıtaları alımını; seyyar elektronik tamir aracı, elektronik ölçü aletleri alımını, etüt proje giderleri 
nik personel giderlerini kapsamına alarak 18 000 000 Tl. olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Halen serviste bulunan ve 1968 yılında hizmete girecek bilumum tesislerin fizikî yönden geliştirilmesi m 
tahsisatlarının artırılması ile onarımların zamanında yapılmasını sağlamak ve bilhassa kar mücadele vasıtaların 
mını mümkün kılmak zarureti görülmektedir. 

f) İkinci Beş Yıllık Plân : 
Havacılığın süratle gelişmesi karşısında plânlı bir şekilde çalışma ile ileri memleketler seviyesine ulaşılm 

ICAO (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı) tavsiyeleri göz önünde tutularak 1968 - 1972 İkinci Beş Yıllı 
lardaki ilke ve hedefler aşağıda gösterilmiştir. 

2. Anailkeler : 
a) Sivil havacılığın gelişmesini yakından inceliyerek hava ulaştırma emniyetini sağlamak. 
b) Modern meydan işletmeciliğinin kapsadığı tüm hizmetleri yapmak ve geliştirmektir. 
3. Hedefler : 
a) Mevcut meydanlar mıodenn hava taşıtlarının istifadesine imkân verecek şekilde geliştirilecek. 
b) Uçuş emniyetini artırıcı tedbirler alınacak. 
e) Hava meydanları ile bilumum tesislerin teçhizat, tesis, tevsi, ıslâh, bakım ve (onarımları yapılacak. 
d) Uçuş emniyeti ile ilgili teçhizat yeterli seviyeye getirilecek. 
e) Yer hizmetlerinin modern anlamda yapılması maksadiyle lüzumlu teçhizat alınacak. 
f) Meydan işletmeciliği ve uçuş emniyeti ile ilgili personelin ücretleri günüm şartlarına uydurulacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
4. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
a) Harcamalar plân ve programlara uygun olarak zamanında yapılmaktadır. Bu cümleden ıol arak kamul 
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ayrılmış bulunan tahsisattan 207 700 Tl. sarf edilmiş olup, ıgeri kalan 1968 yılı programına dâhil (kamulaştırma v 
edilen meblâğın ödenmesi için gerekli tahakkuk işlemi yapılmaktadır. 

b) 580 sayılı Kanun gereğince Millî Prodüktivite Merkezine verilmesi icabeden aidat ödenmiş olup, 'Beyne 
liğine üyelik aidatı ile Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Birliğine üyelik aidatlarının transferlerine çalışılm 
pılacak ödemeler ile 5434 sayılı Kanun gereğince yapılması icabeden tediyeler zamanında yapıldığı Başbakanlık em 
dahdemlere verilmekte olan öğle yemekleri bedelleri yardımlaşma sandığına intikal ettirildiği müşahade edilmiştir 

c) Yabancı memleketlerden ithal edilecek mallar için açtırılmış olan akreditiflere ait malzemelerin mahsup de 
deni ile mal bedelleri miktarlarının eşhas borçları hesabına intikal etmesi sebebiyle bu ıgüne kadar birikmiş olan 
1968 yılı bütçe raporunda da belirtilmiş olmasına rağmen geçen yıllar borçları faslına tahsisat koaıamaması bu 
na sebebolmaktadır. Bu borçlardan bir kısmının mahsubedilememesi ımaksadiyle 1969 yılı bütçesinin geçen yıllar 
tın verilmesinin uyguın (olacağı mütalâa edilmekttedir. 

BEŞİNCİ (BÖLÜM 
5. Geçen yıl bütçe uygulaması : 
a) 1968 cari yılı Bütçesinin bölümlerindeki mevcut ödenek sarflarının geçmiş yıllardaki tatbikatları nazarı 

de tasarrufa riayet edilmek suretiyle yapılmakta olduğu; 1968 yılı son ayları harcamalarının mübrem ihtiyaç 
sinin tamamına yakın bir kısmının sarf edileceği; cari harcamaların bütçe kanunundaki esaslara ve Maliye 
reğince (personel giderleri hariç % 10 tasarrufla yapıldığı) artması muhtemel ödeneğin ihtiyaç fazlası olarak s 
müşahade edilmiştir. 

b) Kasım sonu itibariyle harcamalar şöyledir. 
Tahsis «Sarf % 

Cari harcamalar ( (A / l ) 47 011 723 28 611 195 60,8 
Yatırım harcamaları (A/2) 13 500 000 8 754 075 64,8 
Transfer harcamaları (A/3) 1 378 000 1 387 000 100 

c) Şehir - Meydan, Meydan - Şehir arası personel nakli için 1968 yılı Bütçesine konan kira bedeli 1 500 00 
harcanacağı anlaşılmıştır. 

1967 yılı Bütçesine kira olarak konan ödeneğin 1 121 000 lirası sarf edilmiştir. 
1969 yılı Bütçesinin aynı maddesine 1 400 000 Tl. lık tahsisat konmuştur. 
Bu meblağlarla DMO dan otobüs satmalının a sı çok daha ekonomik ve rasyonel bir tedbir olacaktır. 
d) Sosyal tesisler yapımı için 1968 yatırım Bütçesine konan 368 000 Tl. lık tahsisatla Erzurum meydanı 
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2 daireli, Van meydanına 2 daireli lojman yapımı tamamlanmıştır. 
ıMeydanlarda lojman inşaatına devam edilmesi, meydanların şehirlere uzaklığı, personel ücretlerinin tat 

meti bakımından zaruri görülmektedir. 

ALTINCI BÖLÜM 
6. 1969 yılı Bütçe incelemesi : 
a) DHMI Genel Müdürlüğü, 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısında teklif etmiş olduğu ödenek talepleri 

kısıtlanmış ve ihtiyacın altında kalmıştır. 
b) Bakım onarım hizmetleri için talebedilen tahsisat plân ve projelere bağlı olmakla beraber, plânlanm 

rumda değildir. 
c) Hizmetin artışına göre, gerek teknik gerekse idari personel mevcudunda artırma yapılması zaruri 

roların alınması; personelin branşları ile ilgili kadrolarında çalışmasının sağlanması ve torba kadro sistem 
edilmiş teşkilât kadrolarının tatbiki zaruri görülmektedir. Bu şartlar altında hizmet aksatılmadan tasarruf 
husus DHMİ Genel Müdürlüğünce de dikkate alınarak; merkez, meydanlar ve seyrüsefer istasyonları teşkil 
rülmüştür. 

d) Teşkilâtın arz ettiği hususiyet dolayısiyle 1969 yılı (L) cetveline alman maaşlı teknik kadrolarda; 
1 mimar, 1 savunma uzmanı, 22 meydan müdürü ile 36 aded küçük kadrolu idari memur bulunmaktadır. Bu 
teknik elemanların 10195 sayılı kararname ve idari memurlarında (D) cetveli, ücretli kadrolara akması n 
(L) cetvelinin serbest bırakılması bahis konusu değildir. 

e) Teknik elemanlara verilen ücretlerin tatmin edici olmaması sebebiyle; hava trafik kontrol, muhabere 
dam olunan 37 teknik personele, 1108 sayılı Kanunun 8 nci madesi hükümlerine göre vekâlet görevi verilm 

Bugünkü şartlar altında 1969 yılı içinde de ihtiyaca göre aynı kanun hükümlerinden faydalanılması uygu 
f) Dış seyahatlere ait hizmetlerin (ICAO) Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının yapmış olduğu topla 

gidiş - geliş vasıta ücretleri için ödenek alınmadığı ve şirketlerden (PAS) temin edilerek personelin seyaha 
edilmiştir. 

g) Döşieıme ve demirbaş masraflarını karşılamak üzere verilmiş "bulunan ödeneğin lüks ve israfa gidilmed 
temini balkımmdan standardizasyona gidildiği görülmüştür. 

h) Araçların kullanma mahalleri : 
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Kar Meydan Yangın 
Mahallî 

Adana 
Afyon 
Antalya 
Bursa 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eseriboğa 
Genel Md. 
İzmir 
Samsun 
Sivas 
Tralbzon 
Van 
Yeşilköy 
Depo ve Alt 

Toplam 

Nakil 

3 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
5 

36 
42 

7 
3 
4 
2 
3 

25 
4 

148 

mücadele 

— 
— 
— 
— 

1 
— 

3 
12 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
8 

— 

26 

hizmet 

7 
3 
1 
1 

— 
3 

— 
3 

15 
3 
4 
1 
3 
1 
2 

14 
5 

66 

İnşaat 

1 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
1 

13 

Ambulans 

1 
1 
1 
1 

— 
1 

— 
— 
2 

— 
1 
1 

— 
1 
1 
2 

— 

13 

söndürme 

3 
1 
-T 
2 

— 
2 
1 
2 
7 

— 
4 
2 
1 
2 
2 
7 

— 

37 
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i) DHMI Genel Müdürlüğünde mevcut 303 araçtan aşağıda belirtildiği şekilde istifade eldilmek 
gösterilmektedir. 

Araçların kullanma şekilleri Adedi 

Genel maksatlı : 
Binek 
üamyonet 
Otolbüs 
Kamyon 
İtfaiye kurtarma 
Söndürücü 
Arazöz 
Amlbulâns 
Paletli kâr aracı 

Toplam 
Özel maksatlı : 
Kar kürüme kamyonu 
Grayder 
Traktör 
Pi,r3t süpürücü 
îş ve inşaat maMnaları 

Toplam 
Genel toplam 

63 
44 
16 
17 
21 

4 
12 
13 
8 

198 

6 
2 

37 
11 
49 

105 
303 

YEDİNCİ BÖLÜM 
7. Dilek ve temenniler : 
1. DHMI Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve akar yakıt Tesisleri İnşaa 

larını kesin olarak ayırdetmek maksadiyle hazırlnan kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasına 
programı tedbirler kısmında 3 seneden beri yer almasına rağmen tahakkuk ettirilememiştir. Zikredi 
linde Hazine menfaatinin korunamayışı ve hizmetin yürütülmesindeki zorluklar devam edecektir. 
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2. DHMİ Kuruluş Kanununun 2 nci maddesi ile belirtilen hava seyrüsefer ve meydan işletme emniye 
nusu hizmtler cümlesini yürüten teknik sınıflar personelini temin edememesi ve yetişmiş personeli idared 
şekilde yerine getirmekte güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Son iki yıl zarfında bu hizmetler kadrolarının 
havacılık hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu kalifiye eleman bulunamamıştır. 

4749 sayılı Kanun ile 6686 sayılı Kanunun vecibelerini yerine getirmede ingilizce lisanını bilen ve h 
sonele şiddetle ihtiyaç duyulmakta olup, bu personelin temin edilemeyişi çok büyük mesuliyetlere seb 
nuda kontenjan senatörü' Sayın Ragıp Üner tarafından, mümasil teşeküllerde olduğu gibi, personele verilec 
lifinin biran evvel kanunlaşmasına zaruret vardır, 

3. Geçen yıllarda ifade edildiği veçhile Avrupa ve Uzak - Doğu arasındaki tabiî ve kısa hava yolunun 
avantajından istifade edilmeli, havacılık yatırımlarına önem verilmeli, hava yolu şirketlerinin yurdumuz üzeri 
meli ve kolaylıklar gösterilmelidir. Bu suretle memleketimize girecek döviz miktarlarının artırılması temin olu 

4. Mevki itibariyle Orta - Doğunun en mühim meydanı olan Yeşilköy Hava Limanı pist, apron ve y 
sebebiyle 1968 yılında başlıyan yeni Yeşilköy Hava Limanı inşaatının en kısa zamanda 1972 senesine kadar 

Ancak HATİR tarafından tesis edilen Yeşilköy Hava Limanının istikbâldeki uçakların performanslarına 
tan kör inişi temin eden ve kategori iki işletme şartlarını kapsıyan, işletici kurulun ve IATA'nm (Beyn 
teklerini yerine getiren nitelikte olması kaçınılmaz bir zaruret olup, bu hususta titizlikle durulması gerekme 

5. Artan yolcu ve yük trafiğine bağıl olarak 1954 yılında tesis edilmiş olan Yeşilköy ve Esenboğa 
rine cevap verecek nitelikten çok uzaktadır. Jet devrinde bulunan havacılıkta halen 150 kimlik uçaklar 
ren de 400 - 500 kişilik uçaklar servise girecektir. 1972 senesinin nihayetinde servise gireceği tahmin edilen 
edinceye akdar mevcut terminal binasının dış hatlar gümrük, transit, bagaj kısımlarına basit inşaat tekni 
ilâve tesislerin yapılmasına zaruret vardır. 

Bu husus yerine getirileni ediği takdirde 1 saatlik uçak yolculuğunu mütaakıp gümrük, pasaport, transit v 
leme mecburiyetinde kalınacaktır, ve bu husus şikâyetlere yol açacaktır. Halen bu zorluklar ve şikâyetler g 

Bu husus ilerliyen havacılığa cevap vermiyen yer tesisleri d ol ay isiyle uçak ve turist trafiğinin başka m 
cak ve dolayısiyle memleketimiz turist geliri ile döviz temininde büyük zorluklarla karşılaşacaktır. 

6. Güney - Doğunun en mühim merkezlerinden birisi olan Gaziantep meydanının yapımının İkin 
rinde teşebbüs olmuştur. Bu meydanın yakın bir zamanda gelişen havacılık isteklerine cevap verecek nit 

7. -Memleketimizde ticari hava nakliyatı il meşgul yegâne şirket olan THY, A. O. lığının iç hatlarda 
ilerdeki yıllar plânlarına paralel olarak mevcut hava alanlarının jet uçaklarınm istifadesine elverişli hale 

8. Memleketimizdeki hava alanlarının ekserisi 15 ilâ 20 sene evvel inşa edilmiştir Bakım ve onarım 
zünden gerekli şekilde yapılamayışı yakın bir tarihte bu meydanların elden çıkacağı veya ıslahları için 
ceği bir hakikattir. Bu mahzurların giderilmesi maksadiyle her yıl onarım ve bakımlar için lüzumlu ö 
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olur kanaatindeyiz. (Misal Malatya Meydanının bu hususla ilgili olarak kapatılması.) 
9. Meydanların devamlı olarak açık bulundurulması maksadiyle ihtiyaç duyulan ve İkinci Beş Yıllı 

muhtelif cins kar mücadele yangın ve kurtarma ve işletme makinalarmın alınması için gerekli tahsisat 
çesine konması lüzumludur. 

10. Memleketimizde hava tarifiğinin en kesif olduğu iç hatlar Ankara - İstanbul hava yolu olup, bu 
dakikada, jet uçakları ile 30 ilâ 32 dakikada kat'edilmektedir. İstanbul'dan Ankara'ya bu kadar kısa bir za 
ğa - Ankara arasındaki karayolunun dar ve fazla virajlı olması neticesi bu mesafe 45 dakikadan az bir za 

Bu yolun ıslahı için hazırlanan plânların biran evvel tatbiki maksadiyle, Ulaştırma Bakanlığınca gerek 
rülmektedir. 

11. DHMİ Genel Müdürlüğünce memleket haricinden temin edilen malzeme mal bedelleri için açılan 
leleri, döviz tahsislerinin yılı içinde yapılamaması sebebiyle eşhas borçlarına intikal etmiş bulunmakt 

1959, 1965, 1966, 1967 yıllarından mahsup yapılamıyan geçen yıllar borçları 5 482 184 Tl. sına baliğ olm 
larının yapılabilmesi maksadiyle 1969 malî yılı bütçesinin 36.300 ncü maddesine ancak 10 000 Tl. lık bir öden 
maddesine konulacak tahsisat muamelelerinde bütçede karşılık gösterilmesi için kullanılacağından, bir malî kü 
birikmiş borçların mahsuplarının yapılması için şimdilik 500 000 Tl. ödeneğin veriimesi uygun görülmüştür. 

12. Meydanların belediye hudutları dışında olması ve hizmetin 24 saat devam ettirilmesi ve meydan pe 
göre yeterli ücretin verilmeyişi sebebiyle diğer teşekküllerde olduğu gibi (HATIR, DSİ.', TCK v. s.) gib 
Teşkilât Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak devam olunmalı ve DPT Müsteşarlığı tarafından 1969 

100 000 Tl. lık sosyal tesisler ödeneğinin yeniden 22.511 faslına konulmasının temini kaçınıılmaz bir zaruretti 
13. Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküller tarafından kurulan işverenler sendikasına giriş ve üyelik 

mesi hususunun (R) formülüne alınmasının temini veya bir formül bulunmasının uygun olacağı öngörülmek 
14. Belediye hudutları dışındaki meydanlarda personelin nakli için DPT Müsteşarlığı tarafından 1969 y 

büs tedariki projesi programdan çıkarılmış olup, kiralama voliyle hizmetin yürütülmesi öngörülmüştür. 10 
nunu ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa göre otobüs kiralamasına gidildiğinde en ucuz tekli 
bu firmaların vasıtaları da çok kere cezai hükümlere rağmen yeni ve iyi kalite vasıtaları kullanmamalar 
neli zamanında ve emniyetli bir şekilde yerine ulaştırmamaktadır. 

Bu durumda hizmetin aksamasında birtakım idari mesuliyetlerin çıkmasına sebebolmaktadır. Diğer teşe 
TCK, v. s.) DHMİ Genel Müdürlüğüne DMO tarafından otobüs alınmak suretiyle havacılık hizmetinin 
ret olarak kendini göstermekte ve 1969 yatırım bütçesine bu hususla ilgili olarak 23.512 faslına 400 000 T 
dir. 
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15. 6686 sayılı Teşkilât Kanununun hüküm erine göre Genel Müdürlükçe sağlanan gelirlerin kısmı âz 
hava yolu şirketlerinin uçaklarından ve bunlara kiralanan yerlerden sağlanmaktadır. 

Bu gelirlerin sağlanabilmesi için meydanların mülkiyetinin veya işletme hakkının doğrudan doğruya 
mektedir. Teşkilât Kanunu ancak işletme hakkından dolayı gelir sağlanmasına cevaz vermektedir. Halbu 
haricinde sivil hava hizmetlerine ait Yeşilköy ve Esenboğa Hava limanları dâhil olmak üzere diğer bü 
tifa hakki Millî Savunma Bakanlığına ait bulunmaktadır. Mülkiyeti veya intifa hakkı Genel Müdürlüğe 
mesi bâzı şirket ve eşhasın itirazlarına yol açmakta ve yatırımların gecikmesine sebebolmaktadır. Bu s 
aidolan ve münhasıran sivil maksatlarda kullanılan meydanların hiç değilse intifa hakkının Genel Müd 

16. 934 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 1968 yılı bütçesine muvazi olarak 1 50O ve 1 750 Tl. 
edilmiştir. 1969 yılı bütçesi ile 1 500 ve 1 750 Tl. ücretli kadro temin edilememiştir. Büyük masraflarla yu 
lunda yetiştirilen özel ihtisas sahibi pek çok teknik personel ücretlerin özel sektör imkânlarından eksik olm 
bebiyle idareden ayrılmış bulundukları müşahede edilmiştir. 

1 500 ve 1 750 Tl. lık kadroda terfiye müstahak 84 personelin hiç olmazsa bir kısmının terfileri yapılm 
1 750 Tl. ücretli kadro temin edilmesi gerekmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 3îillet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/570 
Karar No. : 153 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisime sunulup, bilâhara komisyonumuza havale edile 
mesi G-enel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı); 

Ulaştınma Bakamı, Genel Müdür ve Maliye Balkanlığı temsiledleriniın de katıldıkları birleşimde görüşüldü, 

(Söz konuism genel müdürlüğün 1969 yılı Bütçesi gelir, gider rakamları, sırasiyle (A/ l ) cari harcamalar 
ları 18 000 000 ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1 097 970 lira, ki, toplam olarak 69 044 054 
olarak takdim edilmiştir. 

Komisyonumuz adına, genel müdürlüğün bütçesi ile faaliyetlerini incelemekle göreviendiııilen sayın raportörl 
muhtevası bilgi sayın üyelerin ıttılaına sunulmuş, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin görevi olan uçuş emniyeti, hava trafik kontrolü, telekomünikasyon v 
ayrıntılı izahlarda bulunulmuş, 

Sayın üyeler, genel müdürlüğün faaliyet konuları üzerinde tenkid, temenni ve görüşlerini ifade etmiş, bakan 
gulaması mevzuunda bilgi vermiş, 1969 bütçe yılında programlanan hususları etraflıca izah ederek tevcih edilen 
ben maddelerin görüşülmesine geçilerek; 

1 neti madde, 
(A/2) işaretli cetvelin 22.000 nci bölüm 22.511 yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine, Yeşilköy ve 

trafiği ve dolayısiyle yolcu adedinin artışı karşısında bâzı hizmetler icabı terminal binalarında yapılacak bâzı ilâ 
niyle 500 000 lira ilâve edilmek ve dolayısiyle gider rakamı 18 500 000 liraya çıkarılmak suretiyle değiştirilerek 

2 nci madde, gelir, gider dengesini sağlamak nedeniyle (B) işaretli cetvelin, 62.000 nci bölüm 62.146 konm 
500 000 lira ilâve edilerek, gelir toplamı 69 544 054 lira tahmin edilmek suretiyle, değiştirilerek, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler bağlı cetvelleriyle ve tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
G. İnhaya 

Eskişehir 
M. t. Angı Söz 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Yurdoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Sivas 
Söz hakkını mahfuzdur 

M. K. Palaoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

/ . C. Ege 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Giresun 
hakkım mahfuzdur 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
H. Özalp 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

M. 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Balıkesir 
S. Koç 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Konya 
31. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
R. Soy er 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

Uşak 
F. Atayurt 0. 

§ 

Kâtip 
Ordu 

. Pehlivanoğlu 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

0. 

Uşak 
Dengiz 

İstanbul 
İV. Berkol 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

î. 

Ank 
Y. K 

Çor 
A. Top 

İstan 
N. Er 

Man 
Ö. Sa 

Saka 
0. Sali 

Trab 
Ö. L. H 

Yozgat 
Yeşilyurt 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü 1989 yılı cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (49 946 084) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcama
ları için da (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği uzsr'3 (1 097 970) lira İri, 
toplam olarak (69 044 054) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (33) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (69 044 054) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam 
olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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

D. H. M. îş. Grn. Md. 
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'BÜTÇE KAKMA KOMİS 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Me 
1989 yılı cari harcamaları için (A/l 
(49 946 084) lira, yatırım harcama 
terildiği üzere (18 500 000) lira, ser 
için de (A/3) işaretli cetvelde göste 
lam olarak (69 544 054) lira ödenek 

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 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
'bağdı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1923 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

D. H. M. iş. On. Md. 
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MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı ma 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

(Bütçe Karma .Kom 

MADDE 8, — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasasının 10 nc 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
.S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet 
S. T. M 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehau 

Millî Eğiti 
1. E 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Âı Özkan 1. Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırm 
S. B 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin N. Kür şad H. Menteşeoğlu 
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Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 32 430 768 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

33 6 

AYLIKLAR Kesim toplamı 925 239 917 311 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

925 238 917 310 

12.210 
12.230 
12.250 

0 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücreti 
İsçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardım] 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

28 165 152 

18 780 
444 

90 

8 850 
2 557 

12 
2 
o 

15 

1 122 

1 404 

800 
350 

ı 
000 

1 
000 
690 

000 
000 
000 
000 
150 
240' 

300 

29 476 384 

19 

9 

532 032 
444 350 

1 

1 
500 000 

2 547 857 

1 

1 

12 000 
2 000 
2 000 

15 000 
150 

329 207 

187 500 
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Bölüm Madde ödemeğin, çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

12.410 
12.420 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

12.811 
12.813 
12.814 

0 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
Uçuş tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

1 001 

1 
İ 000 

13 031 

13 080 
1 

1 

3 600 

765 004 

40 000 
325 000 

1 
20 000 

1 501 

1. 
1 500 

21 121 

21 Ü20-
1 

1 

3 600 

705 004 

40 000 
340 000 

1 
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Bölüm Madde 

12.832 
12.834 

12.841 
12.849 

ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli geçici 
luğu 

görev yol-

1968 ö( 
Madde 

Lira 

10 000 
150 000 

1 

50 000 

ieneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe isterim 
Madde Bölüm 
Lira 

10 000 
150 000 

1 

50 000 

L 

13.000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 590 002) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 115 002) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

40 000 40 000 

70 000 
(50 000 

1 

1 

1 492 001 

57 000 

55 000 

4 020 002 

70 000 
5 000 

1 

1 

1 793 921 

57 000 

55 000 

4 47 
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Bölüm Madde 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13J 90 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim 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 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 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 

13.320 
13.350 

13.390 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve gider
leri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

J25 000 

40 000 
10 000 

417 000 

15 000 
350 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

270 000 
24 000 

1 000 000 
387 920 

1 

900 000 

188 000 

40 000 
65 000 

760 000 
30 000 

5 000 

125 000 

50 000 
13 000 

492 000 

15 000 
425 000 

D. H. M. İş. Gn. Md.«Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 



— 57 — 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

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 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 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 GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

50 000 
2 000 

1 106 000 

6 000 

l 100 000 

1 

30 001 

1 
30 000 

2 

9 542 953 

50 000 
2 000 

1 106 000 

6 000 

İ 100 000 

1 

30 001 

1 
30 000 

2 

10 315 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

14.631 
14.632 
14.633 
14.634 
14.635 
14.636 
14.637 

14.638 

14.639 

14.640 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Meydan araç ve gereçleri işletme ve onar
ma giderleri 
Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri iş
letme ve onarma giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 

10 010 380) 
Handling, lokanta, kantin ve benzeri iş
letme giderleri 

1968 ödeneği 
Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

190 000 

15 000 
175 000 

5 000 

9 287 950 

L70 000 
540 000 
000 000 
500 000 
552 950 
40 000 

2 100 000 

160 000 
25 000 

200 000 

Hükümetçe isten 
Bölüm toplamı Ma 

Lira L 

190 000 

15 000 
175 000 

35 000 

10 060 380 

170 000 
4 900 000 
1 000 000 
1 400 000 
215 380 
40 000 

2 100 000 

160 000 
25 000 

50 000 
D. II. M. İş. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Anatamir atelyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvar giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

75 000 

5 000 

15 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

1 018 000 1 47 

75 000 

5 000 

15 000 

923 000 

350 000 
48 000 
525 000 

32 430 768 
4 020 002 
9 542 953 
1 018 000 

47 011 723 

1 383 000 

450 000 
48 000 
885 000 

33 67 
4 47 
10 31 
1 47 

49 94 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

21.51İ Etüt ve proje giderleri 
21.512 Teknik personel ücretleri 
21.513 Teknik personel geçici görev yolluldarı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici1 görev yollukları 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

735 000 

50 000 
640 000 
45 000 

3 965 000 

3 150 000 
685 000 
130 000 

735 000 

3 965 000 

8 800 000 

942 000 

42 000 
800 000 
100 000 

6 830 000 

5 730 000 
850 000 
250 000 

9 

6 8 

10 2 

D. H. M. 1§. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

HAYA MEYDANLARI HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 8 800 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

10 228 000 

295 000 
505 000 
000 000 

735 000 

3 965 000 

8 800 000 

13 500 000 

6 
2 
1 

128 
900 
200 

000 
000 
000 

942 

6 830 

10 228 

18 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKtLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE-
meler 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

450 000 

450 000 

17 700 

5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 12 700 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birli
ğine üyelik aidatı 2 700 

34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Bir
liğine üyelik aidatı 10 000 

75 000 

5 000 

12 700 

2 700 

10 000 

D. H. M. İş. G-n. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

77 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLÎ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 327 652 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLÎ AYLIKLARI VE BENZERİ 
ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

172 
75 

00 
20 

652 
000 

000 
000 

7 420 

DERNEK, BİRLİK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 DHMİ Memur ve Müstahdemleri Yardım 
ve Biriktirme Sandığına 165 000 

500 072 

380 000 

205 
75 

80 
20 

000 
000 

000 
000 

7 420 

206 250 

59 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindc artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATİNALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

400 000 

1 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

411 000 

10 000 

400 000 

1 600 

450 000 
17 700 

500 072 
411 000 

1 378 772 1 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

72.000 

62.125 
62.146 
62.211 
62.212 
62.213 
62.214 

63.300 

63.400 

62.000 
63.000 
72.000 

72.100 

72.400 

B/2 — Yergi dışı gelirler 
İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri 
B. Mesaj gelirleri 
işletme çeşitleri gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 

Bağışlar 

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 

— 65 — 
B - CETVELİ 

19 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 

Madde Bölüm toplaımı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

2 650 Q00 
7 200 000 

75 000 
1 

135 000 
3 000 000 

610 000 

1 

39 874 693 

8 345 800 

13 060 001 

610 001 

48 220 493 

13 060 001 
610 001 

48 220 493 

61 890 495 

2 700 000 
8 300 000 

90 000 
1 

140 000 
3 100 000 

650 000 

1 

46 564 052 

7 500 000 

14 330 

650 

54 064 

14 330 
650 

54 064 

69 044 

D. H. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Memuriyetin nev'i 

Muhasebe Memuru 
» » 
» » 
» » 

Bölüm 

Aded 

1 
1 
3 
5 

Madde 

Ücret 

950 
800 
700 
500 

D. 

10 
8 
9 

10 

Memuriyetin nevi 

Muhasee Memuru 
» Kayıtçısı 
» Defter Kayıtçısı 
» » » 

E - OETVELt 

Ödeneğin çeşidi 

Aded 

5 
1 
2 
1 

Ücret 

450 
600 
500 
450 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

D. Mem 

10 Daktilo 
4 Yeşilköy 

D. H. M. îş. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nevi 

MERKEZ 

Aded Ücret 

4 
5 

6 
4 

6 

7 

Yüksek Mühendis 
Savunma Uzmanı 

Mühendis 
Mimar 

Müdür 

» 

11 
1 
G 
1 

1 250 
1 100 

950 
1 250 

950 
800 

]). Memuriyetin nev'i 

7 Müdür Muavini 
7 Kısım Âmiri 
8 » » 
9 Şef 

8 Ressam. 
10 Sekreter 

11 >» 

10 Memur 

Aded Üeret 

800 
800 
700 
000 

700 
500 

450 

500 

1). Me 

11 Memur 

5 Meydan 
G » 
7 » 

D. H. M. iş. an. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Cinsi 

Binek 

Kamyonet 

237 sayılı Kanunun 11 

Markası 

T - CETVELİ 

nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Alındığı tarih Beherin fiyatı 

Chevrolet Station "VVagon 
Willys Station Wagon 
5 adedi 1962 model 

17 » 1953 » 
Willys Ünivcrsal Jeep 

2 adedi 1966 model 

16 » 1960 » 
3 » 1968 ,» 

Chevrolet Station Wagon 
3 adedi 1958 model 
5 » 1960 » 
3 » 1963 » 
3 » 1961 » 
Ford Minübüs 1962 
înter Panel (Metro) 1959 
Willys Pick-Up 
4 adedi 1958 model 
2 » 1953 .» 

Chevrolet Pick-Up 
5 adedi 1964 model 
1 » 1958 » 

29/ 8/1960 50 000 Merkezde Gen 

24/11/1962 19 290 

DUY. 1956 

1/ 2/1959 
24/11/1960 
16/ 7/1963 
4/ 6/1966 
17/ 2/1966 
4/ 4/1966 

6/11/1959 
DHY. 1956 

Merkez 6, Ese 
rum 1, Antalya 

27/ 6/1966 34 500 Merkez 1, Esem 
2, Adana 1, A 
Erzincan 1 

23/ 1/1960 36 290 71 
3/ 7/1968 34 500 Diyarbakır 1 

22 194 46 
19 290 
65 000 Merkez 6, Esen 

(Sürplâs) Mer 
Merkez 2, (Sür 
Merkez 1, Esen 

42 141 81 
Merkez 1, Ese 
zurum 1 

7/ 8/1964 40 000 
1/ 2/1958 Esenboğa 1, Yr 

Afyon 1 

D. H. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.165) 



Sıra 
No. 

9 

10 

11 
12 

Aded 

5 

12 

6 
8 

Cinsi 

Kamyonet 

» 

» 
1» 

Markası 

înter Pick-Up 
1 adedi 1962 model 
2 ;» 1962 ^ 
2 » 1961 > 

Dodge Pick-Up 
3 adedi 1953 model 
9 » 1966 » 

VolksWagen Pick-Up 
Ford Pick-Up 1959 

,13 6 Otobüs Mercedes - Benz 
4 adedi 1960 model 
2 » 1961 > 

;» Bussing 
ı» Ford 

3 adedi 1958 model 
1 » 1963 » 

p» Chevrolet 1947 model 
)» Margirüs 1959 model 

Kamyon tnter damıperli 1960 model 
»» Ford 

1 adedi 1946 model 
2 » 1959 » 
5 > 1963 > 
2 > 1967 » Moris 
1 » 1954 > REO 

14 
15 

16 
17 
18 
19 

2 
4 

1 
4 
1 

11 

D. H. M. îş. 
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Alındığı tarih Beherin fiyatı 

15/ 3/1966 66 909 41 (Sürplâs 
12/ 4/1963 34 958 23 

4/ 5/1966 (Sürplâs 

12/ 6/1962 49 200 (Sürplâs 
14/10/1966 47 000 Merkez 

sun 2, Er 
24/ 2/1966 26 000 Esenboğ 
4 / 5/1966 (Sürplâs 

ya 1, Erz 

27/10/1960 100 000 
4/ 1/1961 93 926 72 Esenboğ 

DHY. 1956 Esenboğ 

19/ 2/1958 
1963 

DHY. 1956 
10/ 1/1964 
5/ 1/1962 

106 156 Esenboğ 

Afyon 1 
125 381 25 Merkez 3 
69 917 85 Merkez 

DHY. 1956 
1962 - 1966 
10/ 2/1964 
3/ 7/1967 
4/ 4/1966 

64 359 
Sürplâs 
Merkez 

.. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Sıra 
No. 

20 
21 
22 

23 
24 

Aded 

2 
1 
6 

2 
4 

Cinsi 

Çekici 
Ambulans 

» 

» 
» 

Markası 

Fiat (Çeker) 1967 
Mercedes - Benz 1958 model 
VblksWagen 1960 model 

İnter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 

Alındığı tarih Beherin fiyatı 

13/ 8/1968 
25/ 8/1958 
24/ 2/1960 

12/ 4/1963 
2/12/1963 

155 000 
28 679 
33 000 

69 917 
79 500 

40 

85 

Merkez 2 
Antalya 1 
Adana 1, Af 
Van 1 
Yeşilköy 2 
Esenboğa 2, 

R - CETVELİ 

G-enel bütçede karşılığı olan tertipler için >adı geçen lBütçe Kanununa -bağlı (R) cetvelindeki formül lıu /bü 

Bölüm Madde 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.390 Diğer alum ve giderler : 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, akünıüılâtoreü, kaynakçı, boyacı 
ve yardımcılarına verilecek süt, yoğurt bedelleri 'bu tertipten ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.632 Ulaştırma giderleri : 

Meydanlar arasında ve meydanlarla yabancı meydanlar arasındaki PTT İdaresinden kiralanm 
hedelleri bu tertipten ödenir. 

14.634 Kira giderleri : 
Taşıt tahsis edilemiyen meydanlarda şehirle meydan arasında personel nakli için kiralanacak 
yollarına ödenecek paso 'bedeli de bu tertipten ödenir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Bölüm Madde 

14.637 Meydan Ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
THY Genel Müdürlüğünden istihdam edilen kontrol uçakları kaptan pilotları için, anlaş 
cak ödemeler ile 2 aded kontr-ol uçağı ve uçak koltuk sigorta bedelleri de bu tertipten ö 

14.640 Handling, lokanta, |kantin (ve benzerî işletme giderleri : 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri yerlerin Genel Müdürlükçe çalıştır 
çalıştırılacak personelin yevmiye ve fazla çalışma hakları ile kanuni prim ve tazminatlar 
mesi Kanunları gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bilû 
lerde yapılması gerekli büfe, büvet, sabit tesis ve döşeme demirbaş bedelleri bu tertipte 

23.512 Taşıt (giderleri : 

237 iSayılı Kanuna göre alınacak taşıtlar 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

10 F.ollow Me (4 kişilik) 4 X 4 Muhtelif meydanlarda 
2 Elektronik tamir arabası 4 X 4 Hava limanlarında 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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E - CETVELİ 

Geçen yıl (E) cetveli kadroları Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1968 (E) ce 
alınan 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı cetv 

Ücret Hizmet süresi 
Görevin adı Adeti Lira Ay 

BAREM İÇİ 

Sağlık Grup Başkanı 1 1 750 12 
Başhekim 1 1 500 12 

» 1 1 250 12 
Doktor 2 1 100 12 

» 7 950 12 
» 7 800 12 

Toplam 19 
% 35 zam 

Toplam 

BAREM DIŞI 

Seyrisefer Yardımcı Tesisleri Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzman (Kuvvetli akım) 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (Zayıf akım) 
Elektrik ve Elektronik Telefon Uzmanı 

1 1 250 11 
1 1 250 11 
1 1 250 11 
1 1 250 11 

D. H. M. İş. Ĝ n. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Görevin adı 

İşletme Uzmanı 
» » 
» » 

Hasılat Uzmanı 

Toplaraı 

Aded 

1 
1 
1 
1 

8 

Ücret 
Lira 

1 250 
1 100 

950 
950 

Hizmet süresi 
Ay 

11 
11 
11 
11 

% 35 zam 

Toplam 

Genel toplam 

.»>- , »&<İ 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1165) 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /571) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 805/8764 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlananı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Ibü 
tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman 
Başbak 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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GEREKÇE 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1969 yılı Bütçesi ( A / l ) cari harcamaları için 60 099 663 lira, (A/2) yatırım 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 401 618 131 lira olmak üzere cem'an 2 527 692 794 lira olar 

Mezkûr harcamalar için toeklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip selbepleri aşağıda arz ödilmiştir : 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira GEREKÇİ 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak 'ödemeler : 

12.210 Hizmetliler ücrelti : 

12.280 Geçici hizmeltliler ücreti : 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti : 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 

12.270 Teknik personel ücretleri : 

4 560 000 Mevcut kadroların 'aylık tutarlarına 263 say 
olmak üzere hesaibedilerek 'geçen yılın ödeneğ 

il 819 sayılı Kanunla verilen avansa ait ödenek 
makta ve jihtiyaç nisıbeıtinde verilmekte olduğ 

14 000 000 1968 yılında mevcut 1 969 kadrodan 300 lira ü 
'edilerek mevcut kadrolardan bâzılarının ücretl 
linde değişiklik yapılmıştır. Bundan 'basıka B 
olarak oleman ihtiyacını karşılamak maksadiy 
Bu tertibe ait ödenekte (% 35 zam intibak 
değişiklik yapılmıyarak gecen yılın ödeneği a 

1 170 000 Her yıl Balkanlar Kurulu Kararı ile ıalınım<a:kt 
800 er lira ücretli 8 aded doktor kadrosu (D) 
ilâve edilmiş olmasından ötürü geçen yılın öde 
lira teklif edilmiştir. 

920 000 Mevcut uzman ve yardımcılarına ait kadro ka 
aynen 920 000 ılira olarak teklif edilmiştin*. 

477 000 6200 sayılı Teşkilât Kanununun 14 ncü maddes 
kaveleli 33 .avukatın ücretleri karşılığı olarak 
olarak .teklif edilmiştir. 

4 100 000 İnşa edilmiş ve edilmekte bulunan sulama şebe 
nelin yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yı 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166)' 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira GEREKÇ 

12.280 işçi ücretleri : 

12.310 Çocuk zammı : 

12.320 Doğrun yardımı : 

12.330 Ölüm yardJmı : 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 

12.350 Yakacak zammı : 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları ke
senek ve prim karşılıkları : 

12.520 Kasa tazminatı : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
12.710 Temsil ödeneği : 

8 800 000 İnşa edilmiş ve edilmekte bulunan sulama şe 
1 273 işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin yevm 
şılanlması için geçen yılın ödeneği aynen 8 80 

50 000 Halen merkez ve bölgelerde 4 100 çocuğa ayd 
dir. 
Bu hesaba göre: 4 100 X 12 = 49 200 liradır 
lar için teklif 'edilmiştir. 

3 000 Sene içerisinde yapılan harcamalar göz önü 
ödenek teklif <edilmiştİT. 

5 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

60 000 Bu tertibe konulan ödenekten Bütçe Kanu 
tokol gereğince (Köy İşleri Bakanlığı, Kö 
ilâ 10 000 lira arasında ödenek tefrik edilm 
ödenek kâfi gelmediğinden aktarma suretiyl 

1 500 1 500 rakımdan yüksek mahallerde vazife g 
karşılamak üzere geçen yılın ödeneği aynen t 

1 240 000 12.110 maaş ve 12.210 hizmetliler ücretleri m 
lerin toplamının % 6,5 nisbeti olup geçen y 

1 800 000 (12.230, 12.250, 12.270 ve 12.280) maddelerin 
% 12 nisbeti hesabedilerek geçen yılın ödeneğ 

260 210 DSİ teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar 
lerini gören muhasebe müdür ve muavinleriyl 
Maliye Bakanlığınca yapılan muhasebe memur 
lığı olarak teklif olunmuştur. 

1 Gerektiğinde aktarma icra edilmek üzere (1) 
4 200 5027 sayılı Kanunla ödenen Genel Müdürlü 

ödeneği aynen teklif edilmiştir. (Ayda 350 X 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166)' 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira GEREKÇE 

12.811 Sürekli görev yoluğu : 

12.813 Geçici görev yolluğu 

200 000 Bu tertibe konulan ödenek Bütçe Kanununa m 
Genel Müdürlüğüne) de ihtiyaç nisbetinde öd 
başka 1969 yılı iş programları münasebetiyle 
sık sık değiştirileceği de göz önünde bulunduru 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

300 000 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına muvazi 
bu tertibe konulan ödenek kifayet etmemektedi 
den YSE Genel Müdürlüğüne de tanzim olun 
tinde ödenek tefrik edilmekte olduğundan b 
zaran 100 000 lira fazlasiyle 300 000 lira tekl 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları 
geçici görev yolluğu : 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev 
yolluğu : 

10 000 

150 000 

Yabancı uzmanlarla yardımcılarının geçici gö 
olarak geçen yılın ödeneği aynen teklif edilm 

Sözleşmeli avukatların dâvaların takip ve intac 
çelerdeki mahkemelere ve tahkikatlar için orta 
revle seyahat etmektedirler. Avukatlara söz 
yevmiye verilmektedir. Bu hesaba göre : 

Avukat 
Aded 

25 

Gün 

X 17 X 

Yevmiye 

30 

12.816 Yolluk (karşılığı verilen tazmi
nat : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

1 700 000 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğin 
sonele yolluk karşılığı verilen tazminat olup g 
miştir. 

1 1969 yılında yurt içinde plânlanmış bir kongre 
hafaza etmek için (1) lira teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.834 Kurs yolluğu : 

12.841 Tedavi yolluğu : 

12.853 Yurtt klışı geçici görev yolluğu 

7 — 

Lira GEREKÇE 

1 013 500 Etlik merkezinde 90 gün süre ile çeşitli dallard 
570 eleman katılacaktır. Bu elemanlara gidiş 
luk verilecektir. Bu (kurslardanbaşka 75 elem 
elemanlardan 40 ı bölgelerden, 35 i de merkez 

Kursiyer 
adedi 

HESABI 
Gidiş - geliş 
verilecek yo 

Çeşitli kurslar için 570 
Lisan kursları için 40 

Kursiyer 
adedi 

570 

X 400 
X 400 

Y 

Kurs müdd 
Gün 

X 90 

7 000 Kurul raporu ile kaplıcalarda ve başka has 
hastaların yolluklarını karşılamak üzere geçen 

1 305 000 Milletlerarasında günden güne gelişmekte ol 
müştereken faydalanılmakta olan sularla ilgi 
ihtiyaç gösteren projelere kredi temini ve dı 
tirilen projelerin icabı olan dış kredi müesse 
bancı müşavir, mühendislik hizmetlerinin fir 
mını firma bürolarında kontrol etmek ve alt 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi Lira (3 EREKÇE 

12.854 Yafoancı uzmanlarla yardımcıla
rı yurt dışı geçici ıgörev yolluğu.: 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yol
luğu : 

12.872 Yurt Idışi kongre ve konferans 
yolluğu : 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 

13.120 Basılı /kâğıt, defter alım ve gi
derleri : 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri : 

almak, dış memleketlerdeki su kaynaklarının 
teknik ve ilerlemeleri tetkik ve bunlardan me 
'olabilecekleri yurda getirerek teknik, bilgi ve g 
gidecek elemanların yolluklarını karşılamak ıııa 
edilmiştir. 

5 000 Yabancı uzman ve yardımcılarının yurt dışı g 
üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif olunm 

480 000 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle 1969 
NATO, CENTO ile ayrıca İngiltere, Fransa, A 
Japonya gibi ülkelere gönderilecek ve aynı y 
yolluk, pasaport, doktor muayenesi ve noter m 
yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

303 000 Teknik bilgi ve görgüyü artırmak, DSİ çalışma 
ım ak, dış 'memleketlerde tertibedilcn kongre, 
benzeri toplantılara iştirak edecek elemanların y 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

50 000 Yatırıımilarla ilgilli kırtasiye ihtiyaçlar Bütçe 
diği imkânlardan faydalanmak .suretiyle tem 
50 000 lira ödenek Genel Müdürlük Merkez D 
kırtasiye giderlerimi karşılamak üzere geçen 

2 500 Basılı kâğıt ve defter alını ve giderlerini ka 
aynen teklif edilmiştir. 

1 000 000 1968 yılı sonunda inşaatı ikmal ıcdilecek olan 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : .1166) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira GEREKÇE 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

ve demirbaş ihtiyaçlarının karşı laııaibilm esi iç 
lasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

60 000 Gelişen teşkilâtımızın resmî ve gündelik gaz 
nik kitap bedellerini karşılamak üzere 60 000 

350 000 1969 yılında yeni binaya taşmılaeaktır. Bina 
Tahminen sarf edilecek motorin ve fuil - oil 
miştir. 

•Kilo 

Fuil-oil 340 000 X 
Motorin 100 000 X 

\ 'akacak ihtiyacı için böl gel ere 

Kilosu 
Krş. 

47 = 
103,35 == 

Tutarı 

159 800 
103 350 

263 150 
4- 85 000 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve gi
derleri : 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 

13.210 Su giderleri : 

13.220 Temizlik giderleri 

348 150 

30 000 Hizmetlilerin giyim alımları ve giderleri için 
edilmiştir. 

5 000 DSİ nin diğer alımlar ve giderleri için 1968 
gelmediğinden aktarıma suretiyle 3 000 lira il 
tahsisat 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 000 8u sarfiyatı (Merkez ve bölgelerde) ortalama 
>(3 335 X 12 = 40 000) lira ödenek teklif ed 

40 000 Temizlik giderleri için merkezde ortalama 2 0 
yılda 15 000 lira ödenek gönderilmektedir. Bu 

2 085 X 12 = 25 020 Merkez 
15 000 Bölgeler 

40 020 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.230 Aydınlatma giderleri : 

13.290 Diğer yönettim giderleri : 

13.410 Posta ve telgraf g ider im 

13.420 Telefon giderleri : 

13.610 Taşınmaz malların kira bedeli 

13.1620 IBM makta lar ın ın kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma giderleri 

— 10 — 

Lira GEREKÇE 

250 000 DSİ üniteleri 1969 yılında toplu olarak inşa 
taşınacaklardır. Bu sebeple bölge ve merkezin 
üzere 250 000 lira teklif edilmiştir. 

50 000 Daha evvel istimlâk edilmiş olan arazinin b 
(münasebetiyle satınalmacak bono bedellerini k 
aynen teklif edilmiştir. 

120 000 Merkez ve taşra teşkilâtının PT T giderleri ort 
saba göre 1969 tahsisatı 120 000 lira teklif edil 

300 000 Merkez ve bölgelerin telefon giderlerini karşılam 
miştir. Merkezin ortalama aylık sarfiyatı 15 0 
fiyatı ise 130 000 liradır. 

Lira 

15 000 
X 12 

170 000 Merkezin 
130 000 Bölgelerin 

300 000 

1 135 000 Çeşitli semtlerde kira ile tutulan binalarda çal 
Müdürlük binasına taşınacakları ndan bu yılki 
lerini karşılamak üzere 1 135 000 lira teklif ed 

1 545 000 Genel Müdürlüğümüzde mevcut IBM makinala 
üzere teklif edilmiştir. 

5 000 Yangından korunma giderleri için geçen yılın 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

14.341 3325 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin gerektirdiği giderler : 

14.342 7126 sayılı Kanuna ıdayanıla 
rak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu 
maddesinin gerektirdiği giderler: 

14.150 Kurs giderleri 

14.520 Burs giderleri 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğren
ci giderleri : 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.930 işletme giderleri : 

— 11 — 

Lira GEREKÇ 

150 000 1967 yılı Kesimheısabına göre bu maddedeki 
bu maddeye Genel Muhasebe Kanununun 48 
mümkün olduğundan ötürü geçen yılın öden 

1 Bir lira olarak teklif edilmiştir. 

50 000 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüz 
kiye'nin harb hazırlıkları için gereken araç 
çen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

300 000 Merkezden ve bölgelerden çeşitli kurslara işt 
rini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

690 000 Çeşitli fakülte ve yüksek okullarda okutulan 
lif edilmiştir. 
Bursiyer adedi Süre (ay) Burs (L 

150 X 12 X 35 
150 X 400 okul harcı 

984 749 Halen yalbancı ülkelerde 23 öğrenci okutulma 
hedefine ulaşmak gayesiyle ve teknik elema 
rularak bu yıl öğrenci adedi 42 ye çıkarılaca 
sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlı 

4 900 000 İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile sul 
edilecek pompaj istasyonlarının sarf edecekle 
mezkûr işletmelerde çalıştırılacak muvakkat i 
giderlerinin karşılanması için geçen yılın öde 
olunmuştur. 

vlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 300 000 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 100 000 

16.300 Diğer propaganda ve tanıtma 
giderleri : 500 000 

16.710 Temsil giderleri : 

16.720 Ağırlama giderleri : 

16.730 Tören giderleri : 

16.840 Bakım ve idame giderleri 

22 000 

46 000 

150 000 

4 000 000 

DSİ faaliyetlerini tanıtmak üzere bugüne kadar 
sun fuarları ile Sivas, Adana, Antalya ve Ko 
gösterilmiştir. Teşkilâtımızın bulunduğu birçok 
Ibölgescl fuarlarda halkımıza DSİ hizmetlerini 
sergiler açılması için bu yılki tahsisat 105 000 
DSİ konuları ile ilgili ve DSİ nin davet edildiği 
şartı» Beynelmilel Fuar ve sergilerine Irak, Ku 
letleri gibi Türkiye'yi daha yakından tanımas 
göreceği tanıtıcı sergilere iştiraki sağlamak üzer 
fazlasiyle 100 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

1969 senesinde kurulması plânlanan foto - filim 
temini (250 000 lira filim, banyo, tab, kopya, a 
cisi, 45 000 lira sinema çekicisi, 70 000 lira çeş 
halk eğitimi için hazırlanacak filimler, seyyar 
hazları ve yayın organlarının kâğıt, fotoğraf v 
üzere geçen yılın ödeneği 400 000 lira fazlasiyle 
Genel Müdürlüğün artan hizmetleri söbe'biyle 
o nisbette artmaktadır. Her sene mezkûr madde 
den aktarma suretiyle gerekli hizmetler ifa e 
sisat 10 000 lira fazlasiyle 22 000 lira teklif e 
Gelişen DSİ faaliyetleri münasebetiyle hariçten 
için geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmişti 
1969 yılında temeli atılacak ve yeniden hizmet 
ni karşılamak ve 1969 yılı içinde bu gibi faali 
geçen yılın ödeneği 43 000 lira fazlasiyle 150 
1969 yılında yeniden hizmete açılacak tesisle 
yezanlarda hasar görüp tahsisat kifayetsizliği 
tesislerin bakım ve idamelerinin yapılabilmesi 
lira fazlasiyle 4 000 000 lira teklif olunmuştur 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLE
Rİ (TARIM SEKTÖRÜ) : 

21.111 Etüt ve proje giderleri : 

21.112 Teknik personel ücretleri : 
21.113 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 

21.114 Tanzim edilmiş sunî ve tabiî 
göllerde balık üretilmesi için 
etüt giderleri : 

21.411 Etüt ve proje giderleri : 

21.412 Teknik personel ücretleri : 
21.413 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 
Hizmetler sektörü (Köy içme 
suyu) : 

21.611 Etüt ve proje giderleri : 

21.612 Teknik personel ücretleri : 
21.613 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 

— 13 — 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Lira GEREKÇE 

91 871 000 1969 programında derpiş edilen tanım sektörü 
ği masrafları karşılamak üzere teklif edilmiş 

20 256 000 Teknik personel ücretlerini karşılamak üzere 

874 000- Teknik personelin geçici görev yolluklarını k 
tur. 

150 000 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık e 
edilmiştir. 

62 555 000 1969 programında 'derpiş edilen enerji sektörü 
>diği masrafları karşılamak üzere teklif olunm 

12 429 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzer 

813 00Ö Teknik personelin geçici görev yolluklarını k 

10 000 000 1969 yılı icraat programında mevcut hizmetle 
gerektirdiği masrafları karşılamak üzere, tek 

5 000 000 Teknik personel ücretlerini karşılamak üzere t 

500 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını k 

Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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22.000 

21.620 (Büyük şehirlerin ve kasabala
rın içme, kullanma ve endüstri 
suyu ile kanalizasyon üsleri etüt 
ve proje giderleri, ve su kalitesi' 
kontrol giderleri : 

21J621 Teknik personel ücretleri : 
21.622 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA 
RIM GİDERLERİ (TARIM 
SEKTÖRÜ) : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri : 

22.112 Teknik personel ücretleri : 

32.118 Teknik personel geçici görev 
yolluğu : 

22.412 Teknik personel ücretleri : 
22.413 Teknik personel geçici görev 

yoluğu : 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri : 

22.012 Teknik personel ücretleri : 
22.613 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 

5 849 000) Büyük şdhir ve kasabaların içme, kullanm 
1 100ı 000') işleri ve proje giderleri ile su 'kalitesi kont 

cak teknik persionelin ücret ve geçici görev 
60 000) lif edilmiştir. 

775 988 000 1969 yılı icraat programında derpiş edilen i 
lamak üzere teklif edilmiştir. 

29 425 000 Tarım sektörü, yapı, tesis ve 'büyük onarıım 
nelin ücretlerini karşılamak üzere tdklif edil 

813 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını 
10 017 000 Teknik personel ücretlerinin karşılığı olarak 

295 000 Teknik persionelin geçici görev yolluğu kar 

103 974 999 1969 yılı programında derpiş edilen işlerin 
lif edilmiştir. 

11500 000 Teknik personel ücretlerini karşılamak üzere 

40Ö 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını 
tur. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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23.000 

22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin 
içme suyu tesis ve giderleri : 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
22.623 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 
22.631 Yeni yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri (istanbul ve An
kara içme suyu projeleri in
şaatı için) : 

22.632 Teknik personel ücretleri : 
22.633 Teknik personel geçici göriev 

yolluğu : 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA
ŞİT ALIMLARI VE ONARIM
LARI (TARIM SEKTÖRÜ) : 

23.111 aVEakina, teçhizat alımları ve bü
yük onarımları : 

23.112 Taşıt alımları : 

23.113 Teknik personel ücretleri : 

15 000 000 Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu tesis 
teklif edilmiştir. 

1 000 000 Tefenik personel ücretlerini karşılamak üzere 

1 Madde metnini muhaf aza etmek için bir lira te 

115 309 000 İstanbul ve Ankara içme suyu inşaatı tesis 
olunmuştur. 

2 800 000 Teknik personelin ücreti karşılığı olarak tekl 

90 000 Teknik personelin geçici görev yolluğu karş 

139 280 000 1969 yılı icraat programındaki tarım sektörü 
'zat alımları ve büyük onarımlarının gerekti 
teklif edilmiştir. 

32 000 000 1969 yılında satmalınacak makina. teçhizat 
bilmesi için teklif edilmiştir. 

9 33'1 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üze 

23.114 Teknik personel geçici görev 
yolluğu : 235 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını k 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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23.411 Makina, teçhlizat alımları ve 
onarımları : 

(Enerji sektörü) : 
23.412 Teknik personel ücretleri : 

23.414 Teknik personel geçici görev 
yolluğu : 

23.611 Makina, teçhiaat alımları ve 
onarımları : 

23.612 Taşıt alımları : 

23.613 Teknik personel ücreti : 
23.614 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 

23.621 Makina, teçMzat alımları ve 
onarımları : 

23.622 Teknik personel ücretleri : 
23.623 Teknik personel geçici görev 

yolluğu : 

— 16 — 

Lira GEREKÇ 

8 069 000 1969 icraat programında derpiş olunan ene 
teçhizat ve onarımlarının gerektirdiği masr 
muştur. 

1 930 000 'Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz 

33, 000 Teknik personelin geçici görev yollukları 

8 000 000 1969 yılı icraat programında derpiş edilen 
onarımlarının gerektirdiği masrafları karşıl 

4 000 000 1969 yılı icraat programında derpiş edilen 
makina, teçttıizat alım ve onarımları için te 

600 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz 

25 000 Teknik personelin geçici görev yollukların 
tur. 

935 000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım 
100 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz 

7 000 Teknik personel geçici görev yolluklarını k 

Icvlet Su İşleri (i. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1.166) 
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Devkt Su işleri Genel Müdürlüğü 

ödeneğin çeşidi Lira 

31.000 

32.000 

I - Sermaye teşkili : 
KURUMLARA KATILMA 
PAYLARI VE SERMAYE 
TEŞKİLLERİ : 
Ortaklara ödemeler : 

31.310 Mukavelenin feshi münasebetiy
le Ege Elektrik T. A. O. na 
ödenmek üzere : 

Döner sermayelere ödemeler : 
31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci mad

desi gereğince ayrılacak işlet
me döner sermayesi : 

31.452 Makina eğitim merkezlerine yar
dım (DSİ personelinin eğitim 
ücretleri de bu tertipten öde
nir) : 

KAMULAŞTIRMA VE SATIN-
ALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma be
deli : 

— 17 — 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

GEREKÇE 

1 Mukavelenin feshine ait kanun çıktığında gere 
yıl olduğu gibi bu yıl da (1) ilra teklif edilmiş 

1 Yeniden açılacak bir işletme olmadığından ma 
lif edilmiştir. 

1 351 000 Makina Eğitim Merkezinde 1969 yılında çeşitli 
eğitim ücretleriyle öğretimle ilgili malzeme b 
yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

225 000 000 Keban ve Gökçekaya barajları ile diğer baraj 
nasebetiyle istimlâk edüecek arazilerin bedelle 
miştir. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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II - Transferler : 

34.000 BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARE
LERE ÖDEMELER : 

34.250 584 sayılı Kanunun 13 ncü mad 
desine göre millî prodüktivite 
merkezine ödenecek aidat : 

34.350 îl özel idarelerin transferler 
(Köy içme suları için aynî ve 
nakdî yardım miktarı bakanlık
ça tesbit olunur.) : 

Uluslararası teşekküllere öde
meler : 

34.720 Uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı : 

34.791 Enerji Türk Millî Komitesi 
Kongresine ödenmek üzere : 

— 18 — 

Lira GEREKÇ 

5 000 584 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğin 
mek üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif e 

50 000 000 İllerde mevcut teknik güç ve imkân, inisiyat 
temin ve gün geçtikçe artan ikmal, yenilem 
da cevap verebilmek, köylünün işçilik şeklin 
1969 yılı icraat programında derpiş olunan 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10 500 DSİ faaliyetlerinin icabı olarak çeşitli kurum 
nasebetiyle bu kurum ve derneklere ödenece 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

50 000 Dünya Enerji Konferansı icra komitesi topl 
cağından toplantının gerektirdiği masrafları 
edilmiştir. 

Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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35.000 

34.792 Türkiye inşaat mühendisleri 
teknik kongresi komitesine 
ödenmek üzere (ICID) : 

34.793 Uluslararası sulama, drenaj, 
Türk Millî Kongresi Komitesine 
ödenmek üzere (ICID) : 

SOSYAL TRANSFERLER 
Emekli Sandığına ödemeler 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 

35.220 Emekli ikramiyesi : 

35.230 Sandık yönetim giderleri 

35.240 

35.710 

Diğer ödemeler 

DSt Genel Müdürlüğünün me
mur ve müstaMemlerinin Birik
tirme ©andığına (Memur ve 
müsl^denüerin öğle yemekle
rinde kullanılmak üzere) : 

50 000 İnşaat Mühendisleri Odasına ödenmek üzere te 

100 000 1970 yılında Türkiye'de toplanacak olan Sulam 
gerektirdiği masrafların karşılanması için Ulus 
Komitesine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

185 600 Aylıklar ve hizmetliler ücreti tertibinde buluna 
olarak teklif edilmiştir. 

50 000 1967 yılı harcamalarının 32 935 lira olması ve 
sat kifayetsizliğinden 10 000 lira aktarma tek 
ayrılan personelin geçen yıllara nisbetle çoğalm 
25 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

168 896 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince 
gereken sandık giderleri karşılığı olarak Emekl 
hasiyle teklif edilmiştir. 

4 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

100 000 Aylıklı ve ücretli bir kısım elemanın öğle yem 
yılın ödeneği 20 000 lira fazlasiyle 100 000 li 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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5.720 DSİ faaliyetleriyle ilgili olarak 
malzeme standartları için Türk 
Standartları Enstitüsüne öden
mek üzere : 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

96.400 İlâma bağlı borçlar (Bu öde
neği ihtiyaç nisbetinde artır
maya Maliye Bakanı yetkili
dir.) : 

istikraz ödemeleri : 

36.6110 6200 sayılı Kanunun 2 ndi mad
desi gereğince çıkarılan % 5 fa
izli 1954 istikrazı faiz, itfa kar
şılıkları ve genel giderleri : 

36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince temin 
olunan (25 200 000) dolarlık 
kredinin faiz, itfa ve genel gi 
derleri : 

36.540 Konsolide borçlar : 
36.550 Temin edilen proje kredileri 

karşılıklarından doğan borçla-
Irın itfa, îaâz ve diğer giderleri : 

30 — 

Lira GEREKÇ 

20 000 DSİ faaliyetleri meyamnda bâzı malzeme st 
hâsıl olmuş olduğundan bu masrafları karş 
miştir. 

55 000 Düyuna kalan borçların ödeneb ilmesi için g 
miştir. 

450 000 Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili 
nek teklif edilmiyerek geçen yılın tahsisatı 

2 377 000 
Ödeme plânına göre hesabedilerek teklif edilm 

17 586 780) 

80 000 000 T. C. Merkez Bankasının işarı üzerine tekli 

23 000 000 Muhtelif projeler için temin olunan dış kredi 
rın faiz, itfa ve diğer giderlerini karşılamak 

Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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36.600 Geliverilecek paralar : 

36.720 Avrupa iskân fonundan temin 
©dilen kredinin yıllık faiz kar
şılığı : 

500 000 Bu maddeden 1967 yılında 1 443 747 ve 1968 y 
liradır. İhtiyaç halinde Genel Muhasebe Kan 
rak Maliye Bakanlığından ödenek alınmakta ise 
ması için bu yıl 500 000 lira teklif edilmişt 

554 352 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kredini 
den faiz ve resulmal taksiti olarak 1969 bütçesin 

Devlet Su İşleri Genel' Müdürlüğü 1969 yılı gelirleri gerekçesi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

6U0O0 

61.110 

61.170 

KURUMLAR HASILATI VE 
PAYLARI 
İşletme müesseselerinden alına
cak gelir : 

Tesis ve ortaklık gelirleri : 
Devredilen tesislerden ve or
taklıklardan alınacak bedeller : 

1 Döner sermayeli işletmelerden Girlevîk San 
Genel Müdürlüğüne devredilmiş, Konya ve M 
lükleri de Temmuz 1968 tarihinde lâğvedilmi 
letme Müdürlüğü ile Makina Eğitim Merkez 
işletmelerini tedvir Edebileceğinden bu tertib 
bir lira teklif edilmiştir. 

1 900 240 Devredilecek tesislerden ve ortaklıklardan 1969 
min ve teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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61.180 Hidroelektrik tesislerinden elde 
edilecek gelirler : 

61.190 İşletmelerde müMeflerdlen tah
sil olunacak amortisman ve işlet
me ücretleri : 

Paylar : 

02JOÖO DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MALLARI GELİRLERİ : 
Taşınmaz mallardan alınan ge
lirler : 

62.110 Taşınmaz mallar satış badeli : 

62.120 Kiralar : 

Taşınır değerler gelirleri : 

62.200 Taşınır mallar satış bedeli : 
62.210 Kiralar : 

— 22 — 

Lira GEREKÇ 

52 227 310 1969 yılında hidroelektrik santrallerinden 
dürlüğüne satılacak enerji bedelleri ile 19 
fanlı, Kesikköprü, Demirköprü, Almus, Dur 
rallerinin amortisman faiz bedelleri toplam 
teklif edilmiştir. 

46 014 000 1969 yılında işletmelerde mükelleflerden ta 
ücretleri 46 014 000 lira olarak tahmin ve 

400 000 Taşınmaz ımallar satış bedeli karşılığı olar 
lira olarak taJhmin ve teklif edilmiştir. 

325 000 DSÎ konutlarında oturan personelden 1969 
talhımin ve teklif olunmuştur. 

3 00Ö 000 'Bu tertipteki gelir geçen yılın aynı olarak 
3 500 000 Taşınır malların satışından elde Edilecek gel 

geliri olan 3 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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Bölüm 

63.000 

72.000 

Madde 

03.200 

103.330 

103.390 
63.400 

ödeneğin çeşidi 

ÇEŞÎTLİ GELİRLER VE 
ZALAR : 

Cezalar : 
Miitfl̂ ihWitlend|fiîi pilımAıpıpik-
cikme cezaları : 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
retieri : 
Diğer çeşitli gelirler : 
Bağışlar : 

B/3 — özel gelirler : 

ÖZEL GELİRLER : 

CE-

ge-

üc-

Lira 

2 000 000 

330 000 
10 000 000 

1 

GEREKÇE 

72.100 Hazirıe yardımı : 

72.200 Proje kredisi kadılıkları : 

Geçen yıl geliri aynen tahmin ve teklif olunm 

Geçen yıl geliri 100 000 lira faz] asiyle tahmin v 
Bu tertipteki gelir 1 500 000 lira fazlasiyle 
Bağışlardan gelecek gelirin tahmini mümkün 
teklif edilmiştir. 

2 219 723 442 (A/ l ) cari harcamalar için 60 099 663) lira 
2 065 975 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve tran 
lira olmak üzere gider 'bütçesi 2527 692 794 lir 
bil DSİ gelirleri (ıB) cetvelinde gösterildiği üz 
gider harcamalarının toplamı olan 2 527 692 
2 407 972 242 liranın teklif edilmesi gerekli is 
verilen 188 248 800 liranın da tenzilinden sonr 
teklif edilmiştir. 

188 248 800 Proje kredisi karşılığı teklif edilmiştir. 
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'Rapor 

Bütçe Kanma (Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 Malî Yılı Bütçesi ile ilgili görüşlerimiz, bölümler halinde aşağıda 

BlRlNCl BÖLÜM 

Hizmetlerin niteliği ve (yerine getirilme şekli 

1. Tegtkilât ve Vazife Kanunlariyle Belirli Hizmet Kapsamı ve Uzun Vadeli Plâna uygunluk derecesi : 
Devlet Su işleri, 1954 malî yılı başında yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunla kurulmuş, Katma Bütçesi 

dürlüktür. Bu Genel Müdürlük, daha önce Su işleri Reisliği adı altında faaliyet göstermekte idi. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak çalışırken, 1964 yılından itiba 

naklar Bakanlığına bağlanmış bulunmaktadır. 
Genel Müdürlük faaliyetlerini Merkez ve Taşra Teşkilatı ile yürütmektedir. Merkez Teşkilâtı, Genel M 

Taşı a Teşkilâtı ise 13 ü daimî, biri istanbul şehrine içme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ikisi K 
elektrik santralları inşaatları ile ilgili olarak muvakkaten kurulmuş 3 aded olmak üzeıe, toplam 16 Bölge M 
bağlı 8 aded inşaat kontrol, 11 aded plânlama amirliği, 3 işletme, 7 su sondajı, 9 temel sondajı, 19 baraj şu 
liği ile 2 aded döner sermayeli işletme müdürlüklerinden meydana gelmiştir. 
'• Yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını Önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak için gerek 

kânunda kuruluş maksadı olarak ifade edilmiştir. 
•'Taş&ın kontrolü, sulama, kurutma, hidroelektrik enerji istihsali ve akarsuların seyrüsefere elverişli hale 

etmek ve işletmek, şehir içmesuyu ve kanaliztsyon tesisleri ile ilgili olmak üzere hazırlanacak projeleri tetk 
liyetlerle ilgili olarak etüt ve fizibilite çalışmaları yapmak, bunun için gereken doneleri toplamak, bu maks 
bu teşkilâtın esas görevini teşkil etmektedir. 

Bunlara ilâveten bu sene kabul edilmiş olan 1053 sayılı Kanunla Ankara ve istanbul şehirleriyle nüfusu 
kullanma ve endüstri sularının temini de 'başlıca görevleri arasına katılmış bulunmaktadır. 

Buna göre Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü su ve su ile ilgili kaynakların etüt ve plânlamalarını yapan 
şa eden ve işleten bir idaredir. 

Bilindiği gibi, 1967 yılı sonuna doğru alınan bir kararla bu idare inşa etmiş bulunduğu hikro elektrik san 
Etibank'a devretmiş bulunmaktadır. 
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DSl Genel Müdürlüğü yukarıda bahsedilen faaliyetlerini Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında belirtilen esaslar 
ramlara göre geliştirmektedir. 

2. Teşkilât 'kajıttatonm ihtiyaçları lâyüdyle toarşılama bakımından yeterlilk derecesi, uygulamada elde olu 
Kanunu ve kadrolarının ıdüzeltümesi, değiştirilmesi ve tamamlanması ile ilgili düşünceler : 

6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, modern düşüncelere göre 
günün ihtiyaçlarına yetmediği, ayrıca daha sonra çıkarılan kanunlarla görev ve yetkilerinin genişletildiği ve 
terdiği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan halen Meclise sevk edilmiş bulunan Su Kaynaklarının Kullanılması hakkındaki tasarı da ka 
dürlüğünce ifası gereken hizmetler daha da genişliyecektir. 

Gerçekte DSl Genel Müdürlüğü modern şevki idare prensiplerine uygun olarak kurulmuş bir idaredir. An 
tan hizmetler karşısında Teşkilât Kanununun revizyonu gerekli ve faydalı görülmüştür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin Gelişmesi 
1. Hizmetlerin »gelişmesine ait astatistikî malûmat : 
Millî gücümüzün artması ve toplumun daha iyi bir hayat seviyesine ulaşması için tabiî kaynaklarımızın en 

kaynaklarımızın geliştirilmesi ve bununla ilgili ihtiyaçların karşılanması için gereken bütün faaliyetlerin g 
Müdürlüğünün uzun vadeli hedefini teşkil etmektedir. Bu hedefe varmak için yapılan çalışmalar Beş Yıllık K 
pey ele alınmakta ve geliştirilmektedir. 

Memleketimiz akar su rejimi bakımından 2'6 havzaya ayrılmıştır. Bu havzaların karakteristikleri birbirinde 
radeniz havzası hariç, diğer havzalarda yağışlar, bitkilerin yeşerme ve gelişme devresinde kifayetsiz, bu devre 
düzensizdir. 

Bu sebeple zaman zaman vukua gelen taşkınların önlenmesi, sulamaya elverişli olduğu tes'bit edilen tarım 
sulanması, şehir, kasaba ve köylere içme, kullanma ve endüstri suyu temini, suların kirlenmesinin önlenmesi, 
karşılanması üzerinde ehemmiyetle durulması gereken problemlerdir. 

İdare, bu problemlerin halli için yapılacak işleri tesbidetmek maksadiyle etütlere devam etmektedir. Etütler 
şası derpiş edilen tesislerden uygun olanları daha belirli olarak tesbidedilmekte, inşası verimli olmıyan tesisle 

Etütlerin son durumuna göreı akarsularımızm rejimini düzene sokmak için 471 civarında baraj inşası gerek 
tasiyle takriben 5 -milyon hektar civarında arazi sulanabilecek, 330 000 hektar arazi taşkından korunacak, 70 m 
bilecektir. 
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Bunlar dışında yeraltı suyu envanterini tes'bit etmek maksadiyle yapılmakta olan etütlere 1968 yılında 
Halen etütleri ikmal edilmemiş bulunmakla beraber emniyetle çekilebilecek su verim miktarı 6 milyar M3 

Böyle bir imkânla, yukarda açıklananlara ilâve olarak ayrıca 1 milyon Ha. sahanın sulanabileceği hesap 
Yapılmış bulunan bir hesaba göre halen adam başına 180 Kwh. olan enerji tüketim miktarını, Avrupa'nın 

Kwh.. civarına çıkarmak ve yukarıda belirtilen diğer hizmetleri görmek için inşası gereken tesislerin toplam 
dadır. 

Kısa zamanda bu miktar yatırımın yapılarak tesislerin servise açılmasının imkânsızlığı aşikârdır. 
Plânlı dönemde Ibu faaliyet, plânda teslbit edilen hedeflere erişmek için tanzim edilmiş bulunan programl 
İkinci Beş Yıllık dönemin 'birinci tatbikat senesi olan 1968 yılında da DSİ Genel Müdürlüğü, programınd 

satmadan ifa etmek için çalışmaktadır. Halen 1968 malî yılı tamamlanmamış olmakla beraber proıgramda b 
yerine getirileceği anlaşılmaktadır. Aşağıda tablo : I. 1967 ve 1968 yıllarına ait faaliyet sonuçlarını mukaye 

Faaliyetin 
nevi 

Sulama 
Taşkın 
Kurutma 
Enerji 
İ cm e suyu 

TABLO : : I 

Birimi 1967 senesi 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Kw. 
106 m3. 

75 77G 
18 233 

1 078 
21.02 

91,5 

1968 senesi 
tal cribi 

87 751 
33 658 

1 958 
8 

— 

2. îleriki yıllara jait program /ve düşünceler : 
Kalkınma plânlarının tatbikatına başlandığı 1963 yılından itibaren idarelerin görevleriyle ilgili faaliyet 

yandırdığı bilinmektedir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sulama faaliyetleriyle ilgili olarak (beş yıllık 
şelbekesinin inşaatı öngörülmüş ayrıca bu dönemde ilâve alarak 392 000 Ha. saJhanm sulanması hedef olarak 
şebekesi rehabilitasyonlarının bu dönem içinde ikmali, 25 000 Ha. lık bataklık kurutulması ve ıslahı, geçen 
alanlarının ıslah edilerek üretime açılması, diğer faaliyetlerle ilgili hedefler olarak verilmiştir. Enerji için, en 
cak şekilde gereken tesislerin inşası ve ikmali temel prensibolarak kabul edilmiştir. 

Bu 'hedefleri tahakkuk ettirmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ele alınmakta olan 
rik su işleri adiyle iki grupta toplanmaktadır. 

Büyük su işleri yatırım miktarı büyük, uygulanması iki ilâ üç yıldan fazla süren projelerdir. 
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1968 yılında tatbikatına devam edilen büyük su işleri ile ilgili projelerin toplam inşaat bedelleri 17 234 9 
jelerden bir kısmının ikmal edildiği anlaşılmaktadır. İkmal edilen başlıca büyük projeler, Seyitler, Kaleci 
merhale, Kuziova, Nusaybin - Çağçay projeleridir. Buna mukabil 6 aded projeye yeniden başlanmasına karar 
tatbikatına devam olunacak toplam büyük su işleri ile ilgili proje adedi 79 dur. Bu projelerin toplam inşaa 
dır. Bu projeler için 1968 yılı sonuna kaJdar 4 441 992 000 Tl. nm harcanacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda 
projeler için 11 426 064 000 Tl. harcanması gerekmektedir. Bu projeler için 1969 yılında sarf edilmek: üzere a 
Tl. dır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın âmir hükmü de göz önünde bulundurularak bu projelerin önümüzdeki yıllarda 
açılması 'gerekmektedir. 

1969 yılı programına göre, sadece 1969 yılı içinde ikmal edilecek plânlamalarla, inşaat bedeli 12 milyar 
başlanmış olacaktır. 

Müteferrik su işlerine gelince; 1969 yılı programına girmek üzere idarece 1 244 etüt yapılmıştır. Bu küçü 
916 195 000 Tl lık ödeneğe ihtiyaç vardır 

TABLO : II 

Nevi 

Talkın kontrolü 

Mevzuun 
âdedi 

1 031 
Taşkın ve rüsubat kontrolü 97 
Drenaj ve kurutma 
Yerüstü sulamaları 
Yeraltı sulamaları 

'Toplam 

21 
31 
64 

1 244 

Toplam keşif 
bedeli (Tl) 

501 234 00C 
182 439 000 

30 165 000 
47 513 000 

154 844 000 

916 195 000 

Ancak, 1969 yılında müteferrik su işleri inşaatı için 98,5 milyon Tl. ayrılabilmiş ve bu meblâğ ile 250 k 
bulunmaktadır. 

Müteferrik su işlerine ilerki yıllarda da ayrılan ödendk oranında devam edilebileceği aşikârdır. 
Taşkınlarla ilgili yatırımlara gelince : 
Taşkınlarla ilgili olarak ele alman projeler iki grupta mütalâa edilmektedir. 
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1. Büyük su işleri projeleri içinde mütalâası gereken taşkın meseleleri : 
(Bununla ilgili olarak tanzim ©dilen fizibilite raporlarında belirtilen programlara göre projeler ele alındığın 

inşaatına ayrılan ödenek: ölçüsünlde geçilmektedir. 
2. Küçük müteferrik su işleri ile ilgili taşkın projeleri : 
1969 yılı başında, 1969 yılı ve mütaakıp yıllar programına girmek üzere etüdü ikmâl edilmiş proje say 

tına geçilöbilmek için 501 000 000 Tl. sına ihtiyaç vardır. 
Bu projelerle ilgili olmak üzere, 1968 yılında '34 971 000 Tl. tefrik edilebilmiş 1969 programına ise yine 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM' 

Yatırımlar 

1. Plânda yer alan vatmanların seyri ile ilgili malûmat : 
1968 yılı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk tatbikat yılMır. Aşağıda tablo : III te, DSİ Genel Müdü 

nekle 1966 ve 1967 yıllarında verilen ödenek miktarları, yılı içinde yapılan aktarmalar ve alman ek ödenekle 
bütçelerin aldığı son şekil (DSİ hizmetleri için başka idarelere aktarılan ödenek miktarları bu bütçeler için 
verilmiştir. 

Bu tablonun tetkikinde de görüleceği üzere, DSİ Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi, 1966 ya nazaran % 
programı ise % 97 oranında taihakkuk etmiştir. 1968 uygulamasının da bu oran civarında olacağı hesaplan 

2. Yatırım giderlerinden yapılan harcama ile meydana getirilen tesislerin tamamlanmış ve tamamlanmam 
Raporumuzun ikinci bölümünde de belirtildiği üzere Devlet Su İşleri tarafından ele alman işler büyük ve 

iki grupta toplanmaktadır. 

Müteferrik su işleri adı altında toplanan kısa vadeli az yatırım ihtiyaçlı küçük su işlerinin genellikle em 
mal edildiği anlaşılmaktadır. 

Büyük su işleri adı altında toplanan ve uzun sürede uygulanabilen büyük keşif bedeli projelere gelince; 
yılında tatbikatına devam edilmek üzere 79 aded proje mevcuttur. Toplam yatırım ihtiyacı 15 868 05!6 000 Tl 

Devlet Su İsteri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 



— 29 — 

TABLO : I H 

DSt 1966,1967,1968 yatırım bütçeleri gerçekleşme durumu 

Yılı 

1966 

1967 

1968 

Beyanı 

Nakit 

Proje kredisi 

Toplam 

Nakit 
Proje kredisi 
Toplam 

Nakit 
Proje kredisi 

Toplam 

Bütçe ile 
verilen 

Tl. 

1 150 192 000 
249 110 000 

1 399 

1 131 
312 

1 444 

1 655 
205 

1 860 

302 000 

622 000 
678 000 

300 000 

072 000 
677 000 

749 000 

Aktarma ve ek 
ödenek dâhil 
nihai durum 

Tl. 

1 150 
249 

1 399 

1 281 
312 

1 594 

1 655 
205 

1 860 

192 000 
110 000 

302 000 

622 000 
678 000 

300 000 

072 000 
677 000 

749 000 

Fiilî harcama 
Tl. 

1 133 867 000 
118 062 000 

1 251 929 000 

1 267 342 000 
275 634 000 

1 542 976 000 

1 260 214 000 
176 380 000 

1 436 594 000 

Gerçekleşme 
oram 

99 
47 

89 

99 
88 

,97 

76 
86 

77 
I ! 

Biline 
itibar 

i» 

sıonuna kadar 4 441 992 000 Tl. harcanmıştır. Bu projelerden bâzılarına Aşağı Gediz, Aşağı Menderes projeler 
de başlanmış, projede derpiş edilen barajlar 1955 - 1960 tarilhleri arasında ikmâl edilmiş, bununla beralber bu 
lamada kullanılması için inşası gereken sulama tesisleri ikmâl edilememiştir. 

İnşaatına başlanmış bulunan bu prtoj elerin biran evvel ikmâli ile yapılmış bulunan yatırımlardan beiklenen 
gerekmektedir. 

3. Yatırımların zamanında tajnamlanmaması sebepleri : 
İdare yatırımların gerçekleşmesinde programlarda belirtilen hedefe ulaşmaktadır. Bununla beraber yatırım 

sonuçların alınimasırtâa bâzı güçlüklerle karşılaşıldığı bir gerçektir. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir* : 
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ıa) Teşkilâtın yeteri sayıkla teknik personele sahip bulunmayışı :l§lerin programına göre yürütülmesinde 
yeter sayıda ve gereken ihtisasa sahip teknik personelin olmayışı ifade edilebilir. Filhakika D Sİ Genel M 
leri takriben % 290 oranında artmasına mukabil, meselâ sıkıntısı çoik çeMlen inşaat mühendisi adedinde artış 

Teknik personel bulunmayışının başlıca sebepleri şjöylece özetlenebilir : 
1. Yatırımların artması, Devlet daireleri dışında serbest sektörde yüksek ücretlerle personel istihdamı so 
Diğer taraftan teknik personel yevmiyelerin deki artışlar geçmiş yıllara nazaran eski cazibesini kaybetmi 
2. Teknik personel bulunmamasındaki müşkülât, 4 - 10195 sayılı Teknik Personel İstiMammı Mümkün Kı 

farklı şekilde tatfbik Edilmesine yol açmıştır. 
3. Teknik personel mevcut şartlar içinde sahip bulunduğu sosyal güvenlik şartlarını bâzı Devlet mem 

ve bu güveni sağlıyacak imkânların peşinde koşmaktadır. 
Halen DSİ Genel Müdürlüğü gibi büyük yatırım yapan bir idarede 550 inşaat yüksek mühendisi ve müh 

ve mühendisi ve mütebaki orman, ziraat mühendisleri ile jeolog, jeofizikçi ve fen memurları olmak üzere 2 
1968 yılında bilhassa sıkıntısı çekilen inşaat mühendisi mevcudunda bir değişiklik olmamasına mukabil, 

emeklerle yetişmdş, kendisine mesuliyet tevdi edilmiefete olan çok kıymetli bir teknisyen kadrosunun ayrık 
yeniden yetiştirilerek ikamesinde müşkülât izahtan varestedir. Halen DSİ de istihdam edilen teknik per 
deki miktarı % 3,95 olup, bu miktar garb memleketlerindeki benzeri teşkilâtlarla kıyaslandığında çok düş 

b) İnşaatların ihtiyacı olan makina ve teçhizatın zamanında sağlanamaması: Yatırım faaliyetlerinde 
kuruluşlarının yatırımlarını programa göre yürütdbilmeleri için lüzumlu makina ve teçhizat ihtiyaçların 
dir. Aneak her iki kuruluşun da işin gerektirdiği miktarda ve vasıfta makina ve teçhizat ile müoehhez o 
lanlarm ise mühim bir kısmı ekonomik ömürlerini doldurmuş bulunmaktadır. 

Gerek Devlet müesseseleri ve gerekse mütaahhitlcr, makinalarımn tamiri için gereken teçhizat ve yed 
ler. Bunun neticesi olarak hizmetin icabettirdiği miktarda makina ve teçhizat işyerinde bulundurul amam akta 

c) Yaptırılan işle irtibatlı çeşitli teşekküllerin usullerinden doğan güçlükler: Bu güçlükler arasında 
betler önemli yer işgal eder. 

Filhakika ihaleyi mütaakıp Maliyece yapılan vize muamelesinde vâki gecikmeler, tahsisat temini ile ilgi 
viz teminindeki müşküller, mütaahhidin istihkaklarının zamanında ödenmemesi gibi zorluklar bu arada zi 

4. Tamamlanmış projelerden hizmete açılmamış tesislerin hizmete açılmayış sebepleri : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevleriyle ilgili olarak inşa etmiş olduğu tesisleri derhal işletmeye a 

edilmiş, âtıl durumda bek]iyen her hangi bir tesisin mevcudolmadığı anlaşılmaktadır. 
5. Yatırımların yıllık programa göre durumu : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümde program ve tatbikatına özel bir önem verildiği müşahadc edilm 

programlanmakta ve yıllık program teklifleri bu çalışmalara dayanmaktadır. 
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Gerçekten 1966 yılında uygulama % 89, 1967 yılında % 97 olmuş ve 1968 yılında yatırım harcamaların 
tahmin edilmiştir. 

6. — Tamamlanmıyacağı veya tamamlansa bile hikmete açılamıyacağı anlaşılan tesislerin durumu : 
Devlet Su İşlerinde ede alman işlerin tatbikma geçilmek üzere programa (allanması teklif edilmeden önce, oldukç 

projelere ait plânlamaların ikmalinden sonra teklif yapıldığı müşahede edilmiştir. 

7. — Yatırımlardan elde olunan faydalar : 
Yapılmakta olan DSİ ile ilgili yatırımları üç. grupta mütalâa. etmek mümkündür. 
Bu gruplardan tarım sektöründe mütalâası gereken yatıranlar 'sulama, taşkından koruma ve kurutma maksatları 

yıl yapılan mahsul sayımı ile sulama sahalarından elde edilen gelir miktarı tesbit edilmektedir. 
1968 yılı için bu maksatla yiapıltmaktta olan etüL!er devam etmektedir. 1967 yılında 'büyük su işleri ile ilgili Oltm 

olan şebekeler içinde 216 618 Ha. sulanan arazide, 937 milyon Tl. civarında gelir elde edileceği ve kuru şartlara 
millî gelire bu yıl ortalama 567 milyon Tl. lık bir gelir ilâvesi sağlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca küçük veya mü 
rafından işletilen sudamia şebekelerinde 1967 yılında 3 664 Ha. lık saha sulanmış ve bu 'sahadan da 21 milyon Tl. g 
larında kuru şartlana nazaran elde edilen mahsul verim fazlası 17 milyon Tl. değerindedir. 

Özet olarak DSİ tarafından işletilen sulama şebekelerinde 1967 yılında toplam 220 282 Ha, arazi sulanmış ve b 
milyon Tl. lık gelir fazlası temin edilmiştir. 

H. E. S. lara gelince; yukarıda ela belirtildiği üzere bu santra1] lardan belilbaşliları halen Etibank tarafından iş 
Devlet Su İşleri tarafından işletilmiş bulunan Hidroelektrik tesisler vasıtasiyle 1967 yılında, 944.5 milyon, 19 

üzere toplam 1968 sonu itibariyle 968,5 milyon KWH. enerji üretilmiştir'. 
Ayrıca, depolamaları DSİ tarafından işletilen hidroelektrik santrallar vasıtasiyle de 1967 yılında 585 milyon, 

re, 1968 yılı sonuna kadar 2.595 milyon KWH. enerji üretilmiş bulunmaktadır. 

8. — Yıllık programlarda öngörülen tedbirlere uyulma derecesi : 
Yıllık uygulama plânında belirtilen tedbirlerin DSİ ile ilgili olanlarının yakmen izlendiği görülmüştüı'. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Serm'aye teşkili ve transfer harcamaları başlığı altında Devlet Su İşleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin genel 
ya plânı destekleyici mahiyette olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, yatırımlarla çok yakın ilgisi bulunan istimlâk harcamaları 'için /bütçelerinin 32.100 neü bölümlünde ayrıl 
ların aksamadan yürütülmesi için yeterli görülmemişti;1. 
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Bilindiği üzere memleketimizin elektrifikasyonunda büyük rolü olan Keban Bagajı inşaatına programına gör 
sis, 1971 yılında ikmal edilmiş Olacaktır. Barajın 'ikmali ve doldurulmasiyle, baraj gerisinde 30,5 milyar m3 ba 
bir göl teşekkül edecektir. 

Yapılmış bulunan etüde göre, bu göl 92 köy ve mahalleyi tamamen, 121 yerleşim merkezini 'kısmen «u altınd 
Göl altında kalan saha ite kısmen veya tamamen ilgili nüfus 30 000 civarındadır. 
Yapılan hesaba göre, göl sahasının istimlâki için lüzumlu o'lan ödenek miktarı 855 milyon Tl. dır. 1968 yılı i 

istimlâklerle ilgili ödemelerin 119 500 000 Tl. civarında olduğu 'anlaşılmış bulunmaktadır. Ayrıca 140 milyon T 
lifinin Yüksek Meclise sevk edilmek üzere bulunduğu öğrenilmiştir. 

1969 yılı Devlet Su İşleri istimlâk ödeneği, Devlet Su İşleri tarafından yapılmakta olan diğer bilûmum bar 
dahil olmak üzere ancak 225 milyondur. Bu miktarın en az 100 milyon Tl. kısmmm Devlet Su İşleri Genel M 
istimlâklere tahsis olunacağı düşünüldüğü takdirde, bu ödeneğin yetmiyeceği görülür. 

Yapılan incelemede geçmiş yıllarda sermaye teşkili ve transfer harcamaları için ayrılmış bulunan tahsisatın, 
lanıldığı tesbit edilmiştir. 

1967 ve 1968 yıllarında tahaMrafc etmiş olan gerek Devlet Borçları gerekse ilâma bağlı borçların tamamı öde 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl uygulaması 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin çeşitli 'bölümlerinde mevcut ödeneğin harcanmasında tasarruf zih 
aylarında kalan ödeneği harcamak gayesiyle tasarruf 'zihniyeti dışında hareket edilmediği anlaşılmıştır. 

1 Aralık 1968 tarihi itibariyle yatırım ödeneklerinin harcama oranı % 77 dir. Buna göre, .yapılan kıyasla ma 
larına yakın bir harcama oranına erişileceği tahmin edilmektedir. 

Geçen yıl bütçe raporunda da belirtildiği üzere yatırımcı bir daire olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünd 
ücretlerini yatırım bütçelerinden almaktadır. 

Bu sebeple hizmeti ifa yönünden teknik personel için bir kadro sıkıntısı bahis konusu değildir. 
Bununla 'beraber hizmeti yürütmek için yeteri kadar teknik personel teminine mevcut statü içinde imkân gör 
1968 yılında alınan ok ödenek ve yapılan aktarmalara gelince; 
Keban Barajı inşaatı ile ilgili istimlâkler için yılı içinde 140 milyon Tl. transfer bütçesine ve enerji sektörü il 

tırım bütçesine ilâve edilmek üzere ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Talhtaköprü ve Keban barajları inşaatı 
yantları iç'in 35 milyon Tl. yatırım bütçesinden ve aynı işin istimlâkleri için 300 000 Tl. transfer bütçesinden, 
ya, Ayvacık, Basanlar, Pörsük, Atikhisar ve Keban barajları dolayısiyle icabeden yol varyantlar içlin 80 08 
işlenin istimlâkleri için 2 250 000 Tl. transfer bütçesinden Karayolları bütçesine gerekli aktarmalar yapılmıştır 
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ALTINCI BÖLÜM 

Yeni. bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 yılı bütçe tasamı üzerinde yapılan inceleme sonuçları aşağıda sıtfasi 
1. — Bu bütçenin Muhasebe! Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara uygun olarak haz 
2. — Programa alman konular usullerine göre plânlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bütçede yer alan ya 
3. —• Yatırını bütçelinde teknik personel için öngörülen ödenek, teknik personel yevmiye statüsünde bir değişik 

mektedir. Aynı bütçedeki yevmiyeli sanat sınıfı personel ödeneği, mevcudun ihtiyacını karşılayabilecektir. 
DSİ de miaaşlı olarak çalışan personelden 28 adedi bir üst derece, 49 adedi 2 üst derece, G5 adedi 3 üst derece 

alan bulunmamaktadır. 
1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü kuruluşunda tomin edilen maaşlı kadrolarda hiçbir değişiklik yapıl 

da bâzı ilâveler sağlanmıştır. Son yıllarda Devlet Su İşleri bütçelerinin ve yatırım faaliyetlerinin büyük öl 
dinde kayda değer bir değişiklik olmamış ve bu sebeple hizmetlerle ahenkli bir kadro düzeni sağlanamamı 
min edilebilmiştir. 

4. (L) cetvelinden serbest bırakılmak istenen kadrolar isabetlidir. 
5. DSİ Teşkilâtında istihdam edilecek (D) cetveli kadrolar, bütçe tasarısı ile birlikte Meclise sevk edilm 
Kadro kifayetsizliği sebebiyle senelerdir terfi cdemiyen birçok: personelin terfilerini sağlamak maksadiy 

dan kullamlmıyan 300 liralık bir kısım kadro kaldırılmak suretiyle, ek olarak 63 yeni kadro teklif edilmiş 
6. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre geçici hizmetlerde çalıştırlan personel için (E) cetveli t 

yetli görülmektedir. 
7. Halen maaşlı 15 personele ek görev verilmektedir. 
8. Devlet Su İşlerinde yabancı uzman kadrosunda çalıştırılan eleman bulunmamalktadır. 
9. Döşeme ve Demirbaş ödeneklerinde âzami tasarrufa gidildiği görülmüştür. Yeni yıl için talebedilen ö 
10. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin gerektiği şekilde kullanıldığı müşahade edilmiştir. 
11. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşıt parkında 1247 arazi vasıtası, 266 pikap ve kaptıkaçtı, 297 

toplam 1834 vasıta bulunmaktadır. Bunlardan 67 arazi vasıtası, 34 pikap ve kaptıkaçtı, 12 otobüs merkez 
pikap ve kaptıkaçtı, 17 otobüs taşra teşkilâtında etüt, inşaat kontrolü, yük taşıma ve ikmal hizmetlerinde ça 
di 10 seneden yaşlı, 890 adedi ise 5 seneden yaşlıdır. 

12. Yayın, abonman ve kitap satınalması bölümünde idarece istenen ödenek incelenmiş, cari yıl harcam 
gibi takibi yönünden istenen ödenek uygun görülmüştür. 

Yukarıda mdadeler halinde de belirtildiği üzere DSİ Genel Müdürlüğü ihtiyaçları ve buna göre ayrılan 
Bütçesinde her hangi bir tasarrufun bahis konusu olamıyacağı anlaşılmıştır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Genel düşünceler, dilekler ve teklifler 
1. DSİ Teşkilât Kanunu : 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki -953 tarih ve 6200 sayılı Kanunun 

plânlı devrenin gerektirdiği yetkiler dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilmesine ihtiyae vardır. Raporu 
gibi, bu konu en kısa zamanda halledilmelidir. 

2. Teknik personel durumu : 
Genel olarak idare, yatırımların gerçekleşmesinde programlarda belirtilen hedefe yaklaşmıştır. 
Ancak, teknik hizmetlerin ifasında zaımın zaman, görülen gecikmelerin, ve karşılaşılan güçlüklerin başlıca 

rinde yeter sayıda ehliyetli teknik personel bulunmamasıdır. Bu kadronun temin edilmesi ve geliştirilmesi içi 
çabalar beklenilen sonucu vermemiştir. 

Yatırımcı daireler, kendi'erine tevdi edilen, hizmetlerin gelişmesi oranında teknik personelle takviye edil 
royu geliştirmek ve günün tekniğine göre süratle teçhiz etmek gayretinde bulunmadıkça Batının teknolojik 

Bugünkü statü içinde teknik daireler bir taraftan yeteri sayıda teknik personel sağlıyamazken, diğer taraf 
verdiği tecrübe ve ihtisasa sahip kuvvetli personeli bünyelerinde tutamanuısı, bu idarelerin bir yandan iş yapm 
teknolojik alanda Türkiye'nin lâyık olduğu mevkii alabilmesi yolundaki gayretleri ağırlaştırmaktadır. 

Bilindiği gibi, teknik personel meselesinden her bütçe döneminde Komisyonumuzda ve Meclislerde söz ed 
yönden güçlenmesi için gereken maddi ve mânevi tedbirlerin alınması temenni edilmektedir. 

Teknik hizmetlerin ifasında önemi pek açık olan bu meselenin gelecek bütçe yılı görüşni'elerinde de tekrar e 

3. Gider ve ödenek durumu : 
DSİ Genel Müdürlüğüne bütçelerle verilen ödeneklerle sonradan alman ek ödeneklerin son iki senelik seyr 
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Ek ödeneğin 
Bütçe Alman bütçeye 

Yıllar ile verilen ek ödenek Toplam oranı Açıklama 

1967 1 965 690 185 162 000 000 2 127 690 J 85 8,24 12 000 000 lirası 22.611 nci maddes 
İşleri Bakanlığınca talebedilmistir. 
150 000 000 lirası 22.4.11 nci madde 
ban Barajı inşaatı masraflarını (k 
üzere DSİ tarai'mdan talebedilmişt 

1968 2 809 565 152 170 000 000 (*) 2 569 565 152 7,08 llü 000 000 lirası 22.411 nci madde 
ban Barajı masraflarım karşılamak 
lif edildi. 
140 000 OOO lirası 32.100 ncü ma 
Keban Barajı ve diğer tesislerin ist 
rafları için teklif edilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, DSİ Genel. Müdürlüğüne, yıllık bütçelerle genellikle ihtiyaç 
cak zaruretlerin tazyiki altında ek ödenek tahsisi cihetine gidildiği görülmektedir. 

1969 yılı bütçe tasarısı ile 2 527 692 794 lira olarak ayrılan ödeneğin 1968 yılı fiilî ödeneği (olan 2 569 565 
kate alınır ise, 1969 malî yılı içinde DSİ Genel .Müdürlüğünün önemli bir miktarda ek ödeneğe ihtiyaç duyac 

Niteikim, raporumuzun 4 ncü bölümünü teşkil eden sermaye teşkilleri ve transfer harcamaları kısmında da b 
vam edilmekte olan Keban Barajının kamulaştırma ve satınalmaları için bütçeye koman ödenek ihtiyacı karşılam 
Keban istimlâkleri için gerekli ödenek miktarı 855 milyon Tl. civarındadır. Bu tarihe kadar Keban istimlâkleri 
Tl. civarında bulunmaktadır. Ayrıca 140 milyon Tl. dk ödenek sağlanması için gerekli ikamın tasarısının hazırlan 

1969 yılı bütçe kanunu tasarısında istimlâk harcamaları ile ilgili olarak tefrik edilen ödenek 225 milyon 
T.l. civarındaki kısmının DSİ tarafından inşaatına devam edilen diğer işlerle ilgili istimlâklere sarf olunacağı 
hedef alman Keban Barajı istimlâkleri için bütçeye konulan ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşılır. 

(*) Komisyondan geçmiştir. 
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Bu bakımdan 1969 yılı DSİ istimlâk ve satmalına ödeneğinin yeterli bir oranda artırılmasının uygun o 
4. 1053 sayılı Kanun gereğince İstanbul ve Ankara şehirlerine içme suları için transfer : Ankara, 

karı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkındaki 1053 saylıı Kanunun 3 ncü m 
hizmetler için DSİ Genel Müdürlüğü bütçesine konacak ödenek miktarınca belediyelere yardım yapılacağını â 

Meclise takdim edilmiş olan DSİ 1969 yılı bütçe tasarısında bu yardımı sağlıyan her hangi bir öde 
Belediyeler bu işler için tefrik edebilecekleri ödenekle şehir içi su şebekelerini ııslâlı ve tevsi edecekler ve şe 
ilgili tesisleri inşa edeceklerdir. 

Bu tesisler inşa edilmedikçe suyu temin ve şehre nakletmek için inşa ve ikmal edilen içmesuyu tesi 
mıyacağı aşikârdır. Bu sebeple 1969 yılında adı geçen belediyelere yardım olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğ 
konulması zaruri bulunmaktadır. 

5. Makin a teçhizat ve taşıt alımları ve büyük onarımları bölümünde lüzumlu ödenek miktarı : 
1969 yılı bütçe tasarısının makina teçhizat ve taşıt alımları ve büyük onarımları bölümüne dâhil 23.1 

yaca kâfi gelecek 7 milyon T.l. yerine, sehven 25 milyon fazlasiyle 32 milyon T.l. ve 23.111 nei makina 
maddesine de 25 milyon T.l. noksaniyle yine sehven 139 280 000 T.l ödenek konduğu görülmüştür. Bu 
taşıt alımları maddesinin 7 milyon T.l. ve 23.111 nei makina teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesin 
uygun olacaktır. 

6. Bütçe Kanununun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi : 
Baraj ve TIES'lar inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryolla 

nııı sağlanması maksadiyle DSİ bütçesindeki ödeneklerin ilgili daire bütçelerine aktarılması hususunda D 
desi ile Maliye Bakanı yetkili kılınmış bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde ulaşımın süratle temini için y 
danları inşa, tevsii ve onarımı ve baraj göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için D 
zumlu görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılması hususunda Maliye Bakanının ye 
bir fıkra eklenmesi gerekli ve faydalı görülmüştür. 

Genel Müdürlük yetkililerine başarı diler, bu raporu sayın üyelerin görüşlerine ve takdirlerine sunarım. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/571 
Karar No. : 155 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilahara komisyonumuza havale edilen, 
1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı;) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları birleşi 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçesi gider rakamları, sıra siyle (A/ l ) Cari harcamalar 60 099 

rı 2 065 975 000 lira ve (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 401 618 131 lira ki, toplam olarak 2 527 
Gelir rakamı ise 2 527 692 794 lira olarak takdim olunmuştur. 
Söz konusu genel müdürlüğün 1969 yılı Bütçesiyle faaliyetleri hakkında komisyonumuz adına inceleme yapm 

lerimizin hazırlamış oldukları rapor muhtevası bilgi, üyelerin ıttılaına sunulmuş, bütçenin geçen yılki uygulamas 
hakkında mufassal bilgi verilmiş 1968 - 3 969 bütçe rakamları arasındaki farklar nedenleriyle izah edilmiş, üyel 
lerde bulunarak kişisel görüşlerini açıklamışlardır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, genel müdürlüğün yıllık programlara göre yaptığı ve yapacağı çalışmal 
üyelerce tevcih edilen soruları cevaplandırmış ve mütaakıben maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

(A/2) işaretli cetvelin 22.000 nci bölüm 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine, geçen yıldan 
illerde programa alman içme suyu işlerinin yurt sathında dengeli bir şekilde yürütülmesi nedeniyle 55 000 000 

23.112 Taşıt alımları maddesinden, maddeye sehven konulmuş bulunan 25 000 000 Liranın tenziliyle, bu m 
konulmuş olan 23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesine ilâve suretiyle, 

(A/3) işaretli cetvelin 34.350 İl özel idarelerine transferler maddesıine, il özel idareleri tarafından yapılan 
mahallî halk yardımlarını teşvik nedeniyle 25 000 000 lira ilâve suretiyle, 

Aynı cetvele, belediyelerce yaptırılması gereken su tesislerinin inşası için ilerde ihtiyaca göre işlem ve, ak 
mak nedeniyle, (1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul belediyelerine içme suları için yardun. «Ay 
olunur.») şeklinde, 34.360 (numaralı yeni bir madde açılmak ve 1 liralık ödenek konmak suretiyle, 

(A/2) işaretli cetvelin 21.111 ve 23.111 nci maddelerin açıklama kısmındaki (... liralık kısmı proje kredis 
nın mahsubu için olup nakden harcanamaz.) ibaresi, 1969 yılı Bütçesinde (böyle bir proje kredisi söz konusu 
rılmış ve 1 noi madde (bu değişikliklerle, 
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2 nci madde, 
Gelir ve ıgider dengesini ıtemin nedeniyle 72.000 nci bölüm 72.100 Hazine yardımı maddesine, 80 000 001 

lerek, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler bağlı cetvelleriyle aynen, 
10 ncu madde, 
Baraj ve Hidroelektrik santralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesi zarureti hâsıl olacak bâzı tesi 

yeniden inşası ve varyantı için lüzumlu ödeneğin DSİ Genel Müdürlüğü (bütçesinden Bayındırlık Bakanlığı v 
tiplerine aktarılabilmesini teminen yeniden tedvin edilmek suretiyle, 

11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Balıkesir 
C. İnkaya 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

istanbul 
N. Eroğan 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Şahin 
Sinop 

Tl. İşgüzar Söz 

Trabzon 
Söz hakkım 

A L R. 1 

Başkan V. 
Aydın 

î. C. Ege 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Erzurum 
C. Önder 

istanbul 
M. Güven 

Niğde 
K. Baykan 

Sivas 
haikkim, imıaihfuzduı 

M. K. Palaoğlu 

mahfuzdur. M. 
lzu% ler 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Balıkesir 

8. Koç 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 
Niğde 

H. Özalp 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
:*. Söz hakkım mahfuzd 

S. Karaman 
Uşak 

F. Atayurt O. 

ur. 

Kâtip 
Ordu 

8. Pehlivanoğlu 

Anka 
Y. Kö 

Bolu Cumhurbaşk 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 
Giresun 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal M. 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Soy er 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 

Uşaik Van 
Dengiz Muhalifim. 

F. Melen 

R. Ü 

Gümü 
S. Ö. 

Kon 
N. Ka 

Riz 
E. Y. A 

Trabz 
E. Dik 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : .1.166) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, cari har
camaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (60 099 663) 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 065 975 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (401 618 131) lira ki, toplam olarak 
(2 527 692 794) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 527 692 794) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olımur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri 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 mahiyette
ki hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi 
yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet iSu işleri Genel Müdürlüğünün, kuruluşu 
hakkındaki 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

Devlet Su İşleri G. M. 
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BÜTÇE KAKMA KOMİSY 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Gen 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildi 
harcamaları için (A/2) işaretli cetveld 
lira, sermaye teşkili ve transfer harc 
velde gösterildiği üzere (428 618 
(2 607 692 795) lira ödenek verilmişti 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri G 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

;esi (S. Sayısı : 1166) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — (-Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü mdadesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretleri kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borç
ları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satınıalmalar) bölümü ile (31.310) ncu (Mu
kavelenin feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine 
ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Baraj ve Hidro - Elektrik Santralleri inşası dola-
yısiyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak Kara ve Demir
yollarının varyant, yol, köprü inşaatı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarın 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Baraj ve Hidr 
layısiyle yerlerinin değiştirilmesin 
miryollarının varyant, yol, köprü 
süratle temini maksadiyle hava m 
Baraj göl sahalarında kalan akar 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
zumlu görülecek miktarın Bayınd 
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(Hükümetin teklifi) 

proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (Madde altındaki 
açıklamada dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 11. — Devlet Daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişi
leri, dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış 
yardımlardan 6200 sayılı Kanununun şümulüne giren yeraltı, yerüstü 
suları, etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harca
maları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği 
ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A/2) cetvelinin 
ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabilir, işin hitamında yapı
lan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel madde
sindeki ödenekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla 
birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce girişilecek 
ısari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri (Kesik-
köprü Barajı için verilecek bonolar hariç) 1969 bütçe yılında uygu
lanmaz. 

(Bütçe Karma Komisy 

çelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaret 
tarmak için gerekli işlemleri yapmay 
rım tertiplerinde yer alan proje kred 
miktarın (Madde altındaki açıklama 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne 
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanları yürütür. 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 13. — Tasarının 13 

MADDE 14. — Tasarının 14 

Başbakan 
S. Demirel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Sezgin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mente.şeoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Ticar 
A. 

Dışişle 
t. S. Ç 

Devle 
S. T. 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bolüm Madde 

12.000 

12.110 
12.150 

12.21.0 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12,280 

12,310 
12:320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
'ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Oecici (hizmetliler ücreti 
Yaibancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 
İsçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
'Tedavi ve ceneza giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal 'Sigortalar kuramları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Lira 

4 560 001 

4 560 000 

1 
29 367 000 

.i-!: 
1 

4 
8 
3 

1 

1 

000 000 
070 000 
920 000 
477 000 
100 000 
800 000 
143 500 

50 000 
7 000 
5 000 

40 000 
1 500 

240 000 

800 000 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

40 882 663 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Lir 

4 560 001 

4 560 000 

1 
29 467 000 

14 
1 

4 
8 
3 

1 

1 

000 
170 
920 
477 
100 
800 
159 

50 
o 

5 
60 
1 

240 

800 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 

000 
000 
000 
000 
500 
000 

000 

42 9 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

ÖĞRETİM YOULLUKLARI 
12.832 Kongre ve'konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 917 001) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

135 960 

4 200 

3 672 001 

140 000 
200 

10 
150 
700 

550 

000 

000 
000 
000 

1 
000 

7 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

260 

4 

5 473 

210 

1 

200 

501 

1 

1 

200 
300 

10 
150 
700 

013 

7 

000 
000 

000 
000 
000 

1 
500 

000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

13.000 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 

.13.150 
13.160 
13.190 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçiei görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yoluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 2 093 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

250 000 

5 000 

480 000 
180 000 

873 500 

50 000 

2 500 
400 000 

40 000 
350 000 
30 000 

1 000 

5 258 500 

1 305 000 

5 000 

480 000 
303 000 

1 497 500 

50 000 

2 500 
1 000 000 

60 000 
350 000 
30 000 
5 000 

4 97 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 (Su giderleri 
13.220 'Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma güderleri 
13.2D01 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon .eklerleri 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.000 

13.610 Taşınmaz malların kira bedeli 
13.620 IBM makinalarmın kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

330 000 

40 
40 
200 
50 

000 
000 
000 
000 

420 000 

120 000 
300 000 

3 635 000 

2 200 000 
1 43,5 000 

380 000 

40 
40 
250 
50 

000 
000 
000 
000 

420 000 

120 000 
300 000 

2 680 000 

1 135 000 
1 545 000 

1 625 401 2 

GENEL YÖNETIMLE ILGİLİ HIZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 155 000 

14.1.10 Yanığından korunma'giderleri 5 000 
14.130 Mahkeme (harçları ve güderleri 150 000 

155 000 

5 000 
150 000 
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1968 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

GÜVENLIK GIDERLER! 
Kesim toplamı 50 001 50 001 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
•gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdi
ği giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciiler gi

derleri 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
15.930 İşletme giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE 'TANITMA GİDER-
DERLERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

50 000 

1 420 400 

422 400 
300 000 

698 000 

3 000 000 

345 000 

195 000 
50 000 
100 000 

3 000 000 

3 010 000 

50 000 

1 974 749 

300 000 
690 000 

984 749 

4 900 000 

900 000 

300 000 
100 000 
500 000 

4 90 

5 11 
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Bölfım Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakım, ve idame güderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

165 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

218 000 

12 000 
46 000 
107 000 

2 500 000 

40 882 6G3 
5 258 500 
1 625 401 
3 000 000 
3 010 000 

53 776 564 

22 
46 
150 

4 000 

000 
000 
000 

000 

42 
4 
2 
4 
5 

60 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TAKIM SEKTÖRÜ 

21.11'li 
21.1121 
21.113 
21.114 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel giderleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Tanzim edilmiş talbiî ve suni ıgöllerde 'ba
lık üretilmesi için etüt giderleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
21.412 Teknik personel Hicretleri 
21.413* Teknik personel geçici görev yolluğu 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplam 

21.611 Etüt ve proje giderleri (Köy içme suyu) 
21.612 Teknik personel ücretleri (Köy içime 

suyu) 
21.613 Teknik personel geçici ıgörev yolluğu 

(Köy içme suyu) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

185 978 000 

Kesim toplamı 137 053 000 

J09 553 000 
26 079 000 
1 221 000 

200 000 
20 905 000 

14 519 000 
6 191 000 
195 000 

28 020 000 

10 000 000 

4 000 000 

600 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira l i r 

112 651 000 

91 371 000 
20 256 000 

874 000 

150 000 
75 296 000 

62 555 000 
12 429 000 

312 000 
22 509 000 

.10 000 000 

5 000 000 

500 000 

210 45 
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Bölüm Madde 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

21.620 

21.021 
21.622 

Büyük şehirlerin ve kasabaların içme, 
kullanma ve endüstri suyu ile kanalizas
yon işlen etüt giderleri ve su kalitesi 
konrol giderleri 
(098 800 liralık kısmı proje kredisiyle 
teımin edilen (malzeme ve imkânın mahsu
bu için iolup nakden harcanamaz.) 
Teknik personel 'ücretleri 
'Teknik persionel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 032 000 

1 288 000 
JO0 000 

Hükümete,? isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

5 849 000 

100 000 
60 000 

1 668 079 000 1 650 9 

TAEIM SEKTÖRÜ Keşlim toplamı 908 724 000 

22.111 Yapı, tesis ve faüyük onarım giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yol'luğu 

ENERJİ 'SEKTÖRÜ 

22.411 

22.412 
22.413 

Yapı, tesis ve 'büyük lonanm giderleri 
(187 250 000 liralık kısmı proje kredi
siyle temin edilen ımalzeme ve imkânın 
ımathsulbu için olup nakden iharcanamaz.) 
'Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

883 230 000 
24 637 000 

857 000 
Kesim toplamı 574 900 000 

564 073 000 

10 632 000 
195 000 

806 228 000 

775 988 000 
29 425 000 

815 000 
594 672 000 

584 360 000 

10 0J7 000 
295 000 

Devlet Bu İşleri G. M. Bütçesi ;S. Sayısı : 1166) 
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Bölüm Madde 

22.611 
22.012 
22.013 
22.621 

22.622 
22.623 
22.631 

22.-632 
22.633 

23.000 

23.111 

23.112 
23.1131 
23.114 

ödeneğin çeşidi 

HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içme suyu) 
Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve fbüyük 'onarım •giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Dicle ve Fırat arası köyleri içme suyu 
tesis ve giderleri 
Teknik personel ücretleri 
'Teknik personel geçici görev yolluğu 
Yapı, tesis ve :büyük onarım giderleri 
(İstanlbul ve Ankara içme suyu proje ve 
inşaatı için.) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik persionel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
'Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Devlet Su İş] 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

184 455 000 

131 999 998 
10 375 000 

500 000 

15 000 000 
1 
1 

25 560 000 
970 000 
50 000 

172 967 000 

157 427 000 
8 000 000 
7 236 000 

304 000 

Lira 

191 

[efi (.}-. M. Bütçesi 

692 000 

(S. Sayısı 

Hükümetç e istene 
Madde Bölüm 

Lira 

250 074 000 

103 974 999 
11 500 000 

400 000 

15 000 000 
1 000 000 

1 

11.5 309 000 
2 800 000 

90 000 

180 846 000 

139 280 000 
32 000 000 

9 331 000 
235 000 

:1166) 

Li 

204 5 
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Bölüm Madde 

23.411 

23.412 
23.414 

23.611 

23.6T2 
23.013 
23.614 

Ödeneğin çeşidi 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçlHzat alımları ve Ibüyüik ona
rımları 
'Teknik personel ücretleri 
Teknik personel .geçici ıgorev yolluğu 

HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içme suyu) 
Kesini toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
'Teknik personel ücretleri 
Teknik persionel geçici görev yolluğu 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesdm toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 200 000 

4 516 000 
1 675 000 

9 000 

12 525 000 

8 000 000 
4 000 000 

500 000 
25 000 

23.621 Makina, teçjhizat alimları ve îbüyük ona
rımları 

23.022 TeknÜ'k persionel 'ücretleri 
23.623 Teknik persionel geçici görev yolluğu 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

10 032 000 

8 069 000 
1 930 000 

33 000 

12 625 000 

8 000 000 
4 000 000 

600 000 
25 000 

1 042 000 

935 000 
100 000 

7 000 

Devlet Su İşleri G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l i r a 

21.000 ETÜT YE PROJE GÜDERLERİ 
Bölümü toplamı 185 978 000 210 45 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 1 668 079 000 1 650 97 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 191 692 000 204 54 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 2 045 749 000 2 065 97 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1968 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çegidi Lira Lira Lira L 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 351 000 1 

ORTAKLARA ÖDEMELER 
31.310 Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege 

Elektrik Türk Anonim Şirketine öden
mek üzere 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 1 351 001 1 351 001 

31.451 '6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ge
reğince ayrılacak işletme döner sermayesi 1 1 

31.452 Makina eğitim merkezine yardım (DSİ 
personelinin eğitim ücretleri de tou tertip
ten karşılanır.) 1 351 000 1 351 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 119 000 000 225 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 119 00 000 225 000 000 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
g'öre Millî Proldüktivite Merkezine öde
necek aidat 

34.350 İl özel idarelerine transferler (köy içme 
suları için nakdî ve aynî yardım miktarı 
Bakanlıkça teslbit olunur.) 

34.460 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve 
İstanbul Belediyelerine içme suları için 
yardım 

5 000 

50 000 000 

50 324 400 

5 000 

no ooo ooo 

50 21 

(Aynî yardım miktarı Bakanlıkça tesbit 
olunur.) 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

34.790 Birleşmiş Milletler Gelişime Programı 
özel fon hesaibma ödenmek üzere 

319 400 

10 500 
108 900 

210 501 

10 500 
1 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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1968 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

191 600 
25 000 
153 760 
4 000 

34.791 Enerji Türk Millî Komitesi Kongresine 
ödenmek üzere ' 50 000 50 000 

34.792 Türkiye İnşaat Mühendisleri Teknik 
Kongresi Komitesine ödenmek üzere 
(ICID) 50 000 50 000 

34.793 Uluslararası ıSulama, Drenaj Türk Millî 
Kongresi Komitesine ödenmek üzere 
(ICID) 100 000 100 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 504 360 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 374 360 408 496 

35.210 '% 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli İkramiyesi 
35.230 Sandık yönetim igiderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

DERNEK, BİRLİK, KURUM. KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 130 000 120 000 

185 600 
50 000 
168 896 
4 000 

35.710 DSİ Genel Müdürlüğünün memur ve 
müstahdemlerinin Biriktirme Sandığına 
(Memur ve müstaJhdemlerin öğle yemek
lerinde kullanmak üzere) 80 000 100 000 

fievlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.720 DSİ faaliyetleriyle ilgili olarak malzeme 
standartları için Türk Standartları Ens
titüsüne ödenmek üzere 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar [borçları 

36.400 İlâma bağlı (borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nislbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İSTİKRAZ ÖDEMELERİ 

Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 000 

55 000 

128 859 826 

450 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Li 

20 000 

55 000 

124 5 

450 000 

116 421 650 122 963 780 

36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı, 
faiz, itfa karşılıkları ve genel giderleri 
5977 ısayılı Kanunla tasdik olunan An
laşma gereğince temin olur an 25 200 000 
dolarlık kredinin faiz, itfa ve genel 
giderleri 
Konsol îde borçlar 
Temin edilen proje kredileri karşılıkla
rından doğan 'borçların itfa, faiz ve 
diğer giderleri 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.530 

36.540 
36.550 

2 392 000 

17 580 433 
80 449 217 

16 000 000 
10 000 

2 377 000 

17 586 78:) 
80 000 000 

23 000 000 
500 000 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 



— 58 — 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

34.000 

35.000 

3«.000 

BONO BORÇLARI 

0 1968 vadeli dış bonolar 
36.720 Avrupa iskân fonundan temin odilen kre

dinin yıllık faiz karşılığı 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE &ATINALMA-
LAR Bolümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 11 923 176 

11 703 821 

219 355 

1 351 002 

119 000 000 

50 324 400 

504 360 
128 859 826 

300 039 588 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

554 352 

1 3 

225 0 

50 2 

5 
124 5 

401 6 

Devlet Sn İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B - CETVELİ 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

61.110 İşletme müesseselerimden alınacak gelir 
TESİS VE ORTAKLIK GELİRLERİ 

61.170 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 
alınacak bedeller 

61.180 Hidroelektrik telislerinden elde edilecek 
gelirler 
(Tesis ve ortaklık gelirleri toplamı : 
>54 127 550) 

61.190 İşletmelerde mükelleflerden talhsil olu
nacak amortisman işletme ücretleri 
PAYLAR 

62.000 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER 

62.1.10 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62:200 Taşınır mallar satış 'bedeli 
62.210 Kiralar 

970 000 

1 681 189 

43 ooo ooo 

75 651 189 100 1 

900 240 

52 227 :i10 

30 000 000 

400 000 
İİ00 000 

3 000 000 
3 500 000 

7 200 000 

46 018 000 

400 000 
325 000 

3 000 000 
3 500 000 

7 2 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

72.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

CEZALAR 
63.220 Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezaları 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yarVhımı 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
Bölümlü toplamı 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölüimü toplamı 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

10 750 001 12 

2 

8 

000 000 

250 000 
500 000 

1 

2 000 000 

350 000 
10 000 000 

1 

2 305 963 962 2 407 

2 095 286 962 2 219 723 442 

205 677 000 

000 000 

188 248 800 

75 651 189 

7 200 000 
10 750 001 

2 305 963 962 

100 

7 
12 

2 407 

GENEL TOPLAM 2 399 565 152 2 527 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları* 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 15 . 12 . 1953 6200 

O — CETVELİ 

ÖZETİ 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü Teışkilât ve vazifelerine dai 

Kanun No. 
G - CETVELİ 

6200 

7478) 
5977) 
297) 
178) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıllara ge 
melere girişilmesi hakkındaki 37 nci maddesi 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunlar 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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D. 

4 
5 
6 
5 
9 
8 
7 
9 
8 

10 
11 
8 

10 
9 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Daktilo 
S'GTVİS Şefi 

» » 

Santralci 
•Memur 

Dosya ve Evrak Şefi 
Dosya ve Evrak Memuru 
Gönderme Memuru 

D. Memuriyetin nev'i 

8 İdare Memuru 

o 
.18 

8 
14 

8 
5 
1 

68 
4 

10 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

500' 
1 250 
1 100 

950 
800 
950 
500 
600 
700 
500 
600 
450 
400 
600 
450 
500 
600 

8 

112 
8 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
13 
a 

13 
3 
5-
6 
6 

Kütüphane Memuru 
Tevzi Memuru 
Tashilıçi 

» 
Teksir Memuru 
Santralci 
Dağıtıcı 

» 
Ozalite! 
Baş-odacı 
Odacı 
Daktilo 
Be'kci 
Avukat 

» 
» 

Dosya ve Evrak Şefi 

Bölüm Madde 

12.000 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla vardıoncıları ücreti 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi 

Aded Üere: I D. Mem 

1 
1 
4 
4 
2 
4 
15 
2 
14 
1 
3 
2 
4 

600 
350 
600 
700 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
300 
500 
300 

1 250 
950 
800 
800 

6 Memur 

2 Avukat 
3 Personel 
4 » 
5 » 
6 Kütüpha 

1 Personel 
tahsilli) 

1 Rasatlar 

Tahsilli) 
7 Kütüpha 
•i Arşivci 
9 Daktilo 
6 » 

(S. Sayısı : 1166) 
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D. Memuriyetin nev'd Aded Maaş 

6 Y. Mülh., Müh. veya Fen Me
muru (Ih. Mev.) 

7 Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 

8 Yük. Müh., Müh. veya Fen 
mum 

9 Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Memuru 

10 Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Memuru 

13 Mamur 
7 Mütercim 
5 Şube Başmühendisi (Yük. 

Müh.) (İh. Mev.) 
8 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
9 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
10 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
11 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
12 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
10 Ressam 
12 » 
10 Mesul Muhasip 

1 

2 

5 

8 

10 
1 
1 

5 

10 

7 

24 

19 

4 
2 
1 
2 

950 

800 

700 

600 

500 
350 
800 

1 100 

700 

600 

500 

450 

400 
500 
400 
500 

10 
11 
6 

7 

8 

4 

_1 

4 

4 

6 

6 
7 

8 

9 
o 
>> 
4 

D. 

L-OETVELÎ 

Memuriyetin nev'ii Aded Maaş 

Veznedar 
» 

Sulama Mütehassısı (Y. Zira
at Müh.) 
Sulama Mütehassısı (V. Zira
at Müh.) 
Sulama Mütehassısı (Y. Zira
at Müh.) 
Tarım Müşaviri (Y. Ziraat 
Müh.) (İh. Mev.) 
İktisat Müşaviri (İh. Mev.) 
Fen Heyeti M d. (Y. Müh. İh. 
Mev.) 
Mak. Şb. Md. Y. Müh. veya 
Müh. (İh. Mev.) 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Memuru (İh. Mev.) 
Şube Müdürü 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Memuıru (İh. Mev.) 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Memuru (İh. Mev.) 
Ressam 
Bölge Müdürü (Y. Müh.) 
Bölge Müdürü (Y. Müh., 
Müh.) (İh. Mev.) 

1 
3 

1 

2 

2 

1 
1 

7 

1 

2 
i 

9 

10 
2 
1 

500 
450 

950 

800 

700 

! 250 
1 250 

1 250 

1 250 

950 
950 

800 

700 
600 

1 500 

1 250 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166; 

D. M 

5 Şube 
(İh. M 

6 Şube 
Müh. 

6 İşleti 
Müh. 

6 Yük. 
Memu 

7 Yük. 
Memu 

8 Yük. 
Memu 

9 Ressa 
10 » 
11 » 
12 » 

6 Sulam 
Ziraa 

7 Sulam 
Ziraa 

8 Sulam 
Ziraa 

5 Yük. 
Memu 

4 Tekn 
5 İşletm 

Müh. 
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B - CETVELİ 

1966 yılı \Genel Bütçe Kanununa bağlı \(R) işaretli cetveldeki formüller bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.520 Kasa (tazminatı : 

7398 sayılı Kanunla, DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıymet 
muhasebe müdür ve muavinleriyle mesul muhasiplerine ve tâyinleri Maliye Bakanlığınca yap 
sa tazminatı 12 520 nci maddeden ödenir. 
ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Tören giderleri ••':. 
DSİ tarafından inşa edilen ve edilecek olan tesislerin temel atma, açılış törenleriyle ilgili gide 

YATIRIM HARCAMALARI 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüt masrafları ve her 
den ödenir. 
MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
Makina, teçhizat alımları ^e büyük onarımları : 
Taşıt alımları : 
Taşıt laJlımlan : 
Trafik kazalariyle ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir. 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

Vasıfları itibariyle 4/10195 sayılı Kararname şümulüne (girmekle beraber aylıklı olarak istihdam 
görev yolukları bu bölümdeki teknik personel geçici görev yollukları tertiplerinden ödenir. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 

16.000 
16.730 

21.000 
21.114 

23J000 
23.111 
23.112 
23.612 

21.000 
22.000 
23.000 

file:///Genel
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237 sayılı Kanun (gereğince 1969 Malî Yılı iBütçesinden DSt Crenel Müdürlüğü için al 
Bölüm Madde 

23.000 23.112 
23.612 

Taşıt alımları 
Taşıt alımları 

Aded 
içme suyu 

Taşıtın cinsi Nerede kullanılaca 

345 
Tarım sektörü için 

» 
» 
» 
» 
»ı 
» 
>> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon tam yüklü, ağırlığı en az 9 000 
Kg. 'lık şasi kafein (4 X 2) 
Pick - Up (Şehir dışı) ( 4 X 2 ) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) (4 X 4) 

Arazi (binek (4 kişilik) ( 4 X 4 ) 
Arazi ambulans (4 X 4) 
Otobüs (40 kişilik) ( 4 X 2 ) 
Motosiklet (200 - 250 cc. lik) 
Bisiklet (Erkek için) 
Bot 

237 sayılı Kanun gereğince Köy İşleri Bakanlığı (Köy İçme Suyu) hizmetleri için al 
14 Kamyon tam yüklü, ağırlığı en az 12 000 

Kg. şasi kafein ( 6 X 2 ) 
Kamyon, tam yüklü ağırlığı en az 9 000 

Kg. şasi kabin (4 X 2) 
Arazi Pick - ü p (6 kişilik) ( 4 X 4 ) 
Pick - Up (Şehir dışı hizmetler için) 
(4 X 2) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) ( 4 X 4 ) 
Arazi kaptı -kaçt ı (Şehir dışı) ( 4 X 4 ) 
Kaptı - kaçtı (Şehir içi hizlmetler için) 
(4 X 2) 
Otobüs (40 kişilik) ( 4 X 2 ) 

Station Wag-on tenezüh §asi ( 4 X 2 ) 

50 
150 
300 
10 
5 
10 
100 
10 

14 

28 
28 

56 
14 
6 

Tarım sektörü için 

6 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 
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Adedi 

30 
1 
1 
4 

48 
1 

39 
1 
1 

25 
8 
1 

10 
14 

110 

Cinsi 

.Kaptıkaçtı Traveall 
Kaptıkaçtı Travelall 
Arazi Kaptıkaçtı 

I» 
Pick -up 

.Markası 

(4X4) 
(4X4) 
(4X4) 

(4X4) 

12 Pick-Up 
1 » 
1 ,» 
3 > 

79 Arazi Pick-Up 
1 » » 

16 » » 
80 » 

55 » » 
50 » » 
20 ;» :» 
7 » ı» 
4 » » 

(4X2) 

(4X4) 

Kayzer Jeep 
Williys 

International 
Ford 

;» 
Chevrolet 

;» 
Dodge 

Chevrolet 
International 

Dodge 
Commer 

:» 
Volkswagen 
Chevrolet 
Williys 

» 
Dodge 

International 
Kaıser «Jeep» 

» ,» 
Dodge 
Williys 

Satmalma 
tarihi 

1967 
1967 
1952 
1953 
1953 
1959 
1958 
1946 
1953 
1960 
1964 
1954 
1968 
1963 
1960 
1960 
1955 
1955 
1968 
1964 
1951 
1954 
1966 
1958 
1966 
1967 
1955 
1955 

Be 

1 

1 

3 

3 

3 
1 
2 
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Satmalmjâ 
Adedi Cinsi Markası tarihi Be 

•58 
28 
16 
18 

3 
38 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

10 

3 
8 
1 
1 
1 
6 
1 

Şahit Kar. Kamyon 
» » 
j» » 

» » 

Şahit Kor. 
» » 

Otobüs 
» 
» 
I» 
» 
» 
» 
» 
!» 
» 
» 
» 
» 

Arazi Binek 
» » 
» :» 

» 
,» 
» 

Kamyon 
» 

Arazi Kaptıkaçtı 
:» » 

Arazi Piek 
» » 

- Up 

(4X2) 
:» 
» 
» 

(4X2) 
:» 

(4X2) 
;» 
1» 

ı» 
» 
» 
» 
?» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X4) 
» 
ÎS> 

(4X4) 
» 

(4X4) 
» 

Bedford 
(» 

BMC 
Austin 

^Somoıa 
Bussing 
Ford 

» 
Chevrolet 
Dodge 
Comrûjer 
Austin 
Chevrolet 
Commer 
iBedford 
Bussing 

» 
Berlıet 
Blue - Bird 

Williys (CJ - 3A) 
Williys (CJ - 3B) 
Williys Hot. 
Wilüys (4X475) 
International (A -120) 
Williys (475-4WD) 
Dodge (C3-PW6) 

1967 
1968 
1968 
1964 

1953 
1960 
1946 
1958 
1957 
1967 
1955 
1951 
1955 
1953 
1956 
1956 
1960 
1955 
1968 

1953 
1954 
1952 
1953 
1958 
1954 
1955 

5 
2 
1 
1 

5 

2 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 



Satmalm^a 
Markası tarihi Bedeli T 

(4X4) 
(4X4) 
(4X4) 
(4X4) 
(4X4) 
(4X4) 
(4X ) 
(4X2) 
(4X2) 
(4X2) 
(4X2) 
(4X2) 
(4X4) 

Land Rover 
Villiys 

» 
» 

Chovrolet 
Villiys 
Dodge 
Austin 
Bussing 
Bedford 

,» 
Dodge 
Villiys 

1962 
1964 
1966 
1967 
1964 
1960 
1966 
1964 
1963 
1967 
1968 
1968 
1968 

1 254 00 
1 086 40 

705 50 
1 620 00 

440 00 
945 30 
423 00 

1 123 20 
1 161 37 

620 00 
1 372 00 

180 00 
240 00 

Derlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 1166) 

edi Cinsi 

38 Arazi Binek 
28 p» :» 
17 |» » 
15 Arazi Kaptıkaçtı 
11 Arazi Pikap 
23 » !» 

9 » » 
18 Sabit Kar. Kamyon 
8 i» i» ,» 

10 ,» t» p» 
14 |» i» » 
4 Pick - Up (Şehir içi) 
5 Arazi Pikap (3 kişilik) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 

1969 YILI 
Devlet Üretme Çiftlikleri G. 

Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütç 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /57 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 809/8768 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanl 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü 
Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman 
Başb 



co co co 
O» Ol 4i 

o o 
o o o 

to to 
CO t O ö ö o o o o 

Ci Ol 4 i 
ö 
o o> o o 
o o o o 

co to 
ö o ö b 

o-

o 
• 3 

«rt-

1 

O 
9 

S £ g 

| S"g 

e-t- go 
9 3. 

35 

-i 

3 

o 

O ^ W Kj 53 

tll^ı. 
2 2 3-3. 3, 2 

ıfr. 

p2 
î/2 

5? 

Ol 
~3 

ti 
co 

554 

288 569 
„ t o 

t Ö 4*> M 
O l O i O 
4i - Qo t o 
O l t O CO 
P OJ M 

00
5 

000
 

l—ı 4i 

° S 
o o ° S o o 

S 
O 402 

co 

i — l co -q 

o o o 

M 
to 
o o o 

to to Ol 
Ol Ol to 

to co o 
-1 o o 

co 
-5 
co -1 
-Cİ co co 

c-t-
tO 

t-1 
co Ol 
Oo 

Ol 756 

82
2 

287 

66
8 

to to oı 
Ol - 3 Oı 
rfi CO t-J 
Ol 4 i O 
H - ) M 

OJ Ol 

00
0 

00
0 

£ 050 

00
0 

co co 

059
 

00
0 

t^ 300 000 

4 i 

0 0 

CO 
t ö 
4 i 

124 

00
5 

£ 

00
0 

201 102 
284 201 

CO 847 521 

^ aklif J—!• 
CO 
es co 

Oı ' 4i 747 829 

M O 521 

Ol 
to 

Ol 
rfi 
Ol o o 

O 

05
6 

00
0 

co 
CO 250 

00
0 

4i 300 
00
0 

to 
co 
co 
o 
00 

Ol 
o 
o 

to 
to 
co 
00 
o 
00 

*} 

M 
00 
CO 
l-ı 
as o 

* - > • 

M 
H* 
CO 
H* 

co 
QS 
CO 

to o 
o o o 

H 1 

O 
co o 

to •fi 
4i 
Oi 
O 

Ol 
4i 
CO 
CO 

t-1 
to o 
o to o 

w 
§. 



_ 5 — 

1969 malî yılı katma bütçe kanun tasarısının mucip sebepleri 

Devlet t'Jretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 16 ncı mad 
mamının Döner Sermayenin yıllık safi gelirlerinden karşılanacağı» açıklanmış ise de Kalkınma Plân ve prog 
yapılması gereken masrafların döner sermaye kaynaklarından karşılanmasının imkânsızlığı •muvacehesinde Hazin 
kararı aştırıl mıştır. 

(A/2) Yatırım bütçesi dışında kalan cari ve transfer harcamaları: Döner sermayeden sağlanabilecek gelir i 
âzami tasarrufla, zaruri ve kanuni ihtiyaçlar nazara alınarak tesbit edilmiştir. 

1. Yıldan yıla genişliyen ve sözleşmeli çiftçilerle işbirliği halinde ekiliş sahası ve tohumluk tevzii iki mis 
rimize mukabil, Katma Bütçeye aksettirilen artış miktarı geçen yıla nazaran Cari Harcamalar toplamının anca 
bi cüzi bir miktardan ibaret olup tafsilâtı ilgili bölümlerde açıklandığı üzere bu artışın bir kısmı (D) cetveli 
retlerinin 250 liradan 350 liraya çıkarılmasından ve merkezdeki memurlara yapılmakta olan 1 liralık yemek 
dan ileri gelmektedir. 

2. 1969 yılı için Devlet Plânlama Teşkilâtının gösterdiği lüzum ve teşvik üzerine yatırım bütçemiz 55 000 
zineden yapılacak yardımla sağlanmıştır. 

(A/3) Transfer Harcamalarında görülen 670 lira noksanlık 34.620 nci maddeye ödenek konulnramasmdan 
•9 890 lira ilâve yapılmış olmasından ileri ^ei iri:tir. 

(A/ l ) İşaretli cetvelde cari harcamalar için 
(A/2) İşaretli cetvelde yatırım harcamaları için 
(A/3) İşaretli cetvelde transfer harcamaları için 

lira fazlasiyle cem'an 65 756 223 lira ödenek konulmuştur. 

Teklif edilen ödeneklerin bölüm ve madde itibariyle miktar ve mahiyetinin izahı aşağıdadır. 

(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 kadrodan 212 ade 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 

1968 ödeneği 1969 yılı teklifi 

10 402 985 10 468 324 
500 000 55 000 000 
288 569 287 899 

11 191 554 65 756 223 lira olmak 
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Bölüm Madde 

281 aded fiilî kadronun % 35 zammı ile birlikte tutarı 3 137 940 lira olup geçen yıldan 115 020 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Özel kanunu gereğince Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten bu tertibe aktarma, yapıl 
meleri yapılmakta olduğundan tertibin muhafazası ve yeteri kadar aktarılacak ödeneğin kay 
1 lira ödenek konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
(D) Cetvelinde yer alan kadrolara geçen yıla nazaran 3 aded i 750 lira, aylıklı Yüksek Mühend 
defter kayılçısı eklenmiş, .1 250 lira aylıklı 1 aded Teknisyen Veteriner kadrosu ile 2 aded T 
çıkarılarak, 1 adod 1 500 liralık Teknisyen Veteriner, üç aded Teknisyen Memur kadrosu ilâv 
gramının tahakkuku için kendi istihsalimizin iki misli fazlasını sözleşmeli çiftçiler vasıtaslyle eld 
rek vasıflı tohumluk haline getirip tekrar çiftçiye intikal ettirmek ica.hediyor. Bu maksatla şimdi 
İzmir (bölgesinde sözleşmeli tohuu'kı'k üretim ve dağıtım bürolarının açılması ve daimi .olarak faa 
olmuştur. Bu hüroların sevk \e idaresi için Yüksek Ziraat Mühendisine, Teknisyen ve deften* 
(D) cetvelinde yukarda arz edilen, değişiklikler yapılmıştır. 
İler ne kadar bu yıl ödeneği geçen yıla nazaran 178 200 'lira faizalık göstermekte Lsede 28 350 
misyonunda kadrolar üzerinde -yapılmış olan değişiklik sebebiyle ödeneğe1 ilâvesi gerekken imik t a 
Buna karşı (L) cetveline alman kadrolar sebebiyle 12.110 neu madde ile 115 020 liralık bir ta 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) Cetvelinde Bakanlar Kurulu karariyle alınacak kadrolar için geçen yılın aynı olarak bu mad 
lirası ek görevle istihdam edilecek 2 adod 1 250, 1 aded 950, 1 aded 800, 4 aded 700 ve 7 aded 
aıylığı karşılığıdır. 
2 517 lirası kuruluş Kanunumuzun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince* işletmelerde e;iftçile 
makinaiarı, hayvancılık, hâhçe, tarla ve sulama kurslarında görevlendirilecek i aded aylığı 700 li 
liradan 15 gün süreli, 1 aded ayığı 500 liradan 15 gün süre!i, 2 aded aylığı 800 liradan 15 gün 
15 gün süreli öğreticilerin ders ücretleri içindir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Kuruluş Kanunumuzun 8 nci maddesiyle 'sözleşmeli Avukat istihdamına cevaz verilmiş ise de hale 
Lüzumu halinde istihdam cihetine, gidilmek üzere tertibin muhafazası için geçen yıl okluğu gibi 

D. Ü. C. Gu. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 



Bölüm Madde 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve çiftliklerdeki memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammını "karşılam 
lira ödenek konulmuştuı: Doğum, ölüm ve kanuni şartları kaybetme gibi sebeplerle vukulbulac 
si mümkün olmadığından gecen yıl sarfiyatı ve 'ödemenin kanunen zorunluğu nazara alınarak g 
miştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Çocuğu olan memurlara 200 lira ödeme •yapılması 4598 sayılı Kanun muvacehesinde zorunlu o 
bilinmesi de mümkün bıılunmad1ğmdan 1967 yı<h sarfiyatı göz önünde tutularak geçen yılın 8 
lira ödenek konulmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
•Memurun ölümünde 2 aylık ve eşinin ölümünde l aylık mi'ktarında yardım yapılması 4598 sa 
yılı içerisinde vukua gelecek ölüm olayının şimdiden todbiti mümkün bulunamamış olduğundan 
binde 4 ü nisbetinde geçen yıl olduğu gÜbi J3 500 lira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 ve 7351 sayılı kanunlar gereğince hastalanacak memurların tedavi ve ölümleri halinde c 
olduğundan ne miktar hastanın ne kadar masrafla tedavilerinin yaptırılacağı ve ölüm vukuu 
1967 yılında yapılan masrafın 47 687 lira olduğu göz önüne alınarak 50 000 lira ödenek konulmu 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek olan Alparslan D. Ü. Çiftliği memurlarına 4178 sayılı Kanun gereğince verilec 
duğu gibi 1080 lira ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.1.10 ncu aylıklar ve 12.210 ncu ücret maddesine konulan ödeneğin % 6,0 u nisbetinde 554 56 
len Büyük Millet Meclisinde bulunan Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasına da 
tarın bir misli artırılması icabedecektir. 

TAZMİNATLAR : 

12.520 Kasa tazminatı : 
5434 ve 395 sayılı kanunlar gereğince ödenmekte olan kasa tazminatı için geçen yıl bütçesiy 
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yet etmemiş 42 500 lira da 12.110 ncıı maddeden aktarılmıştır. Bu durum göz önüne alınarak 196 
olunmuştur. 

12.590 özel kanunları gereğince verile jek diğer tazminatlar : 
Maaşlı veteriner kadroları eleman bulunmaması sebebiyle halen münhaldir. İşletmelerimize veter 
man bulunduğu takdirde tâyinleri yapılacak ve bunun neticesi olarak 883 sayılı Kanun gereğince 
pıldığı takdirde tazminatın münakale ile sağlanacak ödenekten tediye edilebiJimesi için tertibin m 
duğu gibi 1 lira ödenek 'konulmuştur. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR .-
12.610 Yabancı dil ikramiye : 

3656 sayılı Kanun gereğince yabancı dil öğrenen memurlara verilmesi gereken ikramiye için 
çen 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 old 
muştur. 

YOLLUKLAR : 

I - Yurt içi yollukları : 

Yönetim yollukları : 
12.811 Sürekli görev yollukları : 

1968 yılı bütçesinden 8 . 11 . 1968 tarihine kadar 48 842 lira ödeme yapılmıştır. Bir yıllık asg 
laşıldığından geçen yıl olduğu gibi 60 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tarım işlerinin yerinde görülmesi, teknik icaplara uygun şekilde yürütülmesi bilhassa son yıl 
larının yerine getirilip getirilmediğinin daimî kontrolü için yapılması gereken seyahatlerde m 
diğer işletmelere ve merkeze muvakkaten gönderilecek ve getirilecek elemanların yolluklarını 
3ira harcama yapıldığı nazara alınarak geçen yılın 75 000 lira ödeneği aynen muhafaza olunm 
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12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 
DENETİM YOLLUKLARI : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Teftiş Kurulu Başkanının 140 gün ve 6 müfettişin 365 gün itibariyle hesabedilen yolluk ve 
ğu gibi 112 425 lira ödenek konulmuştur. 

12.825 Devir - teftiş yolluğu : 
Genel müdür ve 4 genel müdür yardımcısının teftiş ve tetkik için işletmelere vâki olacak sey 
rini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira ödenek konulmuştur. 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılacak elem/anlarm yolluklarını karşılamak 
ödenek konulmuştur. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve idari seminerlere ve diğer dairelerde açılacak sem 
manların yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 35 000 lira ödenek 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftçiler için işletm 
bahçe, tarla ve sulama kurslarına markezden ve işletmelerden gönderilecek öğretici elemanl 
maddeye 1968 yılında konulan ödeneğin fazla olduğu sarfiyat seyrinden anlaşıldığından 2 
konulmuştur. 

DİĞER YOLLUKLAR : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Merkez ve işletme memurlarından hastalananların yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl 
muştur. 
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II - Yurt dışı yollukları j 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yoLuğu : 
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
13atı Almanya'ya gönderilmesi düşünülen 4 teknik elemanın gidiş ve dönüş yolluklariyle zaruri 
çen yıldan 5 000 lira fazlasiyle bilhesap 30 000 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıl ödeneği sa 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara iştirak zarureti hâsıl olduğu takdirde bu gide 
ğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Sulama tesisleri, hayvan bakım ve yetiştirilmesi ve sair işletmecilik faaliyetleri üzerinde yaba 
meler için gerekli masrafı karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konul 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

İdarenin yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere 1967 yılı sarfiyatının 26 214 lira oluşu gö 
konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
1967 yılı sarfiyatının 37 304 lira olduğu göz önüne alınarak 1968 yılından C 000 lira eksiği ile 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bilhassa hesap ve yazı makinalarma olan ihtiyacın giderilmesi ve mevcutlann onarılması için 1 
ödenek konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Teknik sahada elemanlarımnzm bilgilerini artırmak maksadiylc meslekî yayınlara abone olun 
hum hazırlama ve dağıtma konularının halka duyurulması ve öğretilmesi için bu maddeye geç 
nek konulmuştur. 1967 yılı sarfiyatı 8 740 liradır. 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
İdare binasının kalorifer, kömür Ve lodun ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 3 
yılı sarfiyatı 31 102 liradır. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Mevcut 31 müstahdem için 31 takım elbise, 14 palto, 31 çift ayakkabı, 2 tulum, 2 çizme be 
yıl olduğu gibi 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 

GENEL YÖNETİMLE İLGÎLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

İçme ve kullanma suyu için geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 1967 yı 
13.220 Temizlik giderleri : 

Temizlik malzeme ve gidenlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira ödenek k 
liradır. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
İdarenin aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira ödenek 
26 913 liradır. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yıl sarfiyat yapıldığı nazara alınarak tertibin muhafazası için bu maddeye 1 lira öden 

13.290 Diğer yönetim giderleri ': 
13.210 - 13.240 ncı maddelere girmiyen diğer yönetim giderleri için geçen yıldan 1 000 lira 
muştur. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira ödenek konulmuştur. 1967 yılı sar Fiyatı 21 48 
13.420 Telefon giderleri : 

Yazışına ile sonuçlanmasına tahammülü olmıyan birçok acele konularda işlet melerle mer 
rureti hâsıl olmaktadır. Bu maddeye geçen yıl olduğu 'gibi 45 000 lira ödenek konulmuştur. 
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TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

İdare elinde mevcut 1 aded hizmet otosu ile işletmelere devamlı seyahat yapılmaktadır. Çift 
uzun mesafe dolayısiyile işletme ımasrafları artmaktadır. Bu sebeple bir indirim yapılamamış 
ödenek konulmuştur. 1967 yılı sarfiyatı 9 865 liradır. 

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 öden 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 

Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek hare, resim,, vergi, dellil tesbiti, bilirki 
rafları karşılamak üzere bu mad leye geçen yıldan 5 000 lira eksiği (ile 10 000 lira ödenek konulm 
dır. 
GÜVENLIK GIDERLERI : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü mad leşinin gerektirdiği giderler : 
Adi geçen kanunun gerektirdiği giderleri lüzumu halinde ödenek münakalesi ile karşılamak ü 
yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanuna göre çıka ilan tüzük gereğince yapılacak masrafı karşı amak üzere d 
mak üzere tertibin muhafazası İçin geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.520 Burs giderleri : 

Ankara, Erzurum ve Ege fakültelerinde Genel Müdürlüğümüz hesabına burslu olai'ak okutulan 
ücretiyle diğer masrafları dçin beherine yılda 100 Lira hesabiyle 51 600 lira ödenek konulmuşt 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Teknik ve idari elemanların bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlük ile teşMlât arasınd 
idareye ait işleri çeşitli yönleriyle görüp tartışmak maksadiyle merkez ve işletmelerde yap 
kongre ve konferanslara iştirak için yapılacak masrafları karşılamak üzere bu maddeye geçe 
25 000 lira ödenek konulmuştur. 
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14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim için bir yıl süre Mc Batı Almanya'ya gönderileceği 12.871 nci maddede açıklan 
farkları 24 000, lisan kursu, iki tap ve sair ımasrafları 14 400 lira tedavi ve sair masrafları 1 
ğu gibi 40 000 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıl eleman gönderilmediğinden harcama yapılm 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
Tarım işleri giderleri : 

14.811 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince işletmelerde çiftçiler için açılacak 
ma kurslarına lüzumlu büro giderlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira öd 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
İşletmelerde açılacak kurslar sebebiyle yapılacak ulaştırma giderleri için geçen yıldan 1 000 lir 
muştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletmelerde açılacak kurslara tahsis edilecek araçların işletme ve onarım giderleri dçdn geçen 
ıkonulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
İşletmelerde açılacak kurslar için kiralama lüzumu hâsıl olduğu takdirde masrafı karşılamak 
ödenek konulmuştur. 

14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
İşletmelerde açılacak kurslarda görevlendirilecek öğretmen ve diğer elemanların iş tulumu v 
şılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 2 500 lira ödenek konulmuştur. 

14.816 Malzeme alım ve ve giderleri : 
14.811 nci maddede sözü edilen kurslara lüzumlu malzemenin alınması için geçen yıldan 10 
nek: konulmuştur. 

14.819 Diğer alımlar ve giderler : 
14.811 - 14.816 nci maddelere girmİyen diğer kurs giderleri için geçen yıldan 1 500 lira eksiği il 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
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ilkokullar giderleri : 
15.211 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince işletmelerimizde açılmış bulunan 13 aded ilo 
re 'geçen yıl olduğu gibi 4 000 l ira ödenek konulmuştur. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
işletmelerde açılmış olan ilkokul1 ar m. malzeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıldan 1 
konulmuştur. 

15.219 Diğer alım ve giderler : 
İşletmelerimizde açılmış olan ilkokulların 15.21 L - 15.216 ncı maddeleri dışında kalan diğer 
2 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.370 İç fuar ve sergi giderleri : 

Örnek çalışmalarımızın, yurt içi:ı;l" aoıltacak fuar ve sergilerde teşhiri için bu maddeye geçen y 
ödenek konulmuştur. 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
Çiftliklerimizde tarla günleri y ıpıl m ası gelenek haline gelmiştir. Maksat civar çiftçilerle dev 
ekim metodu ve ekipmanlar hakkında bilgi edinmelerini saklamaktır. Ayrıca ithal edilen y 
ve dağıtımiyle ilgili demostratif çalışmalar dolayısiyle bâzı masraflar yapmak ie ıbediyor. F 
sağlanan 10 000 lira tasarrufun 5 000 lirası bu maddeye eklenerek 15 000 lira ödenek konulm 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖR MN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri : 

Sözleşmeli çiftçilerle sık sik yapılan temaslar ve onların Genel Müdürlüğümüze yaptığı ziy 
ları artmıştır. 16.370 nci maddede yapılan tasarrufun 2 500 lirası bu maddeye ilâve edilerek 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez idare binası ile çiftliklerle mevcut 25 idare binası, 170 memur lojman, 9 selektör bin 
rülenlerin onarımlarını sağlamak üzere bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira eksiğiyle 1)0 00 
sarfiyatı 80 688 liradır. 
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16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel Müdünlükte mevcut su soğutma eihazlariyle buz dolabının bakım ve onarımı için geçen 
nulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının teklif, temennilerine uyularak 1969 yılı (A/2) yatırım bütçemi 
54 500 000 lira fazlasiyle 55 000 000 lira üzeninden tanzim olunmuştur. 
a) 4 300 000 lirası 21.000 nci etüt ve proje giderleri bölümüne ait olup; , 

Lira 

21.111 nci maddeye etüt ve proje giderleri için 
21.112 » » Teknik personel ücretleri için 
21.113 » » Teknik personel geçici görev yollukları için 
21.121 nci maddeye, damızlık hayvan ithal ve mubayaası için 
21.122 nci maddeye teknik personel ücretleri içim. 
21.123 ncü (maddeye teknik pers >nel geçici görev yollukları için 
ödenek konulmuştur. 

b) 39 650 000 lirası 22.000 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümüne aidolup 

Lira 

100 000 
175 000 
25 000 

3 800 000 
100 000 
i 00 000 

21.111 nci maddeye yapı tesis ve büyük onarım giderleri için 32 530 875 
22.ı 12 » » Teknik personel ücretleri için 1 732 500 
22.113 » » Teknik personel geçici görev yollukları için 86 625 
22.121 » » Ağaçlandırma giderleri için 800 000 
22.131 » » Arazi developmanı için 4 500 000 
ödenek konulmuştur. 
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c) 11 050 000 lirası 23.000 nci makimi teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümüne ait ol 
Lira 

23.111 ncd ımaddeye, makinıa ve teçhizat alımları ve büyük onaranları içdn 7 675 000 
23.112 » » taşıt alımları için 3 175 000 
23.113 » » teknik personel ücretleri için 100 000 
ödenek konulmuştur. 
d) Tasış alımları için 23.000 ncü bölümde yer alan ödenekten 23.612 nci maddeye hizmet otos 
esasen geçen yıl kabul edilmiş ve fakat alınması sağlanamamış olmasından ileri gelmiştir. Yatır 

HULÂSA OLARAK : 
Devlet Plânlama Teşkilâtında kabul ve tasdik edilmiş olan projeler icabı olarak 1969 yılında 
lira, ziraat alet ve makinaları ile arazi ıslâh makinaları ve diğer zirai ekipmanlar için 7 750 
diğer nakil vasıtaları) için 3 300 000 lira, bahçe kültürleri tesisi için 800 000 lira, damı 
için 4 000 000 lira, zirai inşaat ve tesisat için 34 650 000 lira olmak üzere 55 000 000 lira 
II - Transferler : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARE LERE ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre ödenecek aidat için geçen yıl olduğu gibi 5 0 
FONLARA KATILMA VE' ÖDEMELER : 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu : 
İdaremizce geçen yıllarda Hazineden yardım alınmaması ve kendi kaynağı ile bütçe giderl 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince gelir bütçesinin binde 1 i nis 
miktarda bu maddeye ödenek konularak Sivil Savunma Fonuna iştirak edilmekte idi. 
Bu yıl yatırımlar için Hazineden 55 000 000 lira yardım verileceğinden idaremiz Hazinede 
bütçeli daireler gibi mükellefiyet dışı kalmaktadır. Bu sebeple ve tertibin muhafazası 
nek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince sigorto fonu : 
6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ait 1 aded hizmet otosu iç 
olarak geçen yıl olduğu gibi 100 lira ödenek konulmuştur. 1969 Kalkınma programının taha 
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Bölüm Madde 

sinde yer alan 3 200 OOO liralık ödenekle sağlanacak taşıtların fona katılma ve sigor 
izahata göre kendi ödeneklerinden karşılanacaktır. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
12.110 ve 12.210 ncu maddelere konulmuş olan ödeneğin % 1 i nisbetinde hesabedilmişjtir. 
Geçen yıldan 631 lira fazladır. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Emekli olacaklara verilecek ikramiye için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 77 500 lira 
nek 1968 yılında emekli olanlara kifayet etmemiş 85 000 lira ek ödenek verilmesi için kanu 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Her yıl Emekli Sandığınca belirtilen nisbetlere göre bu maddeye ödenek konulmakta ise 
civarında kalmaktadır. 1969 yılı için Emekli Sandığınca henüz bir nisbet bildirilmemiş ol 
nen konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğ 
muştur. 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARD 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığı 
Merkez ve merkez atelyesi memurlarının öğle yemeklerine yardım maksadiyle memur ve 
kuruş hesabiyle 230 gün için hesabedilen 48 530 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıldan 9 
günde 100 kuruş hesabedilmesine mukabil bu yıl 125 kuruş üzerinden hesabedilmesinden 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.000 Geçen yıllar borçlan : 
Gerek mülga idarelerden gerekse idaremiz faaliyetlerinden doğan ve zamanaşımına uğra 
üzere geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira ödenek konulmuştur. 
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Bölüm Madde 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
Geçen yıl Ankara Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden idaremiz aleyhine verilen kararl 
durumda isek de karar idaremizce temyiz edilmiş olduğundan ne zaman kesinleşeceği 
hüküm kesinleştiği takdirde ilâmın infazının geciktirilmesi de icabettiğindcn gerektiği 
Bakanlığınca sağlanmak kaydiyle bu maddeye geçen yü olduğu gibi 1 lira ödenek konulm 

36.600 G-eriverilecek paralar : 
Katma bütçe gelirlerinden geriverilmesi iktiza eden paralar için geçen yıl olduğu gibi 4 
B — GELİR BÜTÇESİ : 

Bütçe kanun lâyihasının 2 nci maddesiyle ilgili bulunan (B) cetveli aşağıdaki hususla 
muştur. 
5433 sayılı Kuruluş Kanurranumuzun 16 ncı maddesinde «Katma bütçe giderlerinin tama 
lirlerinden karşılanacağı» yazdı olduğundan (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde tesbit edi 
karşılığının bu hükme istinaden döner sermayenin gelirlerinden karşılanması tabiî ise 
1969 Kalkınma Programının tahakkukunu için idaremiz katma bütçesinde yer alması uygun 
projesi tutarının Hazineden yapılacak yardımla karşılanması derpiş edilmiş olduğundan ve 
edilmesi mümkün bâzı gelirlerde mevcut bulunduğundan bu gelirlerin mahiyeti itibariyle 
muştur. 

61.000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HASILATI : 
61.110 Döner sermaye gelirleri : 

10 700 000 lira olarak döner sermaye gelirlerinden katma bütçeye tahsil edilmesi icabetmişti 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 

63.300 Çeşitli gelirler : 
Tahsil edilecek lojman kiraları ve teminatların irat kaydı gibi gelirler olarak 56 223 l 

72.000 ÖZEL GELİRLER : 

72.100 Hazine yardımı : 
(A/2) yatırım bütçemize tarım sektörü için konulmuş olan 55 000 000 liralık yatırı 
neden yapılacak yardım olarak 55 000 lira gelir konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1167) 



— 19 — 

Bölüm Madde 

C — CETVELİ : 

Bütçe kanun lâyihasının 3 ncü maddesiyle ilgili bulunan (C) cetveli Genel Muhasebe ve bütçe kanunla 
tirmek maksadiyle tanzim olunmuştur. 

D — CETVELİ : 
Bütçe kanunu tasarısının 4 ncü maddesiyle ilgili (D) cetveli 12.210 ncu maddeye ödeneği konulmuş 

kadrolarını ihtiva etmektedir. 
E— CETVELİ : 
Bütçe kanun tasarısının 4 ncü maddesinde adı geçen bu cetvel, Bakanlar Kurulu Kararı ile alınacak geçic 

nin 12.2-30 ncu maddeye konulan ödenekten karşılanacağını ve bu ödenekten geçen yıl Bakanlar Kurulund 
tedir. 

L — CtiTVELİ : 
Bütçe kanun tasarısının 5 nci maddesiyle ilgili olan bu cetvel 5433 sayılı Kuruluş Kamı ile kabul edilm 

yılında kullanılmasına lüzum görülmeyip mevkuf tutulanları, göstermektedir 12.110 ncu madde sebebiyle 
yılında yürürlüğe giren 5433 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan 493 aded maaşlı kadı-odan 212 adedinin 19G9 
rülmemişti]-. 

R _ CETVELİ • 
1969 yılında genel bütçe için uygulanacak formülün, idaremiz katma bütçesinde de uygulanması meşruha 
Ayrıca (A/2) yatırım bütçesinde yer alan yatırım giderlerinin hangi maddelerden karşılanacağının açı 
Esasen (A/ l ) ve (A/3) te yer alan ödeneklerin hangi hizmet ve hususlara harcanacağı mucip seb 

riyle açıkça izah olunmuştur. Alınacak taşıtların cins ve miktarı bu cetvelde gösterilmiştir. 
HULÂSA VE NETİCE : 
65 756 223 lira gider ve aynı miktar olarak tesbit edilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğ 

rısı ilişik cetvelleriyle birlikte arz ve takdim kılınmıştır. 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Katma bütçe tasarısı üzerindeki incelemelerden önce 
lik arz eden durumuna genel olarak değinmeyi gerekli bulmaktayım. 

I - Hizmetin fmahiyeti : 
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai karakter arz eden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdumuzda 

min çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle başta çeşitli hu 
mak üzere, her türlü damızlık hayvan, fidan ve fide yetiştirmekle ve bunları yetiştirenlerle işbirliği yapmakla 

Devlet Üretme Çiftlikleri Grenel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişili 
yeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi maksadiyle bu idareye 120 mi 

Döner sermaye bütçeleri işletmeler itibariyle yıllık olarak.tanzim edilip Tarım Bakanlığının onayı ile yürü 
Sayıştayea vize edilir. 

II - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü katma bütçesi : 
Katma bütçe esas itibariyle muayyen hizmetleri kapsamakta olup, bütçe tanziminde tamim ve emirlere u 

müştür. 
1969 yılı faaliyetleri için ( A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerle talebedilen ödenek miktarı toplam olarak 6 
1. Cari harcamalar : 
•a) Merkez ve işletmelerde teşkilât kanununa bağlı kadrolarla (D) cetvelleriyle alman hizmetli kadrolarına 

lira, 
Ib) Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri için 284 201 lira, 
c) Hizmet giderleri için 201 102 lira, 
d) Kurum giderleri için 11 000 lira, 
e) Çeşitli giderler için 124 500 lira ki, oem'an 10 468 324 liradır. 
2. Yatırım harcamaları : 
Etüt ve proje giderleri, damızlık hayvan mubayaası ve ithali teknik personel ücret ve yollukları için 4 3 

rım giderleri, teknik personel ücret ve yollukları için 39 650 000 lira, makina, teçhizat ve taşıt alımları v 
için 11 050 000 lira olmak üzere toplam olarak 55 000 000 lira Devlet Plânlama teşkilâtının talebi üzerine 
plân ve projelere uygun olarak istenmiştir. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 



— 21 — 

3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
a) Malî transferler için 5 101 lira, 
b) Sosyal transferler için 257 347 lira, 
e) Borç ödemeleri için 25 451 lira olmak üzere cem'an 287 899 liradır. 
Netice olarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı katma bütçe teklifi toplamı 65 756 223 

sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince 10 700 000 lirası döner sermayenin yıllık safi kârınd 
55 000 000 lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. 

III - Hizmetin gelişme seyri : 
A) Devlet Üretme Çiftlikleri; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar İdaresinin yerine 

bütçeli bir idare olup, bu idarelerin 1950 yılında devir ve tasfiyeleri sonunda 87 145 431 lira sermaye ile fa 
1952 - 1953 yıllarında Hazineye 15 000 000 lira, Atatürk Orman Çiftliğine 5159 sayılı Kanunla 1 000 000 lir 
kararname ile muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluk bedelinden 1968 yılı sonu itibariyle 8 737 905 lira Hazin 
karariyle Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne 4 000 000 lira ödemiş ve 1965 yılında da 15 000 000 liralık Haz 

Devlet Üretme Çiftlikleri ayrıca; 
4 000 000 lira ile T. Yapağı, Tiftik: A. Şirketine, 

200 000 » » Gıda ve ihtiyaç maddesine, 
3 092 500 » » Güney - Doğu Sanayii A. Ş. ne iştirak, 

etmiş ve bunların toplamı olan 7 292 500 lira tamamen ödenmiştir. 
Bunların haricinde Hazineye 5 785 079 lira değerinde gayrimenkul devretmiş olmasına rağmen ihtiyatlarla 

den varlıklarının (arazi kıymetleri devir tarihindeki kıymetler olmak üzere) 483 264 000 liraya ulaştığı görü 
rin varlığının bu değerin çok üstünde olduğu muhakkaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri elindeki 3 407 507 dekar araziden halen 2 750 776 dekarı kültüre alınmış olup 
telif bölgelerine serpilmiş durumdadır. Elde mevcut bu arazilerden âzami istifade bakımından İkinci Beş Yıllı 
ıslahı ve sulama konuları ele alınmış olup, bu hizmetleri lâyıkiyle yürütebilmesi için Topraksu ve Devlet Su 
yapılmaktadır. Halen sulanan 50 000 dekar arazinin sulama tesislerinin inkişafı ve su kaynaklarının bulunm 
rılarak 210 bin dekara ulaştırılması programlaştırılmıştır. 

B) Devlet Üretme Çiftliklerinin çeşitli hizmetlerinin seyri aşağıda gösterilmiştir. 
1. Hububat ve sanayi bitkileri : 
Birinci BF,Ş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilmiş ve İkinci Beş Yıllık Plânda da devam eden sertifik 

dur. Beş senede bir değişeceğine göre her yıl 400 000 ton tohumluğa ihtiyaç vardır. Devlet Üretme Çiftlikleri 
kânları yanında sözleşme ile bağlandığı çiftçilerle müştereken tohum üreticiliği yapmaktadır. 

Teşkilâtın ekilebilen arazi varlığı kendi ihtiyacı dışında 100 000 ton tohumu üretmeye müsaittir. Bu mik 
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ise de ihtiyacı tamamen karşılryamıyacaktır. Bu sebeple, kuruluş kanunu hükümlerine uyularak tohum üretim 
tir. 

İşbirliği sayâsinde 1967 - 1968 yılında bu hizmetin ifası için 1 639 çiftçi ile Orta - Anadolu ve sahil mmt 
yapılan sözleşme sonucu ekim yaptırılmış ve bu ekim hasad sonuna kadar Devlet Üretme Çiftlikleri personeli i 
rişli olan sahalardan 82 500 ton buğday alınmış bundan 75 600 ton tohumluk istihsali mümkün olmuştur. 

Bu tohumluklar sözleşme ahkâmına göre ofis baş alım fiyatından Orta - Anadolu için 10 kuruş, sahil mmtaka 
için 20 kuruş fazlasiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca açılan kredi ile Devlet Üretme çiftlikleri tara 
ilaçlamayı mütaakıp çiftçiye dağıtılmıştır. Tutar bedelleri ile de Ziraat Bankası kredisi kapatılmıştır. 

Gerek çiftlikler üretimi ve gerekse sözleşmeli çiftçilerden alman tohumluklarla 1968 Ekim yılı için 210 000 
humluklardan işletme ihtiyacı çıktıktan sonra 42 206 tonu 5254 sayılı Kanuna, göre tabiî âfetlerden zarar gören 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredisiyle çiftçilere dağıtılmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 400 000 ton tohumluğu elde etm 
işbirliğinin 1968 - 1969 yılında daha da artırmıştır. Şöyle ki; 

Orta - Anadolu çiftçileri ile 850 000 dekarlık ve sahil bölgelerinde 300 000 dekarlık sahada ekim yaptırmış 
ekimi sonuna kadar Devlet Üretme Çiftliklerinin teknik personelinin kontrolü altına alınmıştır. 

Bununla da tekniğin köylere girmiş olduğu kanaatine varmaktayım. Tarla sürümünü lüzumuna göre ikilem 
leşme ahkâmına göre de gübreli ekim yapılmasını «ağlıyarı ve hasad sonuna kadar tarlalarının müşahedesini de 
göre çeşitli haşere ve tarla zararlılarına karşı da kimyevi mücadele yaptırdığından çiftçinin dekardan aldığı mah 

Nitek;m gecen sene Devlet Üretme Çiftlıikleniylc tohumluk üreten çiftçi, diğer çiftçilere nazaran dekardan asg 
aldığı tesbit edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da 1968 - 1969 Ekim yılında plâna alman 1 150 000 dekarlık ekim için ihtiyaçtan çok 
caat sahipleri beyanlarında çiftliklerle yaptıkları ekimlerde dekardan daha fazla ve kaliteli mahsûl aldıklarını ile 

-Son beş yıl içinde tevzi edilen hububat tohumlukları (buğday ve arpa) aşağıda cetvelde gösterilmiştir. Bu 
'veçhile program çok kısa zamanda hedefine ulaşacaktır. 

Yılı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

tohumluğu 

7'5 327 
87 000 
100 257 
162 457 
198 000 
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2. Hay yarıcılık faaliyetleri : 
20 çiftlikte, çiftliklerin hususiyetine göre teşekkül etmiş hayvancılık şubelerinde muhitin isteklerine uy 

baş hayvanlar üretilmekte ve damızlık olarak muhit çiftçilerine ve yetiştiricilerine verilmektedir. 
(Devlet Üretme Çiftliklerinde 1968 yılı Kaşımayı sonuna kadar mevcut hayvanlarla istihsal ve tevzi edile 

gösterilmiştir. 
Mevcut hayvanın Üretilen mal ve madde 

Cinsi Adedi Kov'i Miktarı Oinsi 

Sığır 
Koyun 
K. Evcil hayv. 
Arı kovanı 

5 477 
70 313 
52 386 

599 

İnek sütü 3 459 243 Kg. Sığır 
Koyun » - 1 275 682 » Koyun 
Yapağı 115 898 » Yumurt 
Peynir 
Yumurta 4 281 944 Ad. Horoz [ 
Civciv 
Buzağı 
Kuzu 
Gübre 

3. Bağ ve bahçe çalışmaları : 
Çiftliklerin bağ - bahçe çalışmaları esas itibariyle 37 000 dekar arazide aşılı, aşısız meyva fidanı, bağ çu 

ne göre ayarlanmıştır. Çiftçi ihtiyacını karşılamak ve öğrencilik görevini yapmak üzere faaliyet gösteren 
lında dağıtılmak üzere 783 500 meyva fidanı, 1 500 000 çeşitli sebze fidesi ve 6 000 Kg. sebze tohumu istihs 
yıllık fidan dağıtımı aşağıya çıkarılmıştır. 

3 459 243 Kg. 
1 275 682 » 

115 898 » 
535 476 » 

4 281 944 Ad. 
580 489 » 

1 603 » 
34 765 » 
24 407 Ton 

Sığır 
Koyun 
Yumurt 
TavukJ 
Horoz i 
Civciv"] 

Yılı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Meyva fidanı 
Aded 

300 000 
214 500 
370 OOO 
289 369 
307 500 

Aşısız fidan 
Aded 

1 000 OOO 
628 000 
850 000 
178 OOO 
1152 (600 

Fıstık 
Aded 

550 000 
600 000 

Asm a içubuğu 
Aded 

'500 000 
741 OOO 
466 000 
426 000 
476 000 

Toplam 
Aded 

1 800 OOO 
1 538 500 
1 686 OOO 
1 444 096 
1 536 100 

Kıraç arazideki çiftliklerde kıraç ağaçlandırma faaliyetine devam edilmiş ve örnek olmak üzere 17 000 
mıştır. 
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4. Makina durumu : 
Kültür altındaki arazinin işletilmesi, ekimi, hasadı ve elde edilen mahsulün tohumluğa elverişli hale getir 

işlerinin fena hava şartlarına mâruz bırakılmadan vaktinde ve süratle başarılması büyük bir makina gücüne 
Maksadın tahakkuku, bu makinalarm daima çalışır vaziyette bulundurulması, revizyonlarınım ızamanında yap 

yerine yenilerinin alınmasıyla mümkün bulunmaktadır. 
Her türlü ziraat alet ve makinalariyle taşıtlar döner sermaye bütçelerine konulan /ödeneklerle sağlanmakta 

ve revizyonları ve ıgerekli yedek parça imal ve ikmâli için çiftlikler dışında ayrıca Ankara'da bir merkez 
maktadır. 

Halen çiftlikler bünyesinde 15 000 000 lira değerinde !505 traktör, 13 000 O00 lira değerinde '272 biçer -
382 nakil vasıtası ve çeşitli tarım aletleri, arazi ıslâhı, yol ve derin kuyu makinaları vardır. 

Ayrıca sulu ziraat sahalarının genişletilmesi, hayvancılığın inkişafını hedef alan programın gelişmesi için 
ziraat âlet ve makinaları yanında kuru ziraat sahalarında arazi hazırlama ve kuruda ekip intacı sağlanan ekim 
çeşitli arazi işleme makinaları kullanılmaktadır. 

IV - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü yatırımları : 
1. 1968 yılı döner sermaye yatırımları : 
Devlet Üretme Çiftlikleri öenel Müdürlüğü 1968 yılı yatırımları için 40 368 000 lira tutarında 56 projeyi 

lığının tetkik ve Yüksek Plânlama Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Ancak yıl içinde yapılmas 
döner sermayeden sağlanan efe finansmanla ayrı projeler dâhilinde 9 800 000 liralık ek tahsisat alınarak yat 
karılmıştır. 
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Projelerin mahiyeti ve Eylül ayı sonu itibariyle sarfiyatları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
(1 000 Türk lirası olarak) 

Nakit Nakit 
Proje Proje Sarfiyat Harcama 

Yatırımın mahiyeti Adedi Tutarı Miktarı % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Arazi ıslahı sulama 
Bağ - bahçe 
Ziraat inşaat ve tesisat 
Ziraat âlet ve makina 
Motorlu taşıt 
Damıızlık hayvan 
Sözleşmeli tohumluk 

18 
13 
20 
1 
1 
1 
1 

17 615 
1 038 

15 560 
9 915 
3 380 
2 000 

660 

50 168 

15 439 
472 

4 893 
9 900 
3 380 
2 000 

660 

26 664 

30,87 
45,57 
31,50 

100 
100 
100 
100 

53,14 

1968 yılı yatırımları /ortalama nakit sarfiyatı % 53,14 lolup fizikî gerçekleşme % 80 civarında olduğu gör 
düşüklükleri emanet inşaat komisyonları tarafın rlan hizmetlerin muhasebelendirilmesindeki gecik meler,ihale 
gecikmesinden devre harcamalarında gösterilmeyi sinden ileri gelmektedir. Arazi ıslahı, elektrik, su yeraltı s 
likle DSt ve iller Bankası tarafından yürütüldüğü için ödemeler yıl sonlarına yakın yapıldığından buralar 

Yıl sonu itibariyle nakit sarfiyatım % 100 e yaklaşacağı tahmin edilmiştir. 

1969 yılı Genel Müdürlük yatırımları için devamlılık arz eden ve (görevleriyle ilgili üç anaproje hazırla 
ğınca tetkik ve kabul edilmiştir. 

1. Tohumluk geliştirilmesi ve tevziî projesi: 
2. Hayvancılığın ıslâhı ve geliştirilmesi projesi: 
3. Bahçe kültürleri geliştirme projesi : 

Bu üç projenin (1969 - 1972 dört yıllık) makit tutarları 351 933 000 lira olup 1969 dilimi döner sermaye 
lira teklif edilmiş ve Yüksek Plânlama Kurulundan geçmiştir. 

Bu üç projenin gerektirdiği yatırımların döner sermayeye aidolanlarmm tutarları ve yatırımın mahiyeti 
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Projenin adı 

Arazi developmanı 
Ziraat âlet malkina arazi ıslah /ve sair ma-
kinalar 
Taşıtlar 
(Bahçe kültürleri 
Damızlık ve besi hayvanı satınalınması 
Çayır mera hayvan yemi bitkileri 
Zirai inşaat ve tesisat 

(J 000 Tl.) 
Projenin tutarı 

20 5% 

11 885 
1 840 

(52 
19 050 

1 000 
7 711 

Genel toplam 62 134 
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19G9 yılı yatırımları evvelki yıllara nazaran proje lıazırlıkları bakımından dalıa ileri 
V - Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. 1968 yılı Katma Bütçesiyle: 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Transfer harcamaları toplamı 

Genel Toplam 

Bütçe 
' 
9 

10 

10 

ile 
rerilen 

737 
290 
22'5 
12 
137 

402 

16 
240 
25 

238 

691 

733 
700 
552 
000 
000 

985 

292 
820 
451 

589 

554 

Ödeme 
emrine 
bağlanan 

7 391 912 
261 630 

90 195 
5 000 

40 800 

7 789 537 

16 292 
245 82;; 

13 086 

275 204 

8 064 741 

10 691 554 lira ödeneğe mukabil 8 064 741 lira masraf yapılmıştır. 
Malî yıl sonuna 'kadar yapılacak sarfiyat göz önüne alınacak olursa idarenin cari harcamalara ai't (A/ l ) v 

retli cetvelde c/c 20 civarında bir 'tasarruf sağlanacağı miişalhede olunmuştur. 
(A/2) İşaretli yatırım 'bütçesindeki 500 OOÜ liranın 400 000 lirası yapı, tesis ve büyük onarımlara aidolup 

atı ile döner sermayeden çelik hangar mubayaasına sarf edilmiş, J00 00!) lirası 'taşıt alımına a;dolup taşıt alı 
le yatırım harcamaları da % 62 civarında tahakkuk ettirilmiştir. 

2. İdarenin 493 maaşlı kadrosu mevcuttur. Bunun 214 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 279 'kadr 
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di münhal, 190 adedi -doludur. Münhal olan ve (L) cetveline alman bu kadrolara mukaibil (D) cetvelleriyle ist 
metlerin yürütülmesine 'çalışılmaktadır. 

VI - 1969 yılı bütçesiyle ilgili teklifler : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 malî yılı katma bütçe giderleri (A/ l ) Cari harcamalar ile (A 

camaları kısımlarındaki giderlerin tesbi!tinde geçen yıldan fazla olmaması hakkındaki prensip kararma bağlı kalın 
retli cetvellerle toplam olarak '65 756 228 liralık ödenek talebolunduğu anlaşılmıştır. 

1. — Cari harcamalar : 
1968 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari harcamalar karşılığı 10 402 9S5 liraya, mukabil 1.969 yılı 

nek 10 468 324 lira olup falmlık 65 339 liradır. 
.a) Personel giderleri : Bölüm 12.000 
212 aded memur kadrosu (L) cetveline alınmış ve 2 Sİ kadro tutarı % 35 zammı ile birlikte aylıklar maddesine 
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde geçen yıl 439 elemana karşılık bu yıl 448 eleman mevcuttur. Kadro aylıkların 

ğişiklikler sebebiyle -geçen yılın ücretler ödeneğinden 178 200 lira fazlasiyle 5 393 790 lira ödenek konulmuştur. 
12.370 nci Emekli kesenekleri karşılığı maddesine fazla olarak 4 108 lira hesalbedilerek konul muş t ur. 
1968 yılı ödeneklerinin kifayet etmemesi sebebiyle 12.871 nci Staj ve öğrenim yolluğu maddesine 5 000 lira 
ıb) Yönetim 'giderleri : Bölüm 13.000 
Bu holümün 'geçen yıl ödeneği 290 700 liraya mukabil 1969 yılı için 284 20.1 lira ödenek konulmuştur. 6 499 

ödeneklerin ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 
c) Hizmet giderleri : Bölüm 14.000 
Bu bölüme geçen yıldan. 24 450 lira eksiğiyle 201 102 lira ödenek konulmuştur. 
d)1 Kurum giderleri : Bölüm 15.000 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin, (f) fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan ilkokulların gid 

1 000 lira eksiğiyle 11 000 lira ödenek konulmuştur. 
e) Çeşitli giderler : Bölüm 16.000 
Bu bölüme geçen yıldan 12 500 lira eksiğiyle 124 500 lira ödenek konulmuştur. 
2. — Yatırım harcamaları : 
1968 yılında 22.111 nci madde ile yapı, tesis ve büyük onarını giderleri için verilmiş olan 400 000 lira ve bir h 

deye konulan 100 000 liraki cem'an 500 000 liraya, mukabil Devlet Plânlama Teşkilâtmın talep ve tavsiyelerine 
mından karşılanmak üzere bu yıl bütçesine; 

a) Etüt ve proje giderleri, mubayaa ve ithal edilecek damızlık hayvan ıbedelleri, teknik personel ücret ve ha 
4 300 000 lira, 
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b) Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için 22.000 nci bölüme 39 650 000 lira, 
c) Malana, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları ve 1 aded hizmet otosu alımı için 23.000 nci bölüme 11 050 

55 000 000 lira ödenek konulmuştur. 
(A/2) Yatırım harcamaları için istenen ödenek Devlet Plânlama Teşkilâtınca onaylaman projelere uygun olar 
3. — Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı (A/8) işaretli cetvelde geçen yıl meveudolan 288 569 liraya mukabil bu yıl 670 lira eksiğiyle 287 899 
a)' Malî transferler: Bölüm 34.000 
Bu. bölüme geçen yıl ödeneğinden 11 191 lira eksiği ile 5 101 lira ödenek konulmuştur. 
:b> Sosyal transferler : Bölüm 35.000 
35.210 ncu % 1 ek karşılıklar maddesine 631 lira, 35.710 ncu maddesine de 9 890 lira fa7,ta olmak üzere geçen 

257 347 lira ödenek konulmuştur. 
e) Borç ödemeleri : Bölüm 36.000 
'36.400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesine geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. İdare aleyhine aç 

leştiği takdirde bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 
4. — Gelir Bütçesi : 
5433 sayılı Kanunun 16 nci 'maddesi Katma Bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin ylıllık safi gelirin 

maktadır. Katma Bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler 'bilfarz Katma Bütçeye ait lojmanlardan eld 
ğundan; 

Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 nci Çeşitli gelirler bölümünden 56 223 lira gelir sağlanacağı 
karşılıyacalı 10 700 000 lira madde hükmüne uyularak 61 000 nci bölüme, Yatırım harcamalarını karşılayacak 5 
yardımı 'bölümüne gelir konulmuştur. Bu suretle 65 756 223 lira gelir tahmin edilerek giderlerle denkleştirilmişti 

Teklif ve temenniler : 
1. Geçen yıllar bütçelerinin tetkiki vesilesiyle raportör arkadaşlarımın da isabetle işaret etmiş oldukları üzere; 

olan 5433 sayılı kuruluş Kanunu bugünkü ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 
a)1 Filhakika adı geçen kanunda derpiş edilmemiş almasına rağmen idare 'bünyesinde günün ihtiyaç ve zaruret 

Muavinleri adedine iki ilâve yapılmış ve 
Plân'laima ve Ekonomik Araştırma Müdürlüğü, 
Yapım ve Balkım Şubesi Müdürlüğü, 
Kültür Teknik Şulbesi Müdürlüğü, 
Eğitim ve Tanıtma İşleri Müdürlüğü, 
Sözleşmeli Tohumluk Dairesi Müdürlüğü. 
Gibi daire ve şubelerin kurulmuş ve istihdamların yapılmış olduğu görülmüştür. 
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b) Her ne kadar 5433 sayılı Kanunla 1950 yı'mda verilmiş olan 120 milyon liralık itibari bir döner sermaye 
liyen hizmetlerin icaplarından olarak temini zaruri bulunan ziraa't makina, alet ve ekipmanlariyle geniş mikya 
ma ve 'tohum, temizleme tesisleri bedellerini ve beşer yıllık Kalkınma Plânlariyle derpiş edilegelmekte olan diğ 
durumda değildir. 

e) Yukarda arz edilen 'Sebeplerle idarenin kısa bir zamanda statüsünde bir değişikliğe gitmesi lüzumlu gör 
Nitekim evvelce yapılmış olan temennilere uyularak «Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu» adiyle bir kanun ta 

şebbüsleri Reorganizasyon Kurulunca da uygun görülmüş olmasına rağmen bu tasarı henüz kuvveden fiile çıkarıl 
nunlaştırılmasının sağlanması gerekir. 

2. Bu raporun 4 ncü sayfasında açıklandığı ü::ore, 850 000 dekarı Orta - Anadolu çiftliklerinde yerli ve y 
karı da saftı il bölgelerinde Meksika dan ithal edilen tohumluklarla olmak üzere cem'an l 150 000 dekarlık sahad 
luk istihsal etmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri ı teknik personelinin kontrolü altında, ekim yaptırılmıştır. A 
likleri ekim sahaları kadar Ibir ekimin de yurdun çeşitli mıntakalarmda ektirilmiş olmasına karşılık Devlet Üre 
da her hangi ibir değişme olmadığı igifbi makina, alet, personel 've maddi yönden de takviye edilmedikleri müşahed 
olan bu sahaların istihsale kadar olan safhalarının takip ve kontrolü yanında hasa d, harman, alım, muhafaza, toh 
him işler bundan sonra ortaya çıkmış olacaktır. Şöyleki; 

Devlet Üretme Çiftliklerinden çok uzak bulunan yerlerde ekinli yapılmış ;bu 'tohumlukların hasadını müteakip 
pılacak ve temizlenip paketleme ve tevziatı da. yine mahallerinde ifa edilecektir. 

Bu ••tohumlukların her ne kadar mubayaaları için T. C. Ziraat Bankası kredisinden faydalanılmakta ise de; 
kontrolü için eleman noksanlığı, alınacak tohumlukların depo edilmelerine elverişli yer temini, .'bunların temizlenm 
1970 yıllarında dağıtılması mukarrer 320 000 ton tohumluğun maniplâsyon masraflarını karşılıyacak para imkâ 

Bu duruma göre DeVlet Üretme Çiftliklerince 1968 - 1969 ekim yılı içinde programlarını tahakkuk H tirebiime 
ması ve alet, makina ve ekipman bakımından'teçhiz edilmesi, 'bunların yapıl albüm esi için de para yö-n ünden takv 

Tohum üretim, ve dağıtım hizmetlerine Meksika'dan getirilmiş 1967 güzlüğü olarak ekilen ve .bilhassa Üretme Ç 
ları ekimlerden, elde edilen dereceli ve bilâhara alınan iyi kaliteli Meksika menşeli buğdaylardan hazırlamış old 
şağı Ege, Marmara mmtakası tohumluk ihtiyaçları karı ula ırmakla kalnıa'mış mmta'kayı erken yetişen yüksek verim 
senelerde Oeylânpmar'dan hu mıntakalara yapılan ve çok pahalıya mal elan tohumluk tahsisleri de önlenmiş hu 
olarak yürütmek zarureti Olduğu sonucuna varan Geni! Müdürlük Adana ve İzmir'de adı geçen hizmetleri yürü 
'bürolar kurmuş bulunmaktadır. 19'69 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri sözleşmeli çiftçilerden 220 000 ton ve kim 
üzere 320 bin ton tohumluk hazırlamayı progra [ulaştırmıştır. Bunun için de yalnız sözleşmeli çiftçilerden sahn 
rini ödemek üzere Mayıs ayından başlamak üzere 220 milyon lira kredi talebinde bulunmuştur. 

Yaptığım tetkikler neticesinde şu kanaate varmış bulunuyorum. Devlet Üretme Çiftlikleri (İenel Müdürlüğü 
hizmetin gayesine ulaşmasını temin edebilmek gücüne sahip bulunmaktadır. 
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Ancak, -bir kısım dar boğazların giderilmesi zaruridir. Aksi halde hizmetin Genel Müdürlüğün kusuru olm 
tedir. Bunlar da iki noktada toplanmaktadır. 

1. Kredi konusunun zamanında ve yeteri kadar temini, 
2. İstihsal edilen ve hazırlanan tohumlukların tevzilerin'in 'bekletilmeden yapılması, 
1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 120 milyon nominal sermaiye ile yürütülen Katma Bütçeli bir 

hizmetler için 'bir miktar tahsisat ayırabilmekte bu da ancak alman tohumluğun hazırlanması için zaruri bulunan 
karşılamaktadır. Mukavele gereğince çiftçinin mahsulünü satmaldığında kendi kaynakları kâfi gelmediği için -ban 
Bir yıl evvelinden programlaştırılmış olmasına rağmen plasman kifayetsizliği ileri sürülmek -suretiyle iki yıllık 
lanılması mümkün olamamış program da aksamıştıi'. 

2. Kredinin hiç aksamadığmı kabul etsek dahi dağıtım için hazırlanan program tahakkuk etmediği takdirde to 
dır. Elde kalan bu tohumlukların adı geçen mmtakalarda muhafazası çok >güç ve pahalı olması ilâçlı olduğu için 
ve iklim şartları itibariyle ambar haşerelerinden zarar görmeleri sonucu Genel Müdürlüğün zararım mucibolmak 

Bu iki hususun halledilmesi ve bu gibi hallerde Genel Müdürlüğün bu hizmetlerinden doğacak zararlarının k 
Ancak Genel Müdürlük bu hususlar garantiye alındığı takdirde hizmeti aksatmadan yürütebilecektir. 

NETİCE OLARAK : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelir ve 'gider bakımından biri birine denk olan 1969 yılı Katm 

karda arz edilen teklif ve temennilerle Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygı ile arz olunur. 

D. Ü 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 



— 32 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/572 
Karar No. : 151 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup bilâhara komisyonumuza havale edilen 
dürlüğü 1909 yılı Bütçe kanunu tasarısı), Tarım Bakanı, Kurum Grenel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilci 
rüşüldü ; 

(Söz konusu Genel Müdürlüğün, 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile takdim olunan rakamları sırasiyle şöyle 
(A/ l ) cari harcamalar 10 468 324, (A/2) yatırım harcamaları 55 000 000, (A/3) sermaye teşkili ve transfe 

toplamı 65 756 223 lira, gelir bütçesi rakamları toplamı da buna paralel olarak, 65 756 223 liradır. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesini ve Kurumun faaliyetlerini incelemekle g 

törlerimizin hazırlamış oldukları rapor muhteviyatı mufassal olarak sayın üyelerimizin ıttılaına sunulmuş 
1968 - 1969 Bütçe gider ve gelir rakamları arasındaki artış ve azalışların nedenleri izah edilerek, 
1 . 3 . 1950 tarih ve 5433 sayılı Kanun ile kurulmuş, tüzelkişiliği haiz katma bütçeli ve döner sermay 

lüğün, bütçe tanziminde, tasarrufa âzami derecede riayet edildiği, 
Örneğin, 
Bu yılki bütçede, cari harcamalarda 65 339 lira bir artış görülmekte bu artışın nedeninin de, perso 

selmelerden ötürü olduğu, 
Yatırım harcamalarındaki 54 500 000 liralık artışın, Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul ve onaylanm 

maye teşkili ve transfer harcamalarında ise her hangi bir ödenek artışı olmayıp 670 lira eksiklik görülme 
Söz alan sayın üyeler gerek bütçe rakamları ve{ gerekse Genel Müdürlüğün yıllık faaliyetleri hakkınd 

lamışlar, 
Bakan ve Genel Müdür bu hususlarda geniş bilgi vermiş, sorular cevaplandırılmış ve mütaakiben madd 
1, 2, 3 ncü maddeler bağlı cetvelleriyle tasarıdaki şekliyle aynen, 
4 ncü madde, maddeye bağlı (D) cetvelindeki 3 ncü derece İ 250 lira ücretli 4 aded teknisyen kadros 

tirilmiş, 
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5, 6, 7, 8, ve 9 ncu maddeler ve bağlı cetvelleri tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Şahin 

Sinop 
H. îşgüzar 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Balıkesiir 
C. İnhaya 

Eskişehir 
M. I. Angı Söz 

imzada bulunamadı 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Balıkesiir 
F. îslimyeli 

Giresun 
hakkım mahfuzdur. 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Ordu 

S. Pehlivanoğlu 

Balıkesir 
S. Koç 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
R. Soy er 

Tralbzon 
E. Dikmem, 

Ankar 
0. Er 

Bolu 
Muhalif 
K. De 

istanb 
N. Ber 

Manis 
0. Karaosm 

Rize 
E. Y. A 

Trabzo 
Ö. L. Ho 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . Yeşilyurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet oretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu 
tasarım 

M*Dr>j 1. — .»Jovîet h.o^ne Cif ll<'deri Genel Müdürlüğünün 
C"1/ "iw-ı . .ıhları i-'.ı (A 1) i r ^ ' ^ l ' cetvelde gösterildiği üzere 
(10 Clo l.?/) î i / ı y\\ı ar lv> -en ^ k „ı > i*ı .; \ 2) işaretli cetvelde gös-
w / . " u , " *. (35 '.' J f'"»',) ]h\h, i .eni"1 yo teşkili ve transfer harcamaları 
ioiı« -ıj ('• «">) ."^IJVU4I «'fi-^eide gonlo_vdigi üzere (287 899) lira ki, top
lam olara1: ^Z"» ^50 9,?l) li. ' 3J.* u \ v u'i'nır^.Jı-

I , 7 ' " V l ] °. — T ' -^ ; i Tk.rcf-.ı-'ie i? " , ' \ W CJ^ncl Müdürlüğünün ge
lirlere', baj-h ('!) İG'ir,1 ' ccı,» 1de görleı-ildiğ' Lızere (65 758 223) lira 
ola: k ı ^ ' v i ' dil v','x. 

[.LY'jThl 3. — JL&WM örcLtîc D. ikleri f-^ıc.l Müdür&iğünce 106D 
bü'"') -. <'-îda elde <"ı'v." «-k «]jlir çeşitlerine*.-^ her birinin dayandığı 
hük.V il 'V, o-jSh (C) i,ai"îtll cetvelde >\stei\: , '^tir. Bu cetv-dde ya-
afı g. I rV La 'h ve ' i* ' f ' ı . e _,(V?? Vtl e yıknda da devam olunur. 

J5 - T J 1 i. — ivo.i;., üıuLiiie C< L^'eri ıVnel Müdürlüğünün 
30 . C . 1 «ÎC tarl m * oG5.̂  ,', yi]] :v «̂ ^ ±ı 10 ••ıca maddesine giren 
hJ: ..Vii3*0ne ait k/ulrc\ r, jr^b (i?) \./<"at'i c" .vU&e gösterilmiştir. 

8656 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Büt
çe kanunu tasarısı İle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDİ! 5. — Devlet Ürotma Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu baklandaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
1, 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütç 

.liİİTOH KARMA KOMİS 

vlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdü 

MADDE 1, — 'Tasarının 1 nci 

MADDE 2, — 'Tasarının 2 nci 

HADDE 3. - — Tiisa-nnm 3 neü 

MABBE 4, — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

(S. Sayısı : 1167) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki Ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına, aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, 

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 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel S. Öztürk H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan 1. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Türkel V. Â. Özkan N. Menteşe 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve T. Bakanı 
M. Turgut E. Sezgin N. Kür şad 

D. Ü. Ç. Gn. Mel. Bütçesi 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 3 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

Devlet Bakanı Devlet B 
K. Ocak 8. T. 3Iü 

Maliye Bakanı Millî Eğitim 
C. Bilgehan î. Ert 

Tarım Bakanı Ulaştırma 
B. Bağdaş S. Bi 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

(S. Sayısı : 1167) 
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( A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Bölüm topiaıaı Ma 

Lira Li 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 9 737 733 9 

AYLIKLAR Kesim toplamı 3 252 961 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardınu 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

3 252 960 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

1 

5 353 108 

5 215 590 
137 517 

1 
683 035 

60 000 
8 000 

13 500 
50 000 
1 080 

550 455 

3 137 941 

3 137 940 

5 531 

5 393 
137 

684 

60 
5 
13 
50 
1 

554 

308 

790 
51.7 
1 

143 

000 
000 
500 
000 
080 
563 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 



— 37 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 85 001 127 501 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen tazminat

lar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

85 000 

4 200 

359 427 

60 000 
75 000 

1 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Devir - teftiş yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi 

112 
15 

5 
35 
10 

425 
000 

000 
000 
000 

127 500 

1 

1 

4 200 

362 427 

60 000 
75 000 

12 
15 

5 
35 
8 

425 
000 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bolüm 
Lira 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı 317 426) 

II - Yurt dışı yolluk-arı 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yorJuğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 45 001) 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

7 000 

25 000 
5 000 

!0 000 

159 700 

0,rr 

45 
25 
.l'J 

13 
I 

500 
000 
000 

500 
200 
500 

290 700 

7 000 

30 000 
5 000 

!0 000 

- — 
27 
40 
25 
i() 
37 
) ;"> 
! 

-
500 
000 
000 
000 
500 
200 
500 

154 700 
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BJüm Madde Ödeneğin eesidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Li 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA Gİ 
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve on?.rma giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

50 000 

.10 
6 
30 

• •> 
-> 

000 
000 
000 
500 
500 

70 000 

25 000 
41 000 

İL 000 

48 501 

70 000 

25 000 
45 000 

11 000 

10 000 
6 000 
30 000 

1 
2 500 

20 000 

5 000 
15 000 

225 552 

15 000 

5 000 
10 000 

2 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

GÜVENLÎK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 123 550 

14.520 
14.540 
14.550 

14.811 
14.812 
14.813 
14.814 
14.815 
14.816 
14.819 

Burs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

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 

53 550 
30 000 
40 000 

82 000 

8 000 
3 000 
4 500 

500 
2 500 

60 000 
3 500 

116 600 

69 500 

51 600 
25 000 
40 000 

8 000 
2 000 
4 500 

500 
2 500 

50 000 
2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

İLKOKULLAR GİDERLERİ 
15.211 Büro giderleri 
15.216 Malzeme alım ve giderleri 
15.219 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç 'fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12 000 

12 000 

4 000 
C 000 
2 000 

30 000 

20 000 
10 000 

137 

... .j 

000 

11 000 

4 000 
5 000 
2 000 

25 000 

10 000 
15 000 

1 

5 000 

102 000 

100 000 
2 000 

7 500 

92 000 

90 000 
2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

9 787 733 
290 700 
225 552 
12 000 

137 000 

10 402 985 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

10 



— 43 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Maddî 

21.000 

22.000 

23.000 

21.111 
21.112 
21.113 
21.121 
21.122 
21.123 

22.111 
22.112 
22.113 
22.121 
22.131 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplam; 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
.Damızlık hayvan mubayaa ve ithali 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Ağaçlandırma giderleri 
Arazi developmanı giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

400 000 

400 000 

400 000 

100 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

4 300 000 

100 000 
175 000 
25 000 

3 800 000 
100 000 
100 000 

39 650 000 

32 530 875 
1 732 500 

86 625 
800 000 

4 500 000 

4 300 

39 650 

11 050 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 10 950 000 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 
23.113 Teknik personel ücretleri 

HİZMET SEKTÖRÜ 
'23.612 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 

400 000 

100 000 

500 000 

7 675 000 
3 175 000 
100 000 

100 000 

4 30 

39 65 

"11 0 

55 00 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 
II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELI İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kamınım 13 ncü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gere
ğince sigorta fonu 

35.000 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

16 292 

5 000 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 

11 292 

11 192 

100 

208 186 

84 686 
77 500 
45 000 
1 000 

246 826 

101 

1 

100 

208 817 

85 317 
77 500 
45 000 
1 000 

2 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

1968 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira • Li 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 ıMemur ve hizmetliler öğ'le yemekleri için 
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma 
/Sandığına 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindo artırmaya. 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geriverilecek 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 

38 640 

25 000 

450 

25 451 

288 569 

48 530 

25 000 

450 

28 

16 292 

246 826 

25 451 

2 

2 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

72.000 

61.000 

63.000 

72.000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞlTLÎ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

KURUMLAR HASILATI Böîümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

B - CETVELİ 

19 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

91 554 

11 100 000 10 700 

t 100 000 10 700 000 

91 554 56 

56 223 

11 100 000 

91 554 

11 191 554 

10 700 

56 

55 000 

65 756 

55 000 

55 000 000 
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D. 

10 
11 
12 
13 
7 
7 

12 
8 

10 

1 

2 
4 
5 

Memuriyetin 

Oldacı 
» 
» 
»! 

Kaloriferci 
EMkforiflaçi 
Kapıcı 
'Terıcümıan 

nev'i 

Veznedar Yıandlmıcısı 

Toplam 

İŞLETMELER 
Yüksek Mühendis 
hıerudıSÖ 

» 
ti 
» 

» 
» 
» 

veya Mü-

» 
» 
» 

Adeld 

6 
5 
2 

155 

2 
1 
9 
5 

Ücr'et 

450 
400 
350 
300 
700 
700 
350 
600 
450 

1 750 
1 500 
1 100 

950 

D. 

6 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 

Meimuıriyetin nev'i 

Y. Müh,, veya Mühendis 
Telknisyen 

» 
» 
» 
ti 
» 
» 
» 

TeJkmJSyen Vlefoeritoer 
» » 
ti » 
» » 
» » 
» »' 
» » 

iSağhlk Metoifuımı 
Hasıtalbalkıcı 

Aded 

2 
3 
7 

17 
20 
12 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 

Ücr'et 

800 
1 750 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
800 

E - OETVELî 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 
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10 
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4 
5 
6 
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10 
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12 
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9 
11 

Mem 

Hastaba 
» 
ti 
» 

Melmur 
» 
» 
» 
» 
>̂  
» 
» 
» 
» 

Muhıajs/elb 
» 
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Damızlık hayvan mubayaa ve ithal bedeli ve diğer giderleri bu ma 
ödenir. 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 

23.111 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.112 Taşıt a/ımları 
23.612 Taşıt alımları 

Taşıtların trafik ve Kasko Sigorta ve diğer giderleri bu tertiplerden öden 
237 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar 
Hizmet sektörü 
Tarım sektörü 

Aded 

10 
6 

15 

C i n s i 

Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetler için) 4X4 
Ambulans (Şehir dışı hizmetler için) 4X2 
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. İlk, şasi ka
bin) 4X2 
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. lık, üzerine 
soğuk hava tertibatı yaptırılarak) 4X2 
Binek Station Vagon (Tenezzüh şasi) 4X2 

Nerede kullanıla 

Tohumluk projesinde 
» » 

Hayvancılık projesind 
Genel Müdürlük hizm 

T - ÖETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 noi maddte 
kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Aded Cinsi Markası 
Satmalına 

tarihi 
Bedeli 
Lira 

Kullan 
y 

Station Vagon otomobil Rambler 26 . 2 . 1964 54 990 Daire hizm 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 
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E - CETVELİ 

Bakanlar Kuruİtınun 30 . 3 . 1968 tariîb ve 6/9752 sayılı karan ile 1968 yılında tatbik edilen (E) 

Ü 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı Aded L 

Doktor 
BAREM IÇt 

2 
1 
1 
4 
7 

Toplamı 15 (•) 

BAREM DIŞI 
Ziraat Alet, Makina, Traktör Bakım ve Kullanıl
ması Kursu Öğretmeni 

» » » » 
Çayır - Mera Kursu öğretmeni 
Meyvecilik, Bağcılık, Seibzecilik Kursu Öğretmeni 
Hayvancılık, Ziraat Sanatları Kursu öğretmeni 
Teknik Sulama Kursu Öğretmeni 

Toplam 14 •(•* 

1 
2 
1 
5 
4 
1 

(*) Bu kadroların ekserisi 2/3 ek görev verilmek suretiy 
(**) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1167) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

1969 YILI 
Orman Genel Müdürlüğü Bü 





Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Karma Komisyonu raporu (1 /579) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 , 1 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-808/8767 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanu 
ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman 

Başbak 

Orman G. Mel. Lüteesi (S. Sayısı : 1174) 



— 4 — 

1969 BÜTÇE GERKKÇKQİ 

1989 yık bütçe giderlerinin bölüm ve maddeler itibariyle izahı aşağıda gösterilmi 

1967 yıh 
Bölüm Madde harcamala 

12.000 PKRSONEL GİDERLURr : 
AYLIKLAR : 

12.110 Genel idare aylıkları 22 500 1 
12.111 Orman hizmetleri aylıkları 1 170 3 
12.112 Orman tekniker ve muhafaza okulları aylıkları 497 8 
12.113 Orman kurumları aylıkları 1 409 8 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 4 910 8 

30 489 0 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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DETAYI 

Orman Genel Müdürlüğü 3204 sayılı Kuruluş Kanunu ve ekleri ile alınan kadroları göst 

Kadro Fiilî 1 aylık Bir üst derece 2 üst derece 3 
Derece maaşı kadro tutarı Adedi Bir aylığı Adedi Bir aylığı Adedi 

i) 

• > 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 
33 
86 
121 
226 
310 
351 
494 
528 
739 
733 
218 
211 

1 750 
49 500 
107 500 
133 100 
214 700 
248 000 
245 700 
296 400 
264 000 
332 550 
293 200 
76 300 
63 300 

2 
o 

4 
2 
6 
17 
63 
2 

149 
126 
57 
36 

1 
6 

7 
6 
2 
1 

500 
750 
600 
300 
900 
700 
300 
200 
450 
300 
850 
800 

18 
14 
19 
16 
106 
109 
90 
— 
53 
24 
43 
1 

9 000 
7 000 
7 600 
4 800 
31 800 
27 250 
18 000 

— 
7 950 
2 400 
4 300 
100 

5 
6 
1 
2 
1 
2 
5 
6 
— 
— 

1 aylığı 4 051 2 326 000 467 29 650 493 120 200 30 
1 yıllığı 27 912 000 355 800 1 442 400 

% 35 zammı 9 769 200 124 530 504 840 

37 681 200 480 330 1 947 240 
1969 yılında tasarruf edileceği düşünülen miktar olup, tenzil edilen 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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(A/3) Sermaye !teş(kili ve transfer harcamaları özeti 

Giderim çeşidi 

31.000 Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeler 

Toplam 

1967 yılı 
harcamalar 

.1968 yılı 
bütçe rakamı 

1 681 631 
229 965 

2 210 521 
231 556 

4 353 673 

1 
8 766 842 
244 022 

2 584 052 
175 000 

11 769 917 

8 
2 

2 7 
1 

4 0 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluşuna aidolan 3204 sayılı Kanun ve ekleri ile halen mevcut bulunan fiilî 
miştir. 

1028 sayılı Kanunla yeniden alman ve mevcut kadrolardan çıkarılan miktarla 1968 yılımda (L) cetvelin 
aded 400 lira maaşlı orman tekniker kadrosunun fiilî kadroya ilâvesi dolayısiyle 1968 yılında 3 610 aded 
iblâğ edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kadrolardan 4/10195 sayılı Kararname gereğince mevcut bulunan yevmiyeli teknik elemainm âmiri ita 
bulunduklarından bu görevlere ücretsiz olarak vekâlet etmeleri sebebiyle bu kadroların elde tutulması zarureti 

Keza serbest bırakılan 150 aded tekniker kadrosunda yeniden mezun olacaklarla askerden telhis edilenleri 
için serbest bırakılmıştır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Mevcut ödenekten tenzil edilen 8 000 000 liranın da ücretsiz vekâlet edilen kadrolardan tasarruf edilebilece 

Bölüm Madde 

ÜCRETLER : 
HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
12.212 Orman hizmetleri hizmetliler ücreti : 
12.213 Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hiz. üc. 
12.214 Orman kurumları hizmetliler ücreti : 

1 
ha 

1 

1 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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D E T A Y I 

1969 yılı barem içi ücretli ve (D) cetveline dâhil ücreti kadroları ödeneklerinin tevhi 

Barem (D) 
Kadro içi cetveli 
ücreti Aded Aded Toplam 1. aylığı 1. yıllığı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
100 
60 
50 

— 
— 
— 
— 
2 
3 
8 
7 
1.7 
— 
2 
2 
— 
2 
2 
6 

2 
11 
16 
6 
17 
48 
134 
384 
436 
791 
906 

1 288 
494 
— 
— 
— 

2 
11 
16 
6 
19 
51 
142 
391 
453 
791 
998 

1 290 
494 
2 
2 
6 

3 000 
13 750 
17 600 
5 700 
15 200 
35 700 
85 200 
195 500 
203 850 
316 400 
349 300 
387 000 
123 500 

200 
120 
300 

. 
36 000 
165 000 
211 200 
68 400 

182 400 
428 400 

1 022 400 
2 346 000 
2 446 200 
3 796 800 
4 191 600 
4 644 000 
1 482 000 

2 400 
1 440 
3 600 

51 4 623 4 674 1 752 320 21 027 840 
Barem içi ücret (kadrolarının üst dereceler terfi farkları tutarı 6 000 
Barem içi ücretli kadroların % 35 zam tutarları 92 694 
(D) cetveli kadrolarında çalışanların •% 30 zam tutarları 6 230 700 

Genel toplam 27 357 234 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Orman Genel Müdürlüğünün günden güne gelişen gerek arazi ve gerekse büro ve yeniden kurulan tes 
muvazi olarak yapılabilmesi için eğitim merkezlerinde ve muhafaza okullarından mezun olacak olan fidancı 
atanmalarını sağlamak ve 1969 yılında (E) cetveline dâhil 20 aded 450 lira ücretli ve 6 ay müddetli daktilo 
(ıD) cetveline alınması hasebiyle geçen yıla nazaran 287 aded hizmetli kadrosu bu cetvele ilâve edilmiş bu 

Bölüm Madde 

12.231 
12.232 
12.233 
12.250 
12.270 
12.280 

1967 yılı 
harcamala 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Teknik personel ücreti : 
İşçi ücretleri : 

6 748 9 
24 8 

206 7 

6 831 3 

13 811 8 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



DETAYI 
Görevin adı Adedi 

Hukukçu üye 
» » 
» » 

İnşaat Y. Müh. veya Mühendisi 
Yüksek Mühendis veya Müh. 
Sürveyan 
Hesap uzmanı 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Laborant (lisan bilir) 
Yangın bekçisi 

» » 
Mütercim (Barem içi) 
Elektrik teknisyeni 
Doktor 
Sağlık memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

9 
9 
9 
2 
4 
4 
1 
2 
o o 

300 
4 750 

2 
1 

19 
19 
19 
19 

5 172 
263 sayılı Kanuna göre yapılan 
zam 
Haber alma nöbetçileri ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

— 11 — 

Ücreti Süre - ay Tutarı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
800 
300 
250 

1 250 
950 
300 
350 
400 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 

12 
12 

6 
6 
6 
6 

189 000 
162 000 
135 000 
42 000 
72 000 
38 400 
15 000 
19 200 
28 800 

450 000 
5 937 500 

30 000 
11 400 
34 200 
39 900 
45 600 
45 600 

7 295 600 

2 516 320 
500 000 

1 
1 346 850 
9 000 000 

20 658 771 

Orman (I. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Bu sene bütçemizin gösterdiği imkânsızlıklar yüzünden bu sene 30'a iblâğ edilmesi öngörülen tahdit komis 
alınamadığı için yine komisyon adedi geçen seneler misillû 27 aded olarak yine geçen senenin aynı miktarı 

Bu komisyonların reis ve üyeleriyle diğer memur ve hizmetlileri kendi teşkilât kademelerinden aylık ala 
kulkçu üyeler için (E) cetvelinden kadro temin edilmektedir. 

Geçen sene muvakkat kadrolarda bulunan 20 aded amenejman daktilosu amenejman işlerinin kesbettiği 
da (D) cetveline aktarılmış bulunmaktadır. 

Keza 1968 senesinde 4 250 aded yangın bekçsinin ücreti 934 sayılı Kanuna uyularak 250 liraya çıkarılmış, 
ları çıkarılanlarla aylıkları 50 lira artırılan yangın bekçilerinin ücretlerinin ilâvesiyle bu sene (E) cetvelin 
miş bulunmaktadır. 

1967 yılı 
Bölüm Madde harcamalar 

439 00 
25 36 
18 53 
250 04 
5 95 

2 642 35 
70 85 

3 452 55 

Çocuk zammı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneklerinde geçen yıl alman 
tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiş ololduğundan bu maddeler için artış talebedileme-
nıiştir. Tedavi giderleri ödeneği geçen yıl sarfiyatı gözönüne alınarak bu sene 
-geçen yıla nazaran 50 000 lira dana fazla ödenek talelbedilmiştir. 
1969 yılında (D) cetveline alman kadrolarda çalıştırılacak memurların da ihti
yacı göz önünde bulundurularak geçen seneye nazaran 372 423 lira faz] asiyi e 
5 000 764 lira telklif edilmiş bulunmaktadır. 

Sosyal yardımlar: 
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 kesenekleri karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Bölüm Madde 

Ek çalışma karşılıkları: 
12.430 Konferans ücreti 
İ2.441 Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 
12.442 Orman okulları ve eğitim merkezleri ders ücreti 

1967 yılı 
harcamala 

7 7 
23 7 
25 7 

57 1 

439 sayılı Kanuna göre aylık!i. öğretmenlerin yükümlü oldukları ders saatle
rinden gayrı fazla okuttukları ders ücreti ile yeniden tedrisata geçen okulların 
ihtiyaçları da güz önüne alınarak talimatname gereğince ödenmieısi gereken mik
tar olup, geçen seneye nazaran 15 O00 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Tazminatlar: 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

.Bütün Devlet teşkilâtında çalışan muhasipler 395 sayılı Kanun gereğince kasa 
tazminatı almakta iseler de sırf atanmaları Orman Genel Müdürlüğünce yapıl
makta olması yüzünden saymanlarımıza kasa tazminatı ödenememkte idi. 
Bu haksızlığın giderilmesi için 1968 yılı Bütçe Kanununa konulan bir hükümle 
Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner senmaye müesseselerinde çalışan 
ve atanmaları Orman Genel Müdürlüğünce yapılanlara da 395 sayılı Kanunda 
yazılı nisbetler dairesinde kasa tazminatı verilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Kasa tazminatı almaya hak kazanmış olanlar kasa tazminatlarını istihdam edildikleri daires 
aylıklarını genel müdürlüğümüz katma bütçesinden alıp da Devlet Orman İşletmelerinde gö 
za katma bütçeden ödenen aylıklarının karşılığı da Devlet Orman İşletmelerinden tahsil ed 
ve maddesine irat kaydedildiğinden Devlet Orman İşletmeleri emrinde çalışan ve görevleri 

3 6 
603 1 

606 7 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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hak kazanmış bulunan memurlarımızın kasa tazminatlarını Devlet Orman İşletmesinden 
döner sermaye kadrosundan aylık alan muhasipler katma bütçeden aylık alıp Devlet Orma 
tazminatı bu işletmeleree ödeneceğinden yalnız katma bütçeden aylık alan ve Devlet Orm 
rilmiş olup yalnız katma bütçe hizmetini görenler için konulan 105 000 liranın kâfi geleceğ 
miş bulunmaktadır. 
İkramiye ve mükâfatlar : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
— 1 500 1 500 

— 1 500 1 500 
Geçen yıla nazaran her hangi bir değişiklik göstermiyen bu madde ödeneği 1969 yılı iç 

1967 yılı 1968 yılı 1969 yılı 
harcamaları bütçesi teklifi 

Ödenekler : — 
12.710 Temsil ödeneği : 4 200 4- 200 4 200 

4 200 4 200 4 200 

Kanun gereğince ayda 350 lira olarak ödenen Genel Müdürlük Makam temsil ödeneğinde 
ğından geçen sene misillû 4 200 lira olarak teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 

1 — Yurt içi yollukları : 
12.811 Sürekli görev yolluğu : 
12.813 Geçici görev yolluğu : 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları geçici görev yolluğu : 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

2 387 482 2 990 000 3 .190 000 

98 871 
777 851. 

6 518 
1 504 242 

120 000 
1 060 000 

10 000 
1 800 000 

120 000 
1 060 000 

10 000 
2 000 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Orman Genel Müdürlüğüne tahmil edilen hizmetlerin lâyıki veçhile ifası yönünden kav 
metleri, ağaçlandırma işlerinde çalışan elemanların gerek tazminat gerek geçici görev yol 
lunan nakil ve tâyinleı- ve geçen yıl kesim harcamaları da nazara alınarak geçen yıla 
3 190 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 780 600 850 000 1 000 000 

780 600 850 000 1 000 000 

Teşkilât kanunu ile alman 44 müfettiş kadrosu ve ayrıca 5439 sayılı Kanunun 2 nci m 
revli cem'an 88 müfettişler yolluğunun geçen yılda aktarma suretiyle karşılanmış olma 
olarak yapılacak yeni tâyinler de na,zara alınmak suretiyle bu madde ödeneği geçen y 
teklif edilmiştir. 

Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 1 800 K) 000 

— 40 000 
12.834 Kurs yolluğu : • 

1 800 50 000 

Bu madde ödeneği ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olunarak geçen yıla nazaran 5 000 lira nok 

5 000 

40 000 

45 OOO 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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12.841 
12.847 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

Diğer yolluklar : 
Tedavi yolluğu : 
Teknik personel geçici görev yoluğu 

Tedavi yolluğuna geçen sene konulan tahsisat kâfi gelmediğinden başka madde
lerden aktarma yapılmak suretiyle bu litiyaç giderilmiş olduğundan bu sene bu 
madde ödeneği için 5 000 lira daha fazla konulmak suretiyle 25 000 lira teklif 
cıdilımiş ve teknik personel geçici görev yolluğunda bir artış olmadığından geçen 
yılın aynı teklif edilmiştir. 
I I - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 
Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici yörev yolluğu : 

Orman Genel Müdürlüğü kereste ve ılif fabrikalarının kurulması gibi program-
laştırılmış hizmetlerin tabet t i rd iğ i dış memleketlerle yapılması zaruri olan temas
ları sağlamak için bu madde ödeneği 100 000 lira olarak teklif edilmiş bulunmak
tadır. 
Öğrenim yolluklan : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 

1967 yılı 
harcamala 

22 7 

22 7 

118 5 

113 5 

81 5 

81 5 

Orman G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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4489 sayılı Kanun 'gereğince dış memleketlere kimse gönderilmiyeceğinden bu 1967 yılı 
maddeye tahsisat konmamıştır. harcamalar 
Bu yıl içerisinde yurt dışında düzenlenecek kongre ve konferanslara iştirak ede-
çekler de nazara alınarak geçen yıla nazaran 49 000 lira noksanı ile 100 000 lira 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgifli alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımdan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demişbaş alıımları ve giderleri : 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
13.160 Hizmetli giyim (alımları ve giderleri : 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

113 09 
116 9 
101 1 
209 5 
46 7 
19 8 
4 5 

661 8 

Orman Genel Müdürlüğünce girişilmiş bulunan plânlı ve programlı çalışmalara mütenazır 
arz ettiği ihtiyaçlar ve bu arada, orman okullarında ormancılık öğretim ve tanıtımına büyü 
binası başmüdürlük binası işletme binası ile kiralanan daha iki binaya ait yakacak alımları, 
yılında 13 şubeden kurulmuş olan Orman Genel Müdürlüğü bugün 48 şube müdürlüğü v 
şavirler olarak çok genişlemiş ve artan iş hacmi sebebiyle de yönetim giderleri de bu nisb 
tasarrufa riayet suretiyle geçen yıla nazaran 63 000 lira fazlasiyle 838 000 lira teklif edilmi 

Orman G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Yönetim giderleri : 
13.000 Crenel yönetimle ilgili giderler 

13.210 Su gideri eri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

1967 ydı 
harcamala 

14 8 
15 1 
46 0 
18 4 

Geçen sene bu maddeden talcbedilmiş olan ödenek tamamen harcanmamış ol
ması hasebiyle 5 000 lira noksaniyle teklif cdlimiş bulunmaiktadır. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme ve giderleri 

1)4 5 

Genel Müdürlüğümüz teşkilâtının günden güne genişlemesi karşısında ihtiyaç
lar da o nisbet'te artmış olduğundan âzami tasarrufa riayet edilmek şartiylc yeni 
'kuruluş!arımızın gerektirdiği temizlome, aydınlatma, su giderleri ve yönetim 
giderlerinin karşılanması bakınnndan geçen yıla nazaran 14 000 lira fazlasiy]e 
lo3 000 lira olarak te'klii! edilmiş bulunmaktadır. 
Hizmetlerle ilgili alımlar : 

13.350 Sağlık araç, gereç, ve ilâç alımları ve giderleri : 2 8 

170 0 
157 0 

5 3 

332 4 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174.) 
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Günden güne gelişmekte olan teşkilâtımızın mevcut idare binalarının ihtiyacı 
karşılamıyacak duruma geldiğinden dağınık bir halde olan şubelerimizin bir ara
ya toplanması amaciyle kiralanmış bulunan idare binalarının kira bedeli olarak 
Paris caddesindeki bina için 160 000 lira, Konur sokakdaki bina için 150 000 
lira, Köy İşleri Bakanlığı binası için 50 000 lira ki cem'an mevcut mukaveleler 
gereğince 360 000 lira talebedilmiştir. 

Bölüm Madde 1967 yılı 
harcamaları 

1969 yılında bâzı yeni tesislerin gerektirdiği masraflar yüzünden geçen yıl har-
caması da göz önüne alınarak bu sene 10 000 lira fazlasiyle 220 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 
Taşıt İşletme ve onarma giderleri : 

13.520 Hizmet taşıtları ve onarma giderleri 25 405 

25 405 

Her yıl büyük çapta inkişaf etmekte olan ormancılık hizmetlerine muvazi olarak 
taşıt işletme ve onarma giderleri de bu nisbette artmış bulunmaktadır. Bu mas
rafları karşılamak üzere âzami tasarrufa da riayet edilmek kaydiyle geçen sene
ye nazaran 15 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Kira giderleri : 

13.610 Kira bedeli 158 631 

158 531 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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14.000 Hizmet giderleri : 1967 yılı 
Genel Yönetimle ileili hizmet giderleri : harcamala 

1967 yılı 
harcamala 

1. 825 3 

1 825 3 

14.110 Yangın hırdan korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 1. 825 3 

ıClerek yangından korunma ve sigorta primleri ve gerekse mahkeme harçları ve 
giderleri ödeneklerinde geçen yıla nazaran bir değişiklik yapılmıyarak 1968 
yılında olduğu gibi 15 000 lira teklif edilmiştir. 
'Güvenlik giderleri : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü inadı leşinin gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 non maddesinin gerektir

diği giderler 

İki maddelerin muhafazası için birer lira konulmuştur. 
Mali hizmetlerle ilgili giderler : 

14.430 Para taşıma giderleri 6 1 

6 1 
(leçen yıl bu bölüme konulmuş olan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden 2 500 
lira fazlasiyle 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
Vergi, resim ve harçlar 

14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 ıDiğer vergi, resim ve harçlar 

Bu madde ödenekleri geçen yıl. kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Orman (}. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



— 21 — 

Bölüm Madde 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14,540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Genel kavakçılık ve hızlı gelişen tür, fidancılık, çiftçi ve kavak yetiştirici ve 
orman köyleri kalkındırma pilot proje sahalarında hayvancılık, arıcılık, tabiî 
ve jetasyon toprağın rasyonel olarak kullanılması yönünden ziraatın geliştiril
mesi ve küçük el sanatlariyle küçük tarım endüstrisi ve kooperatifçiliğin ge
liştirilmesi amaciyle açılacak kursların giderlerini karşılamak üzere geçen se
ne konulan 350 000 liraya karşılık bu sene bütçe imkânsızlıkları yüzünden bu 
maddeye 50 000 lira daha az ve orman fakültesinde okuyan talebelerin 250 
lira olan burs ücretleri bu yıl 350 liraya yükseltilmiş olduğundan bu madde 
ödeneği 1 098 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 
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 - kuşam alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
14.889 ıDiğer alım ve giderler 

1967 yıl 
harcamal 

251 1 
2 088 3 

76 G 

2 415 6 

297 5 
4 4 

595 3 
77 2 
600 6 
358 5 

2 191 1 
245 9 

4 370 8 
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harcamaları 

Ormancılık hizmetlerinin günden güne gelişmesi yüzünden bu nislbete göre de 
'harcamaları artmış bulunmaktadır. Her sene artan amenejıman fotoğrametri 
gruplariyle talbdit komisyonlarının harcamaları da göz önüne alınarak hizmetin 
mahiyetime ve işin arz ettiği ehemmiyete binaen eksikliklerin giderilmesi ve büt
çedeki ımieıvcut imik'ânsızlıklarda güz önüne alınarak orman hizmetleri giderlerin
den bir kıstamın cüzi bir artış ve bir kısmından da tasarruf sağlamak suretiyle 
Ibu madde ödeneklerinden geçen yıla nazaran 2'36 950 lira noksaniyle 5 835 000 
lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Okullar giderleri : 
Orman Tekniker ve munaf aza okulları giderleri : 

15.251 Büro güderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.255 'Gıiyim - Kulşam alımları ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

Halen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak tedrisat yapan Düzce Tekniker 
Okulu, Tra'bzon Tekniker Okulu, Araç, Muğla Muhafaza Okulu, Bolu Orman 
Bakım ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Eskişeihir Fidanlık hizmetleri eğitim mer
kezi ile Maraş Orman Muihafaza okullarının bürio ilhtiyaçlan, 7 okulun ulaştırma 
masrafları bu okullarda kullanılan vasıtaların akar yakıt, tamir gibi masrafları, 
keza bu okullardaki öğrencilere giyim kuşam giderleri ve diğer alım ve gider-

1:19 194 
18 366 
65 045 
571 746 
195 792 
860 743 
138 866 

1 269 752 
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harcamala 

lerine ait masraflar için geçen seneye nazaran aynısı teklif edilmiş ise de bu 
sene giyim (kuşam giderlerinin Maliye Bakanlığınca staridart bir hale getirilmiş 
ve bu 'bedel üzerinden hesaplanan giyim kuşam giderlerinden 444 000 lira eksi
ğiyle. geçen senieye nazaran 2 654 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Tarım kurumları giderleri : 
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 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderler 

531 3 
44 0 

1 002 7 
6 4 
45 7 
831 7 
17 2 
339 1 

'2 818 5 

16.000 

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtına bağlı kurumların ulaştırma giderleri, 
taşıt işletme ve onarma giderleri, kira bedeli, giyim - kuşam alım ve giderleri 
malzeme alımı, yiyecek alımı ve giderleri ile diğer masraflar için 'bâzı kısımlarda 
azalma ve bâzılarında da âzami tasarrufa riayet edilerek yükseltmek meclburi-
yeti hâsıl olduğundan bu madde ödeneği geqen yıla nazaran 112 250 lira faz-
lasiyle 1 669 750 lira olarak teklif edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Propaganda ve ıtaautma giderleri 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16 16 

16 16 
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1968 yılında birçok fuar ve sergilere tahsisat eksikliğinden iştirak edilmemiş ve 
iştirak edilenlere de arzu edilen şekilde katılmak mümkün olamamıştır. Bu sene 
İzmir, Samsun, Bursa, Antalya, Trabzon fuarlarına, Balıkesir, Kütahya, Denizli, 
Sivas, Manisa, Amasya, Çanakkale sergi ve festivallerine de iştirak edilmek iste-
nilmişse de tahsisat kifayetsizliği sebebiyle geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Temsil ağırlama ve tören giderleri : 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Genel Müdürlüğümüzün temsil ve ağırlama giderlerini karşılamak üzere kumlan 
bu ödenek geçen sene misillü yine 10 000 lira olarak teklif edilmişti:-. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarım 47.1 25 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 74 55 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

1967 yıh 
harcamalar 

4 90 
9 56 

14 47 

545 81 

İdaremiz binalarının bir kısmının tahsisat yetersizliği yüzünden tamirleri ertesi 
yıla ertelenmiş bulunmaktadır. Enstitü ve istasyonlarda mevcut çeşitli bina sayısı 
80 i geçmemektedir. Büyük bir kısmı eskidir. Her yıl boya,, badana, kiremit ak
tarması ve bâzı tamirler yapılmadığı takdirde binalar süratle tahrip olmaktadır. 
Bu binaların tamiri ve mevcut keşif evrakına göre tamiri gereken Bolu Orman 
Okulu, Trabzon Orman Tekniker Okulu, Araç, Muğla Muhafaza. Okulu ile Eski
şehir Orman Fidanlık Hiz. Eğitim Merkezi, Bolu Bakım Memurluğu eğitim mer-
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31.000 

31.410 

32.000 
32.151 
32.152 
32.153 
32.154 

kezi giderlerini karşılamak, orman yangınlarında kullanılan söndürme malzemele
ri, cihazlarının çeşitli makinalarmm küçük onarımları 1969 yılında 13 fazlasiylc 
40 a çıkarılan tahdit komisyonlarının makina ve teçhizatları, halkla ilişkiler biri
mi yöneticiliğinin basın hizmetin leki vasıta ücreti, Enstitü Merkezinde 4 büyük 
lâboratuvarda kullanılacak alet ve cihazlar ayrıca 9 istasyonda küçük lâboı'atuvar, 
birçdk alet ve m akmalar, Tarsus ve Eğridir İstasyonu ser'a ve lâboratuvarmm 
onarımı ve bakımı sinama ekiplerine ait filim makinaları ve taşıt araçlarının ta
mir ve mubayaası için, birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı gereğince tesis edilmiş 
olunan 5 millî parkın mesire yerleri, tabiatı 'koruma sahaları, toprak muhafaza iş
leri idare bina ve tesisleri, bakım evi eri, yol ve tesislerin gerekli tamir ve bakım 
giderleri program gereğince her yıl yeni tesislere ihtiyaç görülmesi sebebiyle ge
çen seneye nazaran 60 000 lira fazlasiylc 900 000 lira teklifte bulu'nıılmuştın-. 

I - Sermaye teşkili : 

Kurumlara katılma p:ıylan ve 
Döner sermayelere ödemeler 
Döner sermaye 

•maye teşkilleri 

Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

Kamulaştırma ve satmalmaîar : 
311.6, 4785, 6831 sayılı Kanun gereğince kamulaştırma bedeli 
Fidanlık ve ağaçlamalar için kamulaştırma 
FAO yardımiylc Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma bedeli 
Bina yapımı için arsa bedeli 

1967 yılı 
harcamaları 

-

— 

4 090 
10 73 

— 
1 666 80 

1 681 632 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Bölüm Madde 1967 yılı 
harcamalar 

Millî Prodüktivite Merkezine her yıl ödenegelmekte olan miktarda bu yıl her han
gi bir değişiklik olmadığından gecen yılın aynı miktarı olan 5 000 liralık aidat ko
nulmuş bulunmaktadır. 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 

Kamulaştırma ve satmalma tahsisatı bu sene Yüksek Plânlamaca tâyin ve tcs'bit 
edilmiş olması hasebiyle Plânlamanın kararlaştırmış olduğu miktar 1969 yılı büt
çesinde yer almış bulunmalktadır. 
II - Transferler : 

34.000 Malî transferler : 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 5 00 

5 00 

162 37 
50 00 

212 37 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince bütçemiz harcamalarının genel top
lamına nazaran binde bir nisbctinde hesaplanan sivil savunma fonu ile 6085 sayılı 
Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince sigorta fonu olarak konulan miktar 
gösterilmiş bulunmaktadır. 
Uluslararası teşekküllere ödemeler : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 12 59 

12 59 
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Bölüm Madde 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
35.310 Emeikli dul ve yetim aylıkları 

1967 y 
harcama 

1 158 

1 158 

ıBmekli dul ve yetim aylıkları geçen scneki ihtiyacımızı karşıladığı için aynısı tek
lif edilmiş bulunmaktadır. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş sandık ve benzeri 
teşekküllere yardımlar 

35.710 Ortaı/anı Getnel Müdürlüğü (memur ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardım 
da bulunmak üzere) 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliğine yardım 
42 

42 

36.000 

Orman Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine verilmekte olan öğle ye
meklerine yardım olmak üzere ödenmekte bulunan bu paranın beher memura 
günde 125 kuruş bir yardımda bulunmak amaciyle verilmekte olduğu. Keza Or
man Genel Müdürlüğünce görülen lüzuma binaen bu birliğe konulmuş bulun
maktadır. 
'Borç ödemeleri : 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar (bu ödeneği ihtiyaç nislbetinde artırmaya . 

Maliye 'Bakanı yetkilidir) 
36.600 Geri verilecek paralar 

144 
86 

2:31 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



— 28 — 

Bölüm Madde 

İhtiyacı karşılıyamadığından her yıl aktarma yapılmasını mecbur kılan geçen 
yıllar borçları tahsisatı geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 175 000 liraya 
çıkarılmış olup, 36 400 ve 36 600 maddelerden 5 000 lira noksamylo 190 000 lira 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Uluslararası avcılık komisyonu Dünya Enerji Komisyonu araştırma müesseseleri ve milleti erat 
ödenen bu aidat mukannen olup, geçen yılın aynı miktar teklif edilmiş bulunmaktadır. 

35.000 Sosyal transferler 
(Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 •% 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 ıSandıik yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

1 009 803 1 113 052 1 292 656 

% 1 ek karşılığı olarak bu yıl bütçemizle teklif edilen 617 656 lira bütçe kanunu ile tpsbit o 
% 1 üzerinden hesabedilmiş olup, bu sene emekliye ayrılacak memurlarımızın miktarında 
te ise de yine geçen senenin aynı miktar teklif edilmiştir. 
Sandık yönetim giderleri her sene artmakta ve başka maddelerden aktarma yapılması sure 
ta olduğundan bu yıl 130 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. Diğer ödemelerd 
mamıştır. 

516 581 
277 155 
211 147 
4 920 

568 052 
250 000 
220 000 
75 000 

617 656 
250 000 
350 000 
75 000 

Orman O. Md. Bütçesi (3. Sayısı : 1174) 
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Bölüm Madde 

61.000 
61.110 
61.120 
61130 
61.140 

(B) CETVELİ GEREKÇESİ 

(«B/2) vergi dışı gelirler 

KÜRÜM HASILATI 
Döner sermayeden yardım olarak 
Tarife bedeli 
Müsaderöli mallar bedeli 
'Maaşlar karşılığı 

61.150 Genel müdürlükçe tahsil olunacak varidat 

1968 yılı için 
tahinin olunan 

73 645 511 
56 917 547 

5 000 000 
32 638 500 

2 500 000 

170 701 558 

1969 yılı için 
tahmin olunan 

42 126 577 
94 624 378 
5 375 622 

30 000 O00 
3 000 000 

175 126 577 

Orman Genel Müdürlüğünün bütçesiyle tahakkuk eden harcamaların karşılığı döner sermayede 
karıda izah olunduğu üzere 61.110 maddesinden tahmini rakam olarak gösterilen 42 126 57 
61.120 nei maddesinde tarife bedeli olarak 94 624 378 lira, 61.130 m/üsadereli mallar bedelin 
man Genel Müdürlüğü katma bütçesi kadrolarında bulunup da Devlet Orman İşletmeleri dö 
ve aylıklarını katma bütçeden alan memurların aldıkları aylık karşılığı olarak da 61.140 n 
30 000 000 lira ve 61.150 nci maddesinde genel müdürlükçe tahsil olunacak varidat olar 
175 126 577 lira tahmin edilmektedir. 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
63.400 Bağışlar 

Muhtemel bağışlar ve 
nulmuştur. 

maddenin muhafazası için bir lira ko-

Ornıaıı G. Md. Bütçesi (S. Say]sı : 1174; 
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Bölüm Madde 

(B/3) Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapı
lacak ikrazlar karşılığı olarak (Hazineden yapılacak yardım 1 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit kasa ve banka nakit fazlası ola
rak 5 000 000 lira tahmin edilmiştir. 8 500 000 5 000 

Toplam 
179 201 560 180 126 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Rapor 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığına bağlı Orman Genel Mdürlüğü 1969 yılı katma bütçe tasarısı tarafımdan incelenere 
lüğün plân ve program ilkeleri uyarınca gerçekleştirdiği ve gerçekleştirilmesine çalıştığı hizmetler aşağıda 
nulmuştur. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetlerin niteliği ve yerine getirme şekli : 
1. Kuruluş : 
Orman Genel Müdürlüğü, 1937 yılında 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Tarım Bakanlığına bağlı tüzel 

nel Müdürlük olarak kurulmuştur. 
Genel Müdürlüğün kuruluş tarihindeki teşkilâtiyle bugünkü kuruluşu arasında kadro ve görev bakımın 

1937 yılındaki hizmetin genişliği ve niteliği ile halen Genel Müdürlüğün yürütmekte olduğu hizmetler aras 
Genel Müdürlük; 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ve 1956 yılında yeniden tedvin edilen 683J sayılı Orman 

leri bir yandan katma bütçesi, diğer taraftan da döner sermaye bütçesiyle ve merkez ve taşra kuruluşu 
Hizmetlerin miktar ve niteliği , yıllar itibariyle artışı, hizmetlerin gelişmesi bölümünde etraflı bir şeki 

2. Hizmetin kapsamı, önemi : 
3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Orman Genel Müdürlüğüne verilen görevleri : 
1. Yurt ormanlarını korumak, yeniden orman yetiştirmek, 
2. Ormanları devamlılık esasları dairesinde işletmek, 
3. Mevcut ormanları imar ederek verimlerini artırmak, 
4. Bu hizmetlerin ifası için gerekli müesseseleri kurmak, teknik elemanları yetiştirmek, 
5. Özel kanunlar ile verilen görevleri ve diğer bütün hizmetleri görmek, 
Olarak belirtmemiz mümkündür. Nitekim Kalkınma plânlarında da ormancılık politikamız için öngörül 
1. Ormanları korumak ve sürekliliğini sağlamak, 
2. Bozuk ormanları imar ve ıslah etmek, ormanların niteliklerini yükseltmek, verimlerini artırmak 

letmek, 
3. Ağaçlandırmalar yoliyle yeni orman alanları kazanmak ve su havzalarının doğal ve ekolojik dengesin 
Şeklinde özetlenmiş bulunmaktadır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Ormanlar; varlıkları veya yoklukları ile bir memketteki sosyal ve ekonomik düzen üzerine çeşitli yollarda 
raklarımızın, ziraat sahalarının sel ve seylâptan korunması, su dengesinin sağlanması, hammadde ihtiy 
dar orman sahasına sahibolmakla mümkündür. Bu nitelik ormancılık politikası ile ilgili çalışmalarımızın 

3. Orman varlığımız : 
Yakm zamana kadar orman varlığımız 10,5 milyon hektar olarak bilinmekte idi. Bu kayda göre ormanlık 

% 13,6 etmektedir. Son zamanlarda yapılan envanter çalışmaları yurdumuz ormanlarının bu miktarın ü 
göstermektedir. 

Envanter çalışmaları henüz tamamlanmış olması itibariyle bu konuda kesin bir rakam bildirilmesi m 
varlığımızın % 52 si koru, % 48 i baltalık orman olmak üzere 18 milyon Ha. civarında olduğu sanılmaktad 

4. Hizmetin bütçe (bakımından uygulama şekli : 
Orman Genel Müdürlüğünün gördüğü hizmetler; bütçe bakımından işletme ile ilgili ve. işletme kâr ve zara 

nomik nitelikteki hizmetlerde, orman işletmeciliği ile doğrudan doğruya ilgisi buhınmıyan, diğer bir dey 
dırma, toprak muhafazası, araştırma gibi kamu yararı üstün olarak yerinegctirilmesi gereken hizmetler, 
muhasebe usûl ve mevzuatı bakımından iki grupta toplanmaktadır. 

Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğünün birisi katma bütçe, diğeri de orman işletmeleri döner sermaye 
bulunmakta; karar ve hareket serbestisi istiyen hizmetler döner sermaye bütçesiyle, genel muhasebe usûl ve p 
olan hizmetler ise katma bütçe ile yürütülmektedir. 

Bu vetireden hareket edilerek genel olarak işletme faaliyetlerinden bir nitelik taşıyan ; ormanların k 
pılması, orman amenajman palanlarının düzenlenmesi, personelin yetiştirilmesi, millî parklar, av üretme yerle 
nin gerektirdiği çeşitli teknik araştırmaların yapılması, bölge fidanlıklarının kurulması, su ve toprak rejim 
mansız sahaların ağaçlandırılması, toprak muhafazası maksadiyle ormaniçi yanderelerinin ıslahı, ormaniçi me 
metler katma bütçe ile, işletme faaliyetlerini teşkil eden ve işletmenin rasyonalite ve prodüktivitesiyle doğru 
nakliyat hizmetleri, orman yollarının yapılması ve bakımı, ormanların imar, ıslah ve bakımı, işletme h 
sislerin yapılması, muhabere şebekesinin kurulması, fabrikalar tesis edilmesi, mevcudolan fabrikaların işle 
saya arzı gibi hizmetlerde döner sermaye bütçesi ile yürütülmektedir. 

5. Hizmetin teşkilât bakımından (uygulanması esasları : 
A) Merkez kuruluşu : 
Genel Müdülüğün merkez kuruluşu; Gemel Müdür, Genel Müdür Muavini, Fen Heyeti Reisliği ve F 

ler, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, muhasebe müdürlüğü, savunma sekreterliği, eğitim birimi, halkla 
dürlerinden meydana gelmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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B) Taşra kuruluşu : 
Taşra kuruluşu ; Genel Müdürlüğe bağlı başmüdürlükler ve müesseseler olmak üzere iki anakolda topla 
a) Başmüdürlükler kuruluşu : 
Başmüdürlükler kuruluşu; 195! yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü iller teşkilâtında yer a 

nin ihdasında merkeziyet sisteminden aynlmarak âdemi merkeziyet sisteminin uygulanması, dolayısiyle işle 
esas alınmıştır. Halen 

Taşra kuruluşu : 
23. Orman Başmüdürlüğü, 

184. Orman İşletme Müdürlüğünü, 
1 172. Orman Bölge Şefliğini, 

21. Kereste Fabrikası Müdürlüğünü (7 aded kuruluş halinde olanlar dâhil) 
22. Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü, 
46. Fidanlık Müdürlük ve Şefliğini, 
55. Döner Sermaye Fidanlığını, 
.15. Toprak Muhafaza ve Mera İslahı Grup Müdürlüğünü, 
27. Tahdit Komisyon Başkanlığını, 
11. Orman Araçları Tamirhane Müdürlük ve Şefliğini, 
7. Millî Parklar Şefliğini, 

2-'). Yol Şebeke Plânlama Grup Müdürlüğünü, 
0. Haşere Mücadele Grup Müdürlüğünü, 

24. ıSorumlu Saymanlığı, 
1. Yedek Parça Depo Müdürlüğünü, 
1. Satmalına Komisyonu, kapsamaktadır. 

Hizmet ile paralel olarak taşra kuruluşunun ikmaline, özellikle önplânda bölge şefliği sayısının ihtiy 
na bu maksatla plân ve programlar gereğince bir taraftan eğitim, bir taraftan da kuruluş hizmetlerini 
şahade olunmuştur. 

b) Müesseseler kuruluşu : 
Müesseseler kuruluşu ise; Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 

Reisliği, 1 Orman Amenajman Fotoğrametri Bürosu, 1 Orman Tohumları Lâboratuvarı Müdürlüğü 2 Orman 
man Muhafaza Memurluğu Okulu Müdürlüğü ve 1 Orman Bakım Memurluğu Okulu Müdürlüğü, 1 Orma 
ibarettir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

Birinci bölümde Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilât Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince 
hizmetlerin, bu Müdürlüğün kuruluş yılı olan 1937 yılma nazaran hayli gelişmiş olduğu genel olarak i 
hizmet alanında kaydedilen ilerleme ve varılan hedefler yılları itibariyle ayrı ayrı açıklanmıştır. 

Onman Genel Müdürlüğünüm ifası ile yükümlü olduğu hiametlıerıiîn 1937 yı'kna nazaran gelişmesini : 
I - Katma Bütçe hizmestoılkıjd^kd gelişome, 

I I - Döner Sermaye Bütçesi hizmetlerüındeki gelişme, 
Olmak üzere iki kısımda mütalâa etmıemiz yerinde olur. 
I - Katma [Bütçe hizmetlerindeki gelişme : 
Orman Genel Müdürlüğünün Katma Bütçe ile gördüğü hizmettlerdeki gelişmıehkı ayrı ayrı açıklanmasına geç 

genel >olamik : 
Sermaye .teş

kili ve Tr. 

Yılı 

1937 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Yatırımlar 
(A/2) 

6 270 195 
10 326 144 
27 207 368 
43 350 595 
42 499 855 
47 722 540 
46 052 100 
46 013 604 

Cari harcama 
(A/l) 

48 916 755 
67 626 132 
59 388 819 
67 439 097 
66 022 465 
66 102 935 
77 652 747 
83 984 508 

harcamaları 
'(A/3) 

5 367 725 
3 646 286 
3 795 182 
4 353 673 

1050/55 
gereğince 

3 616 533 
3 437 817 
1 500 283 
1 237 693 
548 746 
644 131 

Toplam 

8 190 
,13 406 
55 185 
77 952 
90 212 
114 227 
115 388 
118 709 
128 048 
134 995 

508 
572 
950 
276 
720 
509 
ı328 
454 
775 
916 

Yukardaki tlalbloda gösterilm%tiır. Bu tablonun incelenmesi ile şu 'neticelerin tosbit edilmesi mümkümdür. 
1. Genel Müdürlüğün Katma Bütçe ile gördüğü hizmetlerin malî portesi 1937 yılı 100 itibar 'edilmek sur 

1 '648,1 e ulaşmıştır. 
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2. Birinci Beş Yıllık Plân devresi sonundaki yatınım 1962 yılına, nazaran % 69,1 nisbetinde bir artış kay 
3. Birinci Beş Yıllık Plân devresi sonundaki cari harcama 1962 yılma nazaran % 41,4 nisbetinde bir art 
4. 1962 yılında genel sarfiyata nazaran yatırım nisıbeti % 30,1 iken 1967 yılı sonunda bu nisibeit % 34 e y 
1937 yılına nazaran normal ölçülerle kıyaslanamı/yacak derecede gelişme gösteren bütçe artışına paralel ola 

tış ise iaşağıda ayrı ayrı maddeler halinde belirtilmiştir. 
1. Ormanların sınırlandırılması : 
Ormanlık bölgelerde arazi mülkiyetine ait ihtilâfların bertaraf edilerek halik - orman münasebetlerinim düz 

hanın tâyin ve tes'biti ve bu teshillere göre ormanların sınırlandırılması hizmöti ormancılık politikası anailkele 
sorununun çözümlenmesinde büyük bir önem taşır. Sınırlama işini özel bir şekilde görevlendirilmiş Komisyonlar 
kadar Komisyonlarda görevlendirilmesi gereken hukukçu üyemin kadro ücretindeki noksanlık dolayısiyle temi 
bir hayli aksatmıştır. 

Bir taraftan hukukçu üyelere verilecek ücretin tatminkâr bir seviyeye çıkarılması maksadiyle ıkanunıda «tad 
(metodu ile yapılan haritalar yerine ormanlık arazinin haritasının alınmasında hava fotoğraflarından iısıtifalde 
de bu fotoğraflardan faydalanılması gibi alınan malî ve teknik tedbirler neticesi sınırlandırma hizmeti : 

Yılı 

1938 - 1954 
1955 - 1957 

1958 
1959 - 1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Komisyon 
adedi 

1 

1 
1 
4 
,11 
16 
20 
27 
40 

Yersel 

1 

1 
1 
4 
4 
6 
7 
7 
7 

Fotüğrametrik 

7 
10 
13 
20 
33 

Sınırlanan 
saha Ha. 

3 837 702 

150 

2 084 
4 762 
37 350 

200 358 
345 768 
212 153 
574 000 
800 000 

P 

Yukardaki tabloda görüleceği üzere son senelerde hızlandırılmış bulunmaktadır. Bu tablonun incelenmesi 
mümkündür. 
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1. Tahdit işlerine her ne kadar 1938 yılımda başlanılmış ise de bu tarihten 1954 yılı sonuna kadar geçe 
ortalama 2 250 Ha. lık bir saha smırlandırılm ıştır. 

2. 1955 - 1957 yılları arasında sınırlandırma 'hizmetleri yapılamamıştır. 
3. 1967 yılı sonuna kadar 4 640 327 hektarlık orman sahasının sınırlandırılması tamamlanmıştır. 
4. 1968 yılında 574 000 Ha. lık ve 1969 yılında da 800 000 Ha. lık orman sahasının sınırlandırılması proıg 
2. — Orman yangmlariyle savaş : 
Yüksek malûmları olduğu üzere hor sene ya*: aylarında 'kısmen dikkatsizlik, 'ihmal; kısmen de kasıt neticesi ç 

da büyük zararlar ya pim aktadır. 
Yangın mevsiminde yangın gözcü ve korucularının istihdam, özellikle yangın haberleşmesinde telli, telsiz modern 

istifade edilmesi, yangın söndürülmesinde motorlu ekiplerin görevlendirilmesi ve çeşitli söndürme 'alet ve vasıtala 
gın zararlarının önlenmesinde Orman Genel Müdürlüğü hor sene vartan «bir gayret içindedir. 1937 yılından bu yan 
miktarı : 

Yılı 

1937 - 1949 
1950 - 1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Yanan orman 
şaması 
Ha. 

671 065 
333 721 
8 559 
9 127 
10 059 
5 178 
13 348 
3 945 
6 664 
8 441 

Yangın 
adedi 

,9 204 
8 613 
504 
620 
717 
455 
768 
415 
433 
473 

Yanan servet 
M:i 

5 956 
2 811 
161 
51 
184 
60 
171 
45 
77 
95 

616 
127 
699 
289 
190 
724 
979 
817 
373 
562 

uı'iktarı 
Kental 

23 883 7Ö8 
11 103 299 

380 '659 
289 366 
344 913 
İSİ 265 
345 473 
150 678 
142 486 
235 717 

Yukarıdaki talbloda gösterilmiştir. Bu tablonun incelenmesi ile şu hususların özetlenmesi mümkündür. 
1 1937 - 1949 yıllan 13 yıllık ortalamaya göra yanan saha 51 620 ha., yanan servet; kullanacak odun olarak 

1 837 210 kentaldir. 
2. 1950 - 1959 yılları 10 yıllık ortalamaye gö:\) yanan saha 33 372 Ha, yanan servet; kullanacak odun olara 

1 110 330 kentaldir. 
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3. 1960 - 1967 yılları arasında yanan ortalama orman sahası 8 165 ila. yanan servet; kullanacak odun olara 
252 569 kentale düşmüş 'bulunmaktadır. 

4. 1958 - 1962 yılları arasındaki 5 yıllık müddet 'içerisinde yanan orman sahası 62 777 hektar, bu siaflıa içerisi 
«dun olarak 694 563 M3., yakacak odun olarak 1 740 011 kental iken 1963 - 1967 yıllarını kapsıyan Birinci Beş 
man sahası 37 576 'hektar, bu saba içerisinde yanan orman serveti ise; odun olarak 451 455 M3., yakacak odu 

5. 1960 yılına nazaran her sene çıkan yangın adedinde ve orta'lama zarar miktarında da bir a zailim a görülm 
6. Bununla beraber orman yangınları dolayısiylc her sene karşılaşılan zarar -miktarı ve bu yüzden reel ve 

önemini muhafaza etmektedir. 
1968 yılında 30 . 1.1 . 1968 tarihi itibariyle çıkan yangın adedi 343 olup yanan orm'an saikası öntahmdnlere göre 

yılının yangın zararı bakımından 1967 yılma nazaran daha da az zararla atlatılmış olduğunu göstermektedir. 19 
rının önlenmesi bakımından gerekli tedbirlerin alınmış olduğu anlaşılmıştır. 

3. — Orman toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları : 
Topraklarımızdan kabiliyetlerine göre faydalanmadaki isabetsizlik gerekli muhafaza tedbirlerinin ihmal edilmes 

örtüsünün yer yer kaldırılmış olması, düzensiz otlama; yurdumuzdaki bitki - toprak - su dengesini bozmuş, topra 
bir memleket meselesi haline getirmiştir. 

Bu sdbeple malûm olduğu üzere bir taraftan Devlet Su İşleri Teşkilâtınca orman sınırları dışında toprak muh 
da Onman Genel Müdürlüğünce orman sınırları içindeki yan derelerin ıslahına, yukarı havzalardaki toprakların s 
rnmdan gerekli görülen 'vadilerde sınai tesislerin yapılmasına, yamaçların ağaçlandırılmasıına, meraların da ıslahın 

Orman Genel Müdürlüğünce bu maksatla çalışmalara 1955 yılında ıbaşlanılmış olup yılları itibariyle gerçekle 
lak 'çalivşmalları : 
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Oerçekleşmo 
Toprak muhafaza Mera ıslahı 

Yılı ila.. ila. 

1955 - 1959 
1960 
1961 
1962 
19-03 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

2 

3 
4 
6 
7 
10 
0 
5 
4 
4 

602 
887 
908 
402 
362 
'629 
'631 
954 
31.3 
709 
620 

628,7 
73,4 
182,5 
238,1 
559,0 
797,5 

1 527,6 
1 867,0 
2 258,0 
2 900,0 
2 424,0 

Yukardaki- tabloda gösteril mistir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 19'55 yılından 1962 yılı sonuna, 'kada 
11 799 Ha. lık sahada toprak muhafaza, 1 122,7 hektarlık sahada mera ıslahı çalışmaları yapülmış iken, Birinci B 
hektarlık sahada toprak muhafaza; 6 999,1 hektarlık sahada mera ıslahı hizmeti gerçekleştirilmiştir. 1968 yıl 
2 900 Ha,, mera, ıslahı; 1969 yılında da 4 620 Ha. toprak muhafaza vre 2 424 Ha. mera ıslahı çalışmaları progr 

Orman Genel Müdürlüğünce her sene gerçekleştirilmesine çalışılan ağaçlama faaliyetleri de bir taraftan ekono 
taraftan da şüphesiz ki toprak muhafazası 'bakımından, da, bir mâna ve değer taşımaktadır. 

4. — Harita ve aınenajman işleri : 
Ormanlarımızın henüz saha ve servet envanteri tamamlanamamıştır. Orman envanterinin kısa bir zaman zar 

Müdürlüğünce gerekli tedbirlere başvurulduğu memnuniyetle müşahede olunmaktadır. 
Ormanlık bölgelerin haritalarının alınmasında hava fotoğraflarından istifade edilmesi plânların tanziminde de 

ması bu tedbirler cümlesinden hulunmaktadır. Bu suretle 4958 - 1962 yılları arasında amenajman plânları yapı 
ıben 450 000 Ha. civarında iken : 
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Amenajesi 
yapılan saha 

Ha. 

683 406 
1 532 836 
1 571 795 
1 717 445 
1 295 168 
1 725 000 
1 700 000 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 1 725 000 Program 
1969 

İkinci Beş Yıllık Plân devresi sonunda bu hizmetin tamamen bitirileceği anlaşılmaktadır. 
5. — Millî parklar ve tabiatı koruma sahaları : 
Çeşitli fayda ve fonksiyonları yanında turizm yönünden de büyük bir önem taşıyan yurt ormanlarının haiz old 

ne vesile teşkil eden, ilmî araştırmalara konu olan millî parkların, tabiatı koruma sahalarının ayrılımasına Orman 
beri devam edilmektedir. Bugüne kadar ayrılan millî parklar : 

i l i Millî parkın adı 

Soğulksu 
Uludağ 
Manyas - Kuşceameti 
Yozigat Çamlığı 
Karataş - Aslantaş 
Yedigöller 
Samandağı - Kuşadası 

Millî parkı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ankara 
Bursa 
Balıkesir 
Yozgat 
Adana 
Bolu 
Aydın 

olmak üzere 7 adeddir. 
1969 yılında da bu millî parklarda her sene yapılması igereken; yol, idare binaları, dinlenme evleri gibi 

pılmış lolan tesislerin onarım ve bakımıma UIZOTL vadeli inkişaf plânları [gereğince devam oluna çaktır. 
1970 yılı Dünya tabiatını koruma yılı olarak ilân edilmiş olup Manyas - Kuışcenneti millî parikmda bu ma 

çalışılmaktadır. 
Tabiatı koruma sahaları ayrılması maksadiyle yapılan çalışmalar sonunda: 
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11 i Tabiatı karuma sahasının adı 

Ankara Beynam ormanı tabiatı koruma sahası, 
Antalya Beşkonak » » 
Samsun Bafra - Oomgölü » » 

şimdiye kadar yukarda işaret ediliği üzere üç yerde tabiatı boruma sahası ayrılrmıştır. 
6. Teknik araştırma hizmetleri : 
Ormanlarım korunmasında, bakım ve imarında, işletilmesinde, çeşitli orman mahsulüne olan ihtiyacın kol 

ölçülerle karşılanmasında daha rasyonel esasların tesbiti, gelişen teknik ve ilmî esasların yurdumuzda da uy 
Bolu'da kurulan Orman Araştırma İstasyonu; Merkezi Ankara'ya «nakledilmek suretiyle 1955 yılında Orman 
line getirilmiştir. 

Enstitünün çalışmalarının ağırlık noktasını arazi çalışmaları teşkil etmektedir. Bu maksatla enstitüye bağ 
a) Antalya Araştırma istasyonu (Güney - Doğu Anadolu mmtakası) 
b) Trabzon Araştırma İstasyonu (Karadeniz mmtakası) 
c) İBolu Araştırma İstasyonu (Batı Karadeniz mmtakası) 
d) Erzurum Araştırma İstasyonu (Doğu - Anadolu mmtakası) 

olmak üzere şimdilik 4 mmtakada Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu istasyonlara ayrıca araşt 
ge şeflikleri bağlı bulunmaktadır. 

Yurdumuzda çeşitli iklim bölgelerinde vatandaşlarca yetiştirilen kavakların daha verimli, kavakçılığımızı 
maksadiyle İzmit'te ayrıca bir Kavakçılık Araştırma Enstitüsü faaliyette bulunmaktadır. Bu enstitünün de çe 
tasyonu ve kavak fidanlıkları mevcuttur. 

1960 yılı bütçesiyle 63 aded .çeşitli araştırma projesi üzerinde çalışmalara devam olunacak, 29 Ha. geçic 
kavak ve okaliptüs tesis edilecek, 55 Ha. da bakım yapılacaktır. 

7. Orman köylülerinin kalkındırılması : 
Orman köylülerinin kalkındırılması maksadiyle 19l6l8 yılında katma bütçeye konulan tahsisat:! 70ü 000 li 
Hazırlanan proje igereğince 1969 yılı bütçesiyle öngörülen yatırım ise toplam olarak 1 460 OOO Tl. dır. 
Orman içi köylülerinin kalkındırılması hizmeti Köy İşleri Bakanlığının kurulması ile bu Bakanlıkça yürü 

kilât kanunu henüz hazırlanmamış olması sebebiyle orman köylülerinin kalkındırılması maksadiyle yapılmakt 
nan kredilerin finansmanı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ıgereğince Tarım Bakanlığı bütçesine konulan 
mesi için etüt proje giderlerinin finansmanı ise Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesine konulan, tahsisat 

1968 yılında bu maksatla 17 il sınırları dâhilinde yapılan .çalışmalar, 1969 yılında 13 ilin dalı a ilâvesiyle 3 
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8. Eğitim hizmetleri : 
Geniş ve çeşitli ormancılık hizmetlerinin istenilen ölçüde uygulanabilmesi bu hizmet alanlarında yetiştirilmi 

mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünce istihdam edilen elemanlar: 
a) Yüksek derecede tahsil görmlüş teknik elemanlar, 
b) İkinci derecede tahsil ıgörmüş teknik elemanlar, 
c) İBu iki sınıf dışında kala/n elemanlar, 

olmak üzere başlıca üç grupta toplanmaktadır. 
Yüksek derecede tahsil (görmüş elemanlar istanbul Üniversitesine bağlı Orman Fakültesinde, ikinci derecede 

ve Trabzon Orman Tekniker okullarında eğitilmektedir. Trabzon Üniversitesine bağlı Trabzon'da açılması karar 
faaliyete geçmesiyle mevcut eğitim müesseseleri ihtiyacı karşılıyaca'ktır. Faldiltede 'okuyan talebeye Orman Gen 
Tekniker okullarındaki talebenin iaşe ve ibatesi ise doğrudan doğruya Ormaın Genel Müdürlüğünce yapılm 

Teknik eleman yetiştiren bu eğitim müesseselerinden ayrı olarak 
a) Orman Muhafaza Memurluğu Okulu (Muğla, Araç) 
lb) Orman Bakım Memurluğu Okulu (Muğla) 
c) Fidancı Okulu (Eskişelhir) 

olmak üzere tali derecede eğitim yapan okullar ''bulunmaktandır. Bu okullardan orman bakımr memurluğu oku 
ormaniçi hizmetlerin çoğunu fiilen yapacaklarından bu eğitimin desteklenmesini yerinde görmekteyiz. 

Bu müesseselerin dışında ormancılık eğitimi konusunda ele alman hizmetlerden bir diğeri de işçilerin eğitim 
başlanmıştır. O tarihten bu yana 1961 yılında 4, 1962 yılında 18 1963 yılııtöa 34. 1964 yılında 16, 1965 yılınd 
19, 1968 yılında 20 yerde eğntim kampı açılmış olup, her kampta 80 - 100 kalifiye işçi yetiştirilmesi ve ıkampa 
verilmesi, görgü ve bilgilerinin artırılması sağlanmış, hu suretle toplum kalkınmasının desteklenmesine çalışılmış 

1969 yılında İsparta Sütçülerde Orman Mulhafa/za Memurluğu Okulunun ikinci kısım inşaatı, Elâzığ'da Orm 
ikinci kısım inşaatı yapılacak ve «mevcut okulların çeşitli ihtiyaçları karşılanacaktır. 

II - Dönel* sermaye hizmetlerindeki gülüşme 
Devlet Orman İşletmeciliğinin gerektirdiği, sürat ve karar serbestisi istiyen nitelikte istihsal ve (kıymetlend 

Genel Müdürlüğünce döner sermaye ile yürütülmektedir. Bu hizmetlerdeki gelişme de aşağıda maddeler halind 
1. istihsal işleri : 
Orman işletmelerinin amenajman plânlarına göre her sene istihsal ederek çeşitli ihtiyaçlara karşılık piyasaya 

yakacak odun miktarı aşağfdaki talbloda gösterilmiştir. 
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Yılı 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Kullanacak 
odun 

Bin M3. 

25 
953 
703 

1 310 
1 899 
2 7S5 
2 437 
2 441 
3 6136 
3 569 
3 788 
4 308 
4 800 • 

Yakacak 
odun 

Bin/Kental 

14 
24 573 
36 798 
46 447 
61 213 
55 118 
55 1582 
i02 '5Ö5 
'62 100 
63 985 
64 907 
67 917 Program 
68 179 » 

bu talblonun ineelenmelsiyle şu neticelerin teshit edilmeisi mümkündür. 
a) Kullanacak odun istihsali 1962 yılma nazaran % 37 bir artışla 1967 yılı sonunda 3,8 milyon M3 e yük 
!b) Yakacak odunda 1962 yılma nazaran plânlı devredeki artış ise % 11 miktarın d a dır. Yakacak dduııda 

bu düşüklük üretimde esas itibariyle 1962 yılında marjinal sınıra ulaşılmış bulunmasından ileri gel inektedir. 
c) Üretim artışına paralel olarak istihdam gücü de artmaktadır. 

d) 1967 yılı üretimine göre, tüm istihsalin % 30 mı yapacak odun ve % 70 ni de yakacak odun teşkil 
kaliteli olan memleketlere nazaran tamamen aksine olduğu bilinmektedir. 

e) Yakacak odun üretimindeki hu yükseklik, yakacak odun tüketiminin fazlalığının ortaya koyduğu olum 
f) Bu olumsuz neticenin ortadan kaldırılması için; maden kömürü, linyit istihsalinin artırılması, petrol 

şının teminine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Bu gerçek göz önünde tutularak Orman Genel Müdürlüğünce k 
dımı yapılmakta ise de yakacak politikasının düzenlenmesi başlibaşma memleket dâvalarımızdan 'birisini teşk 
Devletçe ele alınmasındaki zaruret aşikârdır. 

g) Yıllık üretim plân ve programlar gereğince tamamen gerçekleştirilmektedir. 
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1969 yılı ve mütaakıp yıllarda özellikle selülözlük odun ihtiyacı geçmiş yıllara nazaran önemli bir nishette 
göz önünde tutulması, bu maksatla şimdiden gereikli tedbirlerin alınması temenniye şayan bulunmaktadır. Bu 
dürlüklerinde 1969 yılı döner sermaye 'bütçesiyle 680 hektarlık bir sahada okaliptüs ağaçlandırma çalışmalarına 

2. Orman yoUannın yapılması : 
Üretimin yıldan yıla artışında, katma değerin çoğalmasında orman yollarının 'büyük bir etkisi olmuştur. O 

dan birini teşkil eden orman yollarının yapımına Devlet Orman İşletmeciliği ile başlanmış bulunmaktadır. 193 
yollarına, ataklara, katır sırtına inhisar ederken (bugün (Orman yollarının yapımı dolayıısiyle nakliyatın büyük b 
makta, su ile nakliyat artık tarihe karışmış bulunmaktadır. 

1937 yılından bu yana yapılan orman yolları aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

Yeniden yapılan' yol 
Yılı Km. 

1938 — 1959 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

19 286 
2 703 
3 093 
4 167 
4 498 
4 001 
3 712 
3 645 
3 500 Program 
3 200 » 

Mevcut koru ve baltalı ormanlarımızın işletillmesi için lüzumlu yol miktarı 162 370 Km. olarak hesaplanmıştı 
kadar 47 222 Km. si ikmal olunmuştur. Geri kalan 115 148 Km. yol Via finansman gücü göz önünde bulundurul 
yol yapılması sureti ile ikmal olunacaktır. 

Orman yolları bir taraftan ormanlarımızda; üretim gücünü artırırken diğer taraftan bu ormanların içinde v 
lülerin sosyal kalkınması üzerinde olumlu otkilci' yapmaJktadır. Bu sebeple hem ormancılık politikası, hem d 
iki yönlü fayda gören yolların yapımında Orman Genel Müdürlüğü ile Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdür 
dır. Bugüne kadar yapılan orman yolları dol ay isiyle 4 720 köyün bucak veya iskele, istasyon veilçe merkezler 

1969 Bütçesiyle 3 200 Km. yeni yol inşaatı, 350 Km. büyük onarını, 450 metre köprü - meiıfez, 550 Km. ü 
alınmıştır. 
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Üretim gittikçe artmakta olmasından ve bazen pek kısa bir zamana inlhisar eden kurak mevsimde nakliyatı 
taraftan nakliyatın dalha uzun bir zaman içinde yapılmasına imkân sağlanması, diğer taraftan kayın istihsalin 
ile nakliyatı ayarlı bir şekilde yürütebilmek için' yol konusunda stabilize inşaata daua da önem verilmesi temen 

3. Ağaçlandırma çalışmaları : 
Onman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarını biri orman içi, diğeri orman dışı olmak üzere ik 

kündür. Orman içi ağaçlandırmalar; bozuk «ormanların imarı, yanık sahaların orman içi açıklıklarının ağaçla 
mesi maksadiyle gerek yerli, gerekse hızlı gelişen yabancı türlerle yapılan ağaçlamaları kapsamaktadır. 

Orman dışı ağaçlamalarda; şehir koruluğu, kavaklık, okaliptüstük tesisi gibi hizmetlerden ibaret bulunmak 
Ormanlarımızın gerek kalite, gerekse kantitesi bakımından ağaçlandırma, ormancılık çalışmalarının başlıc 
Ağaçlandırma çalışmalarına 1938 yılında başlanmış ve bu tarihten 1962 yulı sonuna kadar 121 011 hektar a 
Plânlı devre içinde gerçekleştirilen ağaçlandı ima hizmetleri ise aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı Ağaçlanan saha Ha. 

1963 
1964i 
1965 
19616 
1967 

30 965 
30 498 
39 587 
25 558 
24 205 

Toplam 150 813 

1968 yılındaki ağaçlama hedefi 29 070 hektar, 1969 yılı gerek katma, gerekse döner sermaye bütçesiyle g 

ağaçlama çalışmaları ise : 
115 hektarlık sahada kavak ağaçlaması, 1 857 Ha. rın bakımı, 
755ı hektarlık sahada okaliptüs ağaçlaması, 2 160 Ha. nırı bakımı, 
425 hektarlık sahada şehir koruluğu tesisi, 

25 612 hektarlık sahada orman içi ağaçlama, 77 325 Ha. nm bakımı, 
1 375 hektarlık sahada hızlı gelişen türlerle ağaçlama, 8 299 hektarın bakımı ve tüm olarak 28 285 Ha. a 

rılmıştır. Ayrıca 20 000 hektarda tensil sahalarında ve 301 000 hektar kadar da orman köylülerine ve diğer teş 
yapılmak suretiyle 1969 yılında cem'an 80 000 Ha. ağaçlama hedefine ulaşılacaktır. 
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Bu ağaçlandırmaları yapmak üzere gerek katma bütçe, gerekse döner sermaye bütçesinden yıllar itibariy 
sahası fidan üretim kapasitesi ise : 

Fidanlık Kapasitesi 
Yıh adedi Sahası Ha aded 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1969 

15 
19 
33 
72 
101 
116 

802 
828 

1 157 
1 821 
2 500 
2 800 

84 900 000 
105 200 000 
160 110 000 
353 880 000 
500 000 000 
600 000 000 Program 

1969 yılı Bütçesiyle mevcut fidanlıklara 15 fidanlık daha dklenmek suretiyle fidanlık sahası 2 800 Ha, y 
tırılacaktır. 

Fidanlıklarımızdan her sene dikilmek üzere dağıtılan fidan adedi ise şöyledir : 
Resmî 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 

• 1965 
1966 
1967 

dairelere 
Bin aded) 

24 359) 
27ı 133 
17 6151 
27 060 
101 009 
125 634 
106 174 

Şahıslara 
Bin aded 

1 133 , 
lı 147 
1 247 
1 466 
1 423 
1 537 
1 441 

Toplam 
Bini aded 

25 492 
28 280 
18 862 
28 526 
102 432 
127 171 
107 615 

1968 yılında 500 000 000, 1969 yılında ise 600 000 000 fidanın üretim ve dağıtımı programa alınmıştır. 
4. Ormanların imar ve ıbakünı ': 
Yukarıda işaret edildiği üzere tmevcııt ormanlarımızın yarısından çoğunun kalitesi bozuk ve verimleri düşük 

imarı prodüktif bir hale getirilmesi ormancılık çalışmalarımızın önemli bir kısmını teşkil eder. 
Ormanların imar ve bakımına iliştin hizmetler 1962 yılma kadar demostratif bir ölçüde uygulanmakta iken 

daki çalışmalara da gereken önem verilmeye başlanılmıştır. Yıllar itibariyle imar ve ıslah edilen saha vüsatleri 
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Yılı imar ve ıslah edilen saha Ha. 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

27 955 
38 535 
89 311 
84 305 
78 413 
115 200 
118 884 

Program 
» 

imar ve bakım hizimetleri, bir taraftan gençlik ve meşçcre bakımını, bir taraftan da kısmen veya tamame 
maktadır. 

1969 yılı Bütçesinde 31 353 hektarlık sahada gençleştirme, 87 531 hektarlık sahada da bakım hizan eti olm 
imar ve ıslah faaliyeti programa alınmıştır. 

5. Orman ürünleri işlem© sanayii : 
Kıymetlendirme icapları ekonomik mülâhazalara dayanılarak yurdumuzun muhtelif il ve ilçelerinde 14 a d 

7 aded de kuruluş halindeidir. Mevcut kereste fabrikalarımızın bir taraftan teknolojinin yenilenmesine, kapasitele 
taraftan entegre bir orman sanayii kurulması bakımından yeni fabrikaların da tesisine çalışılmaktadır. 

Yeniden teskine çalışılan fabrikalar; Ayancık'ta Yonga Levöıası Fabrikası, Demirköy'de Parke ve Kerest 
rikası, Artvin'de Lif Levhası Fabrikası, Boılu'da Yonga ve Lif Levhası Fabrikası, Antalya'da Ambalaj Fabrika 

Mevcut kereste fabrikalarımızın Birinci Beş Yıllık Plân devresi içindeki kapasitesi gayri manini olarak 3 
yenilemeler ile bu kapasite ikinci Beş Yıllık Plân devresi sonunda 455 000 M3 e yükselecektir. 

Fabrikalarımıza 1960 yılından itibaren tahsis edilen tomruk miktarları şöyledir : 
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İşlenen Elde! edilen 
gayri ımamul mamulât Randıman 

Yılı M3. M3. % 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1906 
1967 
1968 

249 389 
205 424 
290 494 
270 029 
272 038 
312 422 
348 211 
343 093 
373 5171 Bre 

129 953 
104 627 
161 796 
151 116 
151 540 
180 060 
201 783 
194 652 

»gram 

52,10 
47,56 
55,66 
55,55 
55,70 
57,63 
57,94 
56,73 

Bu rakamların incelenmesiyle de görüleceği üzere fabrikaların kapasitesi yapılan revizyonlarla yıldan yıla 
tarı da yükseltilmiştir. 1968 yılında biçilmek üzere fabrikalara taihsis olunan tomruk miktarı 176 244 M3 ü y 
(üzere 373 517 M3 tür. Bu miktar tomruktan 235 674 M3 mamulât elde edileceği ve bu sıırıetle randımanın da 
umultm aktadır. 

Tesisine çalışılan Ayancık'taki 15 000 ton. kapasiteli yonga levha'Si ile Artvin'deki 28 500 ton kapasiteli lif l 
me saııayiimizde büyük bir inkişaf sağlıyacaklardır. Bu suretle bir taraftan kombine bir sanayi kurulur, prodük 
kullanacak odun tüketim inde de bir tasarruf sağlanmış ve yeni yeni hizmet alanları açılmış olacaktır. 

1969 yılı bütçesiyle orman ürünleri işleme »sanayii için yapılacak yatırım : 

a) 

b>) 
c) 
d) 
c) 

Teknolojik yenileme ve k 
'artırılması İçin 
Yıeui fabrikalar tesisi için 
Kapasitenin idamesi için 
Etüt proje liçin 
Nakil vasıtaları için 

ap asitenin 
14 
51 

1 
1 

760 000 
667 000 
550 000 
723 000 
480 000 

Lira olmak üzere ceman 70 180 000 liradır. 
1969 yılında işlenmek üzere fabrikalara tahsis olunan tomruk miktarı gayrimenkul olarak 385 914 M3, e bali 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

1. Katma bütçe yatırımları : 

Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinden Birinci Beş Yıllık Plân devresinde yapılması öngörülen yatırım 
aşağıdaki tabloda gösterilmişltir : 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bin/TL 
Proıgraım 

37 737 
53 192 
55 124 
59 824 
51 835 
58 523 
65 530 

G e nçekl eştiril en 
Bin/Tl. 

'27 207 
43 351 
42 500 
47 722 
46 052 
46 014 

Program 

Geroekleışme 
nisbeti 

% 

72 
81 
77 
80 
89 
79 

Bu rakamların incelemesiyle de anlaşılacağı üzere 1962 yılında 27,2 milyon lira olan yatırım; plânlı devre içi 
46,014 milyon liraya yükselmiştir. 

1968 yılı yatırıımınında geçmiş yıllardaki nisbet dairesinde gerçekleşeceği umulmaktadır. 
1969 yılı bütçesiyle programa alınan yaıtırım miktarı ise tarım ormancılık sektöründe 64 '625, eğitim sektör 

toplam 66 065 milyon liradır. 
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2. Döner sermaye yatırımları : 
Genel Müdürlüğün Döner sermaye bütçesiyle gerçekleştirdiği yatırım miktarı ise şöyledir : 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Program 
Bin/Tl. 

113 765 
169 418 
157 410 
195 351 
201 303 
250 000 
248 891 

Gerçekleştirilen 
Bin/Tl. 

94 070 
148 982 
186 027 
195 193 
216 757 
240 416 

Program 

Gerçekleşme 
aıisbeti 

% 

82,6 
87,9 

118,1 
100,0 
107,6 
96,1 

Bu duruma göre, plânlı devre zarfında yatırım miktarı seneden seneye artmakta olduğu gibi gerçekleşmedeki 
bulunmaktadır. 

1969 yılı döner sermaye bütçesiyle gerçekleştirilmesi programlaştırılan yatırım miktarı; 237 089 milyon lir 
70 180 milyon lirası orman ürünleri işleme sanayii sektörüne aidolmak üzere toplam 307 269 milyon liradır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1968 yılı Bütçesiyle sermaye teşkili ve transfer harcamaları; sermaye teşkili, kamulaştırma gideri 8 766 84 

transferler 2 584 052, borç ödemeleri 175 000 lira olmak üzere 11 769 917 lira olarak kabul edilmiş, yıl içinde 
miktarı 11 869 917 liraya yükseltilmiştir. 

Buna karşılık 1968 malî yılı içerisinde 876 684 liralık bir tasarruf sağlanmış, geriye kalan 10 993 23,3 
30 . 11 . 1968 tarihine kadar ödeme emrine bağlanmış, 6 618 111 lirası ise son üç. aya kalmıştır. 

1969 yılı Bütçesinde yer alan (A/3) sermaye teşkili ve trasfer harcamaları ise; 

Sermaye teşkili 1 
Kamulaştırma ve satmalmalar 850 911 
Malî transferler 245 126 
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Sosyal transferler 2 776 156 
Borç ödemesi 190 000 

lira olmak üzere toplanı 4 062 194 liradır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

1. Sene içerisinde alman ek ödenek ve yapılan aktarmalar ile cari harcamaları 107 001 643, ytırım h 
maları 11 869 917 lira ki, cem'an 184 404 060 liraya baliğ lolan Orman Grenel Müdürlüğünüm 1968 yılı Büt 
hareket edildiği, harcamaların bütçe kanununa bağlı (R) cetveline ilişkin formül esaslarına uygun olarak y 

2. 184 404 060 liralık ödenekten 4 012 814 lirası tasarruf temini maksadiyle bloke edilmiş, bakiye 180 
30 . 11 . 1968 tarihine kadar ödeme emrine bağlanmış olup 53 626 432 lirası da son üç aya kalmıştır. 

3. 1968 yılı uygulaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
Ödenek 

Bütçeyle Ek ödenek ve 
Ödeneğin niteliği verilen aktarmalar ile 

(A/ l ) cari harca
malar 101 901 663 107 001 643 
(A/2) yatırımlar 65 530 000 65 532 500 
(A/3) transfer harca
maları 11 769 917 11 869 917 

179 201 560 184 404 060 
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Harcama 
30.11.1968 ta
rihi itiariyle iS 

Ödeneğin niteliği Bloke! edilen Kalan ödenek harcama 

(A/ l ) cari harcama 1 644 830 105 356 813 75 288 838 
(A/2) yatırımlar 1 491 30Ö 64 041 200 47 100 854 
(A/3) transfer harcamaları 876 684 10 993 233 4 375 122 

4 012 814 180 391 246 126 764 814 

4. 1968 yılı içerisinde 14 130 mahkeme hare ve masrafları bölümüne Genel Muhasebe Kaıramııran 48 nci 
ek ödenek alınmıştır. 

5. Yine malî yıl içerisinde 819 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken avanslar için Maliye Bakanlı 
verilmiştir. 

6. 1968 yılında (L) cetvelinden çıkartılıp serbest bırakılan 400 lira aylıklı 150 aded tekniker kadrosun 
zun olan ve askerlik hizmetinden dönmüş bulunan elemanlar yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
1969 yılı Bütçe tasarısı 

I - Gider bütçesi : 
Bütçe ve Plânlama Karma Komisyonunun tetkikine sunulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait 1969 

cari harcamalar için 109 999 385, (A/2) yatırım harcamaları için 66 065 000, (A/3) sermaye teşkili ve trans 
ki, ceman 180 126 579 lira ödenek talebedilmiştir. 

Bu suretle 1969 yılı bütçesinde 1968 yılma nazaran 925 019 liralık bir fazlabk bulunmaktadır. Bu fazlal 

Yılı 

1968 
1969 

Bütçe tutarı 

179 201 560 
180 126 579 

925 019 

% 

100 
100 

Cari 
harcamalar 

101 901 643 
109 999 385 

8 097 742 

% 

56,9 
61,0 

Yatırım 
harcamaları 

6'5 530 0O0 
66 065 000 

535 000 

% 

36,6 
36,7 

(A/3) 
harcamal 

11 769 9 
4 062 1 

7 707 7 
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Yukarıdaki talbloda görüleceği üzere (A/ l ) ve (A/2) cetvellerindeki 8 632 742 liralık fazlalığa mukabil 
liralık noksanlıktan ileri gelmektedir. 

Cari harcamalardaki 8 097 742 liralık artış ise; bütçe mukayese cetvelinde müfredatı gösterildiği üzere 
bölümlerdeki 8 378 492 liralık artışa mukabil 15.000 nci bölümdeki 280 750 liralık noksanlıktan meydana 

12.000 nci personel bölümü giderlerindeki 7 272 941 liralık fazlalık ise 1969 yılında okullardan mezun o 
(L) cetvelinde mevkuf tutulan kadrolardan 400 lira aylıklı 150 teknikerin bu cetvelden çıkartılarak serbest 
Kanunla yeniden alınmış bulunan kadrolara ait tahsisatın bütçeye ilâvesinden ileri gelmiştir. 

1969 yılı Bütçesi (A/ l ) ve (A/3) cetvellerinde 1968 yılma nazaran bir değişiklik olmasına mukabil yatı 
'muhafaza olunmuştur. 

Cari harcamalarda bir miktar artış olmuş ise de bu artış yatırım harcamalarındaki azalıştan değil, tran 
gelmiş bulunmaktadır. 

Yapılan incelemeye göre : 
a) Bütçenin, yıllık programlarda gösterilen hizmetlere uygun olarak hazırlandığı, bu cihetin Dev 

lığınca da tasdik olunduğu, 
'b) 263 sayılı Kanun hükümleri gereğince kadro aylıklarına yapılması gereken zam da hesaba katılmak 

yapılması mümkün tasarruflar da göz önüne alınmak suretiyle bütçeye konulduğu, 
c) Teşkilât kanunları ile 3656 sayılı Kanuna tabi bulunan memurların kadro adedinin 5 551 olup bunda 

1 500 adedinin mevkuf tutulmuş bulunduğu, bu suretle halen barem dâhili 4 051 i aylıklı ve 51 i ücretli olma 
tırılmakta olduğu, ayrıca (D) cetveline dâhil ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 4623 mütefer 
yette olan (E) cetveline dâhil 5 ay süreli 5 050 aded yangın gözcüsü ve korucusu ile işçi eğitim kamplarında 
ay süreli 46 kadro ile birlikte Genel Müdürlüğün daimî ve muvakkat olarak ceman 13 897 memur ve hizmetli k 

d) Müteferrik hizmetli kadrosuna eklenen kadroların müfredatının bütçeye bağlı (D) cetvelimde gösteril 
le) Geçici hizmetlilere ait (E) cetveline bir ilâve yapılmadığı, 
f) Genel Müdürlük Teşkil âtında acık maaşı alan bulunmadığı, 
'g) Kadrosuz kimsenin istihdam edilmediği, 
h) Bütçeye konulan geçici ve sürekil görev yolluk ve ödeneklerinin âzami tasarrufa riayet edilmesi sur 

sağlayacak bir seviyede olduğu, 
i) 1969 yılı Bütçesiyle e<k görev teklifinde 'bulunulmadığı, 
k) 4489 sayılı Kanuna (^öre staj maksadiyle ecnebi memleketlere gönderilecekler için vaki teklifin maks 
1) Detmirhaş tahsisatı olarak geçen yılda olduğu gibi 130 000 liralık bir teklifte bulunulduğu. 

n) Katma bütçe dâhilinde vazife gören personel arasında aylıklı veya ücretil yaıbancı uzman çalıştın!mad 
m) 1969 yılında taşıt alımları için 23.112 ve 23.812 nci maddelerden 2 250 000 liralık tahsisat talebed 

torlu vasıtaların ilgili bulunduğu proje ve hizmetler bütçe tasarısına bağlı (T) cetvelinde müfredatlı bir şek 
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42 
94 
5 

126 
624 
375 

30 000 

3 

175 

5 

000 

126 

577 
378 
622 
000 

000 

577 
1 

000 000 

2. Gelir bütçesi : 
1969 yılı gelirleri; Bütçenin (B) cetvelinde de görüleceği üzere : 

Döner sermayeden yardım olarak 
Tarife bedeli karşılığı 
Müsadereli mallar bedeli 
Maaşlar karşılığı 
Genel Müdürlükçe tahsil olunacak 
varidat 

Kurumlar hasılatı 
Çeşitli gelirler 
Özel gelirler 

Genel toplam 180 126 579 
[••• 

olmak üzere ceman 180 126 579 lira olarak tahmin edilmiş olup bu suretle bütçenin gelir ve gider bölümlerinin b 
anlaşılmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Genel görüş, dilek ve teklifler 

1. Genel görüş : 
A) Ormancıların fonksiyonu : 
Toprakların korunmasında, hidrolojik muvazenenin sağlanmasında kültürel ve sosyal alanda, turizm sanayi 

millet hayatının her yanında ve yöresinde ormanların paha biçilmez fayda ve değerleri yerli ve yabancı birço 
delilleriyle ortaya konulan bir gerçektir. 

B) Ormanlarımızın kalite ve kantitesi : 
Ormanlarımızın gerek saha, gerekse servet bakımından envanteri henüz tamamlanmamış olduğundan yakın 

nişliği 10,5 milyon hektar olarak tahmin edilmekte idi. Envanter çalışmaları ilerledikçe mevcut ormanlarımızı 
üstünde bir varlığa sahibolduğu anlaşılmıştır. 
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Envanter çalışmaları henüz bitmemiş ve kesin rakamlar elde edilmemiş olmakla beraber mev 
lığımız; 9 444 503 hektarı, koru, 8 828 690 hektarı baltalık olmak üzere 18 273 193 He. olaraktahmin edilm 

C) Ormancılık politikamızın anaükeleri : 
Ormancılık politikamızın anailkelerini; Kalkınma plânlarımızda da ifade Edildiği üzere: 
Ormanları korumak ve devamlılığını sağlamak, 
Bozuk ormanları imar ve ıslalh etmek, ormanların niteliklerini yükseltmek, verimlerini artırmak ve orm 
Ağaçlandırmalar yolu ile yeni orman alanlar; kazanmak ve su havzalarının doğal ve ekolojik (dengesini s 
olarak özetlememiz mümkündür. 
Bu ilkelerden özellikte koruma hizmetinin gerçekleştirilmesini; ormanların içinde yerleşmiş bulunan nüfusun 

cehesinde sadece polisiye bir tedbir olarak mütalâa, etmeye imkân yoktur. 
Ormancılık politikasının başarıya ulaştırılabilmesi : 
1. Zirai nüfus kesafetinin azaltılmasına, zirai nüfus fazlasının sanayi sahasına aktarılmasına, bunun için 

bir zaman içinde gerçekleştirilmesine, mevcut ziraat topraklarındaki entansitenin artırılmasına, 
2. Hayvancılık ekonomisinin düzenlenmesine, bunun içinde hayvan mevcudu ile mera sahası arasına, bir d 

sıflı meraların biran önce ıslâh ve imarına, 
3. Yakacak politikasının düzenlenmesine, 
4. Orman içi köylüsünün sosyal ekonomik hayat standartlarının yükseltilmesine, 
'bağlı bulunmaktadır. 
D) Orman köylülerinin kalkındırılması : 
Orman köylülerinin kalkındırılması, halk - orman münasebetlerinin tanzimi bakımından Orman Genel Müd 
a) Orman içi ve civarı köylülerin işgücünden faydalanma, 
>b) istihsal işinde çalışan köylülere artırmasuz olarak orman emvali satılması, 
c) Orman içi ve civarı köylülere zâti ihtiyaç verilmesi, 
d) Koruma maksadiyle kredi yardımı yapılması, 
e) Yukarı havza arazisinin amenajmanı, 

şeklinde özetlememiz mümkündür. 
a) Ormamcılik faaliyetlerinin ormanlar içindeki (köylülere gördürülmesi : 
İstihsal, imal, nakil, orman balamı gibi çeşitli ormancılık hizmetleri ormanların içindeki köylülere gordürülmo 

mukabil 1967 yılında 515,6 milyon lira ödenmiştir. 1968 yılında da bu miktar 572,4 milyon liraya ulaşmaktadı 
b) İstihsal işinde çalışan köylülere artırmasız olarak orman emvali verilmesi : 
Ormaniçi ve civarı köylülerin kalkındırılması amaciyle Orman Genel Müdürlüğünce bu nüfusa sağlan 

sal edilip satış istif yerlerine taşman orman emvalinden kullanacak odunda 10 M:i. ü geçmemek üzere 
kadarının istihkak sahiplerine pazarlarda satılmak üzere artırmasız olarak verilmesidir. 
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c) Orman köylülerine ucuz bedelle zâti ihtiyaç verilmesi : 
Ormanların içinde ve civarındaki köylerde yerleşmiş bulunan köylülere Orman Kanunu gereğince sağlan 

zâti yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının sembolik bir bedelle karşılanmasıdır. 
d) Koruma maksadiyle kredi verilmesi : 
Halk - Orman münasebetinin tanzimi bakımından döner sermayeden yapılan yardımlar; kiremit imali iç 

sali için ocak açıp işleteceklere, evsafı üstün ısıtma ve pişirme araçları, fenni arı kovanı satmalacak 
satla döner sermaye bütçesinden ayrılan fon 20 milyon liraya yükseltilmiştir. Ve bu fon tamamen çalıştırılm 

e) Yukarı havza arazisinin amenajmanı : 
Yukarı havzalardaki tabiat kaynaklarının prodüktivitesi bakımından Orman Genel Müdürlüğünce ele al 

ların, avlakların amenajmanı, toprak ve su kaynaklarının korunması olarak mütalâa etmemiz mümkündür 
ayrı imkân nisbetinde değinilmiş bulunulmaktadır. 

Halk - Orman münasebetlerinin tanzimi için, ormaniçi ve kenarı nüfusun kalkındırılmasının geniş çapta 
masını bir taraftan ferdi, bir taraftan toplum kalkınmasının hukukî, malî, idari yönleriyle mütalâa olunması 

E) Ormanların kapasitesi ile talep arasındaki münasebet : 
Hizmetlerin gelişmesi bölümünün istihsal işleri bahsinde de işaret edildiği üzere ormanlarımızdan ya 

kullanacak odun, % 70 ini yakacak odun teşkil etmektedir. Halbuki ormancılığı ileri memleketlerde odun, 
hemen hemen tamamen ekonominin hammadesi olarak kullanılmaktadır. 

Ormanlarımızın; yakacak odun bakımından talep ile kapasite arasındaki büyük fark ortadadır. Bu büyü 
ormancılık ilkelerinde özlenen hedefe ulaşılabilinmesi mümkün olamıyacağı izahtan vareste olan bir gerçekti 
mür ikâmesi için kömür üretiminin artırılması ve nihayet Üçüncü Plân devresi sonunda o rman l a r m kap 
tiyacının kömürle karşılanması zaruridir. 

Kullanacak odun talebine gelince, bu talebin de devamlı bir şekilde karşılanması için bir taraftan yak 
nisbetinde bir kısım baltalıkların koruya tahvili, hızlı gelişen türlerle ağaçlamalara önem yerilmesi, kava 
durulacak başlıca alternatifleri teşkil etmektedir. 

Orman konusu yurt çapında önemi bulunan anahizmetlerimizden birisidir. Kısa da olsa ormancılık ilke 
tirillebilmesi için üzerinde durulması lâzımgelen meseleleri yüksek bilgilerinize sunmuş bulunuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğüne ait 1969 katma bütçe tasarısının incelenmesi dolayısiyle vardığımız sonuçları yu 
bulunuyoruz. 

Bu tasarıya ait işbu raporumuzu, Yüce Komisyonun tasviplerine sunar Orman Genel Müdürlüğü mensupl 
rımla. 

Roportör Roportör 
Sivas Milletvekili Ankara Senatörü 
M. K.Palaoğlu Y. Köker 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



— 56 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. 1/579 
Karar No. 152 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihimde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, Kiilâbara Komisyonumuza havale edilen 
Bültçe 'kanıiıiıu tasarısı) ; 

Tamm Bakamı, Orman 'Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinim de katıldıkları Birlerimde görüş 
Söz konusu Gfene.1 Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe rakamları; sırasiylc, (A/ l ) cari harcamalar 109 999 385, ( 

ve (A/3) sermaye ıtesikili ve 'transfer harcamaları 4 062 194 lira, iki toplanı olanak 180 126 579 lira, 
Gelir bütçesi de "180 126 579 lira olarak takdisi edilmiştir. 
Söz ıkonusu Genel Müdürlüğün Bütçesi ve faaliyetleri üzerinde gerekli ineel.eime.ler i yapmakla, görevlemdi 

hazırlamış eldukları rapor muhtevası bilgi sayın üyelerimizin ıttılaına sunulmuş, 
1968 - 1969 yılları bütçe rakamları arasındaki fazlalık ve noksanlıkların nedenleri izah edilmiş, sayın üye 

bütçesi ve faaliyetleri ile 1969 yılı Bütçe tasarısı üzen'mdeki temkid, temenni ve .görüş'eniini ifade etmiş, açık 
et'tiıkl-oni ikonular hakkımda muhtelif sorular tevcih -etmişlerdir. 

Tarım Bakanı, 'Genel Müdürlüğün, yıllık prog^mlarla, tesbit edilmiş okun çaılışımaları ve 'bütçesi üzerimde g 
vaplandırılmış ve ımütaakıbcn maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler bağlı cetvelteriyle tasarıdaki şekliyle aynen, 
12 nci madde, tatbikatta, laynı hizmeti görenler arasındaki eşitsizliği gidermek medeni ile söz 'konusu Ge 

maları Genel. Müdürlükçe yapılan sayman ve yaırluncılariyle, sayman adına ödeme yapan sayman mutemetle 
vazife gören kâtip mutemetlere, merkez levazım müdürü ve ayniyat mulhasiplcrine de 395 sayılı Kamum hük 
mesini sağlamak nedeniyle .değiştirilmiş ve bu değişikliklerle, 

13 ve 14 mcü maddeler ise aynen tasarıdaki şekliyle kabul edilmiştir. 
Oemel İvmrulun tasvibine arz edilmek üzere Yüks:elk Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkam V. Sözcü Kâtip Ank 
Kütahya Aydın Zonguldak Ordu Y. K 
M. Erez İ. C. Ege K. D. Sungu7i S. Pelüivanoğlu 
Balıkesir Baihkesir Balıkesir Bolu Çor 
C. İnkaya F. Islimyeli S. Koç Muhalifim A. Top 

K. Demir 
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Eskişehir 
M. İ. Angı 

İmzamla bulunamadı 

İzmir 
Söz hakkım, mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdu r. 

M. K. Palaoğlu 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
II. Özalp 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

GKimüşane 
S. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalay cıoğlu 

Niğde 
R. Soy er 

Trabzon 
E. Dikmen 

Uşak 
0. Dengiz 

Orman Gr. Md. Bütçesi 

İstaribul İstanbu 
İV. Berkol N. Eroğa 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Manisa 
ö. Saka 

Sakarya 
0. Salih 

Trabzon 
A. R. Uzu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kamunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 109 999 385 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 66 065 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 4 062 194 lira ki, toplam olarak 180 126 579 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 180 126 579 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

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

3856 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar 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 ya
zılı kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yıluıda 
kullanılamaz. 

Orman G. Md. Bütçesi 

HİÜTÇE KARMA KOMİS 

Orman Genel Müdürlüğü 19 

MADDE 1. — 'Taşanımı 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 mcü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1983 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1837 - 1967 bütçe yıllarına aidolııp da, Muhasebei Umumiye 
kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin ilgili 
hismet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimlsri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

M Â D B E 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 3. — Gider bölümbrinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman okulları öğrenci
lerinden alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde g-österilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun be
lirttiği hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1969 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesi hükmü 1969 yılında orman mühendis muavinleri ve tek
nikerler için de uygulanır. 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner 
sermaye müesseselerinde çalışan ve atanmaları Orman Genel Müdür-

Orman Gr. Md. 

(iBütçe Karma Komisyo 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 

MADDE 12. — Orman Genel Mü 
sermaye müesseselerinde çalışan ve at 
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(Hükümetin Teklifi) 

iüğünce yapılan muhasebe müdür ve yardımcıları ile sayman, vezne
dar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına 395 sayılı Ka
nunda yasılı mabetler dairesinde kasa tazminatı 1969 yılında da 
ödenir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1989 yılında yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakam 
/. 8. Çağlayaıiijil 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

(Bütçe Karma Komi 

iüğünce yapılan Muhasebe Müdür 
man 3 jreItmcıiM,ı ve sayman adına 
,) otl̂ s'lîL , *1 ö:r tahvilâtını yapan 
Liıa'Jyüs vvzJo gören kâtip mutem 
i yn'f/* '. mi'bviLino 305 sayılı Kan 
kr:; , l?^r-vr>: )ı ödenir. 

j>'t7 C^ııl İ!J. — "i a a r ın ın 13 nci 

MADDS 14. — Tasarının 14 nc 

Maliye Bakanı 
C. nihjclmn 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakam 
B. Bağdaş 

Ulaştırm 
8. B 

Sanayi 
M. T 

Turizm ve 
N. K 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Odene&'in eesidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Orman hizmetlileri' aylıkları 
12.112 Orman tekniker ve muhal 

hkları 
12.113 Orman kurumları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

86 095 691 93 36 

Kesim toplamı 

1 

aza okulu ay-

31 649 941 

28 273 8u0 
1 952 9K) 

-!-!-7 930 
97^ 240 

ÜCRETLER Kesim toplamı 44 149 908 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 
12.213 Orman tekniker ve muuhafaza okulu hiz

metliler ücreti 
12.214 Orman kurumları hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı 27 357 234) 

7 870 112 
.1. 013 220 

682 500 
5 589 480 

34 408 361 

28 919 800 
3 538 080 

502 200 
1 448 280 

48 016 00; 

19 306 074 
1 154 400 

802 620 
6 094 140 
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Sîölüm Maddi Ödeneğin eesidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 8 670 770 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 53 820 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 223 155 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı 
10 311 920) 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 

12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 l§çi ücretleri 

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 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim, karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 

1 346 850 
8 700 000 

4 628 341 

480 
60 
40 
200 
6 

3 692 

150 

000 
000 
000 
000 
000 
341 

000 

85 000 

10 034 945 
53 820 

223 155 

1 

1 346 850 
9 000 000 

5 000 764 

480 000 
60 000 
40 000 
250 000 
6 000 

4 014 764 

150 000 

100 000 

15 000 10 000 
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Bölüm Madde 

12.441 
12.442 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

Ödeneğin çeşidi 

DERS ÜCRETLERİ 

Orman tekniker okulu ders ücretleri 
Orman okulları ve eğitim merkezleri ders 
ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 90 000) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
636 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

:>() 000 

40 000 

1 205 000 

5 000 

1 200 000 

1 500 

4 200 

4 371 801 

Hükümetçe 
Madde B< 

Lira 

30 000 

60 000 

1 205 000 

105 000 

1 100 000 

1 500 

4 200 

4 632 802 

istenen 
ölüm t 

Lir 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 120 000 120 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 1 060 000 1 060 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 10 000 10 000 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 1 800 000 2 000 000 
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Bölüm. Mac'ule 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 .Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 (Kongre ve konferans yollukları 
12,834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı • 4 432 800) 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla, yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 200 002) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

140 000 

21 000 
128 000 

775 000 

143 000 
145 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

850 000 

10 000 
40 000 

20 000 
172 800 

1 000 000 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

100 000 

1 

1 
100 000 

1 406 000 1 64 

838 000 

143 000 
145 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

G E N E L Y Ö N E T I M L E Î L G Î L Î G I D E R 

L E R Kesim toplamı Mi 000 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 10 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 210 000 

1968 ö< 
Madde 
Lira 

!3Q 
240 
80 
30 
7 

000 
000 
000 
000 
000 

ieneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

i 5 
35 
70 
21 

000 
000 
000 
000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 100 0(){) 
13.420 Telefon giderleri 100 000 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 10 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 50 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

130 oon 
250 000 
125 000 
35 000 
10 000 

155 000 

20 
30 
80 
25 

000 
000 
000 
000 

5 000 

220 000 

105 000 
105 000 
10 000 

65 000 

174) 



Bölüm, Madde ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
G İ D E E L L K İ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı, 

14.430 Para taşıma giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Orman G. ? 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Miadde Bölüm t 

Lira Lir 

220 000 

8 025 452 

;>GO ooo 

9 73 

15 000 

f) 000 
10 000 

5 000 

!0 000 

65 000 

:> ooo 

30 000 
30 000 

67 

7 

30 
30 

500 

r>oo 

000 
000 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ORMAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi eğitim, kampları giderleri 
14.889 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GÎDEELERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

ORMAN TEKNİKER VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 

Orman 
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1968 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

2 

• » 

fî 

773 

350 
302 
ı 16 
5 

071 

500 

000 
000 
500 
000 

050 

3 816 501 

300 000 
3 400 000 

1 jfi 50^ 
1 

5 835 000 

355 000 
;50 005 
MM) 050 
1-T.T. 1'li\ 

')V 055 
5'V) 000 

2 500 000 
550 000 

3 Q<17 000 

4 604 500 

1 

S 

2 

2 

355 
250 
000 
100 
100 
5':0 
000 
505 

654 

000 
00'; 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

A 32 

»00 000 200 000 
25 000 25 000 

B-İ!f,-::İ (S. Savısi : 1İ7-Î-) 
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Bölüm Madde ödeneğin ces idi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira. Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

TEMSİL, 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 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Bakım, ve idame giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

!0 000 10 000 

r> ooo 
5 ooo 

840 000 

600 000 
90 000 
i 50 000 

86 095 691 
1 406 000 
8 925 452 
4 604 500 
870 000 

101 901 643 

5 
5 

900 

600 
100 
200 

000 
000 

000 

000 
000 
000 

93 363 
ı CM 3 
9 734 
4 323 
930 

109 990 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik personel ücretleri 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

ORMAN OKULLARI 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

25 987 900 

9 399 000 
14 0(i() .110 
ı :m 790 

29 8-8 000 

24 809 600 
4 569 400 

V.) 000 

1 400 000 

1 350 000 
45 000 
5 000 

25 987 900 

31 273 000 

8 264 100 

27 023 000 

10 704 000 
14 771 000 
1 5 İS 000 

32 750 500 

2(i 9(1(1 300 
5 H3 (100 

Gİ8 (}()() 

1 380 000 

1 240 000 
135 000 
5 000 

27 0 

3-1 1 

4 0 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : İ i< + ; 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.812 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAP T, TESİS VE BÜYÜK OXARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKLVA, TEOHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARL Bölümü toplamı 

YATIRIM HAEOAMALAEI TOPLAMI 

— 71 — 

1 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

8 134 100 4 843 500 

:; 2!KJ 100 2 65;] 500 
4 84! 000 2 190 000 

RİO 000 60 000 

İd. lüitccsi 

25 987 900 27 U.:3 

31 278 000 34 138 

8 264 100 4 903 

65 530 000 66 065 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

B&&» Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

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 SATINALMALAR 
3EDELI 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 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

8 766 842 

8 768 842 

4 216 841 

3 050 000 

1 
1 500 000 

244 022 

850 911 

50 

800 

910 

000 

1 
000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidaıt 

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 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKÜLLERE ÖDE
MELER 

34.720 Uluslararası kurum, ve derneklere katıl-
mja payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

000 

229 002 

Î79 022 

50 000 

10 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

L'.ra Lira 

5 000 

230 126 

180 126 

50 000 

10 000 

1 113 052 

568 052 
250 000 
220 000 
75 000 

2 531 952 

1 292 656 

617 656 
250 000 
350 000 
75 000 

2 776 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve 
»müstahdemleri öğle yemeklerine yardım
da bulunmak üzere) 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 Jlâm;a bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geriverilecek paralar 

Orman G. 

1968 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira l i r a Lira Li 

1 415 000 i 415 000 

56 000 68 500 

50 000 V,2 500 

6 000 (i 000 

175 000 1 

.150 000 175 000 

15 000 10 000 

10 000 5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

31.000 

/32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
YE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Böl'iimjü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

8 766 842 
244 022 

2 584 052 
17.1 000 

11 769 917 

8 
2 

2 7 
1 

4 0 

Orman G Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174' 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

72.000 

61.000 
63.000 
72.000 

61.110 
61.120 
61.130 
61.140 
61.150 

B/2 — Yergi dı§ı gelirler 
KURUMLAR HASILATI 

Döner sermiayeden yardım olarak 
Tarife bedeli 
Müsadereli mallar bedeli 
Maaşlar karşılığı 
Genel müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

63.400 BaSıslar 

72.110 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELÎRLER 

6831 sayılı Orman Kanunıırmn 35 nci 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar
şılığı olarak Hazmeden yapılacak yardım 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 

iKUEUM HASILATI Bölümü toplamı 
ÇEŞÎTLÎ GELÎRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELÎRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

B — CETVELİ 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

73 645 511 
56 917 547 
5 000 000 
32 638 500 
2 500 000 

170 701 558 

42 126 577 
94 624 378 
5 375 622 
30 000 000 
3 000 000 

175 12 

8 500 001 5 00 

8 500 000 

170 70.1 558 
1 

8 500 001 

179 201 560 

5 000 000 

175 12 

5 000 

180 12 

Orman G. 'M.d. iYûtcvA ( S . t':<.yı:.-.ı : 1 ! 7-1) 
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C - OETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başki' 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi No. Özeti 

Kanun 31.8.1965 6831 Orman Kanunu 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

4 
5 
7 
8 
8 
6 
6 
o o 
4 
9 
8 

10 
10 
11 

Hesap Tetkikeisi 
Enformasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 

» :» 
» Teknisyeni 

Fotoğrafçı 
Ressam ve desinatör 
Mücadele Başteknisyeni 

» Teknisyeni 
Laborant (Korunca) 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 

Orman G. Md. Bütçesi. (S. Sayısı : 1174) 

ed 

o 

1 

ı 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

Ücret 

1 100 
950 
700 
600 
600 
800 
800 

1 250 
1 100 

500 
600 
450 
450 
400 

D. 

9 
10 
12 
11 
12 
8 

12 
13 
13 
13 

o 
-) o • ) 
4 

i 5 
1 -
i O 

\ 4 

Memuriyetin nevi A 

Daktilo 
» 
» 
» 

Memur (Evrak sevkiyatçısı) 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 
Gece Bekçisi 

;» » 
Servis Şefi 
Elektronik Beyin Operatörü 
Elektronik Beyin Proğramatörü 
Elektronik Beyin Tasnif Opert. 
İcmal Makinası Operatörü 
İcmal Makinası Operatörü 

led 

2 
t̂  
4 
o 

2 
1 
1 

33 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

V 

1 
1 
1 

1 

e rot 

500 
450 
350 
400 
350 
600 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
100 
950 
950 
100 

D. Mem 

12 Daktilo 
7 Delgi M 
8 ;» 

10 Delgi K 

3 Telsiz T 
4 » 
3 Tamir A 
4 » 
6 Telsiz S 
7 » 

! 8 ;» 
j 9 » 
! 10 » 
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D. Memuriyetin nev'i 

7 Dağ Telsiz Santralcisi 
8 » » » 
9 :» » » 

10 » » » 
11 » » » 
8 Şoför (Yangın koruma işleri) 12 
9 ;» » 

10 » » 
11 » » 
12 » ' » 

Ücret 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
9 

11 
11 
12 
13 

13 
13 

8 
9 

10 
11 

Orman Muhafaza Memuru 

Laborant 
Makinist 
Mücadele Göz 1 emcisi 
Daktilo 

!» 
;» 

Hademe 
Bekçi 
Şoför (Amenajman) 

:» » 
» ı» 
» » 

D. 

2 
18 
20 
25 
13 
12 
33 
56 
93 
26 
10 
15 
140 
175 
395 
800 
900 

o 
o 3 
4 
7 
2 
6 
50 
2 
o o 
14 
8 
8 

700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
400 
400 
350 
300 
300 
300 
600 
500 
450 
400 

11 
12 
11 
11 
11 
13 
13 
14 
10 
13 
8 
14 
10 
10 
11 
9 

9 
Jj 

-i 
3 
3 
5 
8 
9 
8 
9 
6 
7 

Memuriyetin nev'i Aded 

Arşivci (Fotoğrametri) 1 
Telefoncu (Amenajnuın) 1 

:» » 1 
Kaloriferci 1 

Daktilo (Amenajman) 20 
Gece Bekçisi (Amenajman) 1 
Oto Garaj Bekçisi 1 
Oto Garaj Bekçisi (Amenaj) 1 
Marangoz (Amenajman) 1 
Kademle (Amenajmıan) 2 
Ressam. » 1 
Hademe » 2 
Tekn isy-en. • » 1 

Aleit Operatörü. (Amenajman) 1 
1) ağıtı cı (Amenaj man) 1 
Tafclsialtör (Amenajman) 26 
Kontrol uçağı (Kap. pilot) 1 
Kontrol Pilotu (Nevikatör) 1 

Kameracı 1 
Uçak Motor Teknisyeni 1 
Başmaıkinist (Amenajman) 1 
Makinist (Amenajman) 1 

Destina.'tör (Fotoğraımcttr'i) 3 
» » 10 

Kar'toğııaf (Fotoğrametri) 6 
,» 8 

Mütelıassıs (Kartoğ. tabdit) 1 
İnce alet Teknisyeni » 

lTeret 

400 
350 
400 
400 

400 
300 
300 
250 
450 
300 
600 
250 
450 
450 
400 
500 

1 500 
1 500 
1 100 
1 250 
1 250 
950 
600 
500 
600 
500 
800 

1). M 

11 Şoför 

9 
10 
11 
9 
9 
10 
11 
12 

Köy 
8 
9 
11 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
13 

Fiş M o 
» 
M'omur 
Daktilo 

» 
» 
» 

Şoföi' 
» 

Hadem 

T 
6 Traktör 

Ölçme 

Sürvoy 
Şoför 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Î H 

J_. 

m
lb

a 

<; 
-

O? 

am
a 

o 
-* 

g 
P 
S 
(Ü 

m 

• M 

-

C3 

ab
çı

 

M 
co 

• ı-l 

«+-İ 

al
or

 

\4 
" 

CM 
3 

O 
N 
03 

O 

— T~ CM V- r— O* 

o i -r> e P 

£ £ j - s o E 

^ 
?= 
r ; 

J5 

ı-H L/. 
K 

* g g 
C C 

— — CO ^ f C0 T*< CO 

=P 

O ' O O O O O O 
Ut O O O Ut Ut i t ) 
^ -r co co CM oı CM 

o o o o o o ut o ut ıra 
- f C0 ^ O l CM 

o o 
ut u t 
rf CM 

o o o o 
ut co 

< 
co o 3 3 S 

^ 

co 

^ 
PQ 

co 

A 

^ 

ü " 

v; 
CQ 

TP 

Ki 
H -
H-ı 

• * ' 

t-" 
c» 

Ol T - CO CO 

1 
• • H 

ft 

c ^ c 
CC- H< E H ffi 

•i ö 
o 
w 
»-I 

^ -& H 

^ 
m 
s a 
ca 

£ > 

2 

eö 

İ 
S 
u 

O 
« • > 

o3 

<M T H - ! • Tf ' O -rY 

•.O S 

c : c ; ö0 



— 80 — 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Laborant 
11 (Kütüpaıne Memuru 
13 Tarım Hizmetlisi 
14 Bekçi 
13 Haldeme 
14 » 
11 Şoför 
13 Çamaşırcı ve Ütücü 
14 » » 
11 Ambar Memuru 

Aded Ücret 

32 

Trabzon Orman Tekniker Okulu 
13 
12 
12 
10 
12 
14 

11 
13 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
10 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Telefoncu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 

Kaloriferci 
;» Yardımcısı 

Şoför 
Elelktrilkçi Ustası 
Laborant 

:» 
Amjbar Memuru 
Kitaplık Memuru 
îdare Memuru 

450 
400 
300 
250 
300 
250 
400 
300 
250 
400 

1 
1 
1 
1 
1 
o 

300 
350 
350 
450 
350 
250 

400 
300 
400 
400 
400 
350 
400 
350 
450 

D. Memuriyetin nev'i 

13 Hademe 
14 » 
13 Gece Bekçisi 
13 Bahçıvan 
14 Çamaşırcı 
12 Fidancı 

Aded Ücret 

13 
11 
12 
11 
13 
11 
13 
14 
12 
13 
13 
11 
13 
14 
13 

31 

Bolu Or. Bak. Me. Eğt. Merkezi 

•Doktor 
'Elektrikçi 
Sağlık Memuru 
İdare Memuru 
Ambar Memuru 
Aşçıbaşı 

Aşçı Yamağı 
Şoför 
Bahçıvan 
Hademe 
Kaloriferci 
Kaloriferci Ya rtlımeı 
Çamaşırcı 
Gece Bekçisi 

L 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

16 

Eskişehir Or. Fid. Eğt. Merkezi 

13 Doktor 1 

300 
250 
300 
300 
250 
350 

300 
400 
350 
400 
300 
400 
300 
250 
350 
300 
300 
400 
300 
250 
300 

D. M 

12 Sağlık M 
11 Fidancı 
11 Aşçıbaş 
14 Aşçı Ya 
12 Şoför 
14 Hademe 
13 Gece B 
12 Kalorif 
14 Çamaşı 

300 

Kızıl 

12 Ambarc 
11 Elektrik 
11 Kalorif 
11 Aşçılbaş 
14 Aşçı Ya 
14 Geoe B 
14 Bulaşık 
14 Hademe 
14 Çamaşır 

Tek 

4 Ressam 
6 Fotoğra 
9 Muhabe 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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D. Memuriyetin nev'i 

9 Muhafaza Memuru 
10 ;» » 
11 ;» » 
12 ,» » 
13 ;» :» 

8 
9 

11 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
7 
8 
9 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Kesim ve Ölçme Memuru 
» » :» 
» » ;» 

Başfildancı 
i» 

Fidan cı 
» 
» (Tarım Hizmetlisi) 

Başmakinist 
Makinisit (Lâıboranlt) 

;» » 
» » 

Tiâbonatuvar Şefi 
Şoför 

» 
:» 
» 
» 

5 Tercümıan 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

8 Kütüpane Memruru (Fotoğrafçı) 
13 Hademe 
14 » 

Aded 

1 
3 
6 
4 
3 

2 
5 
6 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
o 

13 

1 
1 
2 
5 
1 
6 

1 
1 

i) 2 
o 

6 

Ücret 

500 
450 
400 
350 
300 

600 
500 
400 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

950 
800 

600 
300 
250 

D. 

13 
14 
10 
10 
11 
10 
11 
12 

8 
10 
11 
9 

11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
10 
11 

12 
13 

Memuriyetin 

Bekçi 
,» 

Santralci 
Kaloriferci 

,» 
Daktilo 

» 
» 

Ambar Memuru 
Makinist (Traktör 
Kâtip 
Kâtip ve Mutemet 

» ;» 
» » 

nev'i 

sıürüciîsü) 

Fidanlıklar 

Başm,akinist 
» 

S. 1 Makinist 
S. 2 » 
S. 3 » 

Makinist 
Şoför 

» 

Arabacı 
Arabacı 

Aded 

1 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

1 
1 
9 

1 
1 
1 

128 

2 
4 
7 

14 
18 

11 
15 
38 

5 
13 

Ücret 1 

300 
250 
450 
450 
400 
450 
400 
350 

600 
450 
400 
500 
400 
350 

800 
700 
600 
500 
450 

400 
450 
400 

350 
300 1 

D. Mem 

7 Tarım H 

9 
10 
11 
12 
13 
13 Bekçibaşı 
14 » 
14 Bekçi 
13 Hademe 
14 » 
11 Ambar M 
12 » 

9 Laborant 
10 » 
6 [Başmakin 
7 » 
8 S. 1 Ma 
9 S. 2 

10 S. 3 
11 Makinist 
9 Şoför 

10 » 
11 » 
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D. Memuriyetin nev'i 

11 lElöktrikçi 
12 Anabacı 
13 » 
7 Başfidaneı 
8 » 
9 ı» 

10 Fidancı 
11 «. 2 Fidancı 
12 S. 3 » 
13 S. 3 » 
12 Bekçibaşı 
13 » 
14 » 
14 Beikçi 
13 Hademe 
14 » 

Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü 
7 Başmakinist 
8 S. 1 Makinist 
9 S. 2 » 

Adcd 

1 
3 
2 
3 
2 
3 
7 
3 
8 

19 
1 
6 
3 

19 
4 
3 

123 
rlüğü 

5 
8 

16 
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Ücret 

400 
350 
300 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
250 
300 
250 

700 
600 
500 

D. 

10 
11 
9 

10 
11 
13 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
13 
14 

9 
9 

Memuriyetin nev'i 

iS. 3. » 
Makinist 
Şoför 

» 
» 

Arabacı 
Tarım Hiz.lisi (Başfidaneı) 

,» i» » 
,» ;» (S. 1 Fidancı) 
» » (S. 2 * ) 
;» » (S. 3 .» ) 
:» » (S. 3 » ) 

Bekçibaşı 
Hademe 
{Bekçi 

Etüt; Plân, Proje 9. 
Dcsinatör 
Taksatör 

D 
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E - CETVELİ 

Böliim Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orm,an kurumlan geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 

I). Memuriyetin aclı 

4 Orman Teknikeri 
5 » ,» 
6 » » 
7 » ,» 

Aded 

25 
35 
45 
75 

120 
250 

L - CETVELİ 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

D. 

10 
11 
12 

Memuriyetin 

» ;» 
» i» 

» » 
13 Tatbikat Memuru 

M - CETVELİ 

Aded 

250 
400 
200 
100 

1 500 

Orman Muhafaza Okulu öğrencilerinden alınacak 
ücret 2 500 

Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden alınacak 
ücret 2 400 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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ORMAN GHENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

T - ÜETVELÎ 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince ıkatma bütçe demirbaşında ka 
ait cetvel 

Arazi Arazi Arazi Arazi 
ene 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

binek 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
— 
1 
1 

— • 

2 
6 
25 
12 
5 
1 
4 
1 

Pikap 

— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
1 
1 
'2 
— 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 

pikap 

— 
!2 
3 
13 
12 
42 
3 
2 
— 
6 
9 
23 
23 
24 
45 
38 
49 
36 
— 
—. 

kapltukaştı 

— 
— 
— 
4 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
'2 
— 
— 
5 
1 
1 
— 
— 
— 
— 

panel 

— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Kamyon 

2 
1 
3 
4 
2 
1 
5 
2 
4 
3 

— • 

3 
5 
13 
5 
26 
— 
10 
5 
7 

Otobüs 

— 
— 
'2 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
— 

Toplam 71 11 330 13 3 101 9 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 



(R) CETVELİ 

İ969 yılı Genel İBütçe Kanununa bağlı (R) işaret li cetveldeki harcama formülleri bu büt 
uygulanır. 

Cari Harcamalar 
Bölüm Madde 

14.000 

23.000 

Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

14.888 İşçi eğitim kampları giderleri : 
Ormaın Genel Müdürlüğü işçi eğitim kampları yönetmeliği gereğince yapılması gereken bilûmum 

14.889 Diğer alım ve giderler : 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklarım, ilgili yöne 
cak ödeme ve giderler bu maddeden ödenir. 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
23.112 Taşıt alımları : 

237 sayılı Kanun gereğince satı nalınacak taşıtlar 
Aded Alınacak taşıtın cinsi 

Tarım sektörü : 
3 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
3 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
1 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
3 4 X 4 arazi pikap (8 kişilik) 

Kullanılacağı hizmetin ınev'i 

Orman koruma hizmetleri için. 
Orman yan,gınlariyle mücadele hizmetleri için 
Ormana ızararlı böcek ve has tali İdariyle müca 
Orman sınırlama hizmetleri için 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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4 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
1 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
4 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
1 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
1 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
2 4 X 4 arazi pikap (3 kişilik) 
1 4 X 2 Kamyon (Dizel - asgari 9 
2 4 X 2 Kamyon -(Dizel - asgari 9 
1 4 X 2 Otobüs (Dizel - en az 40 
1 4 X 2 Su tankeri (Dizel - en az 9 

Orman Amenajman hizmetleri için 
Ormancılık fennî araştırma hizmetleri içi 
Orman fidan üretimi hizmetleri için 
Orman kavak ağaçlandırma hizmetleri iç 
Toprak muhafaza ve yandere ıslâhı hizme 
Orman köylerini kalkındırma hizmetleri i 

000 Kg. lılk.) Ortalan yangııılari.yle «araş hizmetleri için 
000 Kg. lık.) Fidanlık fidan üretimi hizmetleri için 
kişilik) Ormancılık araştırma hizmetleri için 

OOOKİg lık) Orman yangmlariyle savaş hizmetleri için 

Eğitim sektörü : 
1 4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik Orman okulları hizmetleri için 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 
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Görevin adı 

Hukukçu Üye 
» » 
» » 

İnşaat Yük. Müh. veya Müh. 
Yüksek Müh. veya Müh. 
Sürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yabancı diLbilir) 
Daktilo 
Laborant (Lisan bilir) 

Ücret 

% 30 
tutarı 

zammı 

Aded 

9 
9 
9 
2 
4 
4 
1 
2 

20 
3 

63 

E - CETVELİ 

1968 yılındaki durum 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
400 
800 

Süre 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

Tutarı 

189 000 
162 000 
135 000 
42 000 
72 000 
38 400 
15 000 
19 200 
54 000 
28 800 

755 400 
226 620 

Toplam 63 

ngm 
» 
» 

beklisi 
» 
» 

Ücret tutarı 5 050 

% 35 zaımmı 
Toplam 5 050 

982 020 

4 250 
300 
500 

200 
300 
250 

5 
5 
5 

4 250 000 
450 000 
625 000 

5 325 000 

1 863 750 
7 188 750 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1174) 

Aded Ücre 

9 
9 
9 
2 
4 
4 
1 
2 

3 

1 7 
1 5 
1 2 
1 7 
1 5 

8 
1 2 

8 

8 

43 

43 

300 3 
4 750 2 

5 050 

5 050 



1968 yılındaki durum 

Görevin adı 

Haiber alma Nö. ücreti 

Mütercim (Barem icd) 
Elektrik teknisyeni 

Doktor 
Sağlık memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

Toplam 

Ücret tutarı 
% 30 zammı 

Toplam 

Ücret tutarı 
% 30 zammı 

Tolam 

Aded 

5 050 

2 
1 

3 

3 

19 
19 
19 
19 

76 

76 

Ücret 

1 250 
950 

300 
350 
400 
400 

Süre 
Ay 

12 
12 

6 
6 
6 
6 

Tutarı 

500 000 

7 688 750 

30 000 
11 400 

41 400 
12 420 

53 820 

34 200 
39 900 
45 600 
45 600 

165 300 
57 855 

223 155 

Aded 

5 050 

2 
1 

3 

3 

19 
19 
19 
19 

76 

76 

Ü 

1 

i>9<i 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /582) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 11 
Tetkik Dairesi 

8ayt : 71 - 811/8770 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu 
ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica .ederim. 

Süleyman 
Başbak 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1177) 
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PETROL DAÎBESÎ BAŞKANLIĞI 1969 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ 

Cari harcamalar 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 AylıMar : 
6326 ve 6558 sayılı kanunlarla verilen kadrolara göre bu kadrolardan 18 adedinim mukav 
ronun tutarı hesabolunmuş ve üst derece maaş alanlar da buna ilâve olunarak geqen yı 
543 504 lira teklif olunmuştur. (L) cetveline almanı 800 liralık kısım şefi kadrosu bu hesaba d 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Terfi sürelerini dolduran bir kısım hizmetlilerin terlilerini sağlıyabilmek ve (E) cetvelinde o 
sekreter kadrolarının (D) cetveline aktarılması gerektiğinden hesaba müsteniden geçen y 
343 236 lira teklif olunmuştur. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Daire tabipliğine ('D) cetveli 300 lira kadrolu doktorluğa Tabip Odalarınca müsaade edilme 
ve daire tabipliği için (E) cetvelinde 1 kadro zarureti hâsıl olmuştur. Buna göre 1 100 lira 
teklif olunmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Petrol faaliyetleri mevzuunda hariçten getirilecek olan iki ecnebi uzmanın memleketimizde 
aylık mesai ücretlerinin karşılığı 9 000 dolara tekabül eden miktar teklif olunmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
18 aded ihtisas mevkii kadrolarda istihdam edilmekte olan mukaveleli personelin mevcu 
geçen yıl ödeneğinden 26 340 lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Her ay ödenen çocuk zamları nazarı itibara alaınarak ayda 400 lira hesabiyle geçen yıl öden 

12.320 Doğum yardımı : 
Personel adedine göre dört doğum zuhur eder mülâhazasiyle geçen yıl ödeneğinden mülhe 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1177) 
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Bölüm Madde 

12.330 ölüm yardımı : 
(Birinci derece memur maaşı tutarında ödenek teklif olunmuştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğ 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Bütçeye konan ödenek, her yıl ihtiyacı karşılamamakta ve bu maddeye münakale teklif olu 
vamlı tedavileri ve hastane masraflara 15 000 liranın üzerinde olup 'buna göre geçen yıl öd 
teklif olunmuştur. 

12.370 Em#di keseneği karşılıkları : 
Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerine konulan ödeneklerin % 6,5 nu teşkil eden miktar olan 
miktar geçen yıla nazaran 3 420 lira fazladır. 

12.520 Kasa tazminatı : 
Muhasebe müdürüne her ay ödenen 450 Tl. muhasebe müdür muavinine 285 Tl. muhasebe 
aded muhasebe ikinci mümeyyizine 120 şer liradan 240 Tl. ki, aylık toplamı 1 185 lirad 
muştur. Bu miktar gecen yıla nazaran 8 940 lira fazladır. 

12.710 Temsil ödeneği : 
6326 sayılı Petrol Kanununun 18 nci maddesi gereğince daire reisine ayda 500, idari reis muav 
aded teknik müşavire 400 er liradan ödenmekte olan temsil ödeneğinin yıllık tutarı olan 25 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası içim 1 lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
13 mühendisin petrollü arazideki tetkikatları ve sondaj faaliyetlerinin kontrol ile reis ve m 
larmı yerinde yapmaları ve diğer memur ve hizmetlilerin görevleriyle ilgili tetkikatları için 
karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin aynı 65 000 lira teklif olunmuştur. 

12.815 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Petrol faaliyetleri dolayısiyle getirilecek iki ecnebi uzmanın yolluğunu karşılamak üzere 6 00 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
Fizik ve kaplıca tedavisine muhtaç memurların vesait ücretlerini karşılamak üzere geçen yı 
olunmuştur. . . , . - - . 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Her yıl toplanan Milletlerarası petrol kongresine katılacak Türk delegeleri ile yine memle 
bulunan ptrol sanayiinin her gün daha muğlâk ve mürekkep tarafları meydana çıkmakta 
leri halledebilmek için Batı dünyası ile temasta bulunmamız kaçınılmaz bir zaruret olarak 
olan ve olacak sehayatler için geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira faz] asiyi e 75 000 lira teklif olu 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı görev yolluğu : 
'Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye jalımları ve \giderleri : 
idarenin iş hacmi geçen yıllara nazaran fazlalaşmış olmasına rağmen eski yıl gibi ö 000 lira 

13.120 Basılı (kâğıt ,ve 'defter alımları ve giderleri : 
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürlerinin kâğıt bedellerini karşılamak ve defter ve sai 
eski yıllarda olduğu gibi 16 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşem© ve demirbaş (alımları ve giderlerdi : \ 
Münhal kadrolara yapılan tâyinler dolayısiyle noksan masa ve sandalyelerin ikmali ile tamir 
bir aded hesap makinası için geçen yıl ödendiği kadar 25 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın jalımları ve giderleri : 
1968 yılında abone olunan yabancı mecmua ve kitaplara 10 000 liranın üzerinde bir ödeme ya 
hakkındaki broşürün »baskı ücreti olarak 10 000 lira ödenmesi takarrür etmiştir. Bunlardan ba 
İzzet Taı'han Kitabevi ile diğer- kitabevlerinden alman petrol ile ilgili ecnebi ve yerli kitap 
10 000 lirayı geçmektedir. Bu hesaba müsteniden geçen yıl ödeneği kadar 30 000 lira teklif ol 

13.150 Yakacak lalımları ve giderleri : 
Dairenin kalorifer kömür bedeli ile havagazı bedellerini karşılamak üzere geçen yıl yapılan ö 
lira teklif olunmuştur. 
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1S.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri ,: 
15 müstahdeme verilecek elbise, ayakkabı ve palto bedeli ile dört iş gömleğinin tutarı 7 845 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 -13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili alımlarda vukuu melh 
4 500 lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
Dairede günde ortalama 4 damacana içme suyu sarfedilmektedir. Damacanası 250 kuruştan gü 
250 lira yıllığı 3 000 lirayı tutmaktadır. Bundan başka dairenin temizliği için kullanılan şehir 
tedir ki, hesaba müsteniden 'geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira fazlasiyle 4 500 lira teklif olun 

13.220 Temizlik giderleri : 
Dairede günde sarfedilen bir kilo sabun, iki kutu vim, toz bezi, süpürge ve sair temizlik malz 
çen yılki kadar 3 000 lira teklif olunmuştur. 

13.000 13.230 Aydınlatma giderleri : 
Dairenin elektrik masrafı ortalama olarak ayda 750 lira hesabiyle yılda 9 000 lira tutmaktad 
bakım ücreti, elektrik malzemesi, ampul ve sair masraflar için de senede 6 000 lira hesabolu 
15' 000 lira teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim (giderleri : 
13.210 - 13.289 nen maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen 
için ve petrol hakkı sahipleri şirketlerin kanundan doğan hakları ile ilgili olup dairece yap 
üzere geçen yıl ödeneği gibi 4 000 lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Daire muhaberatını temin için posta pulu ve telgraf masraflarını karşılamak üzere 2 000 lira 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon muhaberatına ait geçen yıldaki ödemeler nazara alınarak, santral ve telefon cihazları 
mirlerini temin için geçen yıl ön eğinden 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif olunmuştur. 
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13.52Q , Hisanet taşıtlan işletme ve onarma giderleri : 
Daire hizmetlerinde kullanılan üç aded vasıtanın benzin ve tamir masraflarını karşılamak üz 
ra fazlasiyle 15 000 lira teklif olunmuştur. '-... 

13.610 Kira [bedfeli : 
Dairenin işgalindeki Konur Sokak No. 37 ve 39 numaralı binaların mukaveleleri gereğince g 
lasiyle 150 X)00 lira teklif olunmuştur. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : ( 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığının tamimleri gereğince, Yönetmeliğin 46 ncı maddesin 
10 000 lira teklif olunmuştur. 

14.130 Mahkeme Iharoları ve giderleri : 
Mahke'me harçları evvelden tayin ve tesbit edilecek bir masraf olmayıp vukuu melhuz masraf 
olunmuştur. 

14.140 6326 jsayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince Komiserlere verilecek ücret ve giderleri : 
1969 yılma intikal eden ihtilaflı mevzulardan yedi tanesinin henbiri için 3 500 lira hesabiyle 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38 51, 52 ve 1116 ncı ınaddelerinin'gerdektirdiğd^giderler : 
Petrol hakkı salıipleri tarafından kendi petrol ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye 
ya cari fiyatlarına uygunluğu göstermek üzere (İthal Malları Fiyat Tescil ve Tetkik) Daires 
bu daireye ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere 40 000 lira teklif olunmuş 

14.341 3325 (sayılı Kanunun 3 incü maddesinin gerektirdiği giderler : ı 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

14.342 7126 (sayılı Kanuna (dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu Imaddesinin gerektirdiği giderler 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.710 Tenısü Igiderleri ;: 
'Daireye gelen konuklara iz'az ve ikramlar ile çelenk ve sair masrafları karşılamak üzere geç 
siyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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16.810 Bina onarımı : 
Dairenin tahtı işgalinde bulunan binanın bakım, tamir ve badana işlerinin mukaveleler ahkâm 
sebiyle yapılacak işler için 4 000 lira teklif olunmuştur. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre (Millî Prodüktivite (Merkezine ödenecek iaiıdat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Proidük'tivite Merkezine ödenmesi gereken 
muştur. 

34.620 7126 (sayılı 'Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma yardım f&nu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

34.630 6085 jsayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine istinaden beher araba için 100 lira hesabiyle üç Station 
/olunmuştur. 

35.000 35.210 Emekli ikramiyesi tve »sandığa iştirak hisseleri .:: 
Aylık ve hizmetliler ücretleri ödeneğinin % 1 ine tekabül eden miktar ile 5434 sayılı Emekli 
ğa iştirak hisseleri ve bir memurun emekliye şevki mülâhazasiyle buna tekabül eden miktar 
den 20 139 lira noksanı ile 33 787 lira teklif olunmuştur. 

35.710 Sanayi Bakanlığı (Memurları Ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine : 
80 memur ve hizmetlinin % 60 mı teşkil eden 48 'memur, hizmetli için 75 kuruş hesabiyle geç 
sanı ile 7 280 lira teklif 'olunmuştur. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Yılı içerisinde ödenemiyen istihkakları karşılamak üzere 5 000 lira teklif olunmuştur. 

36.400 İlâma bağlı 'borçlar : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif ulun muştur. 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Halen İkinci Kalkınma Plân döneminde bulunan ve sanayileşme alanında ciddî merhaleler kaydeden 'Türk 
yelini ve tabiî kaynakları optimal ıbir şekilde mobilize ederek millî istihsal güe ve verimini ileri ekonomiler s 
hasıla, gelir ve refah seviyesini artırmak, başlıca sosyal ve iktisadi hedefimizi teşkil eklen bir anadâvadır. 

Bugünkü dünya enerji konjonktürü içinde petrolün yeri ve gelişme hızı diğer rakip primer' enerji kaynak 
mış ve bu temayül devamlı ;olara'k petrol lehine inikişaf etmiş ve etmektedir. (Bundan başka, çok Ibüyük bir h 
maları ve endüstrisi, petrkdün ehemmiyet ve istihlâk sahalarını daha da artırmış bulummalrtadır. 

Bu itibarla, millî petrol arama, istihsal, rafinaj ve• nakliye endüstrisinin hızla gelişmesi ve daha teknolo 
sanayiimizin gelişmesinde, dolayısiyle istilhıdaf edilen temel hedeflerin 'gerçekleşmesin'de büyük öncelik ve müs 
bar1 konudur. 

Bu sebeple, !19'69 yılı Bütçe kanunu tasarısı yümündpn> yurdumuz petrol faaliyet ve problemlerinin şemat 
luyoruz. -

I - HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİBİLMEİSİ ŞEKLİ : 

1. Petrol Dairesinin vazifesi : 
Petrol Dairesi, 6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulmuş olup, Petrol Kanununun tatbiki ile.vazifeli hükm 

Enerji ve 'Talbiî Kaynaklar Bakanına bağlı bir dairedir. 
Petrol Dairesi, bir reisin idaresi altında, biri teknik, diğeri idari işlere bakmak üzere iki reis muavini il 

teknik müşavir, tarife ve istatistik müşaviri, idari ve malî işler müşaviri, hukuk müşaviri, başımüherfdis, jeolog 
hendisler, şube 'müdürleri ve kanuna bağlı kadro cetvelinde 'gösterilen diğer personelden mürekkeptir. Kadro 
kişidir. Bunun dışındaki yardımcı personel sayısı (81) dir. 

Petrol Dairesi, Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yazılı «Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hu 
süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlen dirilmesini ve bu maksada uygun olduğu nislbet 
şeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı sufette inkişafım» sağlamak maksadiyle yerli ve yabancı şirk 
öeleyip karara bağlamak ve petrol ameliyatını her safhasında kontrol ve murakabe etmekle görevlidir. 

Petrol Dairesi bu esaslar çerçcvcısiinde Türkiye'nin petrol imkânlarını teshit için, petrol şirketleri tarafı 
leri toplar ve değeri emdirir. Dünya petrol hareketlerini yakından izler. Petrol hakkı talebeden veya petrol 
sında çıkan ihtilâfların memleket ekonomisine ve Petrol Kanununun maksadına uygun bir- şekilde halli iç 
ve hisselerini tarh ve tahakkuk ettirir. Memleketin hampetrol ihtiyacının zamanında ve piyasa fiyatı üzerinden 
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par. Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine uymıyan .şirketleri takibetmek ve hu gibilerin petrol ame 
veya petrol haklarının feshi yönünden gereken teşebbüslerde bulunmak da Petrol Dairesinin görevleri arasın 

Daire, hu görevlerini tam Ibir şekilde yapabilmek 'maksadiyle Devletin petrol politikasını yürüten bir ka 
ruya (bakana, yani Hükümete bağlanmış bulunmaktadır. 

2. Petrol Kanunu ve Petrol Dairesi ile ilgili problemler : 
Yukarda yazılı maksatları gerçekleştirmekle görevlendirilen Petrol Dairesinin teşkilâtı 1954 te neşredilen 

rol sanayiimizin o günkü durumu nazara alınarak çok dar bir çerçeveye sıkıştırılmıştır. Ancak, kanunun ne 
lık devre içinde yurdumuzda hem petrol ameliyelerinin miktarı ve çeşidi artmış, hem de petrol sanayiimizin 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Milletlerarası büyük ve stratejik önemi dolayısiyle petrol sanayii çok iyi y 
insanlara geniş ölçüde muhtaçtır. Millî menfaatlerin yurt ve dünya çapında ikorunaJbil'mesi ve Devlet takip ve 
getirilebilmesi için dairenin takviyesine kesinlikle ihtiyaç vardır. Halbuki, gerçeikfte durum bunun tamamen aksin 
üst kademesini teşkil ê den idareci ve müşavirlerin mukavele ile istihdamına imkân veren kanun 'hükmü, (büt 
ması ve 'bilhassa uzun süreli mukaveleler tanzimline imkân verilmemesi sebebiyle bugüne kadar daireye yet 
nun maksadını gerçekleştirmek imkânını vermemiştir. Zira, yapılan hizmet devamlı bir âmme hizmeti olldu 
fazla yapılmasına Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 51 nci maddelerine istinaden Öayıştayca müsaade e 
doğurmaktadır. Kaldı ki, memleketimizde petrol endüstrisinin çok yeni 've bu endüstri ile ilgili teknik, huku 
yetişmiş elemanların yok denecek kadar az olduğu 'göz önünde bulundurulursa, mevcut elemanların hizmetind 
bilmek için mukavele ve tatmin edici ücretlerle istihdam usulüne ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, zaten mevcu 
özel sektörü tercih edecekleri tabiîdir ve maalesef tatbikatta da böyle olmaktadır. 

Esasen Petrol Araştırma Komisyonunun 31 . 1 . 1968 tarihli -raporunda da «Petrol Dairesi personelinin gö 
çalışma şartlarına 'göre bugünkü ücret ve istihdam statüsünün de tatminkâr hale getirilmesi imkânlarının ar 
niye şayan görülmüştür» denmek suretiyle aynı görüş benimsenmiş 'bulunmaktadır. 

I I , HİZMET GELİŞMESİ : 
1. Petrol sanayiimiz : 
A) Bugünkü durum : 
a) Arama faaliyetleri : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girmiş olduğu 1954 yılından (bugüne kadar petrol aramak maksa*diyle -mem 

tir. 'Bunlardan 28 i (Ek 1) faaliyetlerini tatil ederek Türkiye'den ayrılmış bulunmaktadır. 
Petrol aramak ve tasfiye etmek üzere kurulmuş olan 5 yerli şirketten ikisi ile bir yerli - yabancı sermay 

miştir. Yerli şirketlerden birisi yıl içerisinde tasfiyehane belgesi almak suretiyle tekrar faaliyete geçmiştir. 
Faaliyetlerini tatil etmiş olan yerli ve yabancı şirketler petrol aramaları için 31 Ekim 1968tarihine kada 

dir. 
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Böylece halen arama faaliyetlerinle devam eden üçü yerli ve 12 si yabancı lolmak üzere 15 şirket mevcut 
bil Exploration Mediterranean Inc. arama faaliyetlerini halen durdurmuş bulunmaktadır. (1) 

Petrol Kanunu tatbikatının başladığı tarihten bugüne kadar açılmış olan arama kuyuları (Ek 2) de göster 
evvelce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından bulunan Raman ve Garzan petrollü sahalarına ilâvoten 
muştur. (Ek 3) te, bulunan sahalarla bunları bulan şirketler tablo halinde gösterilmiştir.. Bunlardan başka, 
dan Gaz Sahası için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına işletme ruhsatı verilmiştir. 

1968 yılmlda yapılan aramalarda alman biricik müspet sonuç, Piyanko petrollü sahasının keşfedilmiş olmasıd 
b) İstihsal faaliyetleri : 
Ham petrol istihsal etmekte olan şirketler (Ek 4) te gösterilmiştir. 
Yerli ve yabancı şirketler tarafından keşfedilen sahaların inkişaf (ettirilmesi neticesinde ham petrol istihsal 

lunmaktadır. Son iki yılın istihsali (Ek 5) te verilmiştir. 
Buna göre 1995 yılında ham petrol istihsali 178 596 ton iken, bu mjiktar 1967 yılında 2 751 720 tona ve 1 

tona yükselmiştir. 1968 yılı petrol istihsali, geçen yıla nazaran takriben •% 13 bir artış kaydetmiştir. (3) 
Geçen 1967 yılı ham petrol ihtiyacımızın % 44,3 ü yerli istihsal ile karşılanmışken, 1968 yılında ham petrol 

karşılar bir seviyeye erişmiş bulunuyoruz. 
Yukarda bahsedilen arama, inkişaf ve istihsal ameliyeleri için yabancı şirketler tarafından 31 Ekim 1968 ta 

değerinde sermaye ithal edilmiş bulunmaktadır. 
c) Ham petrol nakliyatı : 
360 milyon Tl. sarf edilerek inşa edilen Batman - iskenderun boru hattı vasıtasiyle V. bölgede istihsal edilen 

Dörtyol terminaline taşınmakta ve buradan da gemilerle rafinerilere sevk edilmektedir. Boru hattının nominal 
Aşağıda, 1968 yılında boru hattı ile taşman ham petrol miktarı ile 1969 yılında şirketlerin taşıtmayı düşü 

(1) Adı geçen şirket, jeolojik istikşaf müsaadesine ve muhtelif işletme ruhsatlarına sahip bulunmaktadır. 
(2) Ayrıca gene Shell Şirketine ait Beyhan - 9 huyusuyla bu sahanın rezervi de artmış bulunmahtadır. 
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1968 yılı 1968 yılı 11 1969 yılı 
(Tahinini) aylık (Fiilî) (Tahmini) 

Şirketler varil varil varil 

TPAO. 3 769 869 3 171 924 4 283 574 
SHELL 8 262 889 8 000 785 10 325 120 
MOBÎL 3 203 217 3 076 313 2 506 820 

Toplam 15 235 975 14 249 022 17 115 !514 

Böylece geçen yıla göre % 12,3 fada nakliyat yapılacaktır. 
d) Tasfiye işleri : 
Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten ve tasfiyehane kurmak üzere belge alan şirketler (Ek 6) da göste 
Petrol Kanunu yürürlüğe girdiği tarihlerde 330 000 metrik ton nominal tasfiye kapasitesi mevcutken bugün 6 

TPAO. izmir Rafinerisinin inşaatına bu yıl da devam, edilmiştir. Bu rafinerinin kurulması ile memleketimizin yağ 
mış olacaktır. 

ATAŞ ve İPRAŞ rafinerilerinin tevsi çalışmaları devam etmekte olup, ATAŞ'm tevsii bitmek üzeredir. 
Petro - Kimya (PETKÎM) tesisleri kurulma faaliyetleri hızla ilerlemektedir. 
Ersan Petrol iSanayii A.Ş. ne, Kâhta ham petrolünü memleketimizin asfalt ihtiyacı yönünden değerlendirebilm 

belgesi verilmiş ve inşaat hazırlıklarına başlanmıştır. 
B) Petrol Dairesinin 1968 yılı içindeki çalışmaları : 
a) Umumi olarak : 
1968 senesinde üçü TPAO., sekizi ShelL biri North American ve biri de Lucky Oil Co'a aidolmak üzere 13 ar 

ruhsatı da terk edilmiştir. (Ek 7) 
Ayrıca, 1 i Motoil, 1 i de Mobil - Panoil şirketlerine müştereken aidolmak üzere 2 işletme ruhsatı verilmiştir. 
TPAO. tarafından inşa ettirilip 1967 yılı babında işletmeye açılan boru hattında uygulanacak tarife için Pe 

deleri gereğince Petrol Dairesinin tasvibi alınmak icabettiği malûmlarıdır. Tarifenin kanunun 84/3 ncü maddesin 
munsif ve makûl olması gereklidir. TPAO. nın 1967 yılı için verdiği tarife, yatırım, hesabının belli olmaması ve diğ 
maması sebebiyle Petrol Dairesince kabul olunmamış ve daire Petrol Nizamnamesinin 129 ncu middesi gereğince 

(3) Şirketlerin 1969 yılı istihsal programlarından TPAO. nın 1 050 109 ton, Ersan'm 50 000 ton, N.V. Turkes S 
438 434 ton istihsal yapacakları öğrenilmiştir. Böylece 1969 istihsali 3 310 000 ton olacaktır, 
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6 . 12 . 1967 tarih ve 12470 sayılı Resmî Gazete ile neşir ve ilân etmiştir. 1967 yılı sonuna kadar cari olan bu t 
rdtfe talsılağ'i wırnişısıc de, adu geçeın şirketin yaltııraim kesin hesabını henüz çıkarmamış 'olması ve diğer kanuni Kartla 
biyle Dairece yine kabule şayan 'görülmemiş ve daire 'bu defa- da 5 . 12 . 1968 'tarih ve 13069 sayılı Resmî (İaze 
kat Tarifeyi tanzimi ve ilân etmek 'mecburiyetinde kalmıştır. 

İPRAŞ Rafinerisinin 2,2 ımilyon 'ton/seneden 5,5 milyon 'ton/seneye ve T.P.A.O. Batman Rafinerisinin 580 000 
seneye tevsii ile ilgili olarak sırasdylfe '5 Şubat 1968 ve 6 Kasım 1968 tarihlerinde gerekli 'müsaadeler verilmiştir. Ay 
ton/sene "ham petrol kapasiteli Marmara Petrol Rafinerisi için de 7 Şubat 1968 tarihinde bir rafinem belgesi veril 

b) Takip ve kontrol bakımından : 
Petrol Dairesi, gittikçe 'artan iş bacmrna ve yukarıda işaret edilen mıütelrasisıs eleman sayısındaki noksanlığa, 

rakabe vazifesine 1968 yılında da titizlikle devam dtmiştir. Bu cümleden olarak, 1962 yılından beri Çeşitli sebep 
let hak ve 'hissesi hesapları 1967 yılı Devlet hissesi 'hariç, neticelendirilmiş r e bu 'arada müstahsil şirketlerin 'ödem 
noksan ödedikleri tesbit edilerek cem'an 1 747 973,25 Tl. harlı ve tahakkuk ettiril mistir. Ikın un 17 345,74 Tl. 'sı i 
da bir yabancı şirkete 'aittir. 

Petrol Kanununun 112 nci maddesi gereğince petrol, hakkı sahibi bir şirket petrol ameliyatı için lüzumlu akar y 
mek veya devralmak' hakkını haizdir. Fakat yerli ham petrol istihsal eden ve bunu rafinerisinde işi iyen bir şirk 
tiyacı olauııyacağmı hesaba katan Petrol Dairesi gerek Slhell'in, gerekse T.P.A.O.bin BP. Şirketinden muaf akar 
çıkan ihtilâf sonunda Enerji r e Tabiî Kaynaklar Bakanı da Dairenin 'görüşünü teyid r e taisvibchmiştii'. 

Diğer taraftan, İPRAŞ ortaklarından Caltex 28 . 10 . 1967 tarihinden itibaren ATAŞ Şirketlerince Doğu - A 
petrole mahsus 'olmak üzere kabul edilen varil başına 40 Cent indirimi kabule yanaşmaimış ve 28 . 10. 1967 den 23 
ketçe i'tihal elunau ham petrolde 5 Cent indirim farkından doğan ihtilâfta Bakan tarafından tâyin olunan Kom 
rilmiş r e Bakan da rapora vâki itirazları reddederek Daire (görüşünü teyidotnüştir Bu suretle indirim faikında 
elarak 1 '036 908 Tl.) tutarında bir döviz tasarrufu'sağlanmıştır. 

30 . 1 . 1968 'tarihinde ıSilvanfca pjetrdl sabası için işletme ruhsatnamesi alan Mobil Bxploration Mediterraean In 
yazılı kanuni şartlara riayet etmediği Petrol Dairesince tesbit edildiğinden, Bakanlar Kurulunun 4 .12 . 1968 tar 
nin feskine karar verilmiştir. 

Bunlara ilâveten, Petrol Dairesinin takip r e 'murakabe görevi ile İlgili olarak 'yaptığı muameleler dolayusiyle ç 
rine havale edilmiş, kısmen de Danıştaya aksetmiş bul ummaktadır. 

C) 1969 yılı programı : 
a) Arama : 
1969 yılında arama faalliyetinde bulunabilecek olan şirketlerin adları ile sahibolduk'ları ruhsatnamelerin bölgel 
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(Ek: 8) de gösterilmiştir. Son duruma göre, mevcut 80 arama rufeaitımn yanışı yerli, yarısı yabancı şlrkötlere a 
A. O. başta gelmektedir. 

b) İstihsal : 
Mü'sitahsrl şirketlerin 1969 yılı programlarına göre bu yıl toplam olarak 3 3.10 000 ton civarında iham. petrol i 

tonu yerli şirketler tarafından üretilecek ve geri kalan 2 210 000 tonu da yalbancı şirketler tarafından'istihsal ol 
1969 yılı istihsal i bu «urcıtle 1968 senesine nazaran % 6 nisbe tinde ibir artış kaydetmiş olacaktır. 

c) Nakliyat : 
Hanı petrol nakliyatımızın hemen hemen tamamı boru hattı ve denizyolu ile yap ılımaktadır. 

aa. Boru hattı ile : 
1969 yılında istihsal edilecek olan 3 310 000 ton hampetroklen 2 500 000 tonu Batman - İskenderun boru hatt 

rolün büyük bir kısmı Batman Rafinerisinde işlenecektir. 
bb. Deniz yolu ile : 
Deniz yolu ile nakliyat, boru hattı terminalinden Dörtyol'dan yerli hampetrol ile dış ülkelerden ithal hampet 

yapılmaktadır. İthal hamperolün nakliyatı için 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında yabancı tankerlere ödenen döviz 
miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

Döviz tutarı 1965 1966 1967 1968 1969 
(U. S. A. $.) 5 255 236 3 778 483 2 593 633 1 280 000 1 300 0 
Ton basma 
(Ortalama) 1.72 1.43 1.02 0.46 0.45 

1967 yılı ortalarında Süveyş'in kapanması yüzünden uzak masafeli Basra Körfezinden hampetrol ithal edilm 
petrol getirilmesi ve bu arada yerli tankerlerin kısmen devreye girmiş olması sebebiyle ithal edilen hampetrol 
tankerlere ödenen navlun ortalaması düşmüştür. 

d) Rafineri işleri : 
Türkiye'nin toplam olarak ve rafinerilere göre, yıl içinde tasfiye edilecek, yerli ve ithal hampot rolleri ile bun 

sulleri miktarı (Ek 9) da gösterilmiştir. 
1969 yılında tasfiyehanelerin toplam nominal kapasitesi 7 200 000 tona ulaşacaktır. 
Mahsûl istihsalinde göz önünde tutulacak unsurlar bundan evvelki yıllarda olduğu gibi orta mahsûl esası 

riyle yerli hampetrol verim ve kabiliyetine uygun olmasıdır. 1 . 3 . 1968 den itibaren rafinerilerde süper - benzi 
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aa. Batman Rafinerisi : 
Geçen yıl Batman Rafinerisinin 1 000 000 ton yıla tevsi edilmesi için tevsi belgesi verilmiştir. 1969 yılında 

tamamlanarak ihaleye çıkarılacaktır. 
bb. İpraş Rafinerisi : 
İpraş Rafinerisinin 5,5 milyon ton yıla tevsii faaliyeti ile ilgili olarak alt yapı inşaatına ait mukavele hizmetl 

tanklar inşasına devam edilecektir. 
cc. Ataş Rafinerisi : 
Ataş Rafinerisinin tevsii, 1969 yılının birinci üç aylık devresi içinde tamamlanacak ve 4,4 milyon ton yıl n 

dd. izmir Rafinerisi : 
Evvelâ yakıt rafinerisi, mühendislik hizmetleri ile malzeme sevkiyatı, alt yapı inşaatı, montaj işleri, tank v 

mühendislik hizmetleri, inşaat ve montaj işlerinin büyük kısmı tamamlanmış olacaktır. Saniyen, iskele, yüklem 
hattı, mühendislik inşaat işlerinin önemli kısmı, ambar binası, atelye binası, lojman kafeterya inşaatı tamamlan 

ee. Petro - Kimya : 
Birinci safha üniteleri üretime bağlıyacaktır. 
Etilen ünitesi Nisan, polietilen ünitesi Haziran, Alkali ünitesi Eylül ayında, polivinil klorür ünitesi 

cektir. DDB ünitesi tecrübe çalışmaları Kasım ayı sonunda tamamlanmış olacaktır. 
Yardımcı tesislerle irtibatların Mart ayı sonunda tecrübe çalışmasına, bütün tesislerin de Kasım ayı sonunda 

tür. 
Pazarlama ve ikinci kısım lojman Mart ayı içerisinde bitirilecektir. 
İkinci safha ünitelerinin lisans, know - how ve mühendislik hizmetleri yapılacaktır. Üçüncü safha ünitele 

dislik hizmetleri de yapılacak ve inşaata başlanacaktır. 
Tevsi üniteleri : ilk ve ikinci safha ünitelerinin - DDB hariç - hepsi memleket ihtiyaçlarına uygun olarak te 

ff. Ersan Asfalt Rafinerisi : 
1968 yılında inşaatının tamamlanlması programlanmış olan rafineri, lüzumlu dış kredi işinin aıneak Ağustos 196 

bdr yıl gecikmeden sonra 1969 yılında faaliyete geçebilecek ve Aralık ayı somunda da tecrübe lişlefanesine başlanabile 
gg. Marmara Madenî Yağ Rafinerisi : 
Zemin hizmetbleri, mühıenıditslilk hizmetleri, lisanslarla ilgili çalışmalar, mukavelelerin akdedilmesi, taşaronluk g 

lanacaktır. 
2. PETROL DAİRESİNİN ARTAN İŞ HACMİ : 
6326 «ayılı Petrol Kanunu, iile bwm (tadil öden 6558 sayılı Kanraıun neşir'tarihleri olan 1954 ve 1955 şenel erinden 

rolarında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
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Halbuki 1955 - 1968 seneleri taraşında : 
<a) Petrollü sanalların adedi 2 den 18 e yükselmiş ve hampetröl üretimi de 178 596 tön/seneden 3 110 200 

% 1 670 bir artış olmuştur. 
'b) Fiilen faaliyette bulunan rafineri adedi 1 den 3 e çıkmış ve kapasite 330 000 ton/seneden 6 000 000 ton/sene 

% 1 820 nisbetinde artış olmuştur. 

Önümüzdeki seneden itibaren mevcut rafineri kapasitelerine 4 500 000 ton/senelik ilâveler yapılacağı gibi, 3 00 
100 000 ton/senelik Ersan Rafinerisi ve bilâhara da âzamıi 1 800 000 ıton/senel'ik 'Marmara Yağ Rafinerisi ikmal ed 
nizde de bir rafineri kurulması düşünülmektedir. 

c) înşaasma başlanan Petro - Kimya (Petkim) kompleksinin bâzı üniteleri 1969 da faaliyete geçecektir. 
d) 70 000 vâri'1/lgün (takriben 11 000 ton) kapasitesinde Batman - Dörtyol ve âzami 16 000 vâril/gün kapasite 

edilmiş ve işletmeye açılmıştır. 
e) Üretim ve rafinaj kapasitelerinin artmasına 'muvazi olarak, ithalât ve ihracat hacmi da artmıştır. 
Yukarda anahatları ile belirtilen büyük artışlar ve yakm gelecekteki ilâveler muvacehesinde daire teşkilât kadrol 

yacak 'bir seviyeye çıkarılarak takviye edilmesi bir zarurettir. Ayrıca (bu kadrolar için kalifiye eleman temini husus 
ne alınarak ücret baremlerimde de 'emsali kuruluşlar seviyesinde ıbir ayarlama yapılması kaçınılmaz bir mecburiyet 

I I I - YATIRIMLAR : 
Petrol Dairesi esas itibariyle yatırımcı bir daire değildir; 'ancak, teklif ve temenniler bölümünde Petrol Dairesin 

yacı ile ilgili izahat verilecektir. 

IV - SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 
Petrol Dairesi, yukarda da işaret edildiği 'gibi, yatırımcı bir daire olmadığından sermaye teşkili bahis mevzuu o 

da kanuna ve maksada uygun olarak yapılmaktadır. 

V - GEÇEN YIL tBÜTÇE UYGULAMASI • 
Münhal bulunan (bâzı kadrolara ücretsiz vekâlet etmek veya bir tâyin yapılmamak suretiyle, cari yıl bütçesinde 

edildiği görülmüştür. 
Malî yılın son aylarında da ödeme haroamalarıni'n Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştı 
Dairenin 1968 yılı Bütçesi (2 709 333 Tl.) olup, Aralık 1968 sonu itibariyle harcamalar (1 842 559,06) Tl. dır. 
Petrol Dairesinin yetersiz ödenek ve bütçe yılına münhasır olarak 1 yıllık mukavelelerle, ihtisas 'mevkii kadrolar 

tinde kalması ve dolayısiyle personel statüsünün teminatlı ve tatminkâr olmaması sebebiyle, bilhassa teknik kadrolard 
Buna rağmen, Dairenin vazifesini büyük bir feragat ve gayretle yapmaya çalıştığı, ka-numun kendisine verdiği vazif 
ticeler ile sabittir. 
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vı - YENI BÜTÇE TEKLIFI İLE ILGÎLI İNCELEMELER : 

Esiki yıllar harcamaları da göz önünde tutularak, hesaba müsteniden, Muhaiselbei Umumiye Kanununun âmir 
lifinde bulunulmuştur. 

işbu raporda dahi kısaca iızıalh olunduğu veçhile, Petrol Dairesi, Petrol Kanununun 2 nei maddesi ile tâyin ve t 
ısa 1960 dan itibaren büyük bir hızla gelişen arama, istihsal, nakliyat ve rafinaj faaliyetlerini, millî petrol endüstri 
mayülünden mütevellit artan iş bacımını elindeki pek mahdut 'bütçe imkânları ve çok cüzi sayıda mütehassıs elem 
tır. 

Kısa zamanda büyük bir hızla gelişen mezkûr iş hacmini tasarruf ve 'bütçe takyidatı endişesiyle kısmen olsun 
yeni Petrol Kanunu tadil tasarısı Dairenin takviyesi ile ilgili bâzı tedbirler getirilmesini teklif etmiş, diğer ta 
sal tahmin ve hesaplarını gerek metot ve gerekse teknik bakımlardan daha hâkim l)ir şekilde tetkik ve murakabe ih 

Bu suretle daha tecrübeli ve mütehassıs elemanlarla teşriki mesai yolu ile yukarda bahsi geçen ihtiyacı karşılam 
damı lüzuimlu ve faydalı görülmüş ve bütçeye gerekli tahsisat konmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre bugüne kadar Petrol Dairesince yabancı memleketlere hiçbir memur gönderilmemiş 
bir tahsisat yoktur. Esasen bu da ihtisas mevkii kadrolu personelin ve bilhassa teknik elemanların mukavele ile is 
maktadır. Petrol sanayiindeki her türlü gelişmelerin takibi için, daire elemanlarının dışarıya tetkik ve staj mak 
dilik Petrol Kanununun 120 nei maddesi gereğince işletmeci ve belge sahibi şirketlerin Türk personeli yetiştirm 
daire elemanlarının yetiştirilmesi ve ilerde bundan ayrı olarak kanun tadil tasarısında bunlar için geniş imkânlar 

Dairenin hizmete mahsus üç aded taşıtı vardır. Bunların ikisi 1967 yılı bütçesi ile verilmiştir. Daha 
miadını doldurmuş olduğundan, 1970 yılı bütçesi için daireye bunun yerine bir araba tahsisi uygun ola 
ve gerekse sahaların teftiş ve kontrolü ile ilgili hizmetlerde kullanılmaktadır. 

Cari harcamalar için ayrılan tahsisat ancak yeterli olup, her hangi bir tasarruf söz konusu olamıyacak 
VII - TEKLİF VE TEMENNİLER : 
1. Teklifler : 
A) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı bütçe kanun tasarısının sermaye teşkili ve transfer harcamala 

35 000 sayılı ('Sosyal transferler) bölümünün 35.710 numaralı maddesinde (Dernek, birlik, kurum, kurul 
yardımlar) adı altında (Sanayi Bakanlığı Yardımlaşma Derneğine) 7 250 Tl. yardım yapılması öngörülmü 
supları 26 . 11 . 1968 tarihinde kendi aralarında (T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktirme ve Yardım 
dık kurduklarından, evvelce Sanayi Bakanlığı Memurları ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine verilm 
kere doğrudan doğruya Petrol Dairesi mensuplarının kurduğu sözü geçen Sandığa tahsisi gerekmektedi 
bölümı ve mıaddedelkli) Denmeğin (T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı) olarak 

B) Petrol Kanununun 67 nei maddesi delaletiyle aynı Kanunun 132/3 - 4 maddesi gereğince Mobi 
işletme ruhsatnamesinde yazılı kanuni şartlara uymadığından adı geçen şirketin IR/MEM/827 hak sıra 
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satnamesi Bakanlar Kurulunun 4 . 12 . 1968 tarih ve 6/11057 sayılı Kararı ile feshedilmiştir. 
Bu karar aleyhine kazai bir hüküm istihsal edilmediği surette, sözü geçen sahanın Petrol Kanunu g 

tabiî ise de, daha önce sözü geçen Kanunun 91 v. d. maddeleri ve hususiyetle 94 ncü maddesi gereğince 
makina ve teçhizatın Petrol Dairesince satmalmması öngörüldüğünden. Bütçe kanun tasarısı yapıldık 
rum sebebiyle 14.150 nci maddede (6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği gid 
91 ilâ 94 ncü maddelerinin eklenmesini ve bu maksatla bu maddeye 5 milyon Tl. lık bir ödenek ilâve edi 
velindeki 72.100 ncü Hazine yardımı maddesinin aynı -miktarda artrılması suretiyle sağlanmasını arz ve tekli 

2. Temenniler : 
A) Petrol Dairesinin takviyesi : 
Petrol Kanunu ile kurulan Petrol Dairesinin kadroları petrol sanayiimizin o günkü durumuna göre tesbi 

yürürlüğe girdiği 1954 yılı ile 6558 sayılı Kanunla ek kadrolar alındığı 1955 yılından bugüne kadar yu 
nin miktar ve çeşidi artmış, hem de petrol sanayiinin muğlâk ve bilinmiyen tarafları meydana çıkmıştır. 
miyet, gerek keyfiyet bakımından arttığı halde, Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 31 . 1 . 1968 ta 
belirtildiği üzere, Daire personelinin ücret ve istihdam statüsü, gördüğü vazifenin değer ve önemi ile müt 
rilememiştir. Bu bakımdan, yine adı geçen Raporda kaydedildiği veçhile (Petrol Dairesinin görevini tam ve 
yesi ve devamlı kontrol imkânına sahibolacak surette yeniden teşkilâtlandırılması ve petrol işlerinde tam yetk 

Bu sebeple Dairenin takviyesini temin edecek kanuni tedbirlerin biran önce Büyük Millet Meclisine g 

B) Petrol Dairesinin bina ihtiyacı : 
Dairenin halen kira ile oturmakta olduğu bina her bakımdan yetersiz olup, hususiyle kuyulardan alman 

tiği gibi muhafazası şöyle dursun, bunları koyacak yeri dahi yoktur. Gerek müstakbel petrol aramaları, 
kıymetli malûmat ihtiva eden ve ancak milyonlarca Tl. sarfiyle elde edilebilen bu numune ve karotlarm d 
leri, hem de MTA Enstitüsü yönünden büyük önem taşımaktadır. 

Petrol işlerinde temsil ve fonksiyon yönlerinden yegâne Devlet organı olan Petrol Dairesinin gerek vaz 
temaslar bakımından rahatlıkla çalışabileceği bir binaya kavuşturulması âcil bir zaruret haline gelmiştir. 

C) Petrol mahsullerinin pazarlanması : 
Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu, yukarıda, bahsi geçen raporunda petrol sanayiini (Arama - is 

ma) dan ibaret entegre bir faaliyet içlinde bulunduğandan bahisle petrol mahsullerinin pazarlaımıası işimin de Petr 
sinde bulunmuştur. 

Petrol Kanunun tertip ve tanzim şeklini bozmaksızın pazarlama işinin Kanuna ithali mümkün olmamakla b 
faaliyetlerin ayrı bir kanunla tanzim edilerek Petrol Dairesinin vazife ve yetkileri içine alınmasını, ko 
bakımından zaruri görmekteyiz. 
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D) Petrol kanunu tadil tasarısı : 
Petrol kanunu tadil tasarısının nihai şeklini alarak Bakanlar Kuruluna sevk edildiği memnuniyetle öğ 

henüz Meclise sevk edilmemiştir. 
İhzari çalışmaları tamamlanmış olan tasarının Hükümet Programına uygun şekilde biran önce Meclise 

için zaruri olan hukukî ve iktisadi istikrar ve emniyetin sağlanması bakımından büyük faydalar vardır. Z 
yetleri üzerinde menfi tesirler doğurmakta ve tereddütlere yol açmaktadır. Nitekim son iki yıl içinde a 
da ve arama hızında önemli düşüşler meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu itibarla petrol mevzuatımızın ve 
süratle kanunlaştırılması yoliyle açıklığa kavuşturulmasında kati zaruret bulunduğuna inanıyoruz. 

E) Akar - yakıt faaliyetlerinin Petrol Dairesinin yetki ve sorumluluğu altına verilmesi : 
Millî ekonomi yönünden petrol faaliyetlerinin tanzim ve idaresinden beklenen gaye, esas itibariy 

liye, ithalât, ihracat ve ham ve mamul petrolün satış ve tevzi hareketlerini, bir taraftan iktisadi ve sı 
temposuna, diğer taraftan müstehlik aile ünitelerinin yakıt ihtiyaçlarını zaman ve mekân şartlarına en 
entegrasyon içinde yürütmektir. 

Mesele gerek hukukan, gerek millî ekonomi icapları yönünden böylece vaz'cdildiği takdirde rafineri m 
lar, stokların hacım ve dağılışı ve ithalât gibi bilcümle pazarlama (marketing) hareket ve faaliyetlerinin 
yetine ve dolayısiyle şevki idaresine verilmesi zarureti bir gerçek olarak tezahür eder. 

Bugünkü mevcut düzene göre 1968 senesi zarfında birçok defa vâki olduğu üzere kuvvetli bir iç t 
dinasyon müşkülâtı yüzünden fuzulen sık sık küçümsenmiyecek partiler halinde fuel - oil ihracatına git 

Diğer taraftan, mahsul stokları gerek dağılış ve gerekse hacımları itibariyle tatminkâr olmaktan uz 
itibariyle devamlı kayıp ve zararları tevlidetmiştir. 

79 sayılı Kanunla teşkil edilen ve önce Ticaret Bakanlığına bağlı olduğu halde, Enerji ve Tabiî 
üzerine bu Bakanlığa bağlanan Akar - Yakıt Şubesi, bu kere Daire haline getirilmiş ise de, yaptığı vazife, e 
rar fonu hesaplarını tutmaktan ibaret kalmaktadır. Bunun dışında kanuni bir fonksiyona sahip bulunmamakt 
rol işlerinde bir koordinasyon ve entegrasyon sağlanabilmesi, ancak ve ancak bu teşkilâtın da Petrol Daires 
cektir. 

Petrol Dairesi 1969 malî yılı bütçe kanunu tasarısı hakkındaki görüşlerimizi, dilek ve temennilerimizi Yü 
rine saygı ile arz ederiz. 

BÜTÇE RAPORTÖRLERİ 

Halûk Berkol Cemalettin İnhaya 
istanbul Senatörü Balıkesir Senatörü 
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1954 -1968 senesi sonu litaibariyle Türkiye'de faaliyette ıbulunan, Petrol şirketleri 

Şirketin ismi Yerli 

Yerli 

Yerli 

Şekli 

Yerli - Yabancı Yabancı 

Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 

Yerli - Yabancı 

Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 

Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 

Geliş ' 

6 
8 
11 
11 
25 
27 
19 
15 
22 
1 
16 
16 
26 
25 
25 
2 
3 
3 
31 
15 
22 
4 
20 
17 
1 

. 5 

. 5 , 

. 5 , 

. 5 , 

. 5 . 

. 9 . 

.10. 

. 4 , 

. 4 . 

. 6 

. 6 . 

. 9 . 

.10. 

.12. 

.12. 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 . 

.12. 

.11. 

.10. 

. 5 . 

. 4 . 

. 1 . 

. 2 . 

Tarihi 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1955 

. 1955 

. 1955 
, 1955 
, 1955 
, 1955 
1956 

, 1956 
. 1957 
. 1957 
. 1957 
1957 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1962 

Terk T 

26 . 3 
26 . 3 
1 . 1 . 

28 . 6 . 
13 . 1 . 

2.4. 
1.7. 

22 . 10. 
14 . 6 . 
18 . 1 . 
2 . 4 . 
2 . 4 . 

27 . 4 . 
22 .10. 
22 . 10 . 

31 . 8 . 

25 . 5 . 
7.8. 
17 . 1 . 

Mobil Exploration Mediterranean Inc. 
N. V. Turkse Shell 
•Calif ornia Asiatic Oil Co. 
Texaoo Overseas Petroleum Co. 
Bsso Standard Turkey Inc. 
Deilmaıı Petrol Limites 
İstanbul Tabiî Gaz Ltd. 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Gilliland Oil Corporation 
Marmara Petroleum Corpor 
Tidewater Oil Company 
ÛBolsa Chica Oil Corpor. 
D. D. Feldman Ail And Gas 
Turkish American Oil Co. Cizre 
Turkish Amerikan Oil Co. İskenderun 
Deutcsh Erdöl Aktiengeselcshaft 
Atlantic Hafining Company 
Texaco iSeaboard Inc. 
Turkish Gulf Oil Company 
Etta Limited (Şirketi 
Panoil Company 
Pauley Petroleum Inc. 
Continental Oil Company 
Landa Midlle Easıt Oil Co. 
Aladdin Middle East Ltd. 
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Şekli 

Şirketin ismi Yerli Yerli - Yabancı 

Perkins Oil Company 
Olark Middle (East Oil Cor. 
Compagnie DTExploration 
Tennessee Turkey Inc. 
Srsan Petrol (Sanayii A. ıŞ. Yerli 
Mesopotamian Petroleum Cor. 
âociete De Participation Pet. 
North Cental Oil Of Turkey 
Middle East Inc. 
Associated Oil And Gas 
Gfewerksohaft Ehverath 
Wyoming International 
International Petroleum Inc. 
Woods Middle East 
Traııs World Oil Limited 
Scurry Rainbow International 
Yurt Petrol Limited Yerli 
Turkey Exploration 
N"orth American International 
Lucky Oil Company 

Yabancı Geliş Tarihi Terk Tar 

Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 

Yabancı 
Yra bancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 
Yabancı 

Yabancı 
YTabancı 
Yabancı 

1 
14 
14 
16 
26 
21 
19 
29 
29 
29 
1 
10 
25 
10 
23 
11 
12 
19 
22 
3 

2 
. 4 
. 6 
10 
10. 
1 . 
9 . 

. 7 . 
7 . 
7 . 
2 

. 5 
5 . 
(i . 
11. 
1 . 

. 1 0 . 

. 3 
5 

. 7 . 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1968 
1967 
1968 
1968 
1968 

24 
19 
1 
26 

22 
15 
22 
22 
22 
10 
1 

10. 
. 6 . 
. 4 . 
.10 

4 . 
9 . 

. 4 . 
4 . 
4 . 

. 1 . 

. 2 . 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1177) 



— 23 — 

1955 ten Kasım 1968 sonuna kadar açılan kuyular 
Jeolojik 

Şirketler 

T. P. A. 0. 
Diğer şirketler 

Genel toplanı 

Arama 
Aded 

85 
145 

230 

Tesbit 
Aded 

48 
44 

92 

İnkişaf 
Aded 

232 
24 

256 

Enjeksiyon 
Aded 

9 
0 

9 

istikşaf 
Aded 

5 
22 

27 

Petrol Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra keşfedilen 18 petrol saJhıasını gös 
Peno 

Keşif y a p a n ş i rket in iadı Bölgesi Yılı 

Türlkiye Pet ro l le r i A. O. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
;» 
» 
:» 
!» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

California Asiatıc Oil Co. Tesaoo Ovcrseas Pet
roleum Co. (Ersıan'a Devir ) 
Mobil Exploraitidn M>editeırraın>ean Inc. 

» 
N. V. 
» ;» 
» :» 
» !» 
> • » 

» » 

:» 
Turkse 

» 
» 
» 
» 
» 

Shell 
> 
» 
> 
> 
> 

» » » > 
Rociete De Paırticipatifens Petroliares (Petropar) 

V. Siirt 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 

VI. Gaziantep 
VII. Adana 
V. Siirt 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 

1958 
1961 
1961 
1961 
1963 
1965 

1958 
1960 
1962 
1964 
1961 
1963 
1964 
1964 
1966 
1967 
1968 
1965 

Germ 
Magr 
B>atı 
Kurta 
Çelik 
Doda 

Kâhta 
Bulgu 
Siliva 
Şelmo 
Kaya 
Kürk 
Beyk 
Batı 
Şahab 
Güne 
Piyan 
Malah 
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Ek - 4 

Memleketimizde hampetrol istihsal eden yerli ve yabancı şirketler 
Yerli şirketler Yabancı şirketler 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mobil Exploration Meliterranean 
Ersan Petrol Sanayii Anonim Şirketi N. V. Turkse Shell 

Panoil Company 
Eik - 5 

1967 ve 1968 yıllarındaki yerli hampetrol istihsali 
(Metrik Tan) 

Şirketler 1967 yılı 1968 yılı 

T. P. A. 
Ersan 
Mobil 
Shell 

Toplam 

0. 991 287 
47 951 
655 735 

1 056 747 

2 751 720 

1 035 000 
49 000 
675 000 

1 351 200 

3 110 200 (*) 

(*) Aralık ayı tahminî olarak hesaba dâhil edilmiştir. 
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Ek: 6 
Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten şirketler 

Yeıli şirketler Veri i !ve yabancı ''müşterek sermayeli ş 

Türkiye Petrolleri Anonimi Ortaklığı İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. (İP 
Yabancı şirketler : 
1. — Mobil Refining öompany Inc. 
2. — Rafinaderji SİTGİI Mersin N. V. (ATAŞ) 
3. — BP. Overseas Refining Oompa.ny Limited 

Memleketimizde tasfiyehane kurmak üzere belge alan şirketler : 
Yerli şirketler : 
1. — Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Ş. 
2. — Ersan Petrol Sanayii Anonim Şirketi. 

1963 yılında şirketlere verilen arama, işletme ruhsatnameleri ile belgeler ve tevsi edilen 
gösteren liste 

Arama İşletme Belge T 
Şirketin adı Aded Aded Aded r 

Türkiye Petrolleri A. O. 
Nortlı American Intern. 
N. V. Turkse Shell 
Lııcky Oil Company 
Mobil Exploration 
Mobil - Panoil 
Marnlara Petrol ve Rai'. 
İstanbul Petrol Hali. 

Toplam i:î 2 1 

.'] — — Ba 

8 — — . 
1 _ __ 

1 — 
İ — 

ı 
- — — İP 
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1969 yılı rafineriler istihsal programı (M. ton) 

işlenecek 
hampetroller 

istihsal edilecek mahsuller 

Rafineri yakıt gazı 
L.P.G-. 
Nafta 
Benzin 
Jet yakıtı 
îprajet 
Gaz yağı 
Solvent 
Motorin 
Fuel - Oil No. 4 
Fuel - Oil No. 5 
Fuel - Oil No. 6 
Asfalt (Penetrasyon) 
Asfalt (Quat - Black) 
Asfalt (Blown) 

Yekûn 

Yerli 750 000 
ithal — 
Yekûn 750 000 

Yerli 900 000 Yerli 1 403 100 
ithal 1 280 000 ithal 2 419 400 
Yekûn 2 180 000 Yekûn 3 822 500 

RAFİNERİLER 

BATMAN 

14 200 
12 000 

78 100 

23 000 
3 000 

91 600 

358 200 
104 000 

36 000 
10 000 

730 100 

IPRAŞ 

40 000 
95 000 
50 000 

368 000 
120 000 

40 000 
129 000 

465 000 
40 000 

370 000 
382 000 
80 000 
30 000 

2 209 000 

ATAŞ 

432 000 
34 600 
32 000 

547 000 

399 100 

1 039 700 
17 000 

285 000 
1 356 300 

3 753 900 

NOT : ÎPRAŞ'm ithal edeceği 80 000 Tm. nafta rafineri üretiminde mütalâa edilmiştir. 
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Şirketler 

TPAO 
Ers'an 
Mobil 
Pan-oil 
Shell 

Yerli H. P. yddmıı 
Index (1966 = 100) 
ithal H. P. yekûnu 
tndex (1966 = 100) 

Tüketim toplla'im 
îndex (1966 = 100) 

Hampetrol istihsali ve toplam tüketim şirketler ve nispetler itibariyle 
1966 1967 

Miktar % (1) % (2) Miktar % (1) % (2) Mi 

765.6 
41.2 

521.3 

713.0 

2 041.1 
100.0 

3 112.5 
100.0 

5 153.6 
100.0 

37.5 
2.0 

25.5 

35.0 

100.0 

14.8 
0.8 

10.1 

13.8 

39.5 

60.5 

100.0 

991.3 
48.0 

599.4 
56.3 

1 056.7 

2 751.7 
134.8 

3 036.6 
97.6 

5 788.3 
112.3 

36.0 
1.8 

21.8 
2.0 

38.4 

100.0 

17.1 
0.8 

10.4 
1.0 

18.2 

47.5 

52.5 

100.0 

1 0 

5 
1 

1 3 

3 0 
1 

3 4 
1 

6 5 
1 

% (1) : Yerli hampetrol istihsal toplamı itibariyle şirketlere ait nispetler (%) 
% (2) : İstihsal ve ithalden ibaret toplam istihlâke kıyasen nispetler (%) 
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ithal hampetrolti 
Menşe ve rafineriler itibariyle dağılış 

Menşe 1966 1967 
. . : .Rafineri Miktar % (1) % (2) Miktar % (1) % (2) 

Basrah 

Yekûn 
Indcx 

Genel yekûn ve Tndex 

İPBAS 

Aralbian + Saf an 
Libya 
Kerkük 
Coplopez 
Yekûn 
Index 
Kerkük | 
Katar İ 
K. Ainzalah I 
Aramcö Sidon t 
Jaırdmr (Irak) j AT AŞ 
Nijerya ! 

954:2 
471.9 

1.426.2 
100.0 
906.0 
'657.4 

76.6 

46.3 

1.686.8 
100.0 

66.9 
33.1 

100.0 

53.7 
39.0 
4.5 

2.8 

100.0 

30.6 
15.2 

45.8 

29.1 
21.1 

2.5 

1.5 

54.2 

318.6 
494.4 
•282.0 

17.0 
1.112.0 

'78.0 
1. İ 22.6 

271.9 
210.9 
220.0 

67.2 
81.9 

1.924:5 
114.1 

28.6 
44.5 
25.4 
1.5 

100.0 

58.3 
14.1 
l'l.O 
11.4 
3.5 
1.7 

100.0 

10.5 
16.3 

9.3 
0.5 

36.6 

37.0 
9.0 
7.0 
7:2 
'2.2 
1.0 

63.4 

112:5 100.0 8.036.5 97.6 

% (1) : Menşeler itibariyle ithal hampetr ölünün toplam ithalâta nisbeti %. 
% (2) : Menşeler itibariyle ithal hampetrolünün toplam tüketime nisbeti %. (Yerli üretim ithal) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/582 
Karar No. : 154 

Cumhuriye Senatosu Başkanlığına 
30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale edilen 

Bütçe Kanunu tasarısı); 

Enerji ve 'Ta'biî Kaynaklar Bakanı, Petrol Dairesi Başkanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldı 
Söz konusu Başkanlığın 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile teklif olunan gider rakamları, sırasiyle, (A 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 51 369 lira M, toplam 2 769 877 lira, gelir bütçesi tahmini ise 
muştur. 

Söz konusu Başkanlığın 1969 yılı bütçesi ile faaliyetlerini Komisyonumuz adına incelemekle görevlendiril 
mış oldukları rapor muhtevası bilgi sayın üyelerimizin ıttılaına sunulmuş, 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulmuş olup, Petrol Kanununun taiJbikı ile yükümlü hükmî şalhsiyeti hai 
ruluşun, petrol arama, istihsal, ham petrol nakliyatı ve tasfiye konularındaki faaliyetleri geçmiş yıllar faaliy 
lerek, 1955 - 1968 yılları arasında, petrol arama saihalarmın 2 den 18 e, hampetrol üretiminin 178 596 tonda 
paralel olarak rafineri ıkapasitelerindeki artışlar ve 1969 programı muvacehesindeki son durum izah edilmiş, 

'Saym üyeler, rapor üzerinde tenkid ve temennilerini ifade etmiş, kişisel görüşlerini izah ederek, Baka 
ettikleri konular üzerinde sorular tevcih etmişlerdir. 

Bakan, Petrol Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve 'bütçesi ile ilgili geniş izahlarda bulunmuş, soruları cev 
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

.1 nci madde, 
(A/ l ) işaretli cetvelin 14.000 nci bölüm 14 150 nci maddesine Petrol Dairesinin, ruhsatları sona eren vey 

malzemeyi Petrol Kanununun 91 ve 94 ncü maddeleri çerçevesinde satmalabilmeısi nedeniyle, bu iki maddeni 
(A/3) işaretli cetvelin, 35.000 nci bölüm 35.710 ncu madde metni, Petrol Dairesi mensupları kendi arala 

ları Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı) adı altında bir sandık kurduklarından, baîdema gerekli yardımın 
ğiştirilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler bağlı cetvelleriyle aynen tasarıdaki şekliyle kaibul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa -sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Balıkesir 

C. İnhaya 

Erzurum 
C. Önder 

istanbul 
M. Güven 

Niğde 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 
Sinop 

II. İşgüzar 
İmza/da bulunamadı 

Söz 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 
BaJlıkesir 

hakkım mahfuzdur. 
F. îslimyeli 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

İmızada (bulunamadı 

(Söz 

Niğde 
R. Soyer 

Sivas 
hakkım ımalhfuzdur. 

M. K. Palaoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Balıkesir 
S. Koç 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Bosuter 
Kayseri 

F. Koksal 

Ordu 
§. Koksal 

Tabiî Üye 
. Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Karaman 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Bolu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Demir 
Grümüşane 
S. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Cumhurbaşkanın 
B. tiner 

İstanbul 
N. Berko 

İmzada bulun 
Muğla 

Söz hakkım ma 
T. Şahin 
Sakarya 

0. Saliho 

Trabzon 
E. Dikme 

Trabzon Uşak Uşak Van 
Söz hakkım mahfuzdur. O. Dengiz Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Vzuner M. F. Atayurt F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 718 508 lira, sermaye teşkil 
ve transfer harcamaları için (A/3) igaretli cetvelde g'österildiği üzere 
51 369 lira ki, toplam, olarak 2 769 877 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 769 877 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1969 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 maddesine giren hizmetlilerine lait 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. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki 
16 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21.5.1955 
gün ve 6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, .bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar kar
şılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece 
gelir kaydı lâzımıgelenler bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele gelir, 

HÜKÜMETİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 196 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 
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('Hükümetin Teklifi) 

diğer taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcama
ları) cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki Ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar-
şılikları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for

mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel S. Öztürk H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan İ. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı 
A. Türkel V. Â. Özkan N. Menteşe 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin N. Kürşad 

Betrol Dairesi Bask. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ucu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ucu 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

jar ve İskân Bahanı 
H. Menteşeoğlu 

DövtM Ba 
S. T. Müftü 

Millî Eğitim 
1. Ertem 

Ulaştırana B 
S. Bilgi 

(S. Sayısı : 1177) 
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( A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 170 676 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

2 

AYLIKLAR Kesim toplamı 532 164 543 505 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 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 
12.370 Emekli keseneği1 karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

532 163 

1 

1 422 210 

301 950 

37 260 
1 083 000 

69 819 

4 800 
800 

1 
10 000 
54 218 

5 280 

543 504 

1 494 096 

343 
13 
81 

1 056 
88 

4 

5 
20 
57 

236 
200 
000 
660 
638 

800 
800 
400 
000 
638 

14 220 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

13.000 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi1 yollukları toplamı : 7 201) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 75 001) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

25 200 

116 003 

1 
65 000 

1 000 

50 000 

1 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

25 200 

147 002 

1 
65 000 

6 000 

1 000 

75 000 

1 

309 845 321 
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.Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

J 3.210 Sıı giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta ve telgraf giderleri 
13.420 , Telefon giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

113 345 

6 000 

16 000 

25 000 
30 000 
24 000 

7 845 
4 500 

25 500 

', 500 
i 000 
') 000 
4 000 

12 000 

2 000 
10 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

113 345 

6 000 

16 000 

25 000 
30 000 
24 000 

7 845 
4 50ü 

26 500 

4 
o o 
15 
4 

500 
000 
000 
000 

17 000 

2 000 
15 000 
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1 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gider
leri 13 000 15 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 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 
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere

ğince komiserlere verilecek ücret ve gider
leri 25 000 24 500 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 91, 94 
ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği gider
ler 40 000 40 000 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 2 2 

146 000 

75 000 

10 000 
500 

75 502 

150 000 

75 000 

10 000 
500 

75 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 
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I'» ölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16,000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

:; ooo 

7 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

5 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 000 4 000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

PERKONKL GİDERE LRİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 

2 

.170 
309 
75 
7 

676 
845 
502 
000 

563 023 

2 3 
3 

2 7 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
196 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira , Lira 

34 000 

35.000 

/ / - Transferle)' 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.020 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gere
ğince sigorta fonu 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his

seleri 

5 000 

301 

53 1)26 

5 301 

5 000 

501 

1 

300 

62 723 

1 

300 

5 3 

41 0 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktir
me ve Yardımlaşma Sandığına 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği1 ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

8 797 

18 886 

59 400 

78 286 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

7 280 

5 000 

5 301 

62 723 
78 286 

146 310 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Devreden nakit 

63.000 
72.000 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

— 41 — 

B - CETVELİ 

19 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe talimin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

11 001 15 

11. 000 

1 

2 348 332 

350 000 

2 698 332 

11 001 
2 698 332 

2 709 333 
..-=—. : — 3 

15 000 

1 

2 254 876 

500 000 

2 754 

15 
2 754 

2 769 
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O — CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başjka 
gelirlerin dayanaklara 

Çeşidi Tarihi Numarası ÖZETİ 

Kanun 16 
•21 

6 

3 
5 
'6 

1964 
1955 
1957 

03'26 
6558 
6987 

Petrol Kanunu 
Petrol Kanununun bâzı 'maddelerinin tadili ve bâzı 'madde 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile 'bu ıkanun'da değişiklik yapan 
tadil ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi lıa'kkmda K 

D. Memuriyetin nev'i 

3 Topoğraf 
2 Ressam 
3 Dilbilir Daktilo 
3 Malzeme Eksperi 
6 Topoğraf Yardımcısı 
7 Sekreter 
5 Melmur 
6 » 
6 Dağıtıcı 
6 Şoför 

A.ded 

1 
1 
.1 
1 
1 
.1 
1 
5 
1 
1 
1 

D 

Ü 

1 
1 
1 
l 

- CETVELİ 

cret 

250 
500 
250 
250 
800 
700 
950 
800 
800 
800 
600 

D. 

9 
9 
6 
8 
9 

11 
9 

10 
8 

10 

Memuriyetin nev'i 

ŞofÖK 
Telefoncu 
Daktilo 

» 
» 

Kaloriferci ve Bahçıvan 
Bekçi 
İşçi 
Baş Hademe 
Hademe 

Toplam 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla vardımcıları ücreti 

L - CETVELÎ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücre*. 

7 Kısım Şefi 1 800 
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R - CETVELÎ 

İ969 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcaıım formülleri bu bütçe için de uygulan 

T - CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre kullanılmak 
cetveli 

Adedi Cinsi 

1 Station Wagon 
1 » » 
1 » » 

Markası 
Bedeli 

Satmalma tarihi Lira Kulla 

Ford Consül 
Jeep 
Chevrolet 

16 . 8 . 1960 36 420 Daire 
23 . 1 . 1968 79 415 ;» 
14 . 5 . 1968 80 585 » 

T. C. 
Başbakanlık 

Karar Sayısı : 6/9752 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Kararname Örneği 

Ücretlerin Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçesinin (10) cetveli dâhil ödenckleıMen karşılanacak olan i 
süreleri yazılı cem'an üç aded kadro; 1 . 3 . 1968 - 28 . 2 . 1969 tarihleri arasmda geçerli, olmak üzere 6 

göre, Bakanlar Kurulunca 30 . 3 . 1968 tarihinde onaylanmıştır. 

\>&<\ 
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