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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir'in 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 13 ncü maddesinin (d) fıkrasının tadi
li hakkındaki teklifinin, bu konuda Hükümetçe 
hazırlanan tasarı ile birlikte görüşülmek üzere 
bekletilmesine karar verildiğine dair Maliye Ko
misyonu Başkanı Sait Mutlu'nun önergesi oku
narak bilgiye sunuldu. 

Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik 
üniversiteleri 1964 yılı bütçe kanunu tasarıları
nın madde ve bölümleri kabul edilerek tümleri 
açık oya sunuldu. Ankara Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçesinin (kanunlaştığı, diğer üniversiteler 
bütçe tasarılarının ise, yeter sayı temin edile
mediğinden, gelecek oturumda tekrar açık oya 
sunulacağı 'bildirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçelerinin 

görüşülmesine başlandı. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Balıkesir 
Mekki Keskiyi . M, Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

ikinci Oturum 
Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik üniversi

teleri 1964 yılı bütçe kanunu tasarıları ikinci 
defa açık oya sunuldu. Oyların tasnifi yapılarak 
tasarıların kanunlaştıkları bildirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi ile, 
Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Genel Müdürlükleri 1964 yılı 

Bütçe kanun 'tasarılarının tümleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak madde ve bölümleri ka
imi olundu. Devlet Su İşleri ve Karayolları Ge
nel müdürlükleri bütçe kanun tasarılarının 
tümleri açık oya sunuldu ise de yeter sayı elde 
edilemediğinden gelecek Birleşimde tekrar açık 
oya sunulacakları bildirildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Yozgat 
Mckki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtiı> 
Samsun 

tlyas Kılıç 

Üçüncü Oturum, 
Ticaret Bakanlığı (bütçesi kabul olundu. 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 

bir süre görüşüldü. 
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25 Şubat 1964 salı günü saat İÜ da toplanıl
mak üzere (Saat 1,50 de) Birleşim sona erdi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiJi Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü

ler'in, 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 ta
rihine kadar, Başkanlik Divan üyeleriyle Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerin
den, kimlere ne miktar harcırah ödendiğine dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına. 
gönderilmiştir. (7/448) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
ler'in, 1 Kasını 1961 tarihinden I Şubat 1964 ta

rihine 'kadar, Millet Meclisi İdare Âmirlerinden, 
bu sıfat ve memuriyetle, yurt dışına giden olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilmiştir. (7/449) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
ler'in, 25 . 10 . 1961 tarihinden 1 . 2 . 1964 ta
rihine kadar, Sümerbanktan alınarak, Meclis 
üyeleriyle Meclis personeline satılan kumaş nıik-
1 arına dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilmiştir. (7/450) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 

ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma 
Bakanlığı 'kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/661) (Karma Bütçe 
Komisyonuna) 

Teklifler 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ııı, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı 
Kanunla muaddel 116 ,ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/664) (İçişleri 
Komisyonuna) 

8. — Çankırı Milletvekili Kâzını Arar 'm, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sa
yılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/665) 
(içişleri Komisyonuna) 

Raporlar 

4. —-1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-
2)oruna dair C Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/642; G. Senatosu 1/392) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 610; O. Senatosu S. Sayısı: 402) 

5. — Devlet üretme Çiftlikleri Genci Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Cenatosu ve Karma Bütçe Ko-

. misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/641; C. Senatosu 1/391) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 611; C. Senatosu S. Sayısı: 403) 

6. —• Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/643; G. Senatosu 1/390) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 612; C. Senatosu S. Sayısı:404) 

7. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
idareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 2/624; G. Senatosu 2/122) (M. Meclisi 
S..Sayısı: 613; G. Senatosu S. Sayısı: 401) 



B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN ~ BaşkanvekiH Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama ototamtik cihazla ya
pılacaktır, sayın üyeler lütfen kabul düğmeleri
ne bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler kabul düşmelerine lüt
fen bassınlar. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1, — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin, «Gecekonduların ıslahı hakkındaki kanun 
teklifleri-» ni incelemek üzere kurulan Geçici Ko
misyona sunulduğuna dair Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanlığı yazısı: 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, saat 
10,45 te toplanılmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati: 10,05 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama bitmiştir. Çoğunluğu-

ı muz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «is

tanbul Milletvekili Vahyi özerar ve 3 arkadaşı
nın 6785 sayılı imar Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi», Millet Mec
lisinin 19 . 12 . 1963 tarihli Onyedinci Birleşi
minde, «Gecekonduların ıslahı hakkındaki kanun 
teklifleri» ni incelemek üzere kurulan Geçici Ko-

t K l N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh BozbeyU 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız ( Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN —> Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

~w~* 



M. Meclisi B : 62 
misyonun mevzuu ile alâkalı olduğundan ilişik
te sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında buyuru
nuz, Sayın Ülker. 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu önerge 6188 sayılı Kanunun bir 
maddesiyle ilgili bir değiştirme teklifidir. Nor
mal olarak 4 komisyondan reddedilerek geçmiş 

1. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sayısı: 
344) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 591; C. Senatosu S. Sayısı: 343) 

BAŞKAN — ikinci defa oya: konulacak iş
lerden; Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı, ikin
ci defa oyunuza sunulacaktır; oy kutuları sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

3. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı bütçe 

- kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 596; C. Senatosu S. Sayısı: 336) 

A) Gider Bütçeleri 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt

çesi. 
4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dmr Cumhuri-

25 . 2 . 1964 O : 2 
ve nihayet Plân Komisyonuna gelmiş bulunuyor. 
Dün bizim Geçici Komisyonun Su Komisyonun
dan Senatör arkadaşımızın teklifi üzerine getir
diği bu önerge gerek kanun başlığı itibariyle, tek
niği itibariyle ve gerekse ana komisyonlardan 
geçmiş olması sebebiyle Komisyonumuz, Su Ko
misyonumuz ittifakla bunun esas komisyonda 
normal muamele görmesini karar altına aldı. Bu
nu arz etmek isttrim. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

I yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı: 603; C. Se
natosu S. Sayısı: 345) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1964 yılı bütçesinin tümü üzerindeki gö-
rüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası, A. P. Meclis Grupu adına Sayın 
Ali ihsan Balım'in Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALI İHSAN BALIM 
I (İsparta) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş

lar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının de
ğerli erkânı; 

1964 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının bütçesinin Meclisimizdeki müzakeresi vesi-

I leşi ile grupum adına bu bütçe üzerindeki ve do-
layısiyle bu Bakanlığın faaliyetleri üzerindeki gö
rüş ve düşünüşlerimizi arza çalışacağım. 

Sağlık hizmetlerinin gayesi_millî^ istihsalde 
esas^öTan jns^ın^ücjmüzü^ kormnak _ve, bjıj^çJL§£ 
tırHâHır. Bu çok Önemli konu üzerinde bu ulvî 

I gayenin tahakkuku için çalışan bu Bakanlığa ay
rılan para bütçemizin genel toplamına nisbet edil
dikte gerçekten yetersizdir ve hattâ geçen malî 
yıla kıyasla bu nisbet daha da düşüktür. 1963 ma
lî yılında sağlık ve sosyal yardım işlerinde ay
rılan para (ödenek ve yatırımlar ve cari harca
malar tutarı) bütçenin tümüne nisbetle 5,7 iken 
bu yıl bu nisbet 5,1 e düşmüştür. Mamafih sağ
lık ve sosyal yardım hizmetlerine ayrılan para
nın yetersizliği en azından son on beş senedir bu 

I kürsüden şikâyet konusu olagelmiştir. Bu bütçe-
I nin maalesef değişmiyen diğer bir hususiyeti de, 
I cılızlığı ve koruyucu hekimliğin hemen daima 

ikinci plânda kalmasıdır. Halbuki memleketimiz 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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M. Meclisi B : 62 
gibi az gelişmiş, geri kalmış fakir bir memlekette 
bunun tanı tersinin vâridolması beklenirdi ve hat
tâ bu şarttı. Çocuk ishalinden tutunuz da Lepra, 
Trahom, gibi cidden yüz kızartıcı hastalıklar, ti
fo, kuşpalazı, verem, frengi ve hattâ sıtmasına ka
dar her çeşit mikrobik, bulaşıcı hastalıkların hü-
kümferma olduğu ve senede on binlerce vatan
daşın, değil sadece ıstırabını mucibolmak, haya
tına mal olduğu bir memlekette koruyucu hekim
liğe, halk sağlığına, ön plânda yer vermek gere
kirdi. Vatandaşı hastalıklardan (bulaşıcı) koru
mak onları hastalandıktan sonra tedaviye çalış
maktan elbette çok daha kolay ve çok daha ucuz
dur ve bu yol hekimliğin bugün ulaştığı seviyede 
ve kavuştuğu imkânlar içinde her zamankinden 
daha hızla bizi yüz güldürücü neticelere ulaştıra
bilir. Her doğan bin çocuktan yüzaltmış yedisi 
sıfır ilâ dört yaş arasında ölürse, yurtta en az 
20 000 lepralı olduğu resmi merciler tarafından 
beyan edilirse, her bin kişiden iki ilâ üçü açık 
veremli olur ve veremliler yekûnu bütün yurtta 
750 000 den aşağı değildir denilirse; tifo, kuşpa
lazı, ve boğmaca, andemik durumda olursa sani-
tasyon şartları böylesine bozuksa (köylerde hela, 
kasabalarda lâğım tesisatı yok ve büyük şehirler
de dahi gıda maddeleri kontrolü yeterli olmaktan 
çok uzak ise, yazın gelişini sinek sürülerinin vı
zıltıları ile hissedecek durumda isek) bizim Sağ
lık Bakanlığı olarak tedavi edici hekimliği ikinci 
plâna alıp bir koruyucu hekimlik seferberliğine 
girişmemiz, bulaşıcı hastalıklarla mücadele işleri
ne hız ve önem vermemiz gerekirdi. Bu mânada 
sağlık hizmetlerinin ifası için her şeyden evvel 
kaliteli sağlık personeli ve yeter tıbbi araç ve ge
reçlere ihtiyaç vardır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yayınladığı haber bültenlerinden so
nuncusunu tetkikten öğreniyoruz ki, koruyucu he
kimlik bakımından çok önemli olan hekim perso
neli bilhassa bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve 
çevre sağlığının denetimini yapacak kadrolarda 
çok eksiklik, münhaller vardır. Bunların teferrua
tına girmeden yekûnunun 386 ya baliğ olduğunu 
beyanla iktifa ederim. Koruyucu hekimlikte, Ba
kanlık hekim personelinden 386 kadrosunu dol-
duramaz ise bu durum elbette Bakanlığın koru
yucu hekimlik faaliyetlerini aksatacaktır. 

Sağlık bütçesinde koruyucu hekimliğe ayrılan 
ödeneklerin azlığı bir yana yukarıda adları sayı
lan koruyucu hekimlikler hizmetlerini bilfiil gö
recek hekim personelinden takriben 386 kadro-
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nun böylece münhal olması bu hizmetleri aksata
cak, köstekliyecek ve hattâ baltalıyacak mahiyet
tedir. Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik bakı
mından mühim olan bu kadroların doldurulması 
yani yeter sayıda ve istenilen yerde ve işte seve 
seve çalışacak hekim bulabilmek neye vabeste ise 
yapılmalı, gerekli malî ve idari tedbirlerin alm-

Bilhassaı bu kabil hizmetlerde ve mah.rufm.i-
ye.t bölgelerinde çalışacak hekimlere tahsisat 
verilmesini öngören tadarının aylardan heri Mec
lis gündeminde bekletilmesi gerçekten öıazin bir 
tecellidir. Hükümetin öncelik ve ivedilik ile di
ğer, bütünı teklif ve taısarılıara- takdiımen bui ta
sarının kamınlaşjmaısmı istemesi (beklenirdi. Dev
let haıstalhanelerindeki (»ağlık, koruyucu ve teda
vi edici imkânları her (türlü şahsi endişelerin lüfe
rinde geniş halk kütlelerinin hizmetinde daha ge
niş ve daha iyi bir .şekilde açacak mütelbaissiiH 
hekim personelline kavuşmak imkânını sağliya-
cağına inandığımız, tam zamanlı ımesai (Full Ti
me Job Hoild'ers Oonıpenısatdıon) taiziminıatı Ka
nun tasarısının da biran evvel kamun haline 
gelkuıes'ifni/ ve yünnirilüğe girmesini temenni ede
biz. 

Gayet tabiî olarak her hükümetin pnogra-
mınidıa yer 'atan saığihk hizmetlerinin/ köylünün, 
ayıafğımıa, 'en uera vatıan kö'şelieriınc kadar gö-
türülllmesl sitogaırnıımııraıını tıakakkulkuı, Anayıasa-
mıiizımı 41) nieu m'addesiiuılifn: önıgö'ndüğü şckliiMe 
vatandaşım -sağlık ve sosyal! 'yardımı ihtiyaçlıarı-
nın Devlet tarafından karşılanabilmesi için he
kimliğin devlleltleştairıilhnesil lOSosyaılliza.s'yonu!) gi
bi ideal olimıaısmıa. mukabil çok küMetli, çok 
irtiıasraıfh ve tahakkuk iv senıellere mütevakkıf bi»< 
sistem li)ç!kıde tesM'e'rin kunııllmıasımjı, persone
lin özel surette hazırlanmasını ve pek tabiî 
ddlgııın; maıaışilatt' iılle tatmin imkânlarımın böylle -
sine o il uz ibir bütçe içinde /hâsıl olmasını bek
lemek yeaiilne bu maks<atlıa', çok 'daha pratik acil 
ve daha, m ıma-s'ralfllu ve fakatı daılıa müessir ça
relere de tevessül edilmesini zaruri görmekteyiz. 
ıBuamını ilcini ınetvcuılı imlkânlliaırıimızıın! en iyti ve 
rasyonel1 şekiülde kudıllamiıiüaık sumetüyle harekem
le geçmelil, .lvaıllkıa' bilhassa. ko-ruıyuıcm sağlık hifc-
metleriinliıi' götüriiHımıesi için! iyı'il eğiitMmaış sağlık 
personeliniln önemi tıaikdir edîUm'dli, enatiirleırlkıo 
gerekli ulaştırma, haberi esjme araçları, aşık*', 
seromilaır, ikiıç ve teşhis ve tedavi ımıak&adı ile 
knljlanılacalk ımalzeme • veriilımeli ve hattâ hal
kın sağlık konusunda biHgilerinl tatbikî şekil-
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de artırniacaık ve çevre sağlığımın .ıslahı içim. ka
bil •o.Lam basit tedbirle rimı ittihazımda omlarım' 
daı iş bİTÜSiğdınıiı sağlıya'caık sağlık eğitimlileri ya-
paeaik üniteleri de İçimıe lalaıcafc şekilde Mobil 
(hareket hallimde) köy, -köy ve kasaba, kasaba 
dolaşaıea.k üniteler tesis edilmelidir. Dümy* 
Sağ]ıık Teşkilâtı (WHO) ve IINICEF gibi mil-
letleırarrasi) ku/ruılilar ile işbirliği yapi'lm'aık sure
liyle yürütülen ve bu tarz mobill üniteler ha
linde •çalış'am; sıltmıa savaş ve B C G aşılama 
kaımpainyakıramıda elide edilen sayamı dilkkaıt vo 
.şaıyam'u takdir nıetiieeller göz ömüme 'ahmıırsa hu 
tarz çaılışmıatiıin mııtlaıka. muvaffaık ve .müessir 
olacağıma; in.'am'abiliriz. .Sayımı Sağlılk Bakamım™.' 
Karıma IBüıtiçe Komisy onumdaki izahatı surasm-
daıki «M'aibrmmıiyeıt bölgeleri dikkate .alımıairak 
gezici hekim müessesesi geliştirilecektir,» Söz
leri ile bu istikamette 'bir çalışmaya glriışilece-
ğimıiiiı .müjdesinii! venmiş olduğuma imamyoruz. 

Bu, tairz gezici helkim/ ümitıeleri ile çalışıma.-
mim 'memleket geriçeMerime da/ha uygum düşece
ğimi (geri ıkai'mış bir nuemıl/eket oluşumuz ha
sebiyle) geçen/ yul da bu kürsüde geme Sağ
lık Bakanlığı Bütçesi müzakereleri vesilesi ile arz 
•atmriıg idik. Bu taırz müessir ve şümu/llai hır sağ
lık himızeıtlifme tevessül il'e büyük şehirlere olan 
anormal ihastoa tehacümünün önlenebileceği ve 
yurdumuzdaki hekimlerim, dağılnşımaım da hiz
metlere göre daiha âdil ve dengeli hale gelece
ğimi umanız. 

Hekimlerimiz mâkul 'bir şekilde talini)] cdi-
lirlerse dış memleketlerde çalışan i) 500 e yakın 
hekimlerimize daha ihtiyaç hissetm eksizin, ba
len yurt içinde mevcut 9 988 hekimden fi 000 i 
çalıştırmak (B-akanlık kadrolarında çalıştır
mak) suretiyle dahi bütün muhtaçolduğumuz 
hizmetler görülebilecektir. Her hekimin bir mil
yon T.L. a yakın bir masrafa (millî harcamaya) 
mal olduğu söyleniyor, şayet hekimler yurt için
de mâkul hudutlar içinde tatmin edilemez ise di -
sarıya ((başka /memleketlere) akınları haliyle de
vanı edecek, mevcutlarını tatmin edip yurda, bağ-
lıyamadıktaıı sonra da yeni, yeni masraflar ih
tiyar ederek Devlete büyük külfetlere imal ola
cak, yeni Tıp fakültelerinin açılması da Bakan
lık hizmetlerinde seve seve çalışacak hekimler 
sayısını artırmıyacaktır; yani hekim personeli
ni ihtiyacımızı karşılamaya medar olmayacak
tır. Ayrıca fakültelerden yeni mezun olmuş he
kimlerimizin Batı memleketlerinde olduğu gibi 
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pratikte bilgi ve görgülerini artırmak, onları 
hekimlik alanlarında mümaresc sahibi yapmak 
için bir sene (süre ile çeşitli kliniklerde (Ser
vislerde) asistan gibi çalıştırmayı ön gören em-
termik müessesesini vakit kaybetmeden ihdas 
etmek zorundayız. Ancak bu suretledir ki, me
zun genç hekimler pratisyenlik yapmak cesa
retini kendilerinde bulacaklar ve hekim olarak 
halkın hizmetine kendilerini arz için mutlaka 
ihtisas zaruretini bugün olduğu gibi 'hissetmiye-
cekler ve böylece koruyucu hekimlik olanımda 
Bakanlığın bilhassa muhtaçokluğu ve mem
leketimizin sosyal bünyesinin lüzum gösterdiği 
pratisyen hekimlerimizin sayısı artacaktır. Mer
hum Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam hoca hu ko
nuda yıllarca evvel şöyle derdi: «Fakülteleri
mizden mezun hekimlerimiz pratisyen hekim
lik için istenilen, 'beklenilen seviyede olmadık
ları için 'bizler kliniklerimizde mütehassvs değil 
esasta iyi pratisyenler yetiştiriyoruz. Halbuki, 
Batılı anlamda mütehassıs sıradan hasta kabul 
eden, pratisyen hekimlerin harcı bronşit, ton-
silit tedavi eden apse yaran ufaktefek yara
lanmalara dikiş koyan hekimler değildir, pra
tisyenin halledemediği cinsten yüksek bir bilgi
ye, görgüye, ihtisasa, ince tetkiklere ihtiyaç 
gösteren vakalar (Hastalar) ile uğraşan hekim
lerdir. iyi pratisyen yetiştiremediğimiz için ih
tisas müessesesi de suiistimal edilmiştir, seviye 
düşmüştür ve mütehassıs hekimlerin pratisyen
lere nispeti belki İsrail hariç dünyanın hiçbir 
•m emle ketinde bizde olduğu gibi mütehassıs
lar lehine artmamıştır: Yüzde 60. Bu kadar faz
la mütehassıs hekime ımalikiz, 'bu memleket sağ
lığı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bakımın
dan hayırlı değildir. İhtisas yapan hekimi siz 
köylerde, küçük kasabalarda hizmet görmeye 
zorlayamazsınız artık. Zira bir göz hastalıkları 
mütehassısı, bir kulak, boğaz, buran, hastalık
ları raütehaissısısı veya bir jine'kolog haliyle gi
dip bir büyükçe şehirde oturacaktır, çünkü ka
zancı için, geçimi için yeter sayıda hastayı, 
kendi sahalarında tedavi ve bakıma muhtaç 
hastayı ancak öyle kalabalık, gelişmiş yerlerde 
bulabilecektir. 

Pek çok Batı memleketlerinde bilfarz 
A. B. D. de hangi meşhur Tıp fakültesinden 
mezum olursa olsun bir hekimi bir yıl enternik 
yapmamış ise Bakanlık ona hekimlik yapmak 
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müsaadesini vermez. Bizde de artık 'bu yola gi
dilmelidir. 

Y'ardımcı sağlık personeline olan ihtiva em-
süratle karşılanması için Hakanlığın gerekli 
tedbirleri aldığını ve yeni yeni açılan Köy Kbo 
okulları, Sağlık Kolejleri ve Hemşire okulları 
ile her sene 1 200 mezun verecek ihale gelindiği
ni memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Memleketimizde tedavi edici hekimliğin he
men bütün yülkünün devletin omuzları üzerin
de olduğu bir gerçektir. Mevcut hastane ve sağ
lık merkezilerinin tüm yatak sayısı 38 400 civa
rında olarak biliniyor ve bu hale göre 1.0 000 
kişiye 17 yattak isabet ediyor. Buna nazaran her 
542 kişiye bir yatak düşüyor,^ bu çok kifa
yetsiz bir durumdur. Beş yıllık plânın ön
gördüğü beş yıl için her yııl 1 200 hastane ya
tağı ilâvesiyle bu nisbetin beş yıl sonra onıbinde 
otuz nisbetime yükseltilmesi çahamıza özel teşeb-
hüsıün daha geniş nisbetıte iştirakimin temin edil
mesi 'temenniye şayandır. Bu suretle hem parası 
olan zengin hastaların bu özel 'teşebbüs hastane
lerinde tedavi imkânları sağlanmış ve hem de 
çok pahalı olan tedavi ledioi hekimlik yükünden 
devletin kısmen de oka kurtulması imkânı yara
tılmış olurdu. Az çok hali vakti yerinde hattâ 
zengin sayılacak vatandaşlarım düzmece fakrü-
bal kâğıtları ile fakir hasta vatandaşlar gibi Dev
letin tedavi müesseselerinden bedava faydal an
malarının önüne geçilebilir ise özel sektörün has
tane çalıştırmak, hastanelerine yeni yataklar ek
lemek: meyil ve cesaretleri artırılmış olacaktır. 
Bu istikamette rasyonel tedbirler alınacağını 
hastanelere kabul edilen hasta vatandaşların sos
yal durumu ve malî takatlerinin tahkik ve tes-
i-İt etmekle yükümlü sosyali hemşirelik (social 
vvortkers) müessesesinin bu maksatla diğer Batı 
meımlelketlerinde olduğu ©iibi ihdas ve ihya edi
leceğini ümıidederk. Gene ıbu mıaıksatla tedavi 
kurumları döner sermaye kanunum yeniden göz
den geçirilmesi gerektiğine- kaaniiz. Hastaneler
de çalışan hâkim ve sair mütehassıs personele 
tam zamanlla (fulıl (time) bağlı oldukları müesse
selerde çalışabilmelerini teminen verilecek tazmi
natın Devlet bütçesine yük olmaksızın karşılana
bilmesi için de .burna ihtiyaç vardır. Hekimlikte 
sosyal .hastalıklar diye adlandırılan toplum sağ
lığı ile çok yakından ilgili verem, frengi, tra
hom, lepra, çocuk ishali gibi bulaşıcı hastalık-
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; 1ar ve akıl hastalıktan başka ımamleketlerde ol-
j duğu gibi elbette Devlet tarafından bedava ba-
! kılacak ve tedavi edilecektir. Bu hastalıklara 
S mıusaıbolanlarda fakirlik ziengimlik farkı pek gö-
| /itilmez. Fakat hastalık ımıusabettiği kimseden 
• gayrı (şayet hasla çok alil ve falkir değilse) kim-
: şeye hulaşmıyacak, zarar venmiyecek cinsten ise 

Devlet hastane!erinin bu tip hastaları ücretsin 
tedavi etin ek mecıburiıyeti zorunluğu olmamak 
gerekir. Bu prensipler uygulanabildiği ve sigor
talı işçi, memur, tedavi ücreti ödiıyöbülecek has
taların .da hususi hastamclerinde tedavi ettiril
mesi ve hattâ Bakanlığım yakın ıkontrolu altın
da çalışan özel hastanelere ,gönderilımesıi havale, 
edilmesi halinde ve hattâ özeli hastane çalıştıra
cak kurumlara vergi ve sair hususlarda bâzı in-
diriımler ve imtiyazlar tamınıması halimde özel 
teşebbüsün tedavi edici hekimlik sahasında Dev
letin muazzam masraf ve külfetlerini hafiflete
cek tarzda özel hastaneler kurmaya teşebbüsleri 
teşvik edilebilir. Bu hususları düzenllyen özel 
hastaneler kanan tasarısıınım bir an evvel T. B. 
M. Meclisine sevk ıcidikmıesini temenni ederiz. 
Sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinin ve dev
let hastanelerinim ve hattâ geniş bölge ve hıfzıs-
sıhba lâboratuvarlarının sadece idari ve amali 
yönden değil, Batı memlelketlerinde olduğu gibi, 
iillmî yönden ide kontrol ve teftişlere tabi tutul
duğunu görmek isterdik. Ancak ıbu suretledir 
ki, bâzı bâzı tedavi kurumlarında bilfarz «Far 
Advanced Dilateral» çak İlerlemiş akciğer tüber
külozunun bir aylık yanım yamalak tedaviden 
sonra sadece İstatistikte lehte puvan kazanmak 
endişesi ile şifa ile taburcu edilmiştir tarzındaki 
beyan ve tescillerim önüne geçilebilir. Teşhis ve 
tedavilerde hangi ikıriteryumlara (ölçülere) göre 
hareket edildiği ve 'gerçekten basıta tedavisinin 
yapılıp yapılmadığı da yakinen izlenebilirdi. 
Devlet hastane ve tedavi kurumlarının da sınıf
lara ayrıılmıası, derecelendirilmesi bu ilmî teftiş
ler esasına göre kaıbil olurdu. Halbuki hali ha
zırdaki dereccilendirime müessesenin kurduğu 
şehrim büyüklüğü, sıhhi tesisatı ve müessesemin 
yatak sayısına göre masa başında yapılmakta
dır. Bu şekilde, en büyük krediyi istanbul, An
kara gibi ibüyük merkezlerde kurulu hastane
lere veriş âdeta kurumların mesailerinin ilmî 
bir şekilde değerlendirilmesi yerine, onların ku
rulu oldukları yerler, şehirler değerlendiril m ek
tedir. 
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Doktorun hası İstanbul'da bulunur, şeklin

deki çok eski ve köylülerimiz arasında çok yay
gın olan slogana bu tutumu ile Bakanlık âdeta 
ittiba etmektedir. Hekimlerin nakil ve tâyinleri
nin de böylesine mesnedi çürük masa başı değer
lendirilmelerine, derecelendirilmelerine göre ya
pıldığı düşünülürse tatbikatta çok acı neticeleri 
ile karşılaşabilir. Meselâ fevkalâde ehliyet ve is
tidat sahibi enerjik bir genç mütehassıs hekim 
belki çok daha faydalı olabileceği genişçe ve eği
tim yapan bir hastaneye tâyin edilebilmesi için 
Bakanlığın bu mâkul olmıyan kriterlerle yaptığı 
tasnife göre A, B, C sınıfı kurumlarda üçerden 
dokuz sene hizmete tabi tutulmakta ve şayet kı
dem sırası itibariyle ömrü vefa eder ve Bakanlığa 
da sözünü geçirebilirse lâyık olduğu bir eğitim 
yapan hastaneye nakli, tahvili yapılabilir. O za
mana kadar da mütehassıs enerjisinden, bilgisin-. 
den, hevesinden çok şey kaybetmiş olmaktadır. 
Sağlık kurul rapor istemi, nakilde, tâyinde, tak
dirde, izinde, hattâ kömür tevziinde öncelik tanın
masında vesairede o kadar çok yapılmaktadır ki, 
kurulun üyelerine de usanç gelmekte bâz an bu 
raporların sıhhatinden de şüphe edilmektedir. Bu 
duruma bir hal şekli bulunmalıdır. 

Yatırım ve hekimlikte sosyalizasyon denemele
ri üzerindeki görüşlerimize gelince: Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına göre Bakanlığın 1964 malî yı
lında yatırım bütçesi 191 600 000 T. L. olması 
gerekirken 43 700 000 T. L. eksiği ile 147 989 000 
T. L. olmuştur, yani plânda öngörülen miktar
dan 44 milyon eksiktir, bu da yüzde 23 nisbetin-
de bir eksikliğe tekabül eder. Plândaki hedefle
re ulaşmamız da hicolmazsa bu nisbette gecikecek 
demektir. Bu yatırımların kantitatif (kemmi) 
kusurudur. Bir de kalitatif (keyfî) kusur var
dır: Bize göre yatırımların dağılışı sağlık yönün
den memleket ihtiyaç ve gerçeklerine uygun de
ğildir. Meselâ sağlık kurumlarımızın çok muh
taç olduğu makina ve tıbbi teçhizat mubayaasına 
öncelik vermek şöyle dursun inşaat yatırımları 
ile eşlik dahi verilmemiştir. 1963 malî yılı içinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir tek ta
şıt aracı dahi satma.lamadığı ve tıbbi malzeme ve 
teçhizatın mubayaası için ayrılan ödeneklerin de 
malî yılın son aylarında yapılması artık âdet ha
line gelen bütçede denkliği sağlamak gayreti ile 
yapılan yüzde 7 mecburi tasarruflar mey anın dan 
tenkis edilmiş olduğu düşünülürse makina teçhi
zat ve taşıt aracı alımları ve onların onarımları 
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bölümüne 26 909 160 T. L. sı kayrılabilmiş ol
masını yadırgamam aya imkân yoktur. Buna rağ
men inşaata 74 215 000 T. L. sı yeni yapılacak 
sağlık ocaklarına harcanmak üzere tümü 
103 413 000 T. L. sı ayırmak mümkün olmuştur. 
Her türlü sağlık tesis ve teşekküllerinin fonksi
yonlarını asrın icaplarına uygun bir şekilde âza
mi müessiriyet ile yapabilmeleri için tıbbi âlet, 
malzeme ve hattâ taşıt araçlarına ne kadar muh-
tacoldukları hususu izahtan varestedir. Atalar sö
zümüz ne güzel ifade eder bu hali: Âlet işler ise 
el öğünür. Sadece binalar; binalar yapmak ve 
fakat içlerini sıhhi, tıbbi malzeme ve âletler ile 
donatamamak onları çalıştıracak tıbbi personel 
bulamamak kadar Önemli bir eksikliktir, inşaata 
ayrılan ödeneği geçen seneye nazaran 47 milyon 
T. L. artırıyor ve fakat makina ve teçhizat alımın
da ise geçen seneye nazaran 5 milyonluk bir dü
şüş yapılıyor. Bunun isabetsiz olduğuna işaret 
etmek isteriz. 

Hekimlikte sosyalizasyona İngiltere, İsveç gi
bi ileri Batı memleketlerinde olduğu gibi ve o şek
li ile taraftarız. Partimiz programında da bu 
husus açıkça zikredilmiştir. 224 sayılı Kanun ge
reğince Muş ilimizde Pilot Bölge olarak sosyalizas
yona 1962 bütçesinde ödenek ayrılmış ve gerekli 
sağlık ocakları ve sağlık evleri inşaatından sonra 
Ağustos 1963 den itibaren de bilfiil sosyalize he
kimlik başlamıştır. Hekimlikte sosyalizasyon plâ
nının sağlık hizmetlerini bilhassa köylü ve fakir 
halk kütlelerinin ayağına götürmek ve bu suretle 
Anayasanın 48 ve 49 ncu maddelerine göre Dev
letin taahhüdettiği sağlık ve sosyal yardım hiz
metlerini bütün vatan sathında sosyal adalet il
kesine uygun bir şekilde yaymak, geliştirmek gi
bi ulvî bir maksatla hazırlanmış olduğunda hiç 
şüphe yoktur. Ancak tatbikatta gösterilen ivedi
lik ve yapılan hatalara, dikkati çekmek vazife
mizdir. 

Muş pilot bölgemizde girişilen denemelerin so
nuçları iyice değerlendirilmeden - ki, 224 sayılı 
Kanun dahi bu değerlendirilmeyi şart koşar - sa
dece eski İngiliz Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. 
Goodman'ın verdiği müspet rapora dayanarak sos
yalizasyondan beklediğimiz neticeleri almış-
casma davranmakta isabet görmemekteyiz. İklim 
ve tabiat şartları gerçekten çetin olan Muş'a, ci
var bütün Doğu illerimize bunu uygulamaya 
kalkışmayı ve bu maksatla yüz milyonlarca lira-
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yi sağlık ocakları ve evleri inşaatına harcamak 
biraz acele davranış olmuyor mu? Yarı resmî bir 
dergiden öğrendiklerimize nazaran yaz günlerin
de dahi hem de güpe gündüz, Bakanlık ilgilile
rinin teftiş için gittikleri bu sağlık ocaklarına 
güçlükle ulaşılmakta hattâ yolunu şaşırıp, (Şa
yet yol diye bir şey varsa) kaybolmak tehlikesi 
geçirmektedirler. Çünkü 5 000 nüfusa bir olmak 
üzere köyler arasında ortalama bir yere inşa edi
len bu ocaklara varacak yol yoktur, açılmamış
tır, buralara ancak arazi jeepleri bata - çıka ulaş
maktadır. Köyler arasında en basit ulaştırmayı 
temin edecek yollar yoktur, okul yoktur, sıhhi 
içme suyu yoktur, hattâ Muş'un merkez ilçesin
de dahi emniyet asayiş-durumu bozuktur. Emni
yet teşkilâtı manii zabıta faaliyetini teminden 
âcizdir. Köylerarası haberleşme imkânları ya yok, 
ya da çok iptidaidir. Ve bir de metrelerce kar 
altında geçen kış aylarını düşünelim. Vatanımı
zın bu bölgelerinde kış bazan yılda sekiz a y sü
rer ve her türlü ulaştırma imkânını kaldırır. Bu 
şartlar altında milyonlar sarf etsek hekimlikte 
sosyalizasyon ile buralardaki vatandaşlarımıza 
değil 224 sayılı Kanunun Öngördüğü standartta, 
buralardaki zavallı vatandaşlarımızın beklediği, 
istediği kadar dahi hizmet götürü]emiyecektir. 
O halde Bayındırlık, Millî Eğitim, Devlet Su 
İşleri ve yeni yeni teşkilâtlanmasına intizar edi
len Köy İşleri Bakanlıkları ile iş birliği yapma
dan, bir arada çalışmaksızın elbirliği yapmadan 
sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
himmeti ile yurdumuzun bu geri kalmış bölgele
rinde hekimlikte sosyalizasyondan beklenilen ha
yırlı neticeler almamıyacaktır. Aksi halde mem
leket sağlığı ve sosyal yardım hizmetlerinin mü
kemmel hale getirilmesi için tek çıkar yol olarak 
gösterilen ve öyle idealize edilen hekimlikte sos
yalizasyona karşı vatandaşın beslediği ümit ve 
sempati adeta daha doğmadan ölüme mahkûm 
edilmiş olacaktır. Sağlık ocakları yapılacak yer
lere ilkin yol, sonra su ve daha sonra 'karakol 
ve hepsinden önemlisi okul gitsin. Sonra geniş 
sağlık yatırımlarına başlıyalım, yahut bunların 
inşaatına hep beraber başlıyalım. Bu sosyalizas
yon pilot bölgemizde bazı yerlerde meselâ Var
to'da olduğu gibi illâ plânda, krokide gösteri
len yerinde inşaat yapılsın diye mevcut sağlık 
merkezleri binalarının falan terk edilip meskûn 
semtin birkaç kilometre dışına çıkıldığı oluyor
muş, bu hatadır. Birkaç santimlik bir kar yağı-
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sının büyük şehirlerimizde dahi hayatı nasıl sek
teye uğrattığı malûmunuzdur. Kar, kış ve kurt 
tehlikelerini göze alarak vatandaş hekim için, 
hastane ihtiyacı için kasaba veya köy dışına bir
kaç kilometre taşınmayı göze alamaz; realist ol
malıyız. Sağlık ocaklarına illâ birinci plânda yer 
vereceğiz diye Devletin bazen yüzbinler harcıya-
rak kurduğu, yaptığı sağlık merkezleri binaları
nı terk etmek ve sağlık merkezlerine hor bak
mak doğru değildir. Unutmıyalım ki, sağlık mer
kezleri inşaatına da bir devirde memleketin bü
tün sağlık dert ve dâvalarını halledecek koruyu
cu hekimlik merkezlerinin kuruluşları olarak bü
yük heves ve heyecanla sarılmıştık. îllâ bugün 
va'zettiğimiz tezin doğruluğunu ispat için geç
mişteki eserlere kemgözle bakmamalıyız. Bu sos
yalizasyon programı içinde onlardan da âzami 
faydalanmayı nasıl sağlarız" diye düşünmeliyiz. 
Böylece lüzumsuz inşaatlar külfetinden de bâzı 
ahvalde kurtulmuş oluruz. 

Sosyalizasyon denemelerine az çok yolu yo
lağı ve sağlık tesisleri bulunan bir başka ilde ve 
bölgede de niçin başlanılmadığmı sormak ister
dik. irattı zatında 224 sayılı Kanun da bunu ön
görür. Sosyalizasyon tatbikat işleyişinde görü
len desantralizasyon ile îllcr Kanununa sim sıkı 
santıralizasyon hükümleri nasıl bağdaştırılacak
tır? Bunu da bilmek isterdik. Zira bu konu Muş'
ta birçok idari ihtilâflara sebebiyet vermiştir, 
öğrendiğimize göre. 

Sosyalizasyonun alelacele ondört - onbeş böl
gede birden tatbikine tevessül edilmesinin büt
çemize tahmil edeceği ağır masrafları da göz 
önüne almak ve bunların Ihangi kaynaklardan 
karşılanacağını önceden tesbit ve tâyin etmek 
gereklidir. Kurulacak bu sağlık ocakları, sağ
lık evleri ve sağlık merkezleri ve hastanelerinin iş
letme masrafları yani cari masraflar fevkalâ
de kabarık olacaktır. Belki de bugünkü bütçe 
ini kani arını iz ile bunu karşılayamayacak durum
da kalacağız. Meselenin iktisadi cephesi de dik
katli1 göz önünde bulundurulmalıdır. Plân Ka
nununda sosyalizasyon tesisleri için onbeş yıl
da bir milyar üç. yazaltmış beş milyon lira 
yal irim olarak harcanması öngörülmüştür,yıl-
lara bölündükte her sene 100 000 000 TL yatı
rım yapılması gerekiyor. Bir an için bu kuru
luş masraflarının karşılandığını düşünelim ve 
vatandaşlarımıza asrımızın nimetlerinden olan 
gelişmiş sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için 
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bunu çok görmiyelim; lâkin ya bu tesislerin ca
ri masrafları nasıl karşılanacaktır? Genel büt
çeden sarf ile Devlet bu yükün altından kalka
bilecek midir? Sadece personel masraflarını bir 
düşünelim: Geçen sene Bakanlık kadro yoklu
ğundan okullardan mezun hemşire ve sağlık 
memurlarını nerede ise çalıştıramaz, onların 
tâyinini yapamaz halde idi. Tasavvur ediniz, bun
dan-böyle yardımcı sağlık personeli okulları
mız senede 1 200 mezun verecektir. Yani her 
sene 1 200 yeni kadro... Sosyalizasyon programı 
içindeki personele haklı olarak normalde veri
lenin birkaç misli ödenmektedir, hattâ bu se
bepten Bitlis ilimizdeki sağlık personeli kom
şu il Muş'ta çalışan meslektaşlarının kendilerin
den üç dört misli fazla ücret almalarına baka
rak, ben neden bu kadar az alayım, benim yap
tığım da vatandaşa hizmet değil midir, diye 
şimdiden sızlanmaya, şikâyete Ibaşlamışlardır. 
O halde bütün sağlık personel ücretlerinin sos
yalizasyon içi ve dışı olarak şayet muayenehane 
açmıyor ve başka serbest kazanç, yolları tutma -
mışlarsa, mütevazin hale getirmek zorunluğu 
er - geç kendini hissettirecektir. Sosyalize he
kimlik tam mânası ile tatbik edilirse (tam mâ
nâsı ile diyoruz çünkü halihazırda Muş pilot 
bölgesi dışında dahi sağlık hizmetlerimiz yarı 
sosyalize, Devletleştirilmiş demektir, bedava aşı
lama bulaşıcı hastalık musaplarının ve fakir has
taların ücretsiz; tedavisi ve çok büyük kısmı ta-
mamiyle ücretsiz poliklinik muayenelerinin hal
ka açık oluşu bunu gösterir) evet, tanı mânâsı 
ile sosyalize hekimlik çok pahalıdır. İngiltere'
de bu hizmetler senede 35 ilâ 40 milyon TL. ve 
tsveçte ise 17 milyar TL. a mal olmaktadır. (Bu 
rakamlar içine yaşlılar için pansiyonlar, malu
liyet, issizlik, meslek hastalıkları komfezasyon-
ları, ana, çocuk sağlığı, okullarda öğrencilere 
verilen yemekler ve çocukları himaye için yapı
lan sosyal yardım masrafları da dâhildir). He
kimlikte sosyalizasyonun ne kadar pahalı, kül
fetli olduğunun ilk belirtileri bizde de müşahede 
edilmeye başlanılmıştır. 1964 senesinde 152 ye
ni sağlık ocağının hizmete girmesi beklenirken 
cari masraflar bütçe denkliğini temin zarure
ti ile 35 000 000 TL. kısıntı yapılmak lâzımgel-
miş ve dolayısiyle bu ocaklardan ancak elliiki-
sinin hizmete girmesi mümkün olacaktır. Sayın 
genç Bakanın Karma Bütçe Komisyonundaki 
beyanları doğrudur: «Büyük dâvalar sıkıntısız 
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tahakkuk etmez lâkin 'halka bir taraftan sosyalize, 
edilmiş hekimlik şeklinde daha iyi hizmet götüre
lim derken bütçe imkânlarını zorlıyarak öbür 
taraftan vergileri artırmak gibi bir paradoksa 
düşülmesi ihtimali de vardır. Zira gelişme hızı
mıza kıyasla devletin cari masraflarında çok 
daha hızlı artış olursa ki, maalesef memleketi
miz ekonomisindeki eğilim budur, sonumuz iyi 
olmaz. Batı devletlerinde de yıldan yıla Devle
tin cari masraflarında artış vardır, fakat bu on
ların olgunlaşma, ileri refah seviyelerine ulaş
tıkları dönemde olmuştur. Biz ise henüz iktisa
di kalkınma eşiğindeyiz. Masrafların millî istih
sal ve gayrisafi millî hâsılanın artışı temposun
dan daha hızlı artması Devlet teşkilâtının gün
den güne genişlemesi (ki, sosyalizasyan haliyle 
bunu gerektirecektir) şayet hizmet kalitesinin 
halk yararına o nisbette iyileşmesini mucibolu-
yorsa aksim- Devlet teşkilâtının genişlemesi ile 
ona paralel olarak hizmet kalitesi kuvvet ka
zanamıyor, zayıflıyorsa, umumiyetle müzmin bir 
enflâsyona gidiliyor veya onun içindeyiz demek
tir. Sosyalizasyonun yurt sathında Devlete bu 
kadar ağır masraflara mal olmadan tahakkuku 
için sağlık sigortalarının tahakkuku elzemdir. 
Bu sigortaların kuruluşu kanun tasarısının biran 
evvel T. B. M. M. e sevk edilmesini temenni ede
riz. sosyal yardım hizmetlerinin reorgaııizasyo-
nunu temin edecek Sosyal Hizmetler Kanunu
nun da bir an evvel Hükümet tarafından hazır
lanmasında isabet görürüz. Yurdumuzda hima
yeye muhtaç çocukların sayısının 40 000 civa
rında olduğu tahmin edilmektedir. Bu zavallı 
çocuklarımızın himayeleri için lüzumlu kurum 
ve kuruluşların bir tek merkezden sistem dâ
hilinde sevk ve idaresi bu kanunda gösterilme
lidir. Bugün için Ibu 40 000 himayeye muhtaç 
çocuktan sadece 10 000 tanesi çeşitli kurumlar 
tarafından himaye edilebilmektedir. Himayeye 
muhtaç çocukları himaye ve yetiştirme işi bu
gün sıfır ile altı yaş arasındakilerin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, altı yaşın üzerinde
ki Millî Eğitim Bakanlığı mesuliyetine tevdi 
edilmiştir. Arada (Kimsesiz) Himayeye Muhtaç 
Çocukları Koruma Derneği de vardır. Böylece 

I bu himaye işinde denilebilir ki. tam bir keşme-
I keş vardır. 

Nüfus plânlaması, kontrolü işinin bir ka
nun mevzuu olmaktan çok halkın kültür seviye-

| si ve görgüsü ile ilgili olduğuna kaani olan biz-
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ler bu kanun ile meselenin halledilebileceğini 
zannetmiyoruz. İktisadi durumumuzun hızlı 
nüfus artışı ile büsbütün feııal aşacağını ka
bul etmek ile beraber, çok çocuklu ailelerin 
iktisadi gücü düşük halk tabakaları arasında 
köylerde ve köylerimizin büyük şehirlere ' akı
nı, göçü neticesinde teşekkül eden gecekondu 
semtlerinde bilhassa bulunuşunu belirterek ik-
tisaden kalkınma ve kültür seviyesinde yüksel
me ile ailelerin çocuk sayısını kendiliklerinden 
plânladıklarına dikkati çekmek isteriz. Kal
kınmamız tahakkuk ederse nüfus plânlaması da 
kanuna falan lüzum kalmaksızın kendiliğinden 
tahakkuk edecektir. Her şeye rağmen insan gü
cünün, velevki sayı itibariyle olsun, Ibir değer 
ifade ettiği de unutulmamalıdır. Müttefikleri
miz İtalya ve Yunanlılar çok üremişler, dünya
nın her tarafına dağılmışlar ve adeta insan 
gücü ihracı yapmışlardır. Bir, bakıma milletler
arası itibarları, güçleri de bundan ileri geliyor 
denilebilir. Türkiyemizin sanatkâr, işçi ihraçe-
den memleketler arasında sayılmaya başlaması 
insan gücümüzü yavaş yavaş dış memleketlere 
aktardığımızı gösterir. 

Yerli ilâç sanayimizin muhtacolduğu ham 
maddelerini yurt içinde imal etmeleri hususun
da yıllardır yapılan temenniler bir türlü k i r 
veden fiile çıkmamakta, ilâç fabrikaları daha 
çok ambalaj yapan, ampul dolduran hap yapan 
iş yerleri halinde kalmaktadır. Bu sebepten 
beklediğimiz kadar döviz tasarrufu da yapılma
maktadır. Bakanlığın yerli ilâç firmalarını 
bu yönde teşvik etmesi ve hattâ yabancı firma
ların lisansları buna müsait ise mulıtacoldukla-
rı esas maddelerin yurt içinde imâle zorlan
ması beklenir. 

İlâç ithal listesinin tesbit ve tanziminde 
uygulanan prensibin ne olduğunu takdirden 
âciziz. Denilebilir ki, dâhilde muadilleri imal 
(dilmiyen ve hayati önemi haiz ilâçları tesbi-
dedip bunların ithaline müsaade ediyoruz. O 
takdirde bu ilâçların her üç veya altı ayda bir 
kere kotada yeniden tanzim ve tesbitin esbabı 
mücibosi nedir? Bir defasında ithal listesinden 
çıkartılan ilâcın bir diğerinde listeye alınması na
sıl izah edilecektir?. Memleketimizde imali yapı-
lamıyan hayati önemi haiz ilâçların sayısı, cinsi 
ve hatta senelik sarf miktarı kesin bir şekilde 
tesbit edilmiş olması gerekir, bu o kadar zor bir iş 
olmasa gerektir. Bu ithâl listesinde öyle ilâçlar 
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vardır ki, benzeri, muadilinin Türkiye'mizde imal 
edildiği söylenebilir. Meselâ Cedilâmid'in benzeri 
Samsun'daki bir ilaç firması tarafından imal edil
mekte imiş; imalât için gerekli ruhsatı Bakanlık 
resmen vermiştir. Bakanlığın yurt içinde imal 
ve istimaline müsaade ettiği bir ilâcın müessir 
maddesinin «dozajı iyi değildir» gerekçesi ile mu
adilinin dışai'dan getirilmesine müsaade etmek 
ithal Haykırının tesbitindeki prensibin bozulması 
değil midir?. İthal listelerini tanzimle vazifeli he
yetlere, komisyonlara bâzı imalât ve ihracat fir
maları alâkalılarının keyfî tâyinlerle girdiği ve 
ithal listelerinin tesbitinde menfaat bağları olan 
firmalar müstahzarlarını kayıracak şekilde karar 
almasında âmil olduklarından yakmılmaktadır. 
Türkiye, Eczacılar Merkez Kurulunun usulen tes
bit ettiği ilâç fiyatlarının Bakanlıkça bazan sebep
siz olarak ve alıcı hasta vatandaşın aleyhine ola
cak şekilde yabancı firmalar lehine yükletilmesin-
den de şikâyet edilmektedir. Bâzı müşahhas mi
saller de veriliyor. Burada şahıs ve firma zikret
meye mezun değiliz.. 

Bakanlıkça resmen ruhsatı verilen ilâcın itha
line müsaade edilmemekle bir tenakuz içine dü
şülmüş olmuyor mu?. İçindeki alkâloidlerin doza
jının iyi yapılmadığı beyan edilen dâhilde imal 
edilen Dijital preparatlarma ruhsatname verilme
sindeki garabet nasıl izah edilebilir?. (TÖrülüyor 
ki, ithal edilecek ilâçların cins ve miktarlarının 
tâyininde müstakar bir prensip uygulaması yok
tur. Bu hususun mevcut şikâyetleri bertaraf ede
cek şekilde .yeniden düzenleneceğine inanmak is
teriz. 

Muhalefet .partisi adına yapılan görüşlerimin 
ve tenkidlerimiz, olmıyanm niçin olmadığını be
lirtmek ve istemek şeklinde değil, mümkün hal yo
lunu ve şeklini göstermek tarzında olmuştur. Çün
kü, sağlık dâvamız, sağlık meselelerimiz millî dâ
valar ve meselelerdir. Sözlerime son verirken, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının değerli 
erkânını ve bu Bakanlığın kadrolarında feragat 
le vazife gören personelini partim adına hürme-

ve saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Orupu adına 

Sayın Hal it Rıza Ünal. (Yok, sesleri) 
Grupları adına söz almış olan arkadaşlarımızın 

konuşmaları bitti. Şahısları adına Sayın Hasan 
Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa-
yn\ Başkan, değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakan-
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lığının değerli erkânı; bugün Sağlık Bakanlığı 
bütçesi hakkında düşüncelerimi az fakat öz olarak 
dile getirmeye çalışacağım. 

Vatandaşlarımızın sağlığı içiıi' koruyucu he
kimlik, çevre sağlığı ve tedavi edici hekimlik ola
rak iki ana hizmeti deruhte eden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının bu hizmetlerinden te
davi edici hekimlik hizmetine ait bâzı görüşlerimi 
bu vesile ile zikretmek isterim. 

Vatandaşlara bu hizmetin arzında, çeşitli sek
törlerde meselâ işçi Sigortaları Kurumu, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri, özellikle Devlet Demir
yolları, mahallî idareler, iştirak etmektedir. Bu iş
tirak daha ziyade sağlık merkezleri ve özel has
taneler açmakla el maktadır. Memnunlukla karşı
ladığımız bu hizmetin vatandaşlara arzında bir 
koordinasyon noksanlığı açıkça görülmektedir. Bu 
sağlık hizmetlerinin bulunduğu büyük şehirlerde 
bâzı hastanelerimizde yatak sıkıntısı çekilirken 
diğerlerinde bunun tanı aksi boş yatak bolluğu 
müşahede edilmektedir. Ve çeşitli Devlet sektör
leri tarafından açılan bu hastanelere yalnız men
supları ve aileleri ücretsiz olarak kabul edilmek
te, vatandaşlardan ise ücret alınmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinde sosyalleşmeye doğru gittiğimiz plân
lı devrede bu hususun da Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının dikkatine arz etmek isterim. 
IT'colmnzsa. bu hastaneler arasında bir koordone 
vazifesini bu Bakanlığın deruhte ederek tedavi 
edici hizmetlerin dengeli bir şekilde halkımızın 
istifadesine sunmak gerekir. 

Bu meyanda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bünyesinde olan bâzı hastanelerimizin stan
dartlarının da incelenmesi bilhassa bu hususla il
gilenilmesini rica etmekteyim. 

Bu standartların hangi seviyede olduğunu tes-
bit etmek için Devlet hastanelerini ziyaret etmek 
kâfi gelecektir. Hasta vatandaşlar erken saatler
de hastane kapılarına birikmeye başlamakta, 
çoğu zaman saat 10 a doğru doktorlarımız polik
liniğe inmekte, hastaları süratle muayene etmek
tedirler. Bu bazan o kadar süratli olmaktadır ki, 
insanın hastayı ne zaman muayene edip ne zaman 
reçete yazdıklarını merak edesi gelmektedir. Ay
rıca hatırlı kimselerin, kartvizitle gelenlerin, dok
torlarımızın kendi özel hastalanılın sıra gözetil
meden daha dikkatli muayene etmeleri günlük 
olaylara girmiş artık diğer vatandaşlarımız tara
fından normal kabul edilmeye başlanmıştır. Çe
şitli incelemelerin ve gazetelerdeki bu yönde dere-
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edilen şikâyetler anlattıklarımı teyideder mahi
yette bilgilerle doludur. Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından Bakanlığı adına uygun bir 
davranışın geliştirilmesine çalışılmasını bilhassa 
rica ederim. 

Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme yönünde se
çilen pilot bölgelerde çalışmalar devam etmekte
dir. Bu hizmetlerin sosyalleştirilmesinde halkımı
zın bu hizmetlere ait finansmana iştiraki esas ol
ması gerekmektedir. Bu yönde bir çalışmanın ya
pılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yalnız sosyal si
gortalar ihdas edilerek sabit gelirli vatandaşları
mızın çok olduğu Ankara, istanbul ve benzeri 
gibi şehirlerde sağlık hizmetlerine iştiraklerinin 
sağlanması düşünülmelidir. Aynı zamanda ticaret 
ve sanayi.merkezleri olan bu şehirlerimizin sosyal 
sigortalar kanalı ile bu hizmetlerin sosyal leştiril-
mesini temenni ediyorum. Yalnız bu sigorta konu
sunun dar gelirli ve fakir halkın geçimlerini güç-
leştirmemek için bütün tedbirler mutlaka düşü
nülmelidir. 

Vaktin darlığı yüzünden kısaca zikrettiğim bu 
temennilerimin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca dikkate alınacağını ümideder şimdiden te
şekkürlerimi arz eder 1964 yılı bütçesinin mem
leket hizmetinde olumlu sonuçlar getirmesini di
lerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri ve Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçelerine oylarını kullanmı-
yan arkadaşlar, lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın ihsan Ünal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Sayın Başkan, Yük

sek Meclisin sayın üyeleri, Bakanlığın ımulhte-
reııı erkânı; bütün medeni 'memleketlerde sos
yal güvenlik v'e sosyal adaletin ilk tatbik sa-
(hasıımı sağlık işleri 'olduğunu ıgörürüz. Birin
ci beş yıllık kalkınma plânı gereğince '1964 de 
101 milyon olması gereken sağlık yatırım (büt
çesi plânda öngörülenden 44 milyon noksan
dır; .1963 yılı sarfı da eklenirse plândakinden 
farkının 103 milyon olduğu aşikârdır. Küçük 
vilâyetlerden birini seçerek (başladığımız sos
yalizasyonun daha ilk adımda verdiği bu ba
şarısızlıktan ders alm'azsak, bütün Türkiye'ye 
tatbik edileceği ileri sürülen isosyalizasyan tat
bikatının mukadder akıbetinin ne 'olacağını 
şimdiden anlamamız ve 'ona göre ted'blr 've im
kânlar aramamız icabeder. 
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Nüfus basma millî geliri bizden az olan Sey

lân'da fert başına sağlık hizmetleri (masrafı 
21 lira iken bizde bu sadöee 9 liradır. OVIalî kud
retimizi bünye ve imkânlarımızı gö:z önüne (getir
meden masa 'başında înıgilıtere ve İsveç vari 
bir sosyalizasyon hevesine düşmek 'beni af bu
yursunlar biraz kara sevdaya düşmeye benzi
yor. Hele -memleketteki dar imkânları (bilin i-
yenler ve hele mevcut imkânların da nasıl 
'heder, edildiğini görmiyenlerin bu dâvaya ma
sa- başında çözüm yolu bulabileceklerine ben
deniz inaı umuyorum. 

Gözüm yolunu yeni fakülteler açarak mı bu
lacakla r"? Allaaı aşkımı bir lokma ekmeğe muih-
taç Türk Milleti Almanya, Amerika gibi mem
leketlere doktor yetiştirmeye mecbur iiııu? 
Sanki mecbur etmişiz gibi idarecileriııımz, Ibin-
lcri aşan doktorlarımızın neden buralara, gittik
leri üzerinde durmuyorlar da, yeniden 'fakül
teler açarak doktor yetiştirmeyi öngörüyorlar. 
Bulgun bariç|te bulunan sayıda doktorları '5 fa
külte açsanız 12 senede yetiştiremezsiniz. 'Kı
sa görüşlerden ve bâzı.'kompleksierden kurıtula-
rak aydınlığa çıkmamız lâzımdır. Bu itibarla 
bugün ınemlekette hcrbiıl bir 'milyon liraya 
yakın bir masrafa malolan 2 - !> bin doktorun 
harice gitmelerinin nedenleri üzerinde durma
ya lüzum görmeden yeniden fakülteler tesisine 
gitmek pek akıllıca ve memleket menfaatine uy
gun 'bir hareket olmıya çaktır., Onları da yapa
lım fakat evvelâ bu gidişin durdurulması çare
sine bakalım. Bunlar 'Türkiye'de geıçinemedik-
leri için terkidiyar ediyorlar. iMemlekeltiin sağ
lık dâvasının mesul makamı olan Sağlık Vekâ
leti bu 'hakikatin üzerinde durduğu zaman igö-
recektir ki 'hamal ücretinden az bir ücretle 
doktor çalıştıran ve günde bir doktora 100 ihas-
ta muayene ettiren İşçi Sigortaları, doktorları 
[böyle is'tdslmar ederken 'hattızatmda nıeınleke-
t'-in sağlık dâvasını baltaladığı aşikâr bir (haki
kattir. Sağlık Vekâletinin mesuliyeti altında, 
olan sağlık işlerimizin bu 'şekilde perişan olma
sı karşısında 'burası Devlet teşekkülüdür, diye 
mi 'bütün fecaatine rağmen mü dallı a le etmek is
temiyorlar? 

Ama yalnız 'hastalık ve analık sigortasından 
senede ödenen primler yekûnu 200 milyon lira
dır. Meclise yeni getirilen Sigortalar Kanu
nun. yürürlüğe 'girmesiyle bu miktar 500 iha'ttâ 
600 ımil yon liraya, yükselecektir. (•Çünkü 
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prim % 100 artıyor ve Ibir kişiye kadar olan 
iş yerlerine de tleışmil tediliyor.) Yani bağlık 
Vekâletinin bütçesine muadil para olmaktadır. 

Şimdi Sayın Vekilden soruyorum; bulgun 
meslekten yetişmiş çok kıymetli kimseleri için
de barındıran muntazam teşkilâtiyle, 'Sağlık 
Vekâleti Türkiye'nin sağlık işlerini nasıl Ibir 
caba, gayret ve 'müşkülât içinde yürütmekte
dir ?. Peki nasıl olur da, (başında uımum mü
dür, yardımcıları, genel sekreteri, hiçbiri dok
tor olmıyan 'meslekî bilgiden 'ma'hruın ve bir
çokları hakkında suiistimalleri meydana çık
mış (lüzumsuz mubayaalardaki suiistimaller in-
şaatlardakii yolsuzluklar Kurumun fJenel 'Mü
dür ve yardımcılar] hepsi suiistimalden dolayı 
ya takibe mâruzdur veya müfettiş raporu İle 
suiistimalle ti meydana konmuştur) işte bu 'Ku
ralın ve kadrosu ve bu (haliyle tamamiylc Sağlık 
Bakanlığının vazife ve mesuliyeti şümulü içeri
sinde bulunan tedavi isterini kendi anlayışı 
içerisinde güya 'tedvir etmektedir. 

'Elbette yevmiye bir Oıaslta da'hi Ibulamııyan 
serbest tabip memleketi terk etmektedir. Hal
buki 'bir doktora günde 10 - 20 hasta ımuayene 
etmek imkânı sağlansa (normal rayicin yarı
sına da olsa) (hem doktor '.geçimini temin ettiği 
için memlekettle kalacak, (hem de vatandaşla
ra sağlık hizmeti çok daha iyi ıtenıin edilmiş1 

olacak. Sigortanın bugünkü maddi inıkânla-
riyle (bunun bir misli daha iyi sağlık (hizmeti 
verilebilir. Hakikati .gördüğüne inandığımız 
»genç, dinamik, kıymetli ve memleketsever Sa
yın Sağlık Bakamımızın bu 'hakikatler üzerine 
eğileceğini büyük ümitle beklemekteyiz. 

Sigortada Ibir 'basta yatağının tesis masrafı 
85 000 liradır, Vekâlette 40 000 liradır, özel te
şebbüste 'bina icai'sa bu 4 - 6 bin, (bina yeni ya
pılırsa bu 10 - 15 bin liradır. iBuna rağmen 
buradaki bakım 've diğer hususlar llıfefiu sigor
ta ve 'hem de vekâletinkinden birçok müşkü
lâta uğratılmasına rağmen daha da iyidir. Ve
kâletin sayın erkânının bu 'husustaki yleni an
layışını takdirle karşılıyorum. Fakat tatbika
tını beklemekteyiz. 

Serbest doktorlara, 'hususi teşebbüslere de 
imkân verdiriniz. Fakirler için (hazırlanan 
sosyal hizmetlerden, imkânlardan milyonlarca 
serveti olan kimseler istifade etmesin. Fakat 
esefle itiraf etmek mecburiyetindeyim ki teda
vi ücretlerine kısmen iştirak edebilecek fakir 
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vatandaşlar için düşünülmüş tarifeden bilhassa. 
zenginler, 'bankalar istifade etmektedirler. An
kara Hastanesinde, milyoner, Ibir hususi ban
ka memura 'gelip 125 liraya ameliyat utmakta, 
fakir vatandaş, ise buraya kolay kolay yatırıl
madığı iyim hariçte 1 000 liraya, ameliyat ol
maktadır. Netice zenginin ödemesi lâzvmge-
len ameliyat ücreti fakire ailesinin hayatı ba
hasına da olsa ödettiriliyor. Burada şu kada
rını ifade edeyim ki zenginin .12T) liraya oldu
ğu ameliyatın vekâlete maliyeti 500 - 1 0O0 li
ra arasındadır. '('Bütün masraflar dâhil edilir
se) Vekâlet bu gibi tutumlara derhal bir son 
vermezse özel teşebbüsü teşvik edeceği hiçbir 
zaman kabul edilemez. Yukardaki durumu 
lûtlfen 'Vekil Beyefendi tetkik (buyursunlar. 

Simdi müsaade ederseniz 'birkaç dakika içe
risinde Türkiye'de sıtmanın kökünün kazınma
sı ve verem savaşı hakkında kısaca mâruzâtta 
bulunacağım. Bir zaımanlar Türkiye için felâ
ket 'halini almış olan sıtma Ibııgün kökünden 
kazınmak üzeredir. 1î)ö0 da o 000 vaka les-
bit edilmiştir. Bu 19«8 de 4 000 civarında ol
sa gerektir. Malumunuzdur ki 'bu'gün sıtma 
ile savaş şekli sineklerle mücadele olmaktan 
çıkmış tamamiyle mevcut sıtmalıları bulup on
ları tedavi ederek intan mienibamı -ortadan kal
dırmak, erodıcotion tarafına gijlımek şeklinde 
olmaktadır. İftiharla söylemek icabetler ki 
sıtma savaşı Yakın Şark' ta yalnız Türkiye'de 
muvaffak -olmuştur. Ancak, sıtmanın, kökü ta
mamiyle 'kazınmamış, ise de evvelkine ııislbetle 
binde birden dana aşağı bir nisibete düşürülmüş
tür. iKbnışunnız ISuriye, Irak 've İran'da sıtma 
mevcudolduğu için hudut bölgelerimizde yer 
yer sıtma (görülmektedir. Zaten mevcut sıtma
lıların % 70 - 80 ni buralarda görülmüştür. 
Sıtma Mücadele Teşkilâtı için bütçede 45 mil
yon lira ayrılmıştır. (Bu demektir ki !her sıt
malı için 1.12 - 15 bin lira sarf edtiliy'or. Bu ha
kikaten 'bütçemiz için muazzam bir rakamdır. 
Fakat sıtma taaiiamiyle yok edilemediği için 
de teşkilât kaldırılamaz da... Böyle olmakla 
beraber bu 'teşkilât hâlâ sıtmanın rnıev-cudoldu-
ğu yerlerde olduğu 'gibi muhafaza edilebilir. 
Fakat diğer mmtakalarda buna başka Ibir şe
kil verilip masrafın yarı yarıya azaltılması te
min edilebilir veya bu yapılamıyacaksa bu mu
azzam teşkilâtın bölge çevre sağlığında vazife
lendirilmesi mümkün olabileceği kanaatinde-
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yitn ki bu yolda entegrasyona gidildiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Verem savaşı mevzuuna gelince Türkiye'de 
halen 700 0<XTveremli mevcut ve seııede de 
40 000 insan veremden can vermektedir. Ve
rem 'hepimizi her yerde ve her mevsimde teh-
dideden 'bir hastalıktır. Ve tedavisi sıtmanın 
en az 10 - 100 Iıatitâ bin misli zor ve masraflı 
'bir hastalıktır. Verem savaşı için bütçeye ko
nan 10 milyon civarında bir parayı çok az bul-
atıaktayım. Verem Savaş Umum Müdürlüğü 
takdire değer bir faaliyet göstererek ibu veri
len para ile 'memleketi vereni afetinden kurtar
mak için verimli ve muazzam Ibir faaliyet gös
termektedir. Bu tahsisatın bir misli daiba ar
tırılmasını gönül arzu eder. Bu meyanda Ve
kâletin verem savaşı faaliyet ine muvazi olarak 
bugün Türkiye'de faaliyette bulunan 'halkı
mız tarafından kurulmuş olan Verem Savaş 
derneklerinin hizmetlerini de takdirle anmak 
lâzımdır. 'Çünkü bâzı vilâyetlerimizde Vekâ
letin faaliyetinden dalha fazlasını göstererek 
memlekete büyük hizmetlerde bulunmaktadır-
lar. Bunların daha fazla teşviki ve gerekli 
yardımın yapılması halkımızın da hizmetlerini 
bu savaşa katmaktadır. Nitekim Seyhan Ve
rem Savaş Derneğinin faaliyetleri Vekâletin 
faaliyetini çok daha geride bırakacak Ibir sevi
yede olmuştur. Adana'da merkezde 3, kaza
larda '2 Verem 'Savaş- Dispanseri tesis etmiş, bir 
prevantoryum meydana getirmiş ve bir de bü
yük seyyar röntgen makinasına sahiptir, iler 
kazada da Verem Savaş Dernekleri kurulmuştur. 
Hattâ Vekâletin Verem Savaş Dispanserine yap
tırmış olduğu merkez dispanser binasının bir 
katını bilâbedel tahsis etmiştir. 'Bu da özel 
teşebbüs ve cemiyet tesislerinin teşebbüsleri
nin sağlık hizmetlerine ne kadar büyük yar
dımcı olabileceğini göstermektedir. 

Beni dinlemek lûtfuııda bulunduğunuz için 
teşekkür eder Sağlık Vekâletine başarılar diler 
19'64 Sağlık bütçesinin memlekete hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederim. Hürmetlerim
le... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. Bu 
sebepten Sayın Bakana söz veriyorum. 

Sayın arkadaşlar, "açık oylarını kullanını-
yan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

SAĞLİK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (ıBolu) — Muhterem arka-
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dağlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının 1964 yılı bütçe çalışmaları hakkında 
düşüncelerimizi ıarz etmek istiyorum. 'Bunları 
yerine getirirken grupları adına ve şahısları 
adına konuşma yapmış olan arkadaşlarımın 
konuşmalarında belirttikleri bir kısım sorulanı 
da cevap vermeye gayret edeceğim 

Evvelemirde gerek grupları ve ıgerek şa
hısları adına konuşma yapmış olan arkadaş
larımızın istifadeli, olumlu konuşmalarından 
-1964 yıh çalışmalarımızda faydalanacığımızı 
belirtmek ve arkadaşlara teşekkür etmek is
terim. Tcnkidlerinin ışığından daha iyiyi, daha 
güzeli bulmaya gayret sarf edeceğiz. Teker 
tekei' konuşmailardaki tenkidleri cevaplan
dırmayı,' değerli vaktinizi çok alacağı için 
•mahzurlu mütalâa ediyorum. Konuları intikal 
ettirirken sorulaırın da tenkidlerin d'a cevap
landırılmış olacağını zannediyorum. Ama, nok
san bıraktığım taraf olursa değerli arkadaş
la? a t feder sual tevcih ederlerse karşılamaya 
gayret, sarf ederim. 

Verem savaşı konusunda arkadaşlarımız 
umumiyetle bu alanda bakanlığımızın verit 
çalışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Hakika
ten vereni, yurdumuz için büyük önem taşı-
"yan Mr hastalıktır ve hastalık olmakta da de 
Wıh etmektedir. Türkiye'de bugün ortalama 
bir hesapla 750 bin civarında, vatandaşın ara
sında dolaşan veremli hasta vardır. Bakan
a k kanalı ile her sene, bu sene de devam ede-
v.eği gibi bindirilmiş vasıtalarla en uzak köy
lere kadar götürülebilen küçük röntgen cihaz
lar). ile verem taramaları yapılmaktadır ve ya
pılacaktır. BCG kampanyası, geçen sene bü
yük ölçüde devam etmiştir. 1964 yılında da. 
çalışmalar geliştirilecektir. 1963 yılı sonuna 
kadar BOCİ kampanyasında Türkiye'de vatan
daşlara bir veya iki defa tatbik etmek sure
tiyle 39 milyon 45 256 tüberkülin testi ya
pıldığını ve şüpheli görülen 13 414 087 kişiye 
BOff aşısı yapıldığını ifade etmek sure
tiyle bu alandaki çal ışımaların büyüklüğünü 
Heyeti Umumiyeye arz etmek isterim. Verem 
savaşı çalışmalarında mahallî derneklerin gay
retlerinden bakanlık olarak büyük ölçüde 
fayda sağlanmaktadır. Dernekler halk yardı
mını Devlet imkâmlariyle yanyana getiren 
teşekküllerdir. Bu dernekler büyük ölçüde ve- I 
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rem savaşında faydalı. olmaktadırlar. Sağlık 
ve Sosyal. Yardım Bakanlığı olarak 1964 yıli 
çalışmalarımızda demeklerin faaliyetlerini des-
tekliyeceğiz. İ964 yılında bakanlık eliyle •' 
dispanser, üç. Verem hastanesi inşaatı yıapıl-
lae.ıkl.ır. 

Sıtma, Erediikaısyohu konuısııında değerli ar-
ıtoadaşıııınızıra belirttiği meseleler doğrudur. Ha-
Mk'atıen. şutuma yakın zamıama kadar büyük oh-
eüdo ismi ortadan kalldıırılır 'kale gelmilş bulun
ma sıma rtağımıenı, ilfade etımıeık mecbuTİyeıtitodeyiim' 
ki, son yıllardan bâzı bölgelerde >andenıik va
kalar görünımektıedir. Sıtma savaışıındıa kesin 
sonucun; alıiîımıaiyışı, daha ziyade büyük b'itr ço
ğunlukla personel kifayetsizliğinden doğmak^ 
tadır. Değerlik aırka'daıŞ'T.a,rıımıiım bu mıütıaiâ'aısıınıa 
'iştirak edenim-. Personel! komuısuoa geldiğim 
zatman, personel! ıkiiıfayetsilzliği mevzuunda Ba» 
kanlluk olarak düşünıdükleriımiizi ve yapmıaıyı ta
sarladığımız tedbirleri arz edeceğim. 

Sıtma Eredikasyonu çalışmalarında bugüne 
kadaır 124 537 1659 nîüıfuısun tairMidığınlı ve şüphe-
li görünen 1 '580 828 kişiden kan' lalındığını ve 
3 914 kişide sıtma tesbit edildiğini ifade etimıek 
isterdim. 

Qok (muhterem akadaışlar; konuları Özetli-
yerek geçmeye çalıişııyorum. Bulaşıcı (hastalıklar
dan bilhassa toplum için önemli olan bulaşıcı 
hastalıklardan trahom, lepra, frengi ve diğer 
'bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda Bakanlı
ğın yayığın çalışmaları vardır. Halen Türkiye'de 
1,5 - 2 milyon civarında trahomlu hastanın bu
lunduğu talhmiıı edilmektedir. Geçen sene 650 
bin 958 muayene yapılmış 60 bin 947 kişi tra-
'hlomlu olarak tesbit edilmiştir. Frengi konusun
da bugün, 'elimizde mevcut kayıtlara göre 30 
bin 027 tedaviye tabi tutulan, kontrolümüz al
tında bulundurulan frengili basta vardır. 

Lepra konusunda balen andemik bölge sayı
lan 11 vilayetimizde lepra savaş dispanseri vardır. 
Diğer vilayetlerimizde lepra savaış dispanser
leri olmamakla beraber diğer dispanserler ve 
sağlık ekipleri bu vazife ile yüklüdürler. 1963 
yılında 475 704 kişi Ibu andemik bölgede taran
mıştır. 1 883 kişide lepra tesbit edilmiştir. Es
ki kayıtlarla birlikte son yılda teslbüt edilmiş 
olan lepra vakalariyle birlikte Türkiye'de 3 003 
lepraılı tedavi altındadır. 

Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı arz et
mek isterim; bâzı rakamlarda eski yıllara naza-
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ran "bir gelinme vardır. Bu, 'bulaşıcı 'hastalık
la t*ıil rlisbetiniil arattığının delili sayılmamalıdır; 
Ibuiiü 'belirtmek isterim. Gelişen imkânlar Sağ-
lıik >Slösya'l Yardım Bakanlığına tarama faali
ydi] erinde daha uizıak bölgelere 'gitme imkânı 
aa/ğlamıştır. Bu sdbcpİe taramalar yurıt ölçü
sünde geliştiği için t<e'slbit edilen Yaka sayısı da 
artmaktadır; Tîızun yıllar kıyıda», köşede ve uzak
ta feationış ve (hastalığı teıslbit edilmemiş olan Ibir 
kilsim bulaşıcı haftalık vakaları $on yıllarda ta
rama faaliyetinin geliştirii'lm.esi sayesinde (has
talıkların teslbiıt edilmesi sebebiyle nisbeltlerde 
'bir gelişime görülmektedir* Aslında bu Ibu çeşit 
hantallıkların artışından değil, ımevcuit olan has-
talkların Ibul'umalbilıme^indedir. 

Bulaşi'cı hıaıst;aliTklaır konuşumda biHhaısısa son 
senelerde yurdumuz için çok önemi olan poliyo 
aşısından bahsetmek isterim. 1963 senesinde 
Türkiye'de 944 poliyo vakası tesbit edilmiştir, 
ihbar" ediletı vakalar arasında. Yine 196:1 te 32 
poliyodan Ölüm vakası olmuştur. Ve 1963 yı
lında 33 vilâyetimize yayılmış olan poliyo aşısı 
tatbikatı 1964 yılında konunun ehemmiyeti dik
kate alınmak suretiyle yurte Ölçüsünde tatbik 
edilecektir. Bugüne kadar vilâyetlerden, kaza 
merkezlerinden köylere doğru poliyo tatbikatı
nı uzatmak personel kifayetsizliği yüzünden 
imkân dışında kalmıştır. Bu yılki çalışmalarımız
da mümkün mertebe poliyo aşısı tatbikatım 
köylere kadar da uzatmak arzusundayız. 

Bu konuyu kapatmadan evvel, bugünlerde 
basında ve umumi efkârda poliyo aşısının tat
bikatından mütevellit bâzı komplikasyonlarm 
bulunduğu ve bu sebeple vatandaşların tatbi
kat bölgelerinde çocuk felci aşısına iltifat etme
diklerini belirten yazılar ve sözler duyulmakta
dır. Yüce Meclisin huzurunda umumi efkâra 
şunu duyurmak isterim; çocuk felci tehlikeli 
bir hastalıktır. Çocuk felcini önlemek için po
liyo aşısı şarttır. Poliyo aşısının zararlı taraf-
lan yoktur. Dünyanın her taarfmda, Batıda 
poliyo aşısı tatbik edilmektedir. Müspet sonuç
lar alınmıştır, alınmaktadır. Türkiye'de de tat
bik edilmiş ve bugüne kadar yaprlan tatbikatta 
poliyo aşısından zarar gören vatandaşlar olma
mıştır. Eğer poliyo aşısının tatbikatını gölğeli-
yecek söz ve yayın bu memlekette iltifat görür
se, çocuk felci aşısının tatbikatı aksıyacak ve 
yurt ölçüsünde çocuk felci hastalığı, bir tehlike 
teşkil edecektir, arz etmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bulaşıcı hastalık

lardan bilhassa lepra ve trahom Doğu bölgele
rinde büyük ölçüde tehlike arz etmektedir. Yü
ce Meclise şunu arz etmek istiyorum; sosyali
zasyon tatbikatı Doğuda başlamış, Batıya doğru 
gelmektedir. Sosyalizasyon konusuna geldiğim 
zaman Bakanlığımın düşüncelerini arz edece
ğim. Ama sosyalizasyon tatbik edilen bölgeler
de en uera köylere kadar koruyucu hekimlik 
gitmektedir. Bu şunu ifade eder : .Sosyalizas
yonun yayıldığı bölgelerde bundan böyle lepra, 
trahom büyük ölçüde tehlike teşkil etmiyecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, yataklı tedavi ku
rumlarının faaliyetlerini de kısaca özetlemek 
isterim. Halen Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ve diğer bakanlıkların mev
cut hastanelerdeki yatakları dâhil, Millî Sa
vunma Bakanlığının elinde bulunan yataklar 
dâhil, 62 000 civarında hasta yatağı mevcuttur. 
1961 istatistiklerine göre 5 Yıllık Kalkınma 
Plânında belirtilen rakama göre 62 000 civa
rında hasta yatağı mevcuttur. 10 000 vatandaşa 
bütün hastanelerdeki yataklar dâhil 21 hasta 
yatağı düşer. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının elinde 643 müessesesinde 38 668 yatak 
vardır. 10 000 vatandaşa Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı yatakları 17 aded düşer. Beş yıl 
sonunda her sene 1 300 artış göstermek sure
tiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ya
tak sayısının ulaşacağı, ulaşması istenen rakam 
Sağlık Bakanlığının bugüne kadarki çalışma
ları en azından bu tempo ile devam ettiği tak
dirde geçilecektir; bunu bilhassa belirtmek is
terim. Çünkü konuşan değerli arkadaşlarım 
hasta yatak sayısı bakımından plân hedeflerine 
ıılaşîlamıyacağı endişesini izhar buyurmuşlardı 
aksinedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın hâlen mevcut çalışmaları 1967 yılma ula
şılmadan plân hedeflerinde, 5 yılın sonunda be
lirtilen rakamı geçecek seviyededir. Yalnız özel 
sektörün 5 yıl sonunda, plân hedeflerine göre 
9 bine ulaşması istenen yatak seviyesine özel 
sektörün bu tempo ile gittiği takdirde ulaşabile
ceği kanaatinde değiliz. 1963 yılı çalışmalarında 
özel sektör tarafından Türkiye'de 23 yatak eski 
yataklara ilâve edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, özel sektör hasta ya
tağına fazla iltifat etmemektedir. Bunun haklı 
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sebepleri, haklı gerekçeleri vardır. Sağlık Ba
kanlığı olarak 1964 yılı çalışmalarımızda plan 
hedefleri istikametinde özel sektörün hasta ya
taklarını geliştirmesi faaliyetlerini teşvik et
mek istiyoruz. Bir tasarı hazırlanmıştır. Bu ta
sarıda özel sektöre geniş imkânlar sağlanacak
tır, sağlanmıştır. Bakanlıklara rası görüşmeler
de ihtilaflı olan bâzı konular halledildiği tak
dirde öyle ümidediyoruz ki, özel sektör, diğer 
sektörden fazla hasta yatağına ve sağlık mües
seselerine iltifat gösterecektir. 

1964 yılında Bakanlığımız tarafından has
ta yatağı konusunda 5 yeni hastane ve 10 sağ
lık merkezi, (10 sağlık merkezi bu sene başlı-
yacak ve bu sene bitirilecektir) hizmete açıla
caktır; 1 300 yatak bunların mevcududur, yal
nız 1964 yılında, 1964 yılını takibeden yıllarda 
bitirilmek üzere 2 575 yatak tutarlı 11 hastane 
yapılacaktır. Değerli arkadaşlarım; şu verdiğim 
rakamlar dahi, plânın her sene 1 300 hasta ya
tağı ile vazifeli kıldığı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının plân hedefleri istikametinde, bu 
miktarları aşacak seviyede hastane yatırımları
nı organize edilmekte olduğunu göstermeye ye
ter, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli sözcü arka
daşlarımızın konuşmalarında ve şahısları adına 
yapılan konuşmalarda bir konu üzerinde önem
le duruldu: Fakir hastaların Devlet hastanele
rini fakirlere ayrılmış olan yataklarından fay
dalanamamaktadırlar. Ben bu kürsüden Yüce 
Meclise ve umumi efkâra, bir gerçek olduğu 
için, bugüne kadar yapılmış olan bütün gay
retlere rağmen, Bakanlığın almış olduğu bütün 
tedbirlere rağmen önliyemediğinıiz için açık
ça ifade etmek isterim ki, arkadaşlarımın söy
ledikleri doğrudur. Bugün Sağlık Sosyal Yar
dımı Bakanlığının bütün müesseselerinde fakir
ler için ayrılmış olan yataklardan fakirlerden 
ziyade daha varlıklı olan vatandaşlar faydalan
maktadır. Bu gerçeği Yüce Meclisin önünde 
ifade etmekten çekinmiyorum. (Bravo sesleri 
alkışlar) Çekinmiyorum, çünkü Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bugüne kadarki çalış
malarında bunu önliyebiknek için .bütün ted
birlerini iyi niyetle almıştır; her aksıyan tara
fı düzeltilmeye çalışılmıştır ama; aksıyan taraf 
bir tarafa gelmiş takılmıştır. Orayı 'düzeltmek 
imkânı olmamıştır. Kanaatim, odur ki, bu me-
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seleyi düzeltmenin radikal tedbirlerini bulmak 
lâzımdır. Yoksa o aksıyan taraf, bugün tatbik 
ettiğimiz sistemde ne kadar tamim yapılırsa ya
pılsın mutlaka gene aksıyacaktır. Çünkü; in
san bünyesinden doğmaktadır. Muhtardan alı
nan fakrühal ilmühaberlerinin yanlız fakirlere 
verildiğini ifade etmek güçtür. Devlet Hasta
nesine müracaat eden vatandaşlar ellerinde fak
rühal ilmüha'berleri olmasa dahi hastane ida
resine müracaat ettikleri zaman varlıklı olmı-
yanlar, fakir olanlar, fakir olduklarını ispat 
edinceye kadar geçen zaman içerisinde kendi
lerinden daha varlıklı olanlar başka imkânlar 
bulmak suretiyle, fakirler için ayrılmış olan ya
taklardan, onlardan evvel faydalanmak imkâ
nını bulmaktadırlar. Şimdi, bu gerçeği gören 
Bakanlığımız bugüne kadar tecrübe etmiş ol
duğu yolları bir tarafa 'bırakmıştır. Kısa za
manda Yüce Meclisin değerli üyeleri bu konu
daki Bakanlığımızın tatbikatını göreceklerdir. 

Artık elinde fakrühal ilmühaberlerini taşıyan va
tandaşın, fakir veya zengin okluğunun tahkiki 
hastane 'kapısında yapılnııyaoaktır. Artık bu il
mühaberin alış şeklini de değiştireceğiz, alınış 
şeklini tatbikatta aksıyan tarafLanın nazarı 
itibara almak suretiyle değiştirmek kararında
yız.. Uzun olacağı için arz etmek istemiyorum, 
bu husustaki çalışmalar, Bakanlığımız 'bünye
sinde bitmiştir. Hattâ ben çok arzu ettim, bu
gün huzurunuza çıktığımda bunun için hazır
lanmış olan tamimi de size okuyabileyim. 

Ama bu imkâna sahibolamadım. Bu, şunun 
ifadesidir: 

Bu konunun halli için en çok önümüzdeki gün
ler kâfi gelecektir. Elinde fakrühal ilmühaberini 
taşıyan vatandaşlarımız hastaları ile beraber has
tane kapısına geldikleri zaman hastaları hastane
ye alınacak, tedavi edilecek sonra evine gönderi
lecektir. Bunlar arasında fakirliğinden şüphe 
ettiğimiz vatandaş varsa, Devlet onu sonradan ta-
kibetmek ve alacağı varsa onu almak kudretine 
sahiptir. Takibedilecek yol bıı yol olacaktır. Has
ta vatandaşın hastane kapısında beklemesi önle
necek, mutlaka fakrühal ilmühaberine haiz olan 
hastalar hastaneye alınıp tedavi edilecek; bunlar 
içinden varlıklı olduğu tesbit edilenlerden hasta 
tedavi edilip gönderildikten sonra, Devlet alaca
ğını tahsil edecektir, Takibetmeyi düşündüğü
müz yol budur. Aslında sağlık sigortaları ile 
Türkiye'de vatandaşı bir kısmı fakir, bir kısmı 
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sağlık sigortasına tabi olacak vatandaş şeklinde 
ayırmak suretiyle 1964 yılı tatbikatında esasen bu 
meseleyi kökünden halletmek karar ve arzusunda 
olmamıza rağmen sağlık sigortası müessesesi ku
ruluncaya kadar konuyu bu şekilde halletmek su
retiyle bu derde parmak basmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hastaneler konusunda 
konuşan hatip arkadaşlarım bir konuyu daha 
üzüntüleri ile ifade etmişlerdir. Devlet hastane
lerine hasta yatırabilmek için ve Devlet Hastane
lerine yatan hastaların daha iyi tedaviye tabi 
tutulmaları için hastane hekimlerinin muayene
hanelerinden geçmeleri şarttır diye bir dedikodu 
vardır demişlerdir, bir kısım arkadaşlarımız lüt
fedip... Bir kısım arkadaşlarımız da muayenehane
lerden geçmiyen hastalar hastaneye yatmamakta-
dır gibi kesin köşeli ifadelerle meseleyi tahdidet-
mişlerdir. Bu konudaki düşüncelerimi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı makamında oturan bir 
arkadaşınız olarak ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım'; her topluhidö, vazifesini 
kötüye^ kullanan insanlar vardır. tİer toplumda 
vazifesini suiistimal eden bulunur. Elbette Sağ
lık personeli arasında da vazifesini kötüye kulla
nan, suistimal edenler vardır. Ama bu toplumun 
içinde vazifesini kötüye kullananların oranı, his
si değilim, başka topluluklarda bulunanların ora
nından fazla değildir. Hattâ sağlık personeli, 
gö*rdüğü vazife itibariyle, vazifesinin ağırlığı iti
bariyle, zaman bakımından, nevi bakımından va
zifesinin ağırlığı itibariyle, aslında, arasında bu 
ithama lâyık insanlar bulunmasına, çok az da ol
sa bulunmasına rağmen, bir toplum olarak bu it
hama lâyık değildir. Yüce Meclise şunu temin 
etmek isterim, sağlık mensupları feragatla vazife 
duygusu içinde vazifelerini gören şerefli tıp men
suplarıdır, ve Yüce Meclisin itimatlarına lâyık 
olacak bir vazife anlayışının sahibidirler, bunun 
arz etmek isterim. Aralarında bunu kötüye kulla
nan ve büyük bir kütleyi töhmet altında bırakan, 
yolunu şaşırmışlar vardır. Ama Sağlık Bakanlı
ğının bünyesinde, Sağlık Bakanlığının çatısında 
bunlara yer kalmadığını kısa zamanda anlıyacak-
lardır. 

Bir Full - Time sisteminden bahsedilmektedir. 
Full - Time sistemi hekimlerin tam saat çalışma
larını gerektiren bir sistemdir. Hastane hekim
lerinin vakitlerinin daha fazlasını hastaneye ve
rebilmelerini sağlamak için düşünülmüş, hazırlan-
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mıştır. Hastane hekimlerinin böyle bir töhmet al
tında kalmalarını önlemek bu bakımdan tahakku
ku ile mümkün olabilecektir. Ancak, kanunu ka
nunlaştırmak ve tatbik etmek kararında olmamı
za rağmen tatbikatta bâzı aksaklıkların, tatbikat
ta olabilecek bâzı aksaklıkların bidayette gidere
bilmesi ve kanunun, sistemin uzun ömürlü olabil
mesini sağlamak amaciyle, bilhasa yönetmelik üze
rinde ve hastane gelir -giderler üzerindeki he
saplarımızı bitirmek üzereyiz. Tamamladığımız 
takdirde Meclis gündeminde olan kanun tasarısı 
anlayışımıza göre, zihniyetimize göre Meclisin 
yüce huzuruna getirilecek ve itimatlarınıza sunu
lacaktır. Tatbikine başlandığı takdirde ummakta
yız ki, hastanelerimizde çalışmalarımız daha ve
rimli hale gelecektir. Sosyal hizmetler alanında 
arkadaşlarım geniş tenkidlerde bulunmuşlardır. 
Bakanlık olarak bu alandaki çalışmalarımız, gö
nüllü derneklere, çalışmalarını bu istikamette tan
zim etmiş olan gönüllü derneklere Bakanlığımız 
tarafından- objektif esaslar içerisinde yardım et
mek ve onların çalışmalarını teşvik etmek suretiy
le yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal hizmetler konu
sunda Bakanlığımızın en çok önem verdiği konu
lardan birisi himayeye muhtaç çocuklar konusu
dur. Türkiye'de elde olmıyan sebepler dolayısiyle 
ana, baba şevkatinden mahrum kalmış, himaye
sinden mahrum kalmış, ortalama hesapla 40 bin 
çocuk mevcuttur. Bu çocuklardan bugün ancak 
10 bin tanesi Bakanlığımız ve diğer yardım ce
miyetlerinin kurulu müesseseleri tarafından hi
maye altına alınmıştır. Geri kalanları himaye
den uzaktır. Bundan bir ay kadar evvel Bakan
lığımız tarafından 14 ncü Çocuk Yuvası açıl
mıştır. 1964 yılında İstanbul 'Sitesi, Erzurum, 
îçel ve Eskişehir hizmete açılacaktır. 5 Yıllık 
Plân, 5 yılın sonunda Sağlık Bakanlığının yuva 
adedini 22 ye çıkartmasını işaret etmiş bulun
maktadır. Bakanlığın çalışmaları bugünkü, yal
nız bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde ve 
bugün temeli atılmış olanların hizmete açılması 
haliyle dahi 5 yılın sonunda bunlar 22 yi geçe
cektir. Ancak, bu konuda yalnız yataklı müesse
selerin eğitim müesseselerinin mevcudiyeti kâfi 
değildir. Modern sistem himayeye muhtaç kal
mış, ana ve baba şevkatinden uzak kalmış ço
cukların aileler yanında eğitimini işaret etmek
tedir. Halen, pilot bölge olarak seçilmiş olan 
Ankara'da 53 gocuğumuz, Ankaralı hamiyetper-
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ver ailelerin nezdinde barınabilmektedir. Bu se
ne 1964 yılı çalışmalarında bu sistemin geliştir
mek ve aile yanma daha fazla lıimayoye muh
taç çocuk vermek kararındayız. Hamiyetli Türk 
ailelerinin Bakanlığın bu çalışmalarına yardım
cı olacağı ümidindeyim. 

Sıfırla altı yaş arasındaki çocukların bakımı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uhdesinde
dir. 6 yaş ilâ .12 yaş arasındaki çocukların bakı
mı Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Bu bir or
ganizasyon bozukluğunu doğurmaktadır, hizme
ti aksatmaktadır. Her iki Bakanlık ayrı ayrı 
hizmet sahası seçmek suretiyle ve ayrı ayrı ça
lışmak suretiyle hizmeti tam hedefine götürmek
te gerekli gayreti gösterememektedir. Bunu ifa
de etmek isterim. Bunu halledecek yol değerli 
arkadaşlarımızın da bir an evvel kanunlaşmasını 
istedikleri Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu
dur. Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasarısı 
Bakanlığımızca hazırlanmıştır. Ancak, Maliye 
Vekâleti ile bir iki ihtilaflı noktaları vardır; 
paraya dayanan noktaları vardır. Bunlar da hal
ledildiği takdirde 1964 yılında Sosyal Hizmet
ler Kurumu kanun tasarısını Yüce Meclisin hu
zuruna getirip çıkardığımız takdirde bu mesele 
kökünden hallolma imkânı bulmuş olacaktır. 
Değerli arkadaşlar, sağlık personeli konusunda 
arkadaşlarımın söyledikleri büyük Ölçüde ger
çektir. Hakikaten, sağlık personeli Türkiye'de çok 
azdır. Halen Türkiye'de 9 918... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, araya 
gireceğim, bu celse oylama neticelerinin ilânı 
zaruri olduğundan... Oylama işlemi bitin iştir, ku
tular yukarı çıkarılsın... 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Halen Türki
ye'de 9 918 hekim vardır ve 13 717 yardımcı 
personeli vardır. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten hekim sayısı 
arzu edilen miktarda değildir. Ama, korkulacak 
kadar da az değildir, ilerde sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyon konusu özetlemeye çalışırken bu 
konu hakkındaki düşüncelerimi arz edeceğim. 
Mevzuubahsolan arkadaşlarımızın da çoğunun 
belirttiği gibi hekim sayısının azlığı değil, Ba
kanlığımızda vazife almak istiyen hekimlerimi
zin azlığıdır. Bunun söbebi basittir. Uzun yıllar
dan beri vç bu bütçede de değerli arkadaşlarım 

şu konuyu dile getirmişlerdir. Yurt dışına giden 
hekimler vardır. Yurt dışına giden hekimlerin, 
yurt dışına gitmemeleri için ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 

Arkadaşlar, bugün yurt dışında 2 500 civa
rında hekim vardır. Her biri 960 bin liraya Dev
lete mal olan hekimden, 2 500 ünün yurt dışın
da bulunması en azından hizmetin zayi olması ve 
büyük bir dövizin yurt dışına gitmesi demektir. 
Sebebi basittir. Tedbiri de basittir. Tedbiri ba
sittir, halli güçtür. Aslında hekime vazife gören, 
ağır şartlar içerisinde vazife gören, zor şartlar 
içinde vazife gören, zamanında gece yarısı, ayaz
da soğuğun ortasında, karşılığında aldığı para ile 
ölçülemiyecek şartlar içinde hasta hizmetine ko
şan hekimin normal hayat şartlariyle çalışma im
kânına sahip kılmmadığı takdirde bu memlekette, 
ben de Sağlık Bakanı olarak ifade etmek istiyo
rum, ne kadar hekim yetiştirirdeniz yetiştiriniz, 
bunlardan memleket sağlık hizmetlerinde fay
dalanmanız mümkün değildir, arkadaşlarım. Bir 
gerçeği daha ifade etmek isterim. Ankara'nın 
içinde ve Anadolu'nun birçok yerlerinde hekim 
oldukları halde, ihtisas yaptıkları halde büfecilik 
yapan doktorlar vardır. Ticaretle uğraşmayı ken
disi için daha faydalı sayan doktorun adedi pek-
çoktur. Ama büfecilik yapanı vardır, öyle ise 
bu memlekette mevcut hekim sıkıntısını gider
mek için yurtdışına çıkan hekimlerin yurt dışı
na çıkmalarını önlemek için, tedbir almayı dü
şünüyorsa Yüce Meclis, bunun tedbiri tekdir. 
Hekime normal hayat şartlarını sağlamak müm
kün olmadığı takdirde hekimlerden sağlık hiz
metinde faydalanmak da mümkün olamıyacak-
tır, değerli arkadaşlarım. Çünkü hekimin elin
de bir muayene aleti ile beraber çantasını alıp 
her yerde çalışma imkânı oldukça ve hele Batı 
hekime bizim verdiğimiz değerden fazla değer 
vermeye devam ettikçe Türkiye'de hekim sıkın
tısı, ne kadar hekim yetişti rirseniz yetiştirin 
mutlaka devam edecektir. 

Sağlık personeli konusunda bir değerli arka
daşımın büyük ölçüde üzüntüsüne iştirak etmi
yorum. Sağlık - personeli noksanı korkunç değil
dir arkadaşlarım Türkiye'de halen 13 717 sağ
lık yardımcı personeli ' mevcuttur, 23 bin civa
rında olması lâzımdır, azdır ama kanaatimce 
korkunç değildir. Bu personelle sağlık hizmetleri 
görülebilmekte midir? Belki aksıyarak ama gö
rülebilmektedir, z\™. ^ i l en miktara ulaşmak 
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için Bakanlıkça gerekli çalışmalar yapılmakta
dır. 1964 yılında Sağlık Yardımcısı okullarında 
tahsile tabi tutulan talebe adedi 2 200 dür. 1963 
yılında mezun olanların sayısı biraz azdır, 310 
civarındadır. Bunun sebebi; ebe okullarının sınıf 
adedinin bir sene daha artırılmış olmasıdır. Bu 
sebeple bu sene Ebe Okulu mezun vermedi. Li
se ayarındaki ve yüksek tahsil seviyesindeki 
okullar yeni kurulmuştur, mezun vermemiştir. 
önümüzdeki yıllarda mezun nisbeti ile sağlık 
personeli konusunda arzu edilen rakama ulaşıla
cağı kanaatindeyiz. Halen Türkiye'de 49 aded 
sağlık personeli yardımcı okulu vardır. 
. Değerli arkadaşlarım, uzun uzun 'dokunul

du; 'bir nüfus plânlaması konusu vardır; temas 
etmeden geçemiyeceğim. 

Biz nüfus plânlaması konusunu Şöyle müta
lâa ediyoruz. Nüfus artışını ekonomik 'gelişme
mizle orantılı İhale getirmedikçe, 'Türkiye'de ana 
sağlığım, çocuk sağlığını, çocuk istikbalini te
minat altına almadıkça, gerçek kalkınmayı 
sağlamamız mümkün değildir. Nüfus plânlama
sının .Sağlık Bakanlığı ölçüsünde değerli olan, 
önemli tarafı sosyal tarafıdır, sosyal (gerçekle
ridir. Ama nüfus plânlamasının, değerli arka
daşlarım da 'kabul ederler ki, iki mucip sebebi 
vardır. Birisi Ekonomik sebebi, diğeri ise sos
yal sebebidir. Ekonomik sebepler, Sağlık Ba
kanlığı olarak, bizi o kadar ilgilendirmemekte
dir, ama önemlidir. Hıfzıssıh'ha Kanununda. Ve 
Ceza Kanununda doğumu önleyici ilâç ve do
ğum önleyici tedbirleri yaymak ısuç kabul edil
miştir. Hıfzıssıbiha Kanunu da, Ceza Kanunu \ 
da Cihan Harbi ve istiklâl Harbinden çıkmış, ; 
nüfusu 10 - 15 milyon civarında olan insan gü- ' 
cüne ihtiyaç ihissedilen tarımda, savaşta insan i 
gücünden başka dayanacağı bir mesnedi olmı- ; 

yan bir memlekette nüfus artışını sağlamak için ; 
alınmış tedbirlerdin'. Ama bulgun artık hem ; 
modern silâlhlara sahiibolabilme'k, hem bunları • 
kullanabilmek için büyük nüfus kütlelerinden ; 
ziyade, zekâya, bilgiye ve kültüre ihtiyaç oldu- \ 
ğunu bütün dünya anlamıştır. ' 

ıŞrmdi bu gerçekler içerisinde ekonomisi za- j 
yuf, kültürü zayıf bir memleketin fertlerinin ne ; 
tarımda, ne' de savaşta, ne araca sahibolması : 
mümkündür ve ne de aracı 'kullanabilmesi m!üm- ; 
kündür. Bu ekonomik sebepleri biz (Sağlık Ba- i 
kanlığı olarak böyle özetliyoruz. Ama bizi asıl 
ilgilendiren» değerli arkadaşlarım1 da üzerinde | 
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durdular, sosyal sebeplerdir. Bâzı gerçekleri 
açıkhyacağım, değerli arkadaşlarım; nüfus 
plânlamasına neden bu kadar önem veriyoruz, 
bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun ana sağlı-
tğı yönünden önemi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi bilmenizi is
tiyorum. Türkiye'de bugün ortalama bir hesap
la 500 000 ana çocuk düşürmektedir. Yarım 
milyon ana gayrimeşru yollarla, ıgayrisı'Md usul 
ilerle kriminal 'ocoük düşürmektedir. 'Türkiye'
de bugün. Ve bugün Türkiye'de 10 bin anu ço
cuk düşürmekten ölmektedir. Bunlar birer 
gerçektir, bunlara gözümüzü kapatmak müm
kün değildir. Kanunlar mâni olduğu için, nor-
ımal usulleri fennî usulleri bilmediği için, bu 
kültüre sa'hib'oimadığı için gayrisrhhi usullerle 
çocuk düşüren ana 10 bin rakamının, ya .cüzü
nü teşkil eder, ölür; ya hasta olur veya kısır-
laşır, sakat kalır. Çok çocuk doğurur genç ya
şında ihtiyarlar, çocuk doğurma kabiliyetini de 
kaybeder. Peştpeşe yapılan çoıcuk düşürmeleri 
yüzünden ana sağlığı gider. Çocuk sağlığı bakı
mından değerli arkadaşlarımın da ifade ettik
leri gibi Türkiye'de ölümlerin % 80 i çoeuk 
ölümüdür, ölenler 4 yaşma, kadar olan çocuk
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, yurdumuzda her do
ğan bin çocuktan 167 si bir yaşına gelmeden 
ölür. Bunun sebebi nedir? Bir aile bakamıya-
cak, besliyemiyecek kadar çocuk saftıibi olur&a; 
bakamıyacağı, besliyemiyeceği kadar çocuk do
ğurursa, bu çocukların bugünkü şartlar içeri
sinde mâruz kalacağı akıbet demin arz ve ifade 
ettiğim akıbet olacaktır. Türkiye'de 40 bin ko
runmaya mu'hıtaç çocuk -vardır, diye arz etmiş
tim. 40 bin korunmaya muhtaç çocuğun menşe-
inde nüfus plânlamasında arz ettiğim sebepler 
yatar. 

Bir arkadaşım konuşmasında 'belirtti; nüfus 
plânlaması için «Esasen bunu münevver muhit 
yapıyor, öyle ise umumi seviyenin, kültür sevi-
ye'siriin ıgelişmesini bekliydim. Vatandaşlarımız 
kültürlü bir hale galince bunu yaparlar» dedi. 
Değerli arkadaşlar bunu ciddiyetle tatbik et
mek mümkün değildir. Biz nüfus plânlamasında 
ailenin başına dikilmeyi düşünmüyoruz. Nüfus 
plânlaması, -aile 'plânlaması için Sağlık Bakan
lığının düşündüğü şudur. Her ailenin istediği 
kadar, kendi arzu ettiği kadar, bakabileceği 

— m — 



M. Meclisi B : 62 
kadar çocuğa sahibolması. • Gebeliğin devamını 
önleyici tedbirler suçtur, suç olarak kalacak-
tıi'. Kürtaj ve kastrasyon, (kısırlaştırmak) ka
nunlarımızda suçtur, 'getirdiğimiz tasarlıda da 
«uçtur; suç olarak devam edecektir. Bizim dü
şündüğümüz 'gebeliğin de'vamma mâni olmak 
değildir. (Bizim düşündüğümüz ve yapmak is
tediğimiz; her ailenin bakabileceği kadar ve 
istediği kadar çoluk çocuk sahibi olması imkâ
nını kendisine sağlamaktır. Bunu nasıl yapa
cağız? Bunun tatbikatmdaki hazırlıklarımız 
şunlardır: EV'velâ personelimizi eğiteceğiz. Son
ra 'bu personelimi'/ yurt sathına yayılmak sure
tiyle vatandaşı eğitmeye çalışacak. Saniyen, 
'gebeliği 'önleyici tedbirleri yaymak ve 'bunu 
sağlıyaeak vasıtaları suç sayan kanunları kaldı
racağız, değiştireceğiz. Gebeliği önleyici ilâç, 
araç ve tedbirleri yaymak, dağıtmak imkânına 
spihibolacağız. Büyük masraflara baliğ olacak
tır, derler. Hesapları yapılmıştır. Vatandaş ba
sma düşen miktar 50 - 7ö kuruş arasındadır. 
Bir kısım vatandaşlara parasız dağıtılması dahi 
mümkündür. îmkânlar nisbetinde. Geniş ölçüde 
dış yardım v a iti eri 'vardır. ıKonu kanunlaştığı 
zaman öyle üm.idederiz ki, 1964 yılı 'tatbikatın
da, büyük ölçüde bu konuda yardım alınacaktır, 
iKonsorsiyum dışında. Değerli arkadaşlar, bu 
kadarla bu önemli konuyu özetlemeye çalıştım. 
Kanun Yüce Meclisinize geldiği zaman daha ge
niş bilgi vermek imkânına sabibolaeağımı 
umarım. 

Bir mühim konuyu arz etmek isterim : Köy 
sağlık hizmetleri... 

Biz köv sağlık hizmetlerinden sosyali
zasyonu anlıyoruz. Köy sağlık hizmetleri, yani 
sağlık hizmetini köye kadar götürmek. Yani, 
sağlık hizmetini, ondan en az faydalanan, sağ
lık hizmetiyle en az 'karşı karşıya 'gelen, sağlık 
seviyesi en düşük olan köyde oturan vatanda
şın ayağına 'hizmeti götürmek. ISağlık hizmeti
ni köydeki vatandaşın ayağına götürmenin bir 
başka yolu yoktur, değerli arkadaşlarım. Bu 
sistemi mcımnuniyotle, teşekkürle ifade et-
'•ıek isterini. Bütün grup sözcüleri arakadasbi'T'1 
benimsediklerini ifade etmişlerdir. Yüksek 
'Meclisin bu sistemin hatalarını tenkid etmek', 
doğru olmıyan taraflarım düzeltmek gibi ta
leplerde bulunmakla beraber sistem olarak be
nimsemiş olmasını, oturduğum yerden değerli 
arkadaşlarımı dinlerken büyük bir heyecanla, 
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ümitle karşıladım »ve ben bunu - Yüce Senato
da da aynı arzu izhar edilmişti - ben bunu 
Türkiye'nin .ana sağlık 'mevzularının halli için 
en büyük teminat olarak (görmekteyim. Yüksek 
Meclisin sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunu 
benimsemiş olması bu hizmetlerin yurt ölçüsün
de yayılacağının en büyük, en sağlam temina
tıdır. 

Bir değerli arkadaşım, burada, üzüntü ile 
dinledim, kanaatlerine iştirak etmediğimi mut-

• laka ifade etmek istiyorum, sosyalizasyonun .ta
hakkukunu düşünmek aklıselimin kabul ede
ceği bir iş değildir, gibi bir ifade kullandılar. 
Yüce Meclis de o kanaatte değil, igruplar da o 
kanaatte değil, ıgrup sözcülerinin ifadelerini 
dinledim, Bakanlık da o kanaatte değildir, ben 
de o kanaatte değilim. Bunun başka yolu yok
tur değerli arkadaşlarım. Bu konuda ben Ada
let Partisi Sözcüsü değerli arkadaşiımın sözleri
ni belirtim ek istiyorum. Adalet Partisinin adına 
yapılan konuşmada iSayın Balım arkadaşımız 
yanılmıyorsam, Adalet Partisinin Grupu adına 
sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunu benimse
diklerini ifade buyurmuışlardır. Yanılmadığımı 
zannediyorum. Ve hattâ yanılmıyorsam, Adalet 
Partisinin programında da esasen sağlık hiz
metlerinin sosyalizasyonu konusunun benimsen
diği ifade buyurulmuştur. Yanyaya oturuyorlar, 
lütfetsinler proıgramlarında da. bulunan bu ko
nuda değerli ark a d aşlarımla kendisini karşı 
karşıya bırakıyorum. Çünkü, !Sayın thisan önal 
arkadaşımız bu konuda tamamen aksi fikirde
dirler ve aklıselimin bunun tahakkukunu kabul 
etmiyeceğini ifade buyurmuşlardır. Aynı parti
nin bünyesinde değerli ,S'özcü arkadaşım proıg-
ramda 'da olduğunu ifade buyurmuşlardır. Bu
nu belirtmekle yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız tedavi edici 
hekimliği değil, koruyucu hekimliği de köye ka
dar ıgıö'tü rm.enin başka bir yolu yoktur. Hakika
ten arkadaşlarımın belirttikleri 'mahzurları ka
bul ediyoruz, bu mahzurların bir kısmı vardır. 
Umumiyetle şunlar söylenmektedir : Hesaplar 
hayali yapılmıştır, malî gücümüzle denk değil
dir, personel yetersizliği 'vardır, pahalıya mal-
olan bir sistemdir. 

Değerli arkadaşlar, bunları teker teker göz
den geçirmek istiyorum. Hesaplar hayali 'değil
dir, yalnız biraz hamlecidir, biraz ' ilericidir. 
Ama katiyen hayali değildir. Hesapların yapı-
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lışmda önümüzdeki yılların tatbikatında «gerek
li bâzı aksaklıklar 'olabilir. \Bunu Yüksek Mec
lis ve Perlâmento 'benimsedikten sonra elbette 
tedbirlerini bulmak suretiyle - sistemin vazge
çilmez sistem 'olduğunu kabul ettiği takdirde, 
sistemin iyi bir sistem olduğunu kabul ettiği 
takdirde - Yüksek Meclis memleket idaresinde 
sağlık hizmetlerinin görülmesinde elbette ted
birler bulmak, tedbirler araştırmak ve tatbik 
ötmek suretiyle bunu gerçekleştirmek imkânına 
sahiptir. 

Şimdi, 'hayati bir 'hesabın meıvcudoldugunu 
söylemek mümkündür, ama 'bundan ürkmem ek 
lâzımıdır. OBir gerçek .olduğunu kabul etmiyorum 
anı a üıkmemek lâzımdır, sistemi eğer benimsi-
eblliyorsak. Malî 'gücümüzle denk olmaması ya
nında değerli arkadaşlarım sağlik sigortaları 
konusunu söylemişlerdir. Ifton Hükümet progra
mında açıkça sağlık sigortalarının getirileceği 
belirtilmiştir. [Bakanlığımız şu kısa süre içinde 
sağlık sigortalarının nazırlığına başlamıştır. 
Bu hazırlıklar kısa zamanda, ikmal edildiği 
(takdirde yurt ölçüsünde sağlık sigortası siste
mini tatbik etmek 'suretiyle değerli Grup Sözcü
sü arkadaşımız da bunu benimsemiş durumda
dırlar, memnuniyetle müşahede ettim. Yardım
cı ve destek oldukları takdirde ki, 'olacaklarına. 
inanmaktayım; sağlık sigortasını tahakkuk et
tirdiğimiz zaman esasen 'meselenin büyük öl
çüde malî tara.fr halledilmiş olacaktır. Yüce 
'Meclis ilaha bunun gibi pek çok tedbirler bulma 
imkânına sahiptir. 

. Personel yeterlsizliği konusu 'belirtilmiştir. 
Personel mevzuunu anlatırken'arz etmeye çalış
tım. 'Türkiye'de 9 9(18 hekim vardır.- (Bu sayı 
az değildir. Ortalama bir 'hesap yaptık; Muş'
taki tatbikatımızı hesobolarak aldık. Muş'ta 5 
bin kişiye 'bir hekim düşüyor. Muş'un nüfusu 
167 3127 diı*. Orada bulunan hekim sayısı malûm 
v>i5 ıtii'. (Beş bin kişiye bir hekim düşecek şekilde 
tanzim edilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bunu yurt ölçüsüne 
vurduk, şu sonucu bulduk : Yurtta, bütün Tür
kiye'de sosyalizasyonu tatbik ettiğimiz zaman 
ortalama bir hesapla 6 '500 civarında hekime, 
2i L 800 de yardımcı personele ihtiyaç vardır. 
Türkiye'de hulgün 9 918 hekim vardır; çoğu va
zife almamıştır, sebeplerini arz ettim. Demek ki 
hekim sağlık hizmetlerinde vazife almak 
şartlarını sağladığımız takdirde sosyalizasyonu 
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tatbik ettiğimiz zaman yalnız bugün elimizde 
emJvcudolan personelle dahi bunu tatbik etmek 
imkânına sahibiz; ancak yardımcı personeli bi
raz takviye etmek şartiyle. 

Rakamlar tamamen hesaplara dayanan ra
kamlardır, hayalî rakamlar değildir, gerçektir. 
Hekim 'bakımından bugün sıkıntı çekiliyorsa 
bunun tek sebebi vardır. Hekim vazife süresi 
içinde her bakımdan, maddi ve mânevi bakım
dan tatmin edilememektedir. Tatmin edildiği 
takdirde iki, 'bir tazminat kanunu Meclisin gün
demindedir, Yüksek Meclisin iltifatına mıuzbar 
olacağını ümidediyoram, çıktığı takdirde koru
yucu hekimllikte vazife almış olanlar değerli ar
kada starımın bir çoğunun (belirttiği şekilde taz
minatta taibi tutulmak suretiyle koruyucu hekim
lik hizmeti erinin Bakanlığımızın 1964 yılı çalış
malarında geliştirileceğini ümudetmekteyiz. De
ğerli arkadaşlarım sosyalizasyon tatbikatı geniş 
'kütleye hitabetmeıktedir. Bir misal arz etnnek is
tiyorum. Bugün Türkiye'de Muş bölgesıinde tat
bik edilen sosyalizasyon ile günde 20 - 25 hasta 
muayene edilmektedir. Bu seme daha beş vilâ
yet ilâve edilecektir. Bunlarla beraber 1964 yı
lında Muş'taki 20 - 25 rakamıyla çarpmak su
retiyle - Elbette bunlar ortalama rakamlardır 
ama fikir^ verecektir - Daha beş vilâyette, Muş 
da dâhil altı vilâyette, Türkiye'de bir milyon 
vatandaş sağlık hizmetlerime ımuhatap tutula
caktır, 1964 yılında yalnız 6 vilâyette. Halbu
ki, 1963 yılında Türkiye'ıriin bütün hastane, sağ
lık merkezi, dispanser ve ısaire bütün sağlık mü
esseselerinde Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıya 
kalan vatandaşların adedi Türkiye'de 4 500 000 

• dir. Bütün Türkiye'de 4 500 000, yalnız 6 vilâ
yette bir milyon... 

5 Yıllık tatbikatın sonunda sosyalizasyon 
bölgesinde sağlık hizmetlerinden faydalanacak 
olan vatandaş adedi 10 ımilyom olacaktır. Küçük 
bir rakam değildir ^yaygın bir hizmettir, ucuza 
malolan bir hizanettıir. Sağlık Bakanlığının has
tane/1 erinde bir hastanın maliyeti değerli arka
daşlarım 177 liradır; Ortalama olarak Bakanlı
ğa ımaliycıtıi 177 liradır. Halbuki sosyalizasyon 
bölgesinde, Muş tatbikat bölgesinle bir hastanın 
ımaliyeti 603 kuruştur, koruyucu hekimilikte bir 
harsta m n 'maliyeti 101 kuruştur; çok küçük ra-
kaımlaıridır. Çünkü tedavi edici ve koruyucu he
kimlik o bölgelerde ayakta yapılmaktadır. Has
tanın hastalığı 'artmadan ve hasta yatağa düşe-
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oek hale gelmeden basta ıbulunduğu yende yaka
lanmakta ve tedavisi önceden yapılmaktadır. 
Şimdi sağlık hizmetlerinde sosyal dengeyi sağ-
tıyacağız ,halkın sağlık seviyesini yükselteceğiz, 
çevre sağılığuıı ve sağlık eğitiminii yapacağız. 
Değerli arkadaşlarıım, eğer bunları sözde bırak-
mıyacaksak, eğer bunları hakikaten yapacaksak 

. bana, karsı fikirde olan arkadaşlarım başka bir 
yol gösterebilirler imi?.. Bunum ibaşka bir yolu 
vardır, bu yol da şudur diyebilirler mi? O yola 
sahiboialım, o yola saptanalım. Ama eğer sağ
lık hü anı etinde sosyal adaleti sağiıyamıyacaksak, 
«ağlık hizimotini köye götürmeyi düşünmüyor
sak, o zaıman sistemi bırakmak mümkündür. 
öünkü im sistem bunu sağlamaktadır; başka bir 
şeyi -değil... 

BİT noktayı daha şu arada ıbelirtmek iste
rim. İşçi Sigortaları Kurumu hastanelerinde 
y olsı ı %\ v.k, u n ı u m mü dürlülkl erinde yolsuz! ük, 
fyanlış anlamadıımsa) iıddıiıaları oldu. Tabiî lrük-
,s(.k Meclisin değerli üyeleri işçi Sigortalan Ku-
î'ii'mu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına değil 
Çalışma Bakanlığıma bağlı olduğunu bilirler. 
Ebette ki değerli parti sözcüsü aıkadaş^n da 
bunu biliyor, ben yalnız bir tavzih, bir düzelt
me yapmak irat iyonum. B'elki bir yanlış anlama -
ya sebebiiyeıt verebilir. îşçi Sigortaları Kurumu 
hastanelerimi biz, özel hastaneleri nasıl muraka
be ediyorsak ^ameliyathanesi var ımı, yataik du
numu iyi midir - nasıl murakabe <edliyorsak an
cak o kadar murakabe edebiliriz. Bun ıra dışında 
o hastaneler hakkında yapılan suiistimal iddia
ları yolsuzluk iddiaları vesair iddialar Çalışıma 
Bakanlhğı ile ilgilidir. İM gün sonra gelecek olan 
bütçelerinde değerli arkadaşlarıım - bu düşünce
lerini ifade ederse faydalı olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Balım arka
daşımız Bütçe Komisyonu konuşmalarında «Bü
yük meseleler karşısında, büyük manialar bulu
nur» sözümün doğru olduğunu, ama büyük ma
niaları da nazarı dikkate almak (gerektiğini ifa-
d:? buyurdular. Gayet tabiî, kendileriyle berabe-
r;,m .Ben işin esasını arz etmek iistiyoraım, arz 
etmiştim gene aynı şeyi arz «itmek isterim. Bü
yük (meseleleri, büyük dâvaları toptan memleke
tim iznn halk sağlığı ımeseıleslnıi sağlık ımeselesinii 
hail edebilecek ölçüde olan rbir dâvanın karşısın
da lelbette küçük manialar olmıyacak; Mesele bu 
büyük maniaların yenilımıesi mevzuudur. Tek ba
şına Sağlık Bakanlığı yensin, Sağlık Bakanlığı 
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bunun içimden tek başına çıksın denilirse bu müm
kün değildir. Yüce Parlâmento ibu dâvanın lıiizme-
tıin büyüklüğüne inanmıştır; onun karşısındaki 
ıbüyük maniaları yenecek kudrettedir, ben buna 
inanıyorum1. Bu itibarla bunu el birliği ile müs
pet istikamette geliştireceğiz. Aıma katiyen geri 
clönımiyeceğiz, düşünmiyeceğiz. Aksıyan taraflar 
olacaktır. Muş bölgesinden birkaç misal verdi 
değerli arkadaşım. Varto'da sağlık merkezlinin 
yanında bir sağlık ocağı yapılmıştır, doğrudur. 
Hatalı yapılmıştır ama, düzeltilımesi miüımkün 
.dür. Esasen bunun için pdılot ıbölgeler seçilmiş
tir, oradaki lıataılarm iberiye intikal ettirilmeme
si için. Sağlık merkezleri yapılmıştır. Mevcut 
sağlık merkezlerimin yanlında elbette sağlık oca
ğı yapılmıyacaktır. iBu sene sağlık merkezi yap
mak liısitiyen dernekler bize müracaat letımekted'ir. 
Kendilerine yardım yapım afet ay iz. Kendilerine 
yapacağımız yardımlar için de bir ölçü koyduk. 
Hem sağlık merkezlerinin inşasına müsaade 
•edeceksiniz, öbür tarafta sosyalizasyonu Türkiye 
ölçüsünde tatbik edeceğim diyeceksiniz, hem de 
sosyalizasyon sağlık merkezinim yanına geldiği 
zaman o müesseseyi orada inkâr 'edip yanına ye
ni bir'müessese kuracaksınız. Elbette tezat var
dır. Ama Muş'ta olmuştur, ondan sonraki böl
gelerde olmıyacaktır. Sağlık merkezlerinin bu
lunduğu yerlerde, sağlık ocaklarını yapmıyaca-
ğız. Esasıen değerli arkadaş! anım bir noktada al
danmaktadırlar. im alî hesapları yaparken 'bir nok
tayı ıhesaba katmamaktadırlar. Pilot bölge olarak 
Muş alınmıştır, yani en mahrumiyet bölgesi alın
mıştır. Ne sağlık ocağı vardır, ne hastane yar
dır. Ama Batıya doğru gelindikçe yeni tesisler 
yapmak .mecburiyetiyle karşı karşıya kalınmıya-
cafctır. Hastaneler vardır, sağlık merkezleri var
dır ^kurulu bir çok müesseseler vardır. Bunlar 
bu sistemin içine sokulacaktır, bu sistemim bün
yesine sokulacaktır ve yatırım nisbetleri çok dü
şecektir. 

Cari masraflara gelince : Değerli arkadaşla
rım •ellerine kalemi alıyor, Muş'taki cari masraf
ları besabediyor ve bunu yurt ölçüsünde raka
ma vuruyorlar, muazzam rakamlar çıkarıyorlar. 
Ama düşümmüyorlar ki, Muş tatbikat bölıgesinin 
dışında ıbulunam bölgelerde de hastanelerim mas
rafları var, sağlık merkezlerinin masrafları var, 
Hükümet doktorlukların masrafları var, yâni 
cari masraflar var. Bütün bu cari masraflar sos
yalizasyon bölgesi yayıldıkça sosyalizasyon içine 
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gireceği iyin aslında rakaıma iböyle ulaşmak anıüm-
kün değildir, bunu arz etımek isterim. Korkunç 
değildir rakamlar, ama büyüktür. Bugünkü ma
li imkânlarımıza göne büyüktür, ama korkun e 
değil. Ben yenilemıiyccek kadar da büyük oklu
ğu kanaatinde değilim. İhtiyaçlar, Yüce Meclisi 
benimsedikçe, baısın 'benimsedikee, •uımumi efkar 
benimsedikçe Meclisleri ve Bakanlık •makaımında 
oturanları ve Bakanlık personelini .sosyalizasyo
na doğru itecektir. O kadar büyük bir kuvvetle 
itecektir iki, bu itişin önünde hile bir ıbaıkan, hiç
bir bakanlık (mensubu duıramıyaeak ve hattâ ve 
hattâ yüksek parlâımentto da halk eğitimlerini 
de tuttuğu için bu itişin önünde aynı istikaıme.t -
dikkat nazara aldığı için, lıaılk ihtiyaçlarını ön
ce büyük ölçüde gayret sari edecektir. Toplum. 
kalkınmasının başka yolu da yoktur. Sağlık ocak
larını kuracaksınız - .değerli arkadaşlarım ifade 
b'uyurmuş]ardır, haklıdırlar - yanında karakol 
yapılacaktır, yanında okul yapılacaktır, yanma 
HU' gelecektir. Muş'ta tatbikat aksamıştır. Neden 
derhal Muş misal gösterilir. En mahrumiyet 
bölgesinde tecrübe edilmiştir, aksıyaıı taraflar 
görülsün diye edilmiştir. ' 

Bütün Bakanlıklara yazı yazılmıştır. Millî 
töğiırim. Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ile ve 
Bayındırlık Bakanlığı ile temaısa geçilmiştir. Ya
zışmalar yapılmıştır. Hattâ Banyındırlık Bakan
lığı ve Millî Eğitim Bakanlığına 1964 İnşa yı
lımda nerelerde sağlık ocakları kurulacağının 
listeleri''gönderilmistir. Yaptık - bunları. Ve on
lara. dedik ki, «Siz okulunuzu yaparken sağlık 
ocaklarınım bulunduğu yerleri dikkatte alınız, 
orada doktor var, orada sağlık personeli var» 
Bütün ilgili bakanlıMarla. bu şekilde irtibat sağ
lamak sureliyle ıkordone çalışma imkânları araş-
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tırıl maktadır. Bu nene tatbikat hataları olniıya-
cak mıdır? Elbette olacaktır. 

19(i5 yılında, vazifeli, arkadaşlarımız bu 
senenin, tatbikat hatalarını düzeltmeye çalışa
caklardır. Ama, bu sene olan hatalar Muş ta 
bikatındakindeıı her halde daha âz olacak
tı,'. Bu seneden sonraki, hatalar da her halde 
bu senekinden daha 'az olacaktır. Gelişmeye 
doğru başka türlü ilerlememize imkân yoktur, 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan daha önce alın
mış bir karar gereğince saat 13 te birleşime 
ara vereceğiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bitiriyorsanız devam buyurun. 
! Yalnız arkadaşların sualleri de olacaktır, belki 
! uzayabilir, öğleden sonraki oturumda müta

lâalarınıza devam edersiniz. 
Şimdi açık oylamaların neticelerini arz 

ediyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısının oylamasına 189 
üyo iştirak etmiş, 140 kabul, 36 ret, 13 çekin-
ser oy kullanmıştır, nisa]) hâsıl olmamıştır, 
tekrar oylarınıza sunulacaktır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe kanunu tasarısının oylamasına 191 üye 
iştirak etmiş, 143 kabul, 35 ret, 13 çekimser, 
oy kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmamıştır, ye
niden oylanacaktır. 

Saat 14.30 da toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BALKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin 3 ııcii oturumunu açıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (devam) 
1. •—• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/582; C Senatosu î/360) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 602; C. Senatosu S. Sayısı : 
344) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
misyonu raporu İle Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/558; C Senatosu 1/347) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 591; C. Senatosu S. Sayısı : 
343) 

3. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S.. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

A) GİDER BÜTÇELERİ 

a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dari Cumhuri
yet Senatosu ve. Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı.: 603; C. 
Senatosu S. Sayısı : 345) 

BAŞKAN — İkinci oturumda neticesi alın-
mıyan Kara.yol.la.ri Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi açık oylama
ları yeniden yapılacaktır. Kutular sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

Söz sırası Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanın indir. 

«ACİLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Değerli arkadaşla
rım, Yüce Meclisin zamanının çok önemli oldu
ğunu bildiğim için konularımı da süratle an-
latmıya gayret ettim. Buna rağmen biraz, suiis
timal ettiğim kanaatindeyim, müsamahanıza sı
ğınacağım. Bir tek ilâç konusu kalmıştır. Bunu 
da özetledikten sonra konuşmalarımı bitirece
ğim. 

Bu konuya başlamadan evvel bir noktayı Yüce 
Meclisimizin ıttılaına arz etmek istiyorum. Öğ
leden evvelki, konuşmam sırasında şahsı adına 
konuşma yapmış olan Sayın İhsan önal arkada
şımın konuşmasına değinmiştim. Değerli... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sayın 
arkadaşlarım lütfen müzakereleri takibedelim. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMÎR (Devamla) — Değerli arka
daşım oturuma ara verildiği zaman dış arda 
benimle yaptığı görüşmede üzüntülerini ifade 
etti. Esasen, daha önce kendisini sosyalizasyona 
taraftar bir arkadaş olarak tanıdığım Sayın 
Önal arkadaşım, bug'ün ki, malî imkânlarla sos
yalizasyonu tahakkuk ettirmenin güç olacağını 
vo Yüce Meclisin, sosyalizasyonu tahakkuk-
ettirebilmek için Sağlık Bakanlığına yardımcı 
olmayı temenni ve arzusu ile bu tarzda konuştu
ğunu, aslında sosyalizasyonu yürekten benim
sediğini, hattâ partisinin programına sosyali-
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zasyonu koydurmak için büyük gayret sarf et
tiğini ve hattâ koydurduğunu, bu itibarla sos
yalizasyonun yanında bulunduğunu, tek arzu
sunun sosyalizasyonun tahakkuk ettirilmesi için 
malî imkânları geliştirebilmek bakımından 
Yüce Meclisin"Bakanlığa yardımcı olmasını te
min için birtakım hususları açıkladığım ifade 
etmiştir. Ben huzurunuzda bunu tekrar öğren
menin memnuniyeti içinde, huzuru içinde ken
disine hem teşekkür eder, hem de özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımızla ilgili 
son konu ilâç konusudur. Arkadaşlarımızın ço
ğu konuşmalarında bu konuya değinmişlerdir. 
İlâç konusunda prensiplerimizi özetlemek isti
yorum. Yerli ilâç sanayiini Bakanlığımız dcstek-
liyecektir. Desteklemek kararındayız. Ve bunu 
1964 tatbikatında da mutlaka tatbik edeceğiz, 
Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan fayda
lanmak suretiyle yurdumuzda ilâç sanayii mü
esseseleri kurmuş olan yabancıların bu yöndeki 
çalışmalarını millî ıhenfaatlerimiz istikametine 
yöneltici tedbirleri mutlaka alacağız. 

Yabancı sermaye ile kurulmuş ilâç sanayii, 
değerli arkadaşlarım konuşmalarında belirttiği 
gibi, çalışmalarını, hammadde imalâtını, Tür
kiye'de, yurdumuzda yapacak bir istikamete 
doğru - açıkça ifade etmek gerekir ki - yönel
memişlerdir. Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu 
değerli arkadaşlarım 1054 yılında çıkmıştır. 
Yabancı sermayeyi teşvik Kanununu tetkik 
edildiği takdirde bü kanunda tahdidedici hü
kümlerin bulunmadığı görülür. Bizim Bakanlı
ğın ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde bu hu
susta gerekli tedbirleri alabilmek için yaptığı
mız tetkikatta şunu gördük : 1958 yılına kadar 
memleketimizde ilâç imal etmek için müessese 
kurmuş ve ruhsatname almış olan ve Yabancı 
sermayeyi teşvik Kanunundan faydalanan mü
esseseler arasından hiçbirisinin mukavelelinde 
hammadeyi Türkiye'de yapacağına dair bir ka
yıt yoktur, bulamadık. 1958 senesinden sonra 
ruhsat almış olan bir kısım müesseseler için bu 
kayıt konmuştur. Şimdi, elimizdeki plân 282 nci 
sayfasında aynen şöyle diyor : Yabancı serma
yeyi Teşvik Kanunundan faydalanan müessese
lerin çalışmaları desteklenecektir. Ancak, ham
maddelerini, ilâç hammaddelerini Türkiye'de yur
dumuzda yapacak bir istikamete sevk edilecek
lerdir. Hammaddelerini Türkiye'de imal etme
dikleri takdirde inkişaflarına mâni olunacaktır. 
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Yüce Meclise şunu tebşir etmek isterim : Ba
kanlık olarak hammadde imalâtını yurdumuzda 
yapmak istikametinde çalışmalara yönelmemiş 
olan yabancı sermaye ile kurulmuş olan mües
seselerin, çalışmabıra yönelmemekte ısrar ettik
leri takdirde plân hedefleri istikametinde önle
necektir. (Bravo, sesleri) Bunu belirtmek iste
rim. 

İlâçlara fiyat tesbiti konusunda birtakım öl
çüler vardır. Bu ölçülerde hammadde fiyatları 
da rol oynamaktadır. Bir kısım müesseseler yal
nız muayyen yerden hammadde getireceğini ile
ri sürmek suretiyle, hammadde getirdikleri yer
den satmaldıkları hammaddelerin maliyet fi
yatları yüksek olduğu için, satış fiyatları üze
rine de - yapılan hesap dolayısiyle - tesir et
mekte olduğu görülmüştür. Ucuz fiyatla nere
den hammadde memleketimize getiriliyorsa, 
ilâçların satış fiyatlarını tesbitte ucuz olarak 
ithal edilmiş olan hammadde fiyatlarının esas 
olarak alınacağını Yüce Meclise bildirmek iste
rim. Fiyat, tesbitinde ve ilâç ithalinde mutlaka 
büyük bir titizlik gösterilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın arkadaşlarımın 
konuşmalarında bu konuda bâzı hususlar belir
tildi. îthal kotalarında kısıntı yapılması yabancı 
sermaye ile kurulmuş olan müesseselerin işine 
yaramaktadır, dendi. DeğerM arkadaşlarını, yer
li ilâç sanayiini himaye etmenin yollarından bi
risi budur. Başka yollar da vardır. Diğer yollar 
da denenecek, diğer yollar da tatbik edilecek
tir, imkân nisbetinde. Ama, yollardan birisi bu
dur. tlâç ithalinde Bakanlığımız şu prensipleri 
vaz'etmiştir, bu prensipleri tatbik etmektedir ve 
bu prensipleri tatbik edecektir. Hayati önem ta-
şımıyan ilâçlar Türkiye'ye ithal edilmiyecek-
lerdir, ithal listelerine alınmıyacaklardır. Ha
yati önem taşıyan ilâçların muadilleri, benzer
leri aynı tesir derecesine sahibolan benzerleri 
eğer memleketimizde yapılıyorsa ithal listeleri
ne alınmıyacaklardır. Bu, mutlaka büyük bir 
titizlikle tatbik edilecektir. Yüce Meclisin hu
zurunda bunu İsrarla tekrarlamanın mühim bir 
sebebi vardır; Bakanlık olarak bu hususta mut
laka bir kısım taleplerle, tazyiklerle karşıkarşı-
ya kalacağımızı biliyoruz. Fakat memleketin 
menfaatlerinin bu istikamette olduğunu bilen 
sorumlu kişiler olarak bunu tatbikte kararlıyız. 
Yüce Meclisin bize yardımcı olacağına inanıyo
rum. 
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Değerli arkadaşım diyorlar ki, «6 aylık it

hal kotaları yapılmaktadır. Halbuki hayati 
önem taşıyan ilâçlar bellidir, tesbit edilebilir; 
bunları tesbit etmelidir ve bu ilâçlar için her 
altı ayda bir ithal kotası listesi hazırlamaya lü
zum yoktur.» Bu da bir görüştür ve doğru ta
rafları da vardır. Ancak, ilim ilerlemektedir, 
tıp da ilerlemektedir'. Hayati önem taşıyan ilâç
lar zaman ilerledikçe inkişaf etmekte, her mev
cuda yenileri katılmaktadır. Buna ilâveten de 
hayati önem taşıyan ilâçların bir kısmı bugün 
memleketimizde yapılamıyor ama iki, üç ay son
ra yapılması, imalâtının başlaması imkânı var
dır. Eğer ilâcın muadili üç ay sonra Türkiye'de 
yapılırsa, sabit ilâç listeleri tesbit etmek, sure
tiyle bunu bir, iki yıl tatbik ettiğimiz takdirde 
benzerleri Türkiye'de yapılan ilâçları da ithal 
kotalarına dâhil etmiş oluruz. Mahzurlu tarafı 
budur. Onun içindir ki, her altı aylık ithal ko
tası tanzim etmeden evvel Bakanlığımız ilmî 
otoriteleri Bakanlıkta toplamakta, prensibini 
kendilerine iletmekte ve bu ilim otoritelerinin 
hazırlamış olduğu ilâç listelerini sadakatle tat
bik etmek kararındadır, önümüzdeki ithal ko
tası için kuracak olduğumuz ilâç listelerini tan
zim edecek komisyonu daha geniş tutmak, yur
dun diğer bölgelerinden de, Ankara, İstanbul'un 
dışında kalan bölgelerden de konu ile ilgili mü
tehassıslar celbetmek, her ihtisas dalından oto
riteler bulundurmak suretiyle, daha az hatava 
mucibolabilecek bir- ilâç ithal kotası listesi tan
zim etmek kararındayız. Hata olmamış mıdır 1. 
Elbette olmuştur. Her işte hata olabilir. Ama 
mühim olan hatayı görmek ve o hatayı düzelt
mek yoluna yönelmektir. Değerli arkadaşımın 
belirttiği sedilanit konusunda hata edilmiştir. 
Sedibmitin muadili Türkiye'de Samsun'da imal 
edilmektedir. Ama, ithal kotası öyle bir zaman
da hazırlanmış ve Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiş idi ki, komisyonun hazırlamış olduğu, 
ilmî heyetin hazırlamış olduğu ilâçlar üzerinde 
teker teker durup acaba yeni bir müessese bun
ların içinden her hangi birisini imal etmeye baş
lamış mıdır, diye tahkik edecek zaman kalma
mış idi. İlâç listesinin önümüze geldiği tarihle 
Ticaret Bakanlığının gönderilmesi lâzım gelen 
tarih arasında 1,5 gün var idi. Bu itibarla bu 
konuda hata edilmiştir. Ancak, sedilanit ithal 
kotasına dâhil edilmiş olmasına rağmen, sedila
nit ithal edecek olan firmanın elinde fazla mik-

Vatandaş 
İçi arın ismi ku-

tarda ve ihtiyaca yetecek ilâç bulunduğu için 
o firma esasen onbirinci kotada kendilerine ve
rilen miktarı ithal etmemiş, bu sebeple kota da 
düzeltilmiştir, önümüzdeki kotada daha dik
katli, prensiplere daha sadık bir ithal sistemi 
tatbik etmek kararındayız. İlâç fiyatlarının tes
hirinde elbette ki, bâzı tedbirlerimiz olacaktır. 

Aspirin konusu büyük ölçüde tenkid konu
su olmuştur. Aspirinin fiyatı hazırlandığı za
man hammadde fiyatı esas olarak alınmıştı. 
O zaman hammaddesinin kilosu 19 lira idi. Şim
di bir başka firma aspirinin hammaddesini 
Türkiye'ye 14 liradan getirmiştir. Şimdi hazır-
lıyacağımız fiyat listesinde bu psas olarak alı
nacaktır. Fiyat listesinin hazırlanışında bâzı 
•prensipleri de vaz'etmiş durumdayız, öyle 
ümidedivoruz ki, önümüzdeki tatbikat yılında 
ilâç fiyatları konusunda büyük, öjçüde şikâyetler 
olamıvacaktır. Ama bir konuda şikâyetler olacak
tır. Değerli arkadaşlarımın bunu bilmesi lâzımdır. 
O da şudur : İthal kotasına dâhil ettiğimiz ilâç
ların miktarı mutlaka az olacaktır 
bir kısım ilâçlara alışmıştır, o il; 
la/hndadır. O ilâcı aramak lüzumunu hissede
cektir. Bulamayınca da, arzu çttiği ve havalı 
için cok önem taşıdığını zannettiği o ilâcın ithal 
kotalarına dâhil edilmesini isliiyecektir. Ama 
biz, meselâ ismi yaygındır, diye, Türkive'de 
Vnzeri. daha ivisi yapılan bir ilâcı, halk cok 
n.rMvor, dive. döviz sıkıntısı cektj'ximız ve elHr-
lî/Hvle buna çare aradığımız bir (levirde vo hele 
verli ilâç sanayiini kalkındıracağız, iddiasivle 
ortava çıktığımız bir zamanda, hayati önem ta
sı mı van bir ilâcı, hayati önem tâsısa dahî Tür
kive'de imalâtı yapılan bir ilâcı, jthal listelerine 
^ovmamakta kararlıyız ve kararlıj olarak devam 
edeceğiz, arkadaşlarım. 

Sözlerime son veriyorum. (Suâl-var, sual var, 
sesleri) 

BAŞKAN — Sözleriniz bitti mi Sayın Ba
kan? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — jlayır efendim, 
az kaldı, bitiyor. 

BAŞKAN — Sözleri henüz bitmemiş efen
dim, bittikten sonra sorarsınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yüce Meclisin 
huzurunda sözlerimi bitirirken, Millî Birlik Ko-
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mitesi zamanında kabul edilmiş olan 224 saydı 
Sosyalizasyon Kanununun tatbikatında ve diğer 
sağlık hizmetlerinin görülmesinde benden önce 
vazife görmüş olan değerli bakan arkadaşları
mın müspet yapıcı çalışmalarını Yüce Meclisin 
sayın üyelerine bildirmek ve huzurunuzda bu 
müspet çalışmalarından .dolayı kendilerine te
şekkür etmek istiyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, mer
kez teşkilâtı dâhil, en uzak taşra teşkilâtının en 
ue neferine kadar bütün mensuplarının sağlık 
dâvalarının görülmesinde, bu dâvaya lâyık bir 
zihniyete sahibokluklarım, çalışma anlayışına 
sahibolduklarını ve bu çalışmanın gerektirdiği 
feragati gösterdiklerini ve göstereceklerini Yü
ce Meclise tebşir etmek suretiyle, Sağlık Bakan
lığı mensupları hakkındaki itimatlarının deva
mını istirham ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı mensupları adına ve şah
sım adına Yüce Meclise saygılarımı sunar ve te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN. — Oylarını .kullanmamış arkadaş
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Bakan sualler var. Sayın Mehmet Ge-
çioğlu, buyurun sualinizi sorunuz. 

MEHMET GEOİOĞLU (Adana) — Adana'-
da bir memleket hastanesi yapılacak, diye yu
larca lâf edilmiş ve temeli de atılmıştır. Bu has
taneden hâlâ bir ses yok. Ne olmuştur! Adana 
bir işçi merkezidir. Mevcut hastane, kâfi gelme
mekle birlikte gayrisıhhi bir durumdadır. Bu
nun inşasının kuvveden fiile çıkarılması lâzım
dır. 

Kaza merkezlerindeki sağlık merkezleri ve
rimsizdir ve uzun zaman doktorsuz da kalmak
tadır. Bu sağlık merkezlerinde birçok personel 
vardır, orada yer içer, ama âmme hizmeti, diye 
bir şey görmez, bu hususta ne düşünüyorlar'!? 

İkinci sorum; verem dâhil diğer bulaşıcı has
talıkların tesbit ve mücadelesi köylere seyyar 
doktorlar göndermek suretiyle tesbit edilmekte 
midir ? 

Köy içme sularının tahlilleri yaptırılmakta 
mıdır? 

Bulaşıcı hastalıkların tedavisi hususunda 
muhtaç vatandaşlara ilâç temini hususunda Ba
kanlığın ne gibi tedbirleri vardır"? Varsa, kü
çük kasabalara da intikali düşünülüyor mu? 
Bunu rica ediyorum, hürmetlerimle. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM.BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) —Adana Memleket 
Hastanesi, Adana'da 1964 yılı Bakanlığımız tat
bikatı olarak 1965 yılında bitirilmek üzere 3 mil
yon proje tutarlı ve 1964 yılında 1,5 milyon li
ra sarf edilmek üzere bir Sağlık Koleji inşası 
vardır. İlâveten 1966 yılında bitirilmek üzere 
4 milyon lira tutarlı bir Devlet Hastanesi inşa
sı vardır. Bu sene Adana'da bu hastanenin in
şasına başlanacak 1 300 000 lira 1964 yılı için
de Bakanlığımız tarafından sarf edilecektir. 
Hastane hakkındaki mâruzâtım bu kadardır. 

İlçelerdeki Sağlık merkezlerinin dalha ran
ta!) 1 hizmet görmeleri için gerekli tedbirler alı
nacaktır. Sağlık personeli 'bakımından kifayet
sizlik, - personel konusundaki görüşmelerde arz 
etmeye çalıştım - imkânsızlıklardan doğmakta
dır. Bilhassa hastane ve sağlık merkezlerimizde 
personel yardımcısından öteye müstahdem kad
rolarının kifayetsizliği aşikârdır. Bunların al
dıkları ücret o kadar düşüktür ki, bu işleri gö
recek ehliyette kimseleri bulmak mümkün ola
mamaktadır. Bulunanlar eğitime tabi tutulmak
tadır; fakat bunlar daha iyi iş bulunca ayrıl
maktadırlar. Bu itibarla, devamlı olarak deği
şen bu hizmet erbabı, elbetteki, hizmet görmek
te geri kalmaktadır. Müşkülât buradadır. Ge
rek hekim ve gerekse yardımcı personel mevcu
du bakımından arz ettiğim sebepler dolayısiyle 
münhallere müracaatler az olmaktadır. Bunla
ra yeter imkânlar 'sağlanmadığı takdirde hiz
metten uzakta kalacakları bir bedahettir. Yü
ce Meclisin buna çare bulması şarttır. 

Veremle ve 'bulaşıcı 'hastalıkların 'tesbit ve 
tedavisi konusunda köy tatbikatları vardır. Ve
rem konusunda arz etmiştim, 30 milyon tüber
külin testi yapılmıştır. 13 milyon küsur vatan
daşa da BOG aşısı tatbik edilmiştir. .13 mil
yon küsur vatandaşın şehirlerde oturduğunu 
kabul etmek güçtür. Verem Savaş Genel Mü
dürlüğünün elinde vasıtalara bindirilmiş mik-
ro - filim çeken röntgen cihazları vardır. Bunlar 
Arızalı arazilerde dahi en ücra köylere kadar 
gitmek suretiyle köy tatbikatı yapmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ve rom konusunda bu 
tatbikatlar sırasında çekilmiş olan resimlen 
gördükleri zaman hizmetin hangi Ölçüler içinde 
hangi şartlar altında,<hangi feragat anlayışı 
i(»inıde nerelere kadar götürüldüğünü görmek 
imkânlarına sahibolmuş olacaklardır.. Yçrom 



Mk Meclisi B : 62 
haftalarında açılmış olan paviyönİarımızda tes
hir edilen ve halen umum müdüılüğümüzde 
bulunan bu resimler, cidden bu hizmetin en 
uzak bölgelerimize kadar, dağın tepesinde o-
turan vatandaşlarımızın ayağına kadar getiril
diğinin bariz 'bir" işaretidir, öğühme hissini 'Ba
kanlık adına duyarak i (iade etmek isterini ki, 
bu tatbikat Yüce Meclisin de gurur duyacağı, 
Öğüneeeği bir seviyede yapılmaktadır-. 

Buİâşici hastalıklara ilâç konusu geniş 'bir 
meseledir. Bulaşıcı hastalıklara Türkiye ölçü
lünde ilâç dağıtı'lmaısınıu güçlüğünü sayın üye
lerin de takdir edeceklerine eminim. Eldeki im
kânlarla »bir kısım hastalıklar için ilâç tevzi edil
mektedir. Bâzı bulaşıcı hastalıklar çıktığı za
man, Bakanlığımız oraya, ilaç mvlk. etmekte ve 
tatbikini sağhııuaktatHı\ Geçenlerde Bitlisin Ah
lat bucağında bir- kızamık salgını çıktığı zaman 
«•• Yüce Meclise burada bir soru münasebetiyle 
•arz etmiştim - süratle yerine, kızamıklı vaka-
i'Ai'ii tatbik edilmek üzere, tesiri uzun devam 
eden penisilin gönderilmiştir. Bu gibi âcil ilâç
lar, isallerde kullanılan ibir kısım ilâçlar imkân 
nisbetinde gönderilmekte ve tatbik edibnıek-
tedir. 

içme :sıd'a,rı mevzuu: Bu mcvjsu Sağlık ve 
;Sosy^ Yardım Bakanlığını kısmen alâkadar 
<edcr. teme suları konusu belediye ve köylerde 
de köy muhtarlıkla rtnın Vazifeleri meyanmela
dır. Eğer köyler kendileri yapmak istiyorlarsa 
numune gönderirler. Hükümet doktorluğuna, 
müracaat edildiği takdirde; yurdun her yerinde 
."Sağlık Bakanlığının vazifeli elemanları kendi
lerine köyden müracaat vâki olduğu zaman ko-
;ye, >şdhi.rden müracaat vâki olduğu zaman şelıi-
Ji'G. 'gitmek suretiyle fennî usullerle Bakanlığı
mız Hıfzrssıhha Enstitüsünden alınmış şişelere 
konan suları, üzerlerini mühürlemek suretiyle 
Bakanlığımız merkezine, gönderir ve bu sular 
Ankara'da merkezde, ücretsiz olarak tahlil 
edilir, raporlar da Hüküm et doktorlarına geri 
gönderilir. Yani bize intikal eden talepler Ba
kanlığımız tarafından ücretsiz olarak mutlaka 
karşılanır. Ama Bakanlık, köylere, kadar gidip 
tek tek bütün köylerin içme «ularının içmeye 
müsaidolup olmadığını tetkik etmez; konusu 
dâhilinde değildir. Mevzuat bakımından işleme 
tarzı böyledir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) ^ Birinci sualim : 
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Kendileri buyurdular ki, «Türkiye'de ki veremli 
adedi 750 000 dir.» Halbuki kendilerinden ev
velki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı geçen 
sene'ki 16 net verem haftası kongresinde radyo
daki konuşmalarında bu adedin .1*5 nidyoh ol
duğunu söylemişlerdi. Bunların hangisi doğru
dur! (Jiinkü Türkiye'de senede ölen veremli sa
yısı 20 000 dir. Cİüüde 50 vatandaş kaybedili
yor, »aat başında 2 vatandaşımız ölüyor. Türki
ye'de vereni yatağı 13 900 dür, resmî istatistik -

dere göre bunun 40 000 e iblâğ edilmesi gerek
mektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında ancak 5 000 
yatağın ilâvesi öne sürülmüştür. Halbuki... 

BAŞKAN — Sayın Çulha lütfen sorunuzu 
sorunuz. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — 5 000 yatak 
ilâve ettiğimiz zaman 'ancak 19 000 küsura bu
lacaktır. Halbuki 40 000 yatağa ihtiyaç vardır. 
Aradaki fark ne şekilde telâfi edilecektir ve 
verem dâvası nasıl halledilecektir1? Bunu öğ
renmek İstiyorum, 

BAŞKAN — Bâşkâ suâliniz var mı? Lût-
feh hepsini sorun. 

TURCHJT ÇULHA (Bolu) — Yerli ve yaban
cı ilâçların ruhsatlarının alınması mevzuunda 
çok Muhterem Bakanlık ilgililerine bâzı itham
larda bulunulmaktadır. Kendilerini bu ithamlar
dan tenzih etmekle beraber bugüne kadar açılmış 
olan bir tahkikat var mıdır, yok mudur?. Varsa» 
neticelenmiş midir?, 

Enli - Tinle Çalışmaları hangi esasİâr dâ
hilinde olacaktır?. Yani götürü bir sistem mi ola
caktır?. Yoksa doktorun çaİışmasi ilö ve bâktiğı 
hasta a d ed iyi e tahdit mi edilecektir?. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
KEMÂL DEMİR (Devamla) — Verem konusun
da Türkiye'de 750 bin veremli olduğunu ifade et
tim, ifademi tekrarlarım. Türkiye'de bizim he
saplarımıza göre bugün 750 bin civarında verem
li hasta vardır. Bu rakama biz bütün şehirlerdeki 
veremlileri tek tek bulmak suretiyle ulaşamayız, 
Bu rakamlara, yapmış olduğumuz taramalarda 
(ilde ettiğimiz veremlilerin yüzde ııisbetini yurt 
ölçüsünde tatbik etmek suretiyle ulaşırız. Bıı tara
maları yurdun muayyen bölgelerinde yapmayız, 
Bütün istatistik! çalışmalarda olduğu gibi yurdun 
değişik bölgelerinden almış olduğumuz neticeleri 
toplamak suretiyle neticeye ulaşırız, Bugün Tür 
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kiye'de ortalama bir hesapla 750 bin civarında 
veremli hasta vardır. Bundan bir iki sene evvel 
Türkiye'de 1,5 milyon civarında veremli hasta bu
lunup bulunmadığı konusunda kesin düşünceleri
mi arz etmek mümkün değildir. Ama veremli has
taların mevcudunda bir azalma olduğunu ve ve
remlilerin sayısında bir eksilme olduğunu, bunun 
tedaviye bağlı olduğunu, verem taramaları ve te
davilerinin gelişmesi karşısında da bunun müspet 
ve memnuniyet verici bir netice olduğunu arz et
mek isterim. Verem taramalarında karşımıza çı
kan ve enteresan olan bir husus vardır. Veremli 
olarak tesbit ettiğimiz hastaların büyük bir çoğun
luğu kendisinin vermeli olduğunu bilmektedir. 
Verem olarak tesbit ettiğimiz hastaların büyük 
bir çoğunluğunu verem olduğunu ailesi bile bil 
memektedir.. Yani, sağlam diye gezen, sağlam ol
duğunu zanneden aile fertleri içinde ve şahıslar 
arasında da verem vakaları tesbit edilmektedir. 
Bu taramanın müspet istikamette - inkişaf ettiği
nin ve olumlu bir sonuca doğru gittiğinin açık bir 
ifadesidir. Veremde tarama ve tedavi imkânları 
geliştikçe elbette ki, veremli sayısı da azalacaktır. 
Verem yataklarının kifayetsizliğini münakaşa et
mek mümkün değildir. Ama şimdi, bilhassa son 
yıllardaki çalışmalarda, verem tedavisinde önem 
verdiğimiz, ayakta tedavi metotlarıdır. Veremli 
hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesin
den ziyade önemli olan hususta budur. Hastayı, 
tarama ile daha hastalığı ilerlemeden bulmak ve 
onu yatağında tedavi olmak imkânına sahip kıl
mak.. Son yılların tatbikatı bütün dünyada böy
ledir. Ve yurdumuzda da memnuniyetle ifade et
mek isterim ki, bu tatbikat bu istikamette müs
pet sonuçlar vermektedir. Bu itibarla veremli has
taların yataklarında bahsedilen noksanlık bir ih
tiyaçtır. Fakat bu büyük ölçüde endişe verici bir 
noksanlik değildir. Çünkü veremde, yataklık teda
vi kurumlarının ınüesseriyeti ayakta yapılan te
davinin müesseriyetine ulaşamamadır, esasen ula
şamaz da. 

Yabancı ilâç ruhsatlarının konusunda Bakan
lığımızda açılmış bir tahkikat vardır. Müfettişle
rin tahkikatlarını ikmal etmişlerdir ve tah
kikat yapmış olan müfettişlerin raporları 
istikametinde de idari tahkikata başlanıl
mıştır. Arz ederim. Henüz sonuçlan alınma
dığı için bir bilgi verecek durumda da değilim, 
değerli arkadaşlarımın beni mazur göreceğini 
umarım. 
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Full - Time tatbikatında ücretler : Bir taban 

çizilmiştir. Hastanelerde bütün mesaisini hasta
neye hasredecek olan hekime bu tabanın altında 
kalan miktarlar verilecektir. Ancak, hastanede 
yapacağı muayeneler için yönetmelikte tanzim 
edilecek bir husustur. Bu hususta, yönetmelik ça
lışmalarına henüz devam olunduğu için kesin ka
naatimi belirtmiyeceğim. Bu yönetmelikte, hafta
nın muayyen günlerinde hekimlerin hastanede 
serbest çalışmaları düşünülmektedir. Hasta, va
tandaş muayene olmak istediği, tedavi olmak iste
diği hekime, hastanede belirtilen bu günlerde gi
dip muayene olmak imkânına sahibolacaktır. Bu 
sağlandığı takdirde elde edilmiş olan paralardan 
bir kısım müesseseye kalacak, bir kısmı da bu hiz
meti gören hekimler arasında tevzi edilecektir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır. Sayın Bakan 
cevaplarınız lütfen kısa olsun, soru soracak daha 
sekiz arkadaşımız var. 

VEFA TANIK (Konya) — Sayın Bakanın bu 
şahsi icraatına ait bir şey öğrenmek isteğimden 
doğan bir sual: 

Bâzı hekim arkadaşlar, 1.0 senedir, 20 senedir, 
en kısası 8 senedir ya bir sağlık merkezinin ba
şında, ya Hükümet tabipliğinin başında veya 
Sağlık Bakanlığına ait bir hastanenin klinik şefi 
halindedir. Bunlar o kadar değişmez hale gelmiş
tir ki, paralı olan bu köşebaşlarında refah için
dedirler. Fakat camiamızda bunların sayısı çok 
azdır. Hekimlerin bugün içinde bulundukları 
müşkül durumu bu arkadaşların ferahı yüzünden 
efkârı umumiyeye tanıtamıyoruz, anlatıyoruz. 

Bu arkadaşlarımızın yüzünden genç hekim 
i\\dadaşlarımız çalışma imkânını Türkiye'de 
bulamadıkları için bugün Almanya'da ve Ameri
ka'da iş arıyorlar, orada ihtisaslarını yaptıktan 
sonra da .Türkiye'ye geldikleri zaman yine köşe-
başları tutulmuş olduğu için, bir kazanın Hükü
met tabipliğine veya sağlık merkezi başkanlığına 
kadar düşüyorlar. Şimdi bu vaziyette artık bizim 
meslekte ilim senelerle değil, literatürü takip ve 
çalışmayla elde ediliyor. Ankara'mızda kalbe pil 
takan hekimin yaşının ^4 olduğunu siz de, ben de 
bilirim. Bu dâvaya parmak basabilmek için per
sonel rejimini benim düşündüğüm yoldan görmek 
niyetinde misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMÎR (Devamla) — Çok para kaza
nan ve sayıları az olan bir kısım hekimlerin mey-, 
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cudiyeti hakkındaki düşüncelerine iştirak ediyo
rum. Sayılarının az olduğunu belirterek iştirak 
ediyorum. Bu konuda arkadaşımın düşüncelerini 
reddetmek mümkün değildir. Tedbirlerin kolay 
olmadığını ifade etmek suretiyle zihniyet itibariy
le kendileriyle yan yana" olduğumu ifade etmek 
isterim. 

VEFA TANIR (Konya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Bendeniz İçtüzüğün 

95 nci maddesine tevfikan mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Siz sual sormıyacaksmız, söz is
tiyorsunuz. 

"Sayln Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
1. Sosyalizasyon kaç yılda ve ne miktar para 

ile mümkün olacaktır?. 
2. Asistan doktorlar kanunen günde kaç sa

at çalışmak zorundadırlar? Günde sekiz saat, haf
tada 40 saatten fazla mesai yapmakta mıdırlar? 
Nöbetler mesaiden sayılıyor mu? Fazla mesai ya
pıyorlar ita-bu çalışmaların karşılığı fazla mesai 
ücreti verilmekte midir? Fazla mesai yapıyor
lar da karşılığı verilemiyorsa bu halin Anayasa 
ve Memurin Kanununun ve iş Kanununun lâfzı
na ve ruhuna aykırı değil midir?.. Bu halin ıslahı 
için ne düşünülür?.. 

3. Hemşirelerin mesai ve fazla nöbetlerinin 
aile hayatı kurmalarına ve bu hayatı idamelerine 
dahi imkân verem ivecek derecede ağır olduğu ger
çek midir? Gerçek ise insan haklarına aykırı olan 
bu durumun ıslahı için ne düşünülmektedir? 

4. Hastane hekimlerinin hariçte muayeneha1 

lîe açmalarının doğurduğu iddia edilen mahzurlar 
mevcut mudur? Mevcut ise bu hususta ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

5. Kaç Hükümet tabipliği münhaldir? în-
hilâl sebebi-nedir, ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sosyalizasyon 
tatbikatı plân gereğince 15 yılda tamamlanacak
tır. Sosyalizasyon tatbikatını sağlıyabilmek için, 
mali güçlüklerin yenilmesi icabettiği ve bu güç
lüklerin büyük Ölçüde mevcudolduğu değerli ar
kadaşların çoğu tarafından ifade edilmiştir. 
Ben de bunu arz etmeye çalıştım. Sosyalizasyon 
plânının tatbikatında yatırım olarak 15 yılın so-

25 . 2 . 1964 O : 3 
nunda 984 milyon lira sarf edilmiş olacaktır ki.; 
yıllara bölündüğü takdirde 65 7Ö0 ÖOÖ lira her* 
yıla düşmektedir. Cari masraf İdi1 bakıiıiıtıdan 
onbeşinci yıliri sonunda 629 milyon liraya ihti
yacımız vardır. Bu rakama bölge hastaneleri de 
dâhildir. Tabiî bu rakamlar aslında büyük rakam
lardır. Ancak arz ettiğim gibi bütün yurtta sos
yalizasyon tatbik edildiği takdirde bölge tedavi 
kurumları içiıi sarf edilmiş olan cari masraflaı1 

da bunun bünyesine girecektir. Sorular aslında 
geniş sorular olduğu için Sayııi Başkanın ikâzını 
yerine getiremiyorum, özür dilerini. 

B AŞK AN — Sayın Sakan, bu soruların bâzı
ları yazılı olarak cevaplanması lâzımgelen soru
lardan ise o şekilde ifade buyurun. Yazılı olarak 
alınması mümkün olan şeyler lütfen sorulmasın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Asistan doktor
lar günde kaç saat mesai yapar? Asistan doktor
lar sabahın erken saatlerinden günün geç saatle
rine kadar mesai sahibidir. Aslında ellerindeki 
işleri bitirmek kendi menfaatleri icabıdır, çünkü 
eğitim ve öğretime tabidirler. Asistahlara fazla 
mesai ücreti diye bir şey verilmez, 

Tedbir olarak ne düşünülmektedir» diyor, de
ğerli arkadaşım. Bir serzenişimi Yüce Meclisin 
müsamaha ile karşılayacağına eminim. Geçen yıl 
Yüce Medfee (getirdiğimiz, asistanlara! 200 lira 
'tazminat verilmesi Ihalkkın'daki kanun teklifimiz 
iltifata ımazlıar olmamıştı. Hallbuki 30 gün içim
de, 30 günün 25 .günlünde nöbet tutan asistan 
vardır. Bakanlık Ibuınu bilin ektedir. Bunun ted-
Ibirler.i Ibafci'inınd'an Yüce Meclise müracaat edil
diği 'takdirde iltifat göreceğini )bu soru karşı-
.sıdıaı ümit eltim ekteyiz. 

Hakikaten Ihemişirelerin mesaileri ağırdır. 
Aıuıak hemşireler muayyen mesai saatlerine ta-
Ibidirler ve umumiyetle dönerek 'çalışırlar. Me
selâ •doğuunevlerinde gece mesaisi de yapıldığı 
için sağlık ekibi buralarda üç vardiya halinde 
çakşır. (Bir ekip 8 ısaat çalıştıktan sionra yerini 
diğer ekibe bırakır böylece hepsi 8 er saat döne
rek çalışırlar. Bununla. Iberalber yardımcı1 perso
nelin ide (hizmetlerinin ağır olduğu aşikârdır. 
Türkiye'de m'ünhallerin adedi 300 civarın
dadır. Bunun yarısından fazlası Hükümeti ta
bipliği münhaldir. Rakamlar yanımdadır. Ama 
fazla vakit almamak için arz etmiyeyim. Arka
daşım. arat eder'se kesin rakamı olarak da ken
dilerine takdim ederim. 
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BAŞKAN — Sayın îhym Kılıç 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Devlet has

tanelerinim emrinde bulunan ambulansların 
bir kışımı ya ömrünü tüketmiş veya hiç yoktur. 
ihtiyaç nazara alınırsa bu konuda âcil tedbirler 
alınması, ambulansların takviyesi ve eskiyen
lerinin yenileriyle değiştirilmesi düşiinü'lmek-
te midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Arkadaşımızın 
dedikleri ıgilbi 'hakikaten <anJbulanısa olaın ihtiya
cımız btüyüktür. Türkiye'deki arazi şartları mü-
saidolmadığı için, ambulansların da altları çok 
alçak olduğu için esasen mevcudolanlarda büyük 
hizmet [görememektedir. Biz bir tatbikatı somıuıç-
lanüdırmıaik üzereyiz. ıSağlıik merkezlerine ve 
hastanelere verirmiş olduğumuz jeeplere birer 
yatıaJk monite ettmıeık üzere hazırlık yaptık, b'ür 
numune yaptık. Bu numuneden müspet netice 
alındığı takdirde hastanelerde ve sağlık mer
kezlerindeki vasıtaları bölüm bölüm Ankara'ya 
getirmek suretile, Ankara'daki merkezde hepsine 
sedye monte etmek suretiyle bu jeeplerden am
bulans gibi faydalanmak düşüncesindeyiz. Am
bulans, ithali az olmaktadır, ihtiyacımızın, nok
sanımızın (büyük olduğunu (bildiğimiz içindir 
ki bu şekilde tedbir almak suretile mecvut jeep
lerden faydalanma yoluna yöneldik, çalışmaları
mız (bitmek üzeredir. 

BAŞKAN — Sayın Haldan Kısayol. 

HALDAN KISAYOL (Kocaeli) — Pek çok 
hastalıkların tedavisinde müessir olduğu ifade 
edilen Romanyalı Anna Aslanın H 3 adlı ila
cının Türkiyeye ithali Bakanlıkça düşünü
lüyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bu ilâç günün 
konusu olmuştur. Biz Sağlık Bakanlığı olarak 
konu ile yakından ilgilendik. Hali hazırda karşı
mızda ithaline müsaade edilecek ciddî hüviyete 
sahip bir şahıs tarafından ilâç yapıdığı fikri 
Bakanlığımızda belirmemiştir. Bu itibarla bu yö
ne gidilmemiştir. Esasen bu mesele bir gazete 
haberi şeklindedir. îlâcı yapan şahsın da, değil 
profesör, doktor dahi olmadığı ifade edilmektedir. 
Bu hususta Bakanlığımızca her hangi bir işlem 
yapılmamıştır. İlâcın ciddiyeti kabul edilecek 
olursa elbette ithali yoluna gidilir. 
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BAŞKAN -* Sayın Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Bakan 

tarafından, yurt dışında bulunan doktorların va
tana celbi için gösterilen alâkayı memnuniyetle 
karşıladım. Ancak kendi ifadelerine göre, bir dok
tor memlekete 900 bin, yahut 1 milyon liraya 
malolduğuna göre, 2 500 doktor da yurt dışın
da bulunduğuna göre ve bu hesapla 25 milyar 
lira değerinde bir kıymeti ihracetmiş vaziyette 
olduğumuza göre bunların tekrar vatana dönme
leri için bu arzu rakama dökülmüş ve bir prog
rama bağlanmış mıdır? Bu arzu en kısa yoldan 
tahakkuk edecek midir? Bu arzu ne şekilde ta
hakkuk edecektir, plân, program ve Hükümet im
kânları olarak. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yurt dışına 

çıkan hekimlerin yurda dönmelerinin şartlarını 
arz etmiştim, yeterli, hayat şartlarını sağlamak 
lâzımdır. Bunun için Yüksek Meclisin huzurun
da bir tazminat kanunu vardır. Bu tazminat ka
nunu bakanlığımıza bin kadro kazandıracaktır. 
Ayrıca koruyucu hekimlik hizmetlerinde çalışan 
hekimlere bin liraya kadar tazminat verilmesi 
imkânını sağlıyacaktır. Buna ilâveten hastanede 
çalışan idari vazife gören baş hekimlere bir kısım 
tazminat verilmesi için hazırlığımız vardır. Ayrı
ca, «Full time» sistemini tatbik etmek imkânına 
sahibolduğumuz zaman hastane hekimlerini mad
di bakımdan ve mânevi bakımdan tatmin etme 
imkânları sağlanacak ve böylece yurt dışına git
meleri önlenmiş olacaktır. Çünkü sebepler orta
dan kaldırılmış olacaktır. İlâveten Yüksek Mec
lise sunulmuş olan bir tazminat kanunu da, mah
rumiyet bölgesinde çalışan hekimlere tazminat 
verilmesini gerektiren kanunda, Yüksek Meclisin 
iltifatına mazhar olursa 1964 yılı tatbikatında 
yurt dışına çıkan hekimlerin gitme sebeplerini 
ortadan kaldırmak imkânlarına Bakanlık sahi-
bolacaktır. Yüce Meclisin bu kanunlara iltifat 
etmesine bağlıdır bu. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarpaşar. 
SEZAİ SARPAŞAR (Kütahya) — Efendim, 

bâzı vilâyet merkezlerinde, Devlet hastanelerin
de röntgen cihazları ve röntgen mütehassısları 
vardır. Yine bu röntgen mütehassıslarının mua
yenehanelerinde röntgen cihazları vardır. Devlet 
hastanelerinde röntgen cihazları sık sık arıza yap
maktadır. Ve vatandaş daha ucuza yaptırbilece-
ği filmi daha pahalıya çektirmek mecburiyetinde 
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kalmaktadır. Buna mâni olmak için hastanede 
röntgen mütehassıslarına çektirdikleri filimlerde 
muayyen bir nisbette prim vermek suretiyle, mu
ayenehanelerinde ayrıca rötgen cihazları kullan
dırmalarına mâni olmak mümkün müdür? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMÎR (Devamla) — Ancak Full Ti
me sistemini tatbik ettiğimiz zaman (bu imkâna 
sahibolabileceğimizi arz etmek isterim. Hastane
deki makinalarm sık sık arıza yaptığı çok söyle
nen bir sözdür. Doğru olmamasını temenni et
mekten başka bir söyliyeceğim söz yoktur. Böy
le bir arıza olduğu zaman, Bakanlığın, arızanın 
olduğu yere teknisyen göndermek suretiyle, sür
atle arızanın giderilmesine çalışmaktan başka 
bir imkânı olmadığını takdir buyuracağınızı tah
min ediyorum. Saygılarımı ve teşekkürlerimi 
tekrarlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın önal sizin 95 nci madde 
ile ilgili olarak iddia ettiğiniz husus nedir? Ya
ni mütalâalarınız yanlış mı aksettirilmiştir. 

İHSAN ÖNAL (tçel) — Evet efendim; onu 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyurun. 
ÎHSAN ÖNAL (tçel) —Evvelâ huzurunuz

da, Sayın Sağlık Bakanının heni anlamış olma
sından dolayı, kendilerine teşekkür edeceğim. Bu 
mevzu benim çok hassas olduğum (bir mevzudur. 
Yazım izahlı olmadığı için ve çok acele okudu
ğum için belki yanlış anlaşılmıştır. Benim sos
yalizasyonun karşısında olmam şöyle dursun, 
partimin programında sosyalizasyon maddesini 
bendeniz yazdım ve hiçbir partinin programın
da sağlık işleri sosyalizasyonu yok iken bunu par
ti programına ithal eden (benim. Bu itibarla du
rumun yanlış anlaşılması ve efkârı umumiyeye 
yanlış aksetmesi beni çok üzecektir. Şimdi, kısa
ca niçin yanlış anlaşıldığını metni okuyarak izah 
edeceğim. 

Şimdi, nüfus başına millî geliri bizden az 
olan Seylân'da fert başına sağlık hizmeti mas
rafı 21 lira iken bizde sadece 9 liradır. Burada 
şunu arz etmek istiyorum. Seylân gibi bir mem
lekette 21 lira nüfus başına sağlık hizmeti mas
rafı verilirken, 9 lira ile Sayın Sağlık Sosyal 
Yardım Bakanının bu hizmetleri gerçekleştire
bilmesi mümkün değildir. Demek isterim ki, bu 
parayla bu yürütülemez. Sosyalizasyona gidiyo- ,. 
ruz, daha fazla tahsisat ayırmamız lâzımdır. Kı
sacası ben kendisine destek oluyorum. «Malî kud-
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| retimizi, bünye ve imkânlarımızı göz önüne ge

tirmeden masa başında, ingiltere ve îsveç vari 
I - dikkat buyurun efendim, ingiltere ve Isveç-

vari - bir sosyalizasyon hevesine düşmek - beni 
af buyursunlar - biraz kara sevdaya düşmeye 
benziyor» dedim. Yani bu parayla bu olamaz, 
imkânlar arıyalım.* Hele memleketteki dar im
kânları bilmiyenler ve mevcut imkânların da na
sıl heder edildiğini göremiyenlerin hu dâvaya 
masa başında çözüm yolu bulabileceklerine inan
mıyorum. Nitekim Sayın Bakan doktorların dı
şarı gitmelerinin önüne geçileceğini ve 'bunun im
kânlarının aranacağını ifade ettiler, ben de bu 
hususta kendilerine iştirak ediyorum. 

idarecilerimiz binleri aşan doktorlarımızın 
I neden buralara gittiklerinin üzerinde durmuyor

lar da, yeniden fakülteler açarak doktor yetiştir
meyi öngörüyorlar. Bugün hariçte bulunan sayı
da doktoru beş fakülte açsanız oniki senede ye
tiştiremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın önal vuzuh hâsıl olmuş
tur, cümlenizi bağlayın. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) — Evet efendim, 
bu şekilde, bendeniz sosyalizasyonun karşısında 
değil bilâkis bunun müdafii olan bir insanım. 
Bunun ancak büyük masraflar karşılığı ve iyi 
bir görüşle başarılabileceğini ileri sürdüm; şarta 
muallak bir iddia içinde bulundum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın ismail Ertan. 
İSMAİL ERTAN (Denizli) — Sayın Başkan 

muhterem milletvekilleri, ve değerli hakanlık 
mensupları; sağlık, genel olarak ferdin şahsi 
mutluluğunun, bir kaynağı olduğu kadar, top
lum hayatının onun ekonomik gücünün Devlet 
varlığının temel unsurlarından en önemlisidir. 

Ferdin ve toplum sağlığının korunması Dev
letin bellibaşlı ödevlerinden hirisidir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda sağlık hiz
metlerinde harcanacak paralar yetersiz olduğu 
için bütçe dışında gür menbalar bulmak zarureti 
aşikârdır. Sağlık hizmetlerinin görecek persone
lin sayı ve kalite bakımından yetersizliği de mey
dandadır. 

Sağlık hizmetlerinin ilk defa bir bakanlık teş
kilâtı içinde ele alınması 1 nci T. C. Hükümetin
de mümkün olmuştur. Bugüne kadar bu sahada-

J ki hizmetler, Devlet eli ve harcaması ile yürütü-
lobilmiştir. Şimdiye kadar modern hizmet anla-

I yışı değişen hükümetler ve bakanlıklardaki hâ-
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kim olan değişik idare ve anlayış zihniyeti sarf 
edilen gayretlerde gerekli verimliliği temin ede
memiştir. 

Bunun neticesi olarak da halk sağlığı şartla
rının ve hizmetlerinin seviyesi düşük kalmıştır. 
İlâveten bölgeler arasında da büyük farklar be
lirmiştir. 

Ayrıca bu hizmetlerin görülmesinde beraber 
çalışması gereken çeşitli kamu kuruluşları ara
sında da gerekli iş birliği mevcut değildir. 

Umumiyetle bulaşıcı hastalıklarla yapılan sa
vaştan memnuniyet verici sonuçlar alınmaktadır. 
Şurasını söylemek isterim ki, o da, bulaşıcı 
hastalıklarla uğraşan hekim ve yardımcılarına 
hayatları için tehlikeli olan bu mücadelelerinde 
kendilerine ve aile efradına bir garanti olarak 
tazminat verilmesi cihetine gidilmesi, sayıları 
çok az olan bu branşta çalışanlara şevk ve cesaret 
verecektir. Bu hususta Sayın Bakanın fikir ve 
düşüncelerini öğrenmek isterim. 

Sağlık kurumları 'hem sayı ve hem de hizmet 
vasıfları itibariyle b'ıv hayli eksiktir, sağlık 
lâboratuvarlarmın sayısı ise çok mahuduttur. 

Mevcut hasta yataklarımızın % 30 çeşitli se
beplerden dolayı kullanılmamakta ve kullanılan
lardan da tam olarak faydalanılmamaktadı ı*. Has
ta yatak sayısı geri kalmış memleketler normun
dan da düşüktür. 

Halk «ağlığı konusunda, Sağlık Bakanlığı dı
şında çelşıi'tilî kamu kuruluşları ımevcuidolmıaiklıa 
beraber ayrı idare, sistem ve anlayışları yüzün
den ahenksizlik ve verimsizliği artırmaktadır. 

Genel olarak Sağlık Bakanlığı kadrolarında 
% 30 civarında münhaller vardır, bu münhallor 
Dıoğu bölgelerinde % 45 i aşmalkadır. 

Bütün bunlara çare olarak, yeter sayı ve 
kalitede eleman yetiştirerek, köylere kadar ya
yılan sağlam bir halk teşkilâtı kurulması, çevre 
sağlık şartlarının düzeltilmesi, halkın sağlık 
eğitimi, bulaşıcı hastalıklarla daha tesirli bir 
şekilde savaşma, ana ve çocuk sağlığı, nüfus plân-
laiması, Ibesleımıe ve teidaıvi duru'miarınıın 'kuıruü-
mafeı ive iişlötilmıetsi ile sağlıik ve tesis maltoeimele-
lünin (depo, onarım, ve îbalkumı işlerinin yüMüitıül-
meısiylü mü'mlkündür. 

ıSağlılk hütiçeisinin ıgeçıen (yıllara naizaıran 
hizmet olarak üç esaslı fark taşıdığı 'görülmek
tedir. 

1. —• Yardımcı personel yetiştirilmesine da
ha büyük önem verilmiş olmasıdır. 
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2. — Taşıt konusuna gereken önemin veril

miş olması. 
Taşıt meselesine ait bâzı hususları arz etmek 

isterim. 
Hükümet tabipliklerine kaza dahilindeki tü-

berkülozluları zaman zaman yoklamaları vazifesi 
veriliyor, fakat ilâç verme yetkileri olmadığı için 
bu vazifenin neye yaradığını bilmeye imkân 
yoktuı. 

Hükümet tabibliklerine veya sağlık merkez
lerine bu mevzuda kullanılmak üzerce bir mik
tar ilâç tahsisi şarttır; aynı zamanda doktorla
ra da tıpkı ziraatçi ve veterinerlere tanınan 
imkânlar gibi vatandaş sağlığında kullanılmak 
üzere vasıta verilmesi lâzımdır. 

üç/üncü far-k da sağlık Ihiametlerini sosyalleş
tirme ve bilhassa kadro münhalleri en geniş 
olan mahrumiyet mıntıkalarında da bu boşlu
ğu diolıdunm'aya imikân ıverecelk ımulkavelelli hekim 
kullanma imkânını getirmesidir. 

Hekimliği tam mesaili hekim haline getirir
ken aşağıda arz edeceğim çok önemli hususları 
gözden uzak tutmamak icalbeder. 

Onlar da şunlardır : 
1. — Asgari tazminat hududu; en yüksek 

baremin % 60 civarında olmalıdır. 
ı2. — tstteyen delkim işlerini tasfiye için çok 

'kusa Ibir intakla! siüresi ıtanıımalıdır. Devlet Per
sonel DaiTOsİTiden ifade edildiğine göre reisimi 
sektörde ek görev almamak şartiylo mesai saat
leri dışında se^beslt çalışmalarına ilişilımeımelk-
ıtediıv 

(3. — Hekimler tarafından, lâJbıarattuıvar ve 
makin a için yapılan yatırımların aynen ıdevra-
lınımaisa lâzımdır. 

4. —• Mahrumiyet iböigeleri tâyin eldilımelli-
diı\ 

Mahrumiyet bölgelerinde kademeli olarak 
belirli tazminat verilmesi şarttır. 

5. —• Tazminat döner sermayeye bağlı 
olmamalıdır. 

6. — Asistanlar hariç tutulmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlı sağlık kal
kınmasının bellibaşlı dayanaklarından biri olan 
vatandaşın, yarıdan hayli fazlasının okuma ve 
yazmadan ve iptidai sağlık bilgilerinden mahrum 
bulunduğu bir gerçektir. Okuma ve yazmayı 
Ibilme zamanını beklemeden vatandaşa muıhtac-
olduğu sağlık bilgisinin süratle verilmesi hu-
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susu maalesef bu yıl bütçesinde de çok önemsiz 
bir yer almış bulunmaktadır Vatandaşın asgari 
isağlıik ölç.üisü'nüi Ibiıkmş otaaismiın faıydalsıız ötiçü-
sü olacaktır. 

MuJhtenem arlkadaşlıar, Salılk ve efeonlofmiilk 
santiarın genci olduğu TürMy'e'mizde relhaiMllItaJS-
yon hizmetlerinden tutunuz da; süt çocuğundan 
yaşlı- vatandaşlara kadar Devletin sosyal yar
dımı. elini devamlı surette uzatacağı geniş bir 
hizmet sahası vardır. 

Geniş ve tatminkâr izahlariyle bizlere ümit 
'bahşeden değerli meslektaşım ve camiasına mu
vaffakiyetler temenni ederken, çok fakir olan 
ıSağbk Bütçesinin sağlı'k dâvalmıizidla başlardı öo-
muıçlar veranös'i dileği ite yülkise'k Iheıyeıtinâızı 
saygı ile selâmlarım. (Akışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sağlık Bakanlığı bütçesinde grupları adına 

ve Milletvekilleri konuşmuştur. Bütçenin prog
ramını tatbik edebilmek için konuşmaların ye
terliğini teklif ederim. 

Tokat 
Reşit önder 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı ıbütçesinin tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM 
BAKANLIĞI BÜTOES1 

25. 2 . 1964 O : 3 
B. Lira 

15.000 Kurum giderleri 153 401 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatının harcamaları 

23.000 Malkiım, IteicMızaJt ^e ita§rt alım
ları ve onarımları 17 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 044 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 17 645 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1964 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerindeki görüş

meler bitmiştir. Maddelere geçilmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
3 872 225 lira, yatırım harcamaları için 6 004 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 893 602 lira ki, toplam olarak 10 769 827 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 ' 
BAŞKAN — Kaıbu'l edenteır... | 
Etmiyenler... Kabul edidmişıtir. | 

12.000 Personel giderleri 317 782 727 j 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

13.000 Yönetim giderleri 6 810 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... i 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

14,000 Hizmet giderleri 23 899 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... j 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK UMUM 

MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 2 940 724 
BASK AK — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 460 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 170 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

196 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul ediHmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 588 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediimiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 770 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 264 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 18 402 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

25 . 2 . 1964 0:3) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edilmiş olan 

bölümlerle beraber oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 10 769 827 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - Cetveli 

B. Lira 
6 020 000 53.000 Diğer Devlet gelirleri 

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

62.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri 41 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 4 683 659 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-

2 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(tkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edilmiş olan bö
lümlerle beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1964 yılında ,elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli celtveHde g'öMenüLmiiştıir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre hizmet
lileri bağlı, (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün: Kuruluşu hakkındaki 
13 .5 .1940 tarifti ve 3820 sayılı Kanuna bağlı 
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(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle Ihirlikte oy-' 
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertilbinde karşılığı 
Ibulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip-
derinden bu maddeye, 

ib) 1928 - 1962 (bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü (madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde Ibuluan .borçlar, 1964 
yılı bütçesinin, ilgili hizmet maddeleri veya 
(Aylık, ücretler kesimleri Ihaıriç) (A / l ) , fA/2) 
ve (A/3) cetvellerine daJh.il ödeneklerden (Gaçen 
yıllar (borçları1) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve (büyük onarım 
.giderleri) bölümüne dâihil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
(bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

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

Tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular 
sıralarda dolaşjtırılacaktır. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının /bütçesi mamleketimize ve mil
letimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 

25 . 2 . İ964 O : d 
B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ : 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu ba§kanhkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591, C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 598, C. Senatosu S. Sa
yısı : 346) (1) 

" BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde ilk söz Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına Sayın Nafiz Giray'mdır; buyurun 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAFİZ GİRAY 
(Bitlis) —• Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1964 yılı 
Bütçesi ve Bakanlık faaliyetleri üzerinde Y. T. P. 
nin görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Bakanlık faaliyetlerini gümrükler ve tekel 
olmak üzere iki konuda mütalâa etmek icabeder. 

Gümrükler : 
Milletlerarası ticari ve turistik münasebetle

rin inkişafı, gümrük anlayışı ve gümrüklerdeki 
tatbikatta büyük istihaleleri gerektirmiştir. Ba
kanlığın bu gelişmeye ayak uydurabildiğini id
dia etmek kolay değildir. 

Senelerdir bu kürsüden ifade edilmekte olan 
mevzuat kifayetsizliği, sıkıcı formalite güçlük
leri, tarifelerdeki vuzuhsuzluklar ve tatbikat 
aksaklıklarını bugün dahi aynı kuvvette, hattâ 
aynı cümlelerle tekrar etmek mevkiindeyiz. Ba
kanlık dahi bu tenkidleri haklı bulduğu ve ak
saklıkların giderileceğini vadettiği halde mese
leleri temelinden halledebilmiş değildir. 

îyi mevzuat dahi, yetiştirilememiş elemanlar 
elinde kötü tatbikata müncer olabilmektedir. 
Kaldı ki mevzuatın ıslahı da bu güne kadar 
mümkün olamamıştır. 

Umumî olaırak gümrüklerin, kapı bekçil'iği 
ve bir zapturapt müessesesi hüviyetinden gittik
çe ayrılarak ticarî, iktisadî ve sosyal gelişmele
rin bir muhassalası hüviyetini iktisabettiği ve 
gelişmelere cevap verecek bir çalışma düzenini 
zaruri kıldığı aşikârdır. Bu çalışma düzenine 

(1) 598 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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girebilmenin yolu ise her şeyden evvel kaliteli 
personel ve kâmil mevzuat meselesidir. 

Millî sanayii himaye, turizmi teşvik, turistik 
ve insani münasebetleri dünya görüşüne uygun 
istikamette tanzim edecek bir gümrükler mevzu
atına ve bu mevzuatı üstün seviyede tatbik ede
bilecek personele olan ihtiyaç Bakanlığın ciddî 
ve büyük gayretini beklemektedir. 

Yeni gümrük mevzuatının hazırlandığı ve 
aksaklıkları geniş ölçüde bertaraf edeceği ifade 
buyu rul makta ise de, mevcut personelle tatbi
kattaki aksaklıkların düzelebileceğini hemen ka
bul etmek kolay değildir. 

Bilhassa vatandaşla, tüccarla ve en mühimi 
turistle yakın münasebette bulunan iç hizmet
lerdeki personelin gerek yetişme şart ve imkân
ları gerek hizmet kapasiteleri bakımından ve 
hattâ hizmet anlayışları bakımından istenen ça
lışma düzenine girebilmeleri güçtür. Teşkilât 
Kanunu ile sağlanacak imkânlarla bu hizmetlere 
iyi yetiştirilmiş, hattâ lisan bilir elemanlar geti
rilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Gümrük tarife ve pozisyonlarının iltibaslara, 
şalhsi takdirlerle değişik tatbikata mahal bırak-, 
mıyacak tarzda vazıh hale getirilmeleri, üzerinde 
önemle durulması lâzımgelen bir husustur. 

- Brüksel Nomanklatörü üzerinde Odalar Birliği 
ve özel sektörün de taleplerini, görüşmelerini de -
ğerlendirerek vuzuha kavuşturulması büyük 
faydalar Bağlıyacaktır. Senelerdir üzerinde ça
lışılan izahnamenin bitirilip vatandaşın istifade
sine arzı daha fazla geciktirilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, gümrükle ilgili ol
ması bakımından Amerikan eşya pazarları üze
rinde de durmak istiyorum. 

Kullanılmış eşya adı altında veya temin edil
miş vesikaların gölgesinde büyük ölçüde yeni 
giyim eşyası, ev eşyası, güzellik müstahzarları, 
pazarlarda, mağazalarda alenen satılmaktadır. 

Kaçakçılığı önliyeceğiz diye, memleket kal
kınmasında büyük yeri olan turistin bir bavulu
nu ya da bir paketini onu bezdirecek tarzda ara
makla, formalite barikatlarında gına getirmekle 
bu durumun nasıl telif edileceğini kestirmek güç
tür. Şayet bu pazarlar birer vakıa olarak devam 
edecekse, bavulunda ancak bu kabîl eşya bulu
nabilecek turisti aranmadan ve güçlüklerden 
kurtarmakta sadece fayda olacaktır. Ciddî bir 
ihbar olmadıkça turistlerin aranmasından ve for-

25 . 2 . 1964 O : 3 
maliteye mütaallik tazyik edici kayıtlardan vaz
geçilmesinde turizm teşvik yönünden fayda 
bulunacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tekel Umum Müdürlüğünün faaliyet mevzu

larını hulasaten arz edeceğim. 

Tütün : 
İhracatımızın, dol ay isiyle döviz gelirimizin 

büyük kısmını teşkil eden tütün mahsulü üzerin
de Tekel idarecilerinin fonksiyonu sadece ticari 
mahiyette kalmaktadır. Tütün mubayaasında pi
yasa tanzim ve onbinlerce ekici ve işçi ailesi
nin hakkı olan emeğinin değerlendirilmesini te
min eden fiyat politikasında idarenin iyi bir hiz
met ifa eylediği inkâr edilemez. 

Ne var ki, tütün mevzuunda beklenen hiz
met yalnız bu değildir. Yüksek kalitede, tütün 
yetiştirilmesi, bunun için de ekiciye tarladan 
itibaren yardımcı olunması gerekmektedir. 
Çok mühim telâkki ettiğimiz bu safhada Te
kel İdaresi pasif kalmakta, diğer teşekküllerle 
vazife tedahülleri, hizmeti yekdiğerinden bek
leme temayülleri ortaya çıkmaktadır. Aynı du
rum çay mahsulü için de mevcuttur. 

Ekim sahalarına sulama işi Devlet Su İşle
ri veya Toprak su, yol mevzuu Bayındırlık Ba
kanlığı, ekim ve bilhassa mücadele işleri Ziraat 
Vekâletinin hizmet sahasına girmekte, Tekel 
Umum Müdürlüğü tütün ve çay mahsulünün 
zirai problemleri ile andirekt ilgilenebilmekte, 
bu yüzden de ekiciye gereği kadar faydalı ola
mamaktadır. 

Nitekim Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
1963 tütün mahsulü mavi küften geniş ölçüde 
zarar görmüştür. Mücadele, zamanında ve ye
teri miktarda yapılmamıştır. Ekicinin büyük 
çoğunluğu hâlâ ilaçlamanın hastalığa sebeboldu-
ğu zehabını taşımaktadır. Bizzat şahidolmuşum-
dur. 

Teşkilât olarak evvelâ vatandaşı mücadele 
ve ilaçlamanın zaruret ve faydasına inandır
mak gerekmektedir. İcabederse tekel eksperleri 
ve ziraat teknisyenlerinin koordine çalışmala
rında temin suretiyle numune tarlalar seçip 
bunlar üzerinde deneme yapmak, müspet netice
sini müşahhas şekilde ekiciye göstirmek ve 
inandırmak lâzımdır. 

Bu da göstermektedir ki, sadece mahsul mu
bayaası millî ekonomiye kemaliyle hizmete kâfi 
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değildir. Ziraat, Enerji, Bayındırlık ve hattâ 
Ticaret bakanlıklariyle ciddî bir koordinasyona 
ve müşterek programlar tesbitinc ihtiyaç var
dır. Umum müdürlüğün bu hususa dikkatini çek
meyi faydalı bulmaktayız. Edinebildiğimiz ma
lûmata göre 1962 mahsulünden idare elinde 7 
milyon, tüccar elinde ise 27 milyon kilo tütün 
stoku vardır. 1963 mahsulü 140 milyon kilo 
tahmin edildiğine, yıllık istihlâk 42 milyon ki
lo olduğuna göre 1964 yılı içinde ihracı zaruri 
bulunan miktar 132 milyon kiloya baliğ olmak
tadır. Yıllık satışımız, 1962 yılı hariç, vasati 
50 - 60 milyon kilo olduğu nazara alınınca 1964 
yılında bir ihracaat güçlüğü ile karşılaşılacağı 
endişesi ortaya çıkmaktadır. Tahminler istikâ
metinde 70 milyon kilo stok devrederse döviz 
imkânından mahrumiyet yanında idarenin Ha
zineye ödediği hissede azalma olacak, yani büt
çe açığı bir miktar daha artmış olacaktır. Ba
kanlığın bu husustaki görüşü ve tedbiri nedir? 
Tekelin iştigal mevzuu olan kahvenin istihlâk 
ve ithal rakamları üzerinde de durmak istiyo
rum. Tesbit edilebilen miktarı ile dahi satışlar 
ithalâttan senede 100 - 200 bin kilo civarında 
fazladır. Satışı tesbit edilmiyen miktarın ilâ
vesi halinde fazlalık bir hayli daha kabarık ol
maktadır. 

1960 ta 73 000 kilo 
1961 de 314 000 kilo 
1S'62 de 20 000 kilo 
1963 te takriben 150 000 kilo 

satış, ithalâttan fazla gözükmektedir. 

Kahve istihsalimiz bulunmadığına göre bu 
durum kahve kaçakçılığının bir nevi tescili sa
yılmak iktiza eder. 

Bakanlığın düşünce ve tedbirini öğrenmek is
teriz. 

Son yıllarda gittikçe inkişaf eden çay zira-
ati ve çay sanayiinin durumu son yapılan fab
rikalarla ümit verici safhaya girmiş bulunmak
tadır. 

Ancak imalâttan sonraki ambarlama işleri
nin feci olduğu bölgeyi yakinen Ibilen sayın 
milletvekili arkadaşımız tarafından beyan edil
mektedir. Islah olunacağını ümidetmek isteriz. 

Plânlama yaş çay yaprağı fiyatlarında in
dirim yapılmasını derpiş etmiş olmasına rağ
men, müstahsil bugünkü fiyattan bile pek mem
nun değildir. Çay ziraatinde alınacak tedbirler-
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le kalite ve verimin yükseltilmesi sağlanarak bu 
durum telif edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tekel mamullerinin kalite ve ambalaj bo

zukluğu o kadar çok dile getirilmiş, ıslâhı cihe
tine gidileceği o kadar çok vadedikniş buna 
rağmen kötü kalite ve ambalajdaki mamulleri 
her gün istihlâke mecbur bırakılmışız ki, artık 
bunları tekrarda fayda görmüyoruz. 

Tekel mamullerinin ihracı imkânları ciddî 
olarak ele alınmalıdır. Kanaatimizce ihraç im
kânlarının bulunabilmesi her şeyden evvel ge
niş reklâma ve kuvvetli distribütörler teminine 
bağlıdır. Oysa ki, genel müdürlüğün bu yolda
ki çalışması yok denecek kadar azdır. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde büronun 
çelik kasalarında, şarabın fıçı yerine tankerle 
nakil suretiyle ihraçedilmesinin ve sigara ihra
cı hususunun ise talepkâr memleketlerde te
sisler vücuda getirilmek suretiyle realize olu
nabileceği beyan buyurulmuş ve etütler yaptı
rılacağı ifade olunmuş idi. Bu yöndeki çalış
ma ve etütler ne safhadadır, müspet sonuçlar 
alınabilecek midir, bilmiyoruz. Sayın Bakan, kı
sa da olsa bilgi verebilirlerse memnun oluruz. 

'Muhterem arkadaşlarım. 
Bakanlığın hizmet fonksiyonları üzerinde 

umumi (hatlariyle gömüşlerimiz böylece ifade
den sonra 1964 yılı bütçesinin 5 Yıllık Kalkın
ma Plân muvacehesindeki durumunu kısaca 
tesbit ve tâyinde zaruret görmekteyiz, 

1. Plânda çay mevzuunu müstakil ve muh
tar bir uımuım müdürlük halinde idaresi esas 
olarak kabul olunduğu ıhalde Bakanlık bu 
mevzuda lıeoıüz olumlu bir gayretin içine gire
memiştir. 

2. Gümrük v'e Tekel Bakanlığının 1'963 yı
lı bütçe tatbikatı tahakkuk etmemiştir. 9'5 mil
yon liralık yatırım programının 10 aylık tatbi
katı sadece 32 185 764 liradır. Yıl sonuna 
kadar iyimser bir tahminle fou rakamın 
'55 500 000 liraya varabileceği hesaplanmıştır. 
Bu duruma göre Bakanlık yatırım bütçesini 
ancak % 58,4 ııi&'betinde realize edebilmiştir. 
Bunun muvaffak 'bir icraat olduğunu kabul 
etmek güçtür. 

3. 5 Yllık Plânda Bakanlığı ilgilendiren 
1964 yatırımları ve buna mukabil 1964 Ibiütçesi-
ne mevzu tahsisatın mukayeseli durumu şöy
ledir. 
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İçki sanayii için tesbilt olunan 37 860 000 

liraya mukabil 'bütçeye konulan talhsisat 
15 045 000 lira ınoksaniyle 22 805 000 lira. 

Tütün sanayiinde 92 400 000 liraya muka
bil 43 309 000 lira noksaniyle 49 091 000 lira. 

Çay sanayiinde 49 400 000 liraya mukabil 
16 014 000 lira noksaniyle 33 386 000 liradır. 

Bu duruma göre plânın icabettirdiği İI964 
yılı yatırıma programı % 41,4 noksaniyDe an
cak % 5'8;6 -miktarında bütçeye inikas ettirile-
bilımişifcir, 19'64 tatbikatının ne blçüde realize 
edilebileceğini şimdiden söylemek mümkün ola
mamakla beraber 1903 tatbikatı emsal alınır 
ise Bakanlık plânın kendisine 1964 yılı için 
tahmil ettiği yatırım (vazifesini ancak % 33,6 
nisbetinde realize edebilecektir. Hal böyle olun
ca Bakanlığın yatırım görevini, Yüksek Mec
lisimizce kabul buyurulan 5 Yıllık Plânım der
piş ettiği seviyede yerine getiremediği sara
haten ortaya çıkmaktadır. 

Bu derece büyük fark, plânın samimiyetle 
tatbiki prensip ve fikri ile kabili telif olmadı
ğı gibi plâna olan itimadı da zedelemektedir. 

Y. T. P. 'Meclis G-rupu olarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 1964 yatırım bütçesi ve 1903 
yatınım tatbikatını kifayetsiz bulduğumuzu 
-ifade mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım : 
tyi bir 'hizmet düzenine girmenin ilk şartı 

-olarak kabul ettiğimiz Teşkilât 've Gümrük ka
nunlarının biran eivfvel Yüksek Melclise sevkı ve 
hizmet anlayışı ileri seviyede üstün vasıflı ve 
kaliteli personel yetiştirilmesi tedbirlerinin cid
dî olarak alınması zaruretine bir kere daha 
işaret ederken 1964 yılı Gümrük ve Tekel büt
çesinin Aziz Milletimize ve Sayın Bakanlık 
mensuplarına uğurlu 'olmasını diler Y. T. P. 
Meclis Grupu adına 'hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Millet Meclisi Grupu 
adına Sayın İsmet Kapısız. (Yok sesleri) 

A. P . Meclis Grupu adına Sayın İbralhim 
Ab ak. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ABAK 
(İstanbul) — Sayın Başkan, ımuihterem arka
daşlar ; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1'964 yılı büt'çjesi 
üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz edece
ğim. 
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Geçen yıl bütçe tenkidimizde, Devletimi

zin sınai, iktisadi ve sosyal sahalardaki poli
tikasını takibeden millî ekonomiyi her bakım
dan 'geliştirmeyi (hedef tutan bir gümrük ve te
kel politiksmı Hükümetin tâyin ve tesbit etme
sinde fayda ve zaruret 'görmekte olduğuımuzu 
izalha çalışmıştık. 

Devlet bütçesine yılda 4,5 milyar lira ıgelir 
temin eden, buna karşılık zaruri cari masraf
lar dışında, hemen Ihemen ıhiç yatırım yıapıl-
mıyan bu Bakanlığa Hükümetçe, sadece -gelir 
temin vasıtası gözü ile bakılması Hükümetin 
Devletçi politikasının müşalhhas bir misalidir. 

Plânlama Teşkilâtı ve ba'kanlıklararası ko-
ordone bir çalışma temin edilememiş olmasın
dan, Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve yıllık icra 
programlarında gümrük ve tekel politikası ıge-
reken önemle (ele alınmamış, üstelik plân ve 
programların yapılmasını öngördüğü, işler de 
Bakanlıkça yerine ıgetirilemıemiştir. Bu fikri
mizi Ihaklı (gösteren mâruzâtımıza 'geçmeden 
evvel mülhim telâkki ettiğimiz birkaç Ihususa 
'temas etmek isteriz. 

Gümrük işlemleri, turizmi teşvik, tütün, 
çay ve içki istihsal, istihlâk ve iftiracı ıgilbi ko
nularla iştigal eden bu Bakanlık, 1935 yılında 
çıkarılmış kanunlarla idare edilmekte, bu se
beple Gümrük ve Tekel İdarelerinin günün 
icap ve ihtiyaçlarına uyabilecek mevzuat, per
sonel, döner sermaye gibi imkânlara biran 
önce kavuşturulması gerekmektedir. Aksi hal
de bu Bakanlık görevlerinin ifasında eskimiş 
bir zilhniyetin mümiessili 'olarak kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
1955 - 1958 yıllarında yapılması düşünülen 

Yozgat Bira Fabrikasının, 'o zamanki Tekel 
Umum Müdürü bir zat tarafından yaptırılan 
etüdünde, gayriiktisadi ve plânsız olduğu ra
poru verdirilmiş ve Hükümet ile umum müdür 
arasındaki bu anlaşmazlık umum müdürün is
tifası ile neticelenmişti. O zamanki Hükümet, 
verilen rapora ıgöre imulhalefetin ağır ithamına 
mâruz kalmış ve bu yatırımdan vazgeçmiştir. 
İşte dünün ımulhalefeti ve bugünün iktidarı 
ö. H. P. si tarafından Yozigat Bira Fabrikası
nın, beş yıllık kalkınma plânında yapılması 
öngörülen işler meyanında derpiş edilmiş ve 
1963 yılı bütçesine beş ımilyon lira talhsisat 
konmuştur. Adalet Partisi Grupu olarak (bu 
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fabrikanın bir an evvel inşa ve ikmalini mem
leketin yüksek menfaatleri bakımımdan destek
lemekteyiz. Ancak, yukarda da. arz ettiğim 
veçhile, Plânlama Teşkilâtının masabaşı ka
rarları, ''Hakanlığın bilgiye ve ihtisasa (müste
nit yeni etüt ve proje teki itlerin in kail m lime 
medar olamadığı .cihetle, .1963 yılı bütçesine 
konulmuş bulunan '5 ımilyon lira şart edileme
miştir. Sayın Bakan bu (mevzuda (Karma Büt
çe Komisyonunda «son .söz Pl ani almanındır», 
diyerek Hükümetin ne kadar kuvvetli olduğu
nu ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri : 
Tarife tatbikatı ve gümrük kıymetinin tâ

yin ve tesbitinde mükellefle ive memura ışık 
tutacak ve taJhaddüs eden ihtilâfları asigariye 
indirecek tolan tarife izahnamesi, repertuvar 
ve kıymet senlimin !96'3 yılı içinde ikmal edi
lerek alâkalıların istifadesine <veriHeıceği vadedil-
mişti. Halbuki, teşkilâtın eserler üzerindeki 
çalışana bizi ile siyasi şahsiyet 'olan 'Bakanın 
beyanı arasındaki tenakuz üzüntümüzü ımu-
eibolmaktadır. Çünkü, tarife izahnamesi 99 fa
sıldan ibaret olup 1955 yılından, yani spesifik 
sistemden advalorem sisteme geçişten beri 
üzerinde çalışılmakta ve bugüne kadar *9 yılda 
45 faslın bitirilmiş olduğu, diğer 44 faslının 
da plânlı kalkınma hızı ile on yıl sonra bitiri
leceği. tahmin olunmaktadır. 

1918 sayılı 'Kaçakçılığın men ve takibine 
dair Kanunun bugünkü şartlara uyigun olma
dığı ve tatbik kabiliyeti kalmadığı, (geçen yıl 
bütçe müzakerelerinde Sayın (Bakan 'tarafın
dan da kabul edildiği ve 3 - 5 aya kadar Yüce 
Meclise yeni bir kanun teklifinin sevk edilece
ğini beyan ötmelerine rağmen, bugüne kadar 
sevindirici bir 'habere kavuş amamıanm üzünttü-
sü içindeyiz. 

Gümrük, ambar, antrepo ve sundurmala
rında muhtelif sebeplerden dolayı çekilmiyen 
115 milyon lira değerinde eşya mevcuttur. Bu 
hal ne vatandaşa ne de 'Devlete bir fayda sağ
lamamaktadır. Hakikat şudur ki, bahis konu
su hal millî ekonomiyi tahrip, Devleti ve 'va
tandaşı ızrar etmektedir. Bu vaziyete ten kısa 
zamanda çare bulunması zaruridir. Bu itibar
la, bundan sonraki takiplerimize esas lolmak 
üzere, 'Sayın Bakanın hangi çareleri düşün
mekte olduğunu öğrenmek istiyor ve millî ser

vetin ziyanına meydan 'verilmemesini temenni 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, teşkilât ımeselesine 
de 1emas etmeden gcçmiyeceğiz. Gümrük ve mu
hafaza hızım etleri günden /güne artmakta, 'mil
letlerarası teşekküllerle olan münasebet, temas 
ve müşterek çalışmalarda lisan bilir kalifiye 
elemana, ihtiyaç duyulmaktadır., Bu ihtiyaca 
•mukabil, tatmin edilememek sebebiyle yetiş
miş elemanların çoğu ya istifa etmektle veya 
başka dairelere nakletmektedirler. Meselâ, 
kendi teşkilât bünyesi içinde 'hizmetlerini sağ
lamak amacı ile yüksek okul talebesine burs 
verilmiş 130 un üzerinde bulunan mezunlardan 
ancak 15 - 20 si idarede kalmış, diğerleri is
tikballerini başka dairelerde ıgöreıiek ayrılmış
lardır. Geçen yıl gümrük müdürlükleriyle ida
re amirliklerinin mühim bir kısmına 'müdür ve 
âmir bulunamadığından bahsetmiştik, durum 
bu yıl da aynıdır. Gümrük kapılarında vazifeli 
bulunan muayene ve tahakkuk memurlarının 
lisan bilgileri yok gibidir. Yurdumuza gelen 
ve giden yabancılarla ilk ve son (teması yapan 
gümrük personelidir. Bu personelin dirayet
li, nazik, güler yüzlü, vazifeşinas ve lisan bi
lir kimseler olması müspet propagandaya fumil 
olur, turizmi teşvik bakımından tesir icra 
eder. Artık abus çehreli Devlet zihniyetine 
gümrüklerde son verilmelidir. Bu cümleden 
olarak, dirayet ve liyakatla hizmetleri sepket-
miş muayene memurlarının uzman, uzman şef
lerin de başuzman 'olması şayanı temlennidir. 
Yeni Gümrük Vergi zamları mevzuuna gelince: 

Muhterem arkadaşlar, 1964 yılı icra plâ
nı programında (uygulanmakta olan Gümrük 
Vergisi oranlarında tutarsızlıklar olduğu ıgibi 
'birçok oranların düşük olduğu bir gerçektir.) 
denilmektedir. Maliye Bakanlığı işte bu lâzi-
meyi yerine (getirmek ve dolayısiyle bütçe açı
ğını kapamak maksadiyle diğer vergiler me-
yanında 'Gümrük vergilerine de 200 milyon li
ra, zaım yapılmak tasavvurunda bulunduğunu 
açıklamıştır. Halbuki, öteden beri Gümrük 
vergilerinin had veya ııisbetleri tâyin edilir
ken, memlektin iktisadi, ticari, sanayi ve kül
türel sahalardaki ehemmiyetine binaen işi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında kurulan Ba-
kanlıklararası bir komisyon ariz ve amik ince
lemiş, Devlet işletmeleri temsilcileriyle tica
ret ve sanayi odaları vasıtasiyle meslek grup-
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İarının da mütalâaları alınmıştır. Bu (bakım
dan ıımıımi mahiyette yapılacak bir zam kal
kınmamız için lüzumlu ve zaruri malzemeye te
sir edeceğinden, hem memlekette özel sektör 
yatırımları azalacak, yabancı sermaye yatının 
yapmıyacak ve >heım de millî (bünyede pahalılı-
ğm artmasına sebolacaktır. Bu durum ımillî 
ekonomimize, vatandaş sağlığına, milletlerara
sı münasebet ve 'bağlarımıza, ayrıca okunan 
Hükümet programıma aykırı düşmektedir. Bü
tün bu 'hakikatler karşısında zam igerçeğmi 
ortaya koymak için, Maliye Bakanlığı ve Plân
lama Teşkilâtının, (bizim Gümrük vergilerimi
zin uımıımi joranı nedir Batı devletleri Gümrük 
vergileri oranları nedir? Bunları 'bilmesi ve 
mukayeseler yapması gerekmektedir kanaatin
deyiz. Kaldı ki, Batı devletleri Gümrük vergi
lerinin umumi vasati nispetleri, en yükseği yüz
de 30 un üstüne çıkmazken, 'bizim Gümrük ver
gilerimizin uınıuımi vasati nishelti, (İstihsal, 
Belediye, Rıhtım, Damga ve sair vergi ve re
simler 'hariç) yüzde ellinin üstündedir. Bu ha
le göre, yeni zamlarla ımer'i Gümrük Tarife 
Kanunumuz vergi hadlerinin, sanayiimizi ye
teri kadar himaye edemiyeceği yahancı ser
mayeyi teşvik edemiyeceği dolayısiyle de kal
kınma hızımızı kısıtlıyacağı 'bir hakikattir. Sa
yın 'Maliye Bakanının orana tesir ettiğinden 
(bahsettiği muafiyetler, Gümrük 'Tarife Kanu
nu dışında memleketin ekonomik şartları na
zara alınarak hususi kanunlara istinadeden 
muafiyetlerdir. Bugün (bunlar vergi şümulüne 
alınsa dahi, kısa -bir zaman sonra vergi şümu
lünden zarurete 'mehni çıkarılırlar, i thal talie-
hinin artışını da vergi oranının düşüklüğüne 
ıbağlıaımamak gerekir. Yerli sanayi kurulma ve 
işlemesinde zaruri maddelerini elhet taleheder. 
Bundan tahiî bir şey düşünülemez. 

Muhterem imilletivekilleri : 
Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal sahasına 

giren hususlar hakkındaki giörüş ve temennile
rimizi de kısaca ifade eitım'ek isteriz. 

Tekel Genel Müdürlüğü, müstahsil, tüccar, 
imalâtçı, işçi ve müstehlik iol>mak üzere 'büyük 
bir vatandaş kütlesini ilgilendiren hir faaliyet 
sahasını kapsadığı yüksek malûmlarıdır. Hü
kümetin, Gümrük vergilerinde -olduğu .gilbi 'ba
zı tekel maddeleri üzerinde de ayrıca yüzde 60 
nishete rvaran 'bir zamma •gitmek istediği istih-
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bar 'olunmaktadır. Millî hünyeye 'büyük tesiri 
olan Ibu zamların da müspet netice vermiyece-
ğini ve bütçede gösterilen muhammen varidatı 
dahi sağlamıyacağmı misalleri ile arz ve izaha 
çalışacağız. 

İhraç maddelerimizin Ibaşında ve en mü
him döviz kaynağımız türündür. Dünya piya
salarında şöhret ve ehemimiyetini kyabetmek 
tehlikesi ile karşı karşıya olan tütünlerimizin 
ıslahı payında âzami gayret ve mesai sarf et
memiz iktiza etmektedir. Bu maksatla kurul
muş hulunan, Maltepe 'Tütün Enstitüsü çalış-
malariyle hu gayeyi tahakkuk ettirecek vasıf
tan uzak olduğu, bugüne kadar yaptığı kifa
yetsiz faaliyetlerle şahit olmuştur. Vazifesi 
tütün, tohumlarını standardize ve ıslah iolan hu 
'müessese üzerinde Tarım Bakanlığı ile koordi-
ne ıbir çalışmaya gidilmesi ve hattâ lüzum 'gö
rülürse Ibu müessesenin Tarım Bakanlığına dev
ri gayenin tahakkuku (bakımından (muvafık 
olur kanaatindeyiz. Ayrıca, nıüstahsıla âzami 
ımıüzalheret 'göstererek vasıflı tütün yetiştirme
lerine imkân verecek yardımların yapılması ve 
aynı zamanda fiyat istikrarını temin sadedin
de gerekli tedbirlerin 'zamanında alınması mil
lî ekonomimiz için hayatî ehemmiyet taşımak
tadır. Bu itibarla, satış esnasında müstahsıl-
dan kesilen ve miktarı yüz milyonun üzerinde 
hulunan para ile ımalî bir müessesenin kurul
ması zamanı gelmiştir. Bu husus Hükümetçe 
de kahul edilmiş 'bulunmasına rağmen (bugüne 
kadar müspet 'bir neticeye hağlanamamasmı 
üzüntü ile karşılıyoruz. Müstahsili sıkan diğer 
bir mevzu da tütün piyasasının ıgeç açılması
dır. Hiçibir mahsul ekiminden itibaren 14 ay 
gibi uzun bir zaman piyasaya arz edilmez ve 
ekicisini malî tazyıka duçar etmez. Geçen yıl 
tütün rekoltesinin 70 - 90 milyon kilo arasında 
olmasına ve kalitenin de yüksek 'bulunmasına 
rağmen fiyatlardaki ayarsızlık ve kararsızlık 
itibariyle hu miktarın ancak 30 - 35 milyon ki
losu ihra.cedilehilmiş ve geri kalan halen tüccar 
elinde durmaktadır. Dış piyasalarda Yunan, 
Bulgar, Yugoslav ve Rodezya tütünlerinin her 
sene kalite ve fiyat itilbariyle durumlarının ne 
okluğunun yakînen takUbodilmcsi ve tütünleri
mizin bunlarla rekahetini sağlıyahilecek şart
ların hazırlanması iliği hakanlıkların vaktinde 
alacakları tedbirlerle mümkündür. Dâhilde 
istihlâk edilen tütünlerimize gelince : 
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1964 'bütçesinde mamul tüttün istihlâk 'inik-' 

tarınm artacağı ve 41 miyon kiloyu ibulaea.ğı 
talhmin edilmiştir. 196(2 satış miktarı 34 'milyon 
kilodur. 1963 satış miktarı ise 32 milyon kiloyu 
ancak bu I m ustur. Bu düşüş 1963 yılında fiyatlara 
yapılan zamlardan ımütevcllittir. îstühlâk 41 mil
yon-kiloyu hulmıyacak ve satış kârları da una-
liyetlerde husule gelen artışlar sebebiyle tah
min edilen miktarın çok dûnunda kalacaktır. 
Kaldı ki, ,bu ımaddellere derpiş oluna.n yüzde 
60 nispetine 'varan yeni zam tatibik edildiği 
takdirde satış kârları yükselmiyccek, ıbilâ'kis 
düşecek huna mukaibil kaçak miktarını artıra
caktır. 

Tekel U-muım. Müdürlüğünün kısır ve der
beder iktisadi politikası yüzünden, tütün im allı -
sulu yani sıra kıymetlendirilmesi gereken tü
tün tohumu ve tütün sapları 'heder olup git
mektedir. Yılda en az tütün maihsulü miktarı 
elde edilen tütün saplarının Batı devletlerinde 
olduğu gibi sellülö'Z sanayiinde kullanılması 
ve yine tütün tolhumlarmm nebati yağ imalin
de kullanılması ve kıymetlendirilmesi kalbil 
iken tarlalarda çürümeye tıerk edilmesi görüşü
müzün haklı 'bir delili değil midir. 

Mu'hJtereım arkadaşlar : 
ispirtolu içkilerden rakıda, 1962 satış mik

tarı 13 '821 696 litre iken, 1963 yılında yapılan 
zamların menfi tesirleri dolayısiyle bu miktar 
1 031 08'6 litne noksanı ile 1!2 790 509 litre ola
rak talrakkuk etmiştir. Halbuki ımuı'hammenat 
16 milyon litre 'olarak teslbit edilmiştir. 1963 
yılı elde edilen satış kârı miktarı 41 732 '948 
lira noksanı ile talhakkuk edebilmiştir. 196Ö te 
yapılan zamların istihlâk üzerinde menfi te
sirler yarattığı ve bir yıl evvelki satış mikta
rının altında bir satışa varıldığı görülmektedir. 

Rakıların evsaf ve ambalajları üzerinde de 
durmak ikiza eder. İstihlâk miktarında en ön ye
ri işgal eden rakı mamulâtı gerekli vasıfları ta
şımamakta ve sadece piyasanın talebini karşı
lamak düşüncesiyle her türlü sıhhi ve fennî mu
ameleler gerektiği gibi ikmal edilmeden istihlâke 
arz olunmaktadır. 

Ambalajlara gelince : İçkilerin içlerine ko
nulduğu şişeler umumiyetle malı kıymetlendire
cek durumdan uzak âdi şişeler halindedir. Bir 
de bunların halktan toplanmak suretiyle yeni
den doldurulmaları keyfiyeti vardır ki, bu da 
halk sıhhati yönünden birçok mahzurlar tevlidet-
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inektedir. Amerika'da ve Batı memleketlerinde 
olduğu gibi müstamel şişelerin iptidai madde 
olarak eam fabrikalarına yollanması hem cam 
sanayiimizin inkişafına ve hem de halkımızın 
sıhhatinin korunmasına yardım eder. Rakılar
da olduğu gibi, diğer alkollü ve alkolsüz içki
lerde; de durum aynıdır. 

Çay sanayii : 
Sayın milletvekilleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının meşgul ol

duğu mühim meselelerden birisi de çay nebatı
nın işlenme ve satışıdır. Bundan Bakanlık ve 
dolayısiyle Mazine yılda 240 milyon fazla bir 
gelir temin etmektedir. Yapılacak en ufak bir 
araştırma Türk Hazinesi ve Doğu - Karadeniz 
bölgesinin sosyaJ hayatı bakımından arz ettiği 
çok büyük ehemmiyete mukabil, Tekel tarafın
dan bu konuda ne kadar işlere hâkim olunama-
dığı hâdiselerin ve istihsalin çok gerisinden işin 
takibedildiği anlaşılır. Monopol durumu sebe
biyle takriben 18,5 lira fabrika maliyeti olan 
çayın piyasada 40 ve 80 lira gibi çok yüksek iki 
fiyat üzerinden satışına dikkatinizi çekmek iste
riz. 

Rize çayının kalitesi (bakımından Londra'
da yapılan tahlillerin raporları bu çayların 
dünya piyasasında müşteri bulmakta güçlük çek-
miyeceği yolundadır. Hindistan'ın en üstün ka
liteli çayı olarak bilinen darjling tipinde ve aya
rında olduğu hususunda ittifak edilen çayımı
zın, Tekelin elinde lâyikıyle değerlendirilme
miş olması üzüntü vericidir. İstanbul'da ve pek 
çok formalitelere bağlı Tekel Genel Müdürlüğü 
vasıtasiyle çok dinamizm ve yakından takip isti-
yen çay işlerinin yürütülmesi mümkün olmadı
ğından beş yıllık plânda derpiş edilen gerek 
Gümrük ve Tekel ve gerekse Tarım Bakanlığının 
yapacakları tetkik sonunda kurulacak bir müs
takil teşekkül tarafından işin mahallinden yürü
tülmesini uygun ve hattâ zaruri görmekteyiz. 
Cayın ihracında en mühim müşkül olarak görü
nen, maliyeti düşürücü tedbirler alındığı takdir
de fiyatın ucuzlaması temin edilebileceği gibi, 
istihsal artıklarının diğer memleketlerde olduğu 
gibi tein, tohum yağı ve sair surette değerlendi
rilmesi de millî gelirde büyük artışlar husule ge
tirebilecektir. İhraçedilen düşük kaliteli ve çü
rümüş çaylarımız dış memleketlerde tabiatiyle 
normal fiyatını bulamamaktadır. Oysa ki, bu 
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imalâtın da memleketimizde yapılması kolay, I 
mümkün ve aynı zamanda döviz tasarrufu sağ-
lıyabilecek bir tedbirdir. 

Dış memleketlerde çay tohumu yağı, nebati 
yağ olarak margarin fabrikalarında kullanılmak
tadır. Bizde ise nedense bu husus düşünülme
miş, «Sana ve «Vıta» gibi fabrikaların ham 
maddeleri dışarıdan temin edilme yoluna gidil
miştir. Bunlara kısaca işaret etmekteki maksa
dımız, Beş Yıllık Kalkınma Planındaki çay is
tihsalinin artışının önlenmesi ve ekim sahaları
nın tahdidi hakkındaki hükümlerin sakatlığına I 
temas etmek içindir. 

Sayın milletvekilleri: 
Çay istihsalinin artırılması, teşviki memle

ketimizde kolay olmamıştır. Uzun yıllar, 1954 
den itibaren Doğu - Karadeniz bölgesine, diğer I 
yerlerden farklı bir buğday fiyatı tatbik edilme
sinin sebebi, çay istihsalini artırmak ve bölge
nin kalkınmasını sağlamak için yapılmıştır. 1959 
yılında kilosu 35 kuruştan satılan buğday, bu
gün aynı bölgede 80 kuruştan satılmaktadır. 
Buna karşılık çay alım fiyatları ise artırılmamış 
bilâkis gübre fiyatları artırılmak suretiyle yeşil 
yaprağın maliyeti yükselmiş ve teşvik politikası 
nihayete erdirilmiştir. Halbuki, memleketin çay 
istihlâki de istihsale muvazi bir artış kaydet
mektedir. Cay tüketimi 1953 yılında nüfus ba
sma yılda 145 gramdan, 1958 yılında 247 gra
ma çıkmıştır. Bu diğer birçok memleketlerin I 
tüketim seviyesinden düşüktür. Komşumuz 
Irak'ta tüketim nüfus başına 2 200 gram, Holân-
da'da 700 gram, ingiltere'de 4 400 gramdır. 
Bu istatistiklerde gösteriyor ki çay tüketimi art
maktadır. 

Çay ekim sahalarının tahdidi ve istihsalin is
tihlâke uygun olarak tanzimi hakkındaki hük
mün sakatlığı aşikârdır. Evvelâ bu hüküm ko
nulurken çay nebatının, çaydan başka şekil
de değerlendirilebilecek olan tein, yağ ve saire 
gibi kısımları ve bunların gayrisâfi millî gelire 
olan tesirleri düşünülmemiştir. Kaldı ki, ihraç 
fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki bugünkü der
beder haliyle dahi 10 liralık bir farkın bulunma
sı, istihsalin kısılması için haklı ve yeter bir I 
sebep değildir. Zira, evvelemirde önümüzde 
200 milyon müstehliki olan Müşterek Pazar bu
lunmaktadır./ Fabrikasyon işlerinin ıslahı ve 
fabrikaların artırılması, fabrika bölgesi yolla- | 
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rın her an nakliyata elverişli hale getirilmesi ve 
iyi bir idari organizasyon sayesinde elde edece
ğimiz kaliteli çaylarla Müşterek Pazarın gümrük 
muafiyetinden de istifade etmek suretiyle reka
bet edebileceğimiz hususunu gözden uzak tutma
mak lâzımdır. Ayrıca halen Türk parasının res
mî kur ile serbest piyasadaki takriben yüzde 
30 - 40 arasındaki marjı çayın lehine bir husus 
olarak kabul etmek ieabeder. Bu sebeplerle ih
raç imkânları arttığında, bugünden istihsali 
durdurucu tedbirleri alırsak o zaman maalesef 
istihsali yeteri seviyeye çıkarmak için asgari 
8 - 10 yıl beklemek lâzımgelecektir. O da müs
tahsilin çay istihsalini cazip bulması halinde 
mümkün olur. 

iktisadi bakımdan mühim olan cihet istihsal 
artışı, yeni değer katılması, çalışma imkânları 
yaratılması ve millî gelirde artış husule getiril
mesidir. Bunlar düşünülmeden «ihraç fiyatı, 
maliyet fiyatından ucuzdur» diye istihsali kısmak 
fikri kısır bir iktisadi politikanın tatbikmdan 
başka hiçbir şey olmıyacaktır. Maliyeti, iktisadi 
çalışma suretiyle düşürmek her zaman için müm
kündür. Bugün memleketimizin çay istihsali
nin yüzde 86 sim Rize vilâyeti verir, ancak Ri
ze'deki çaylar Ankara ve istanbul'da paketlenir. 
Bu acayip ve gülünç bir tatbikatı göstermeye 
kâfidir. Kaldı ki, kaliteyi yükseltmek suretiy
le de fazla fiyat temini mümkündür. Koparıl-
dıktan sonra 24 saat zarfında işlenmeye konul
ması icabeden bu nebat, insan sırtında yolsuz
luktan 4 - 5 saat taşınır ve 3 - 4 gün sonra da iş
lenmeye konulura ve hattâ çürütülür. 

Tekel Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi 
1962 ve 1963 yıllarında yüz milyona yakın pa
ra vererek yerli çayın kalitesini yükseltmek için 
ithalât yapmıştır. Her gün harman olarak eli
mize geçen' çaylardan anlaşılıyor ki, ithal edi
lenler yerli çayımızın kalitesini yükseltmemiş, 
lüzumsuz döviz kaybına sebebolmuştur. Halbu
ki bu meblâğlar yeni fabrika yapımına ve mev
cutların ıslahı ile diğer tedbirlerin alınmasına 
sarf edilmiş olsaydı hem döviz gitmiyecek, hem 
memleket dâhilinde iş imkânı artacak ve hem de 
çayımızın kalitesi istenen seviyeye çıkmış ola
caktır. istihsalimiz ihtiyacımızı karşıladığına ve 
bir miktarda stok fazlası bulunduğuna göre te
kelin artık çay ithali yolunu terk edeceğini ümid-
ederiz. 
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Muhterem arkadaşlar : 
Plânda, 1963 icra programında çay bölgesi 

yollarındaki bu durum düşünülerek, istihsale 
yardım amacı ile, bu bölgenin yollarının yapıl
masına öncelik verilmesi kabul edildiği halde, 
her sahadaki derbederlik buraya da sirayet etti
rilmiş ve âdeta bir tezat yaratılmak istenircesine 
plânın bu hükmü açıkça çiğnenmiştir. Esas iti
bariyle Bayındırlık Bakanlığını alâkadar eden 
bu iş, ikinci alâkadar Bakanlık olan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından da takibedilmemiştir. 

Sayın Milletvekilleri : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi hakkın

daki görüşlerimize burada nihayet verir, bütçe
nin milletimiz ve memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Adalet Partisi Grııpu adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN -^- Gruplardan sonra şahısları adı
na söz almış olan arkadaşların isimlerini ve sı
ralarını okuyorum. 

Hasan Tahsin Uzun, Sadi Binay, Müştak 
Okumuş, îlyas Kılıç, Süleyman Bilgen, Tahsin 
Demiray, Musilihitıtiin'Gürer, Turgut Çulha, Eten.' 
Kılıçoğlu, İhsan Kabadayı, Fahir Giritlioğlu, 
Hilmi Baydur, Vahyi özarar, Sabit Osman Avcı, 
Cevat Yalçın, Asım Eren, Sabahattin Savacı, 
Hâldan Kısayol, Arif Hikmet Güner, Erol Yıl
maz Akçal, Ali İhsan Balım, Alp Doğan Şen, 
Turgut Nizamoğlu, Celâl Sungur, Sahabettin 
Orhon. 

Grup, adına sıra, Sayın Ali Cüceoğlu'nundur. 
C. K. M. P. GRTTPTT ADTNA ALİ CÜCE-

OÖLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
C. K. M. P. Meclis Grupu Adına Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimizi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mevcut teşkilât 
ve bugün müzakeresi yapılan bütçe ile istenilen 
randımanı vereeek şekilde çalışma imkânına 
maalesef hahip değildir. Eski bir kuruluşla ça
lışmakta her kademesinde bu kuruluşun ver
diği aksaklıklar kendini hisetirmektedir. Bu 
bakımdan biran evvel bakanlık teşkilât kanunu
nun çıkarılması suretiyle rasyonel bir çalışma 
gücüne kavuşmalı kaliteli yüksek vasıfta ele
manlarla takviye edilmelidir. 

Bütçe raporunda, teşkilât kanununun hazır
landığını fakat, Maliye Bakanlığında bekletildi
ğini bildiren kısmı üzüntü ile okumuş bulu-
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nuyoruz. Bakanlığın gördüğü iş Devlete temin 
ettiği gelir bakımından üzerinde önemle du
rulmalı ve teşkilât kanununun bir an evvel 
Meclise getirilmesi sağlanmalıdır. -

Muhterem arkadaşlarım, 
Gümrükler cidden içinden çıkılmaz birçok 

formalitelere bağlanmakta işler sürüncemede 
bırakılmakta gerek turistler ve gerekse seya
hat eden vatandaşlar birçok 'müşkülleri hal
letmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bakan
lığın bu husustaki geçmiş yıllarda yapılan 
tenkid ve temennilere önem vererek hazırla
mış olduğu yeni ıgümrük kanunu komisyondan 
da geçerek Meclis Riyasetine verilmiş olması 
memnuniyeti mucip bir çalışma gücüdür. 
Geçen sene gümrüklerdeki malların tasfiyesi 
bahis konusu edilmiş, bu hususta Hükümet bir 
kararname de neışretmiştir. Maalesef bu 'ka
rarnamede istenilen gaye elde edilememiştir. 
Bugün bedeli her ne suretle olursa olsun öden
miş millî servet haline inıkılâbetmiş fakat çü
rümeye terk edilmiş malların tasfiyesi iartık 
zaruret halini almıtşır. Gümrükler kapalı, 
muhafazalı, depo ve antrepolara malik değildir. 
Malların muhafaza edilmesi için yeterli teşki
lât yoktur, yerli sianayii himaye gibi garip bir 
düşünce içinde bu millî serveti çürütmekten ve 
hedef olup gitmekten kurtarmak lâzımdır. 
Bugün, öyle garip düşünceler içinde, öyle kı
sır hesaplarla 'kararlar almıyor ki, neticede 
istenilen randıman elde edilemiyor. İşte, bah
sedilen gümrüklerdeki malların affı için çı
karılan kararname de böyle olmuştur. Af 
için 1 Mart 1963 tarihi tesbit edilirken acaba 
kıstas ne alınmıştır1? Neden 1 Mart 1963 de
ğil de neşir tarihi düşünülmemiştir1? Gümrük
ler şu anda dahi dolu bulunmaktadır. Yeni 
gümrük kanununun Meclisçe kabulünden sonra 
yapılacak tatbikat, gümrürklerde malların 
yığılmasına mâni olacak şekilde hükme bağ
lanmıştır. Binaenaleyh gümrüklerde bekle
tilen malların da Ibir an evvel toptan tasfiyesi 
'artık bir zaruret halini almıştır. 

Bütçe raporunda gümrük tarifelerinin de 
hazırlanmakta olduğunu Öğrenmiş buunuyo-
ruz. 12 Eylül 1963 tarihinde Müşterek Pazara 
girmemiz dolayısiyle gümrük tarifelerinin 
tesbitinde millî düşüncelerden feragat edip 
Müşterek Pazar memleketlerinde cari olan 
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gümrük politikasına uymamız lâzımdır. Müş
terek Pazarın ana gayesi Pazar'a dâhil mem
leketler arasındaki gümrük tarifelerini tedri
cen indirmektir. Halen hazırlanmakta olan ta
rifelerin de bu politikaya uygun bir şekilde 
tahakkuku lâzımdır. Zira bu husus ileride Müş
terek Pazara tam üye olarak kabulümüzün 
sağlanmasında mühim bir faktör olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tütün, ihraç mallarımızın ve döviz kaynakla

rımızın başında gelen bir maldır. Türk tütünle
ri gerek kalite ve gerekse nefaset bakımından re
kabet kabul etmez bir değerdedir. 

Bugün tütün politikası müstahsili memnun 
edecek ve istihsali artıracak yönde başarılı devam 
etmektedir. Fakat, ilerisi için bu durumun bir 
tehlike arz edip etmiyeceği hususları etüt edilmiş, 
fiyatlar iç ve dış piyasalar göz önünde bulundu
rularak tesbit edilmiş midir? îlerde tütünlerin 
ihracatı Hükümetin başına bir gaile olması en
dişesi mevcut mudur? 

Tütünleri hammadde olarak ihracetmeyip ma
mul madde halinde ihracetme imkânları araştırıl
makta mıdır? Sigara imalâtı maalesef rekabet 
kabul etmez şekilde imal edilmekten çok uzaktır. 
Türk tütünleri kalite ve nefaset bakımından üs
tün olmasına rağmen halen memleketimizde bir 
paketi 5 lira gibi bir fiyatla satılan yabancı si
garalara müşteri bulmaktadır. Bakanlık sigara 
fabrikalarında bir reform düşünmekte midir? Mü
him bir döviz kaynağı olacak ve dış piyasalardan 
iyi kalite sigara imali ile döviz temini imkânları, 
sağlanması imkânları hazırlanmakta mıdır? 

Tekel İdaresi sigara fabrikalarının modern te
sislerle takviye etmeli az masraf, iyi kalite, ucuz 
fiyatla imalâtını piyasaya sürmeli, dünya piyasa
sında mühim bir söz sahibi olmalıdır. Aksi halde 
bu sistemle devam edecekse bir an evvel tesisleri 
özel teşebbüse devretmeli rekabet sayesinde kalite
nin yükselmesinde âmil olmalı, vergisini almalı
dır. 

Arkadaşlar, Türkiye'de yetişen, her yıl artan 
bir rekolte gösteren çay mahsulü üzerinde de 
önemle durmak lâzımdır. Çay mütehassıslarının 
raporlarına göre Rize çayı gerek nefaset ve gerek
se kalite bakımından çok üstündür. Bu üstün ka
liteli çay mahsulü ehliyetsiz ellerde, gereği gibi 
işlenememektedir. Fırınlarda, yetişmiş elemanla
rın yokluğundan dolayı kavrulmakta ve yakılmak
tadır, Yolların ve nakil vasıtalarının kifayetsizli-
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ğinden toplanan çay mahsulleri soldurulmakta 
ve hattâ depolarda çürütülmektedir. Türkiye çay 
ihracedecek bir duruma yükselmiş olmasına rağ
men ihracat yapamamaktadır. İhracat şöyle dur
sun harman yapmak üzere çay dahi ithal etmekte
dir... Bütün bunların sebepleri, tesislerin kifayet
sizliğinden, elemanların yokluğundan ileri gel
mektedir. 

Hükümetin bu konu üzerinde önemle durması 
lâzımdır. Modern tesisler kurarak iyi ellere bu 
tesisleri tevdi etmek suretiyle hem bir bölgeyi kal
kındırmak hem de dünya çay piyasasında söz 
sahibi olmanın yollarını bulmak zarureti vardır. 

Çay istihsali bu sistem içerisinde devam ettiği 
müddetçe önümüzdeki yıllarda Hükümetin için
den çıkamıyaeağı bir problem olacaktır. Türkiye'
de Devlet işletmeciliği randıman sağlıyamamak-
tadır. Tekelin inhisarında olan maddeler rakip 
olmadığı için kalite bakımından düşük olmakta 
maliyet de artmaktadır. Kibrit, tuz, hafif alkol
lü içkiler mevzuunda özel teşebbüse gösterilen an
layışın diğer tekel nıevzularma da teşmili yerinde 
olur kanaatindeyiz. Bilhassa dış piyasalarda tu
tulmaya başhyan ve aranılan rakının ihracı için 
gerekli reklâm ve teşebbüslerde bulunulması ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin ve Bakanlı
ğın arz edilen hususları etüt etmesini teşkilât ka
nununun Maliye Bakanlığınca bekletilmeden Ba
kanlığa gönderilip bir an önce Meclise gelmesini 
temenni eder 1964 yılı bütçesinin hayırlı olması
nı dileriz. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Re
şit Ülker. 

C. H. P. GRITPU ADINA REŞİT Vtyfödk 
(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, C. 
H. P. Meclis Grupunun Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş, mütalâa ve te
mennilerini arz etmek üzere yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Genel bütçemize tekeli ile ve gümrükleriyle 
2 milyar liranın üzerinde yılda bir gelir sağlıyan 
bu Bakanlığın bütçesini Gümrükler Umum Mü
dürlüğü ve Tekel Umum Müdürlüğü olmak üzere 
iki yönden mütalâa etmek icabeder. 

1. Gümrükler Umum Müdürlüğü dışarıdan 
içeriye ve içeriden dışarıya gelip, gidecek her tür
lü vasıta emtia ve insan gibi birçok çeşitli konu
larla ilgilidir. 
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2. Tekel Umum Müdürlüğüne gelince: Başta 

tütün, çay, ispirto ve her nevi içkiler, sigara, kib
rit, tuz ve kahve gibi birçok maddeleri iş sahası 
içerisine alan bir müessesedir. 

Gümrük vergilerinin tahakkuku ve tahsilatın
da yapılmış olan değişiklikler dolayısiyle hem 
yerli sanayimizin gelişmesini sağlamış ve hem de 
vergi miktarlarının artmasını temin etmiştir. Tu
ristler için çok cazip olan memleketimize ya
bancıları celbetmek için Bakanlığın son yıllardaki 
almış olduğu tedbirler faydadan hali olmamakla 
beraber daha pratik usuller ihdas edilerek mem
leketimize büyük ölçüde maddi menfaatler sağlı-
yacak olan bu önemli dâva üzerinde çok daha dik
katli ve hassas davranılmasını tavsiyeye şayan 
görmekteyiz. 

Evvelemirde gümrük giriş kapılarındaki me
murlarımızın çok kaliteli ve lisan bilen kimseler
den olmasında bilhassa dikkatli olunmasında fay
da mülâhaza etmekteyiz, Gümrük tarifeler ve teş
kilât kanunu bir an evvel çıkarılıp yürürlüğe gir
mesinde hem teşkilâtın semereli çalışması bakı
mından ve hem de memleketimizin ekonomisi ba
kımından zaruret duymaktayız. 

Yerli sanayiimizi zarardide etmemek şartı ile 
yıllardan beri gümrüklerde beklemekte olan vası
ta ve emtiaların bir defaya mahsus olmak üzere 
tamamen çekilebilmesi için bir formül bulunması 
hem millî servetin çürüyüp heder olmaması ve 
hem de Hazinenin menfaati bakımından tasfiye 
edilmesinin faydalı olacağını belirtmek isteriz. 

Bilhassa kaçakçılığı kısmen olsun önlemek ba
kımından giriş ve çıkış kapılarında kaliteli me
mur bulundurulmasına itina etmekle beraber ay
nı zamanda kendilerini ücret bakımından tatmin
kâr bir durum sağlanmasında büyük fayda ola
cağına inanmaktayız. Bu cümleden olarak kaçak
çılığın önlenmesi için mütehassıs bir muhafaza 
teşkilâtının kurulmasının içeride ve dışarıda_lü-
zumuna kaani olduğumuzu belirtmek isteriz. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Takibine dair olan 
Kanunun günün ihtiyaçlarına cevap veremiyecek 
durumda olduğundan bu hususta bir yenilik ge
tirilmesinin yerinde olduğunu ifade etmek isteriz. 

1931 yılnıda kurulmuş bulunan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının Teşkilât Kanunu da günün 
şart ve ihtiyaçlarını karşılıyacak durumda olma
dığından bu hususta esaslı bir değişikliğin bir an 
evvel yapılmasını ehemmiyetle lüzumlu olduğuna 
kaani bulunmaktayız. 
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Teşkilât kanununun bir an evvel çıkarılıp 

merkez ve taşra teşkilâtında bulunan 200 - 300 li
ra arasında aldığı sembolik ücretlerle çoluk ço
cuğunu geçindirmek zorunda kalan odacı, bekçi 
ve bahçıvan gibi hizmetlilerin ve kadrosuzluk yü
zünden senelerden beri terfi edemiyen personele 
(19S9 yıılmdan beri içlerinde terfi edememiş 
olan memurların da bulunduğunu üzülerek ifa
de etmek isterim) biran evvel bir Üıal çaresi bu
lunmasının zaruretine işaret etmek isteriz. 

1963 yılma kadar müddetlerini doldurup 
terfi edemiyenlerin yekûnu bu teşkilâtta 130 
kişi kadardır. Esasen 'geçim sıkıntısı ile başlmşa 
bulunan bu hizmetlilerin hiç olmazsa bir derece 
terfilerinin sağlanmasının en âdil bir yol oldu
ğunu belirtmek isteriz. IBu itibarla bütçeye ekli 
(D) cetvelinde tashih ile 12 000 nci bölü
münün 12.2110 ncu maddesine 107 ©20 liralık 
bir ödenek ilâve edildiği takdirde yukarda arz 
etmiş olduğumuz mağdur durumdaki hizmetli
lerin terfilerinin sağlanması mümkün olacaktır. 

İspirtolu içkiler şarap ve bira imalâtında 
'gerek kalite ve ıgerefase 'ambalajlarına dış piya
salara daha fazla sürüm temin etm^ bakımın
dan esaslı bir ıslahat yapılmasının ehemmiyeti
ni belirtmek isteriz. 

Çay : 
Türkiye'nin ve bilhassa Karadeniz'imizin 

ekonomik sahasında en mühim rol oymyan ve 
'belli başlı mahsullerinden hirini teşkil etmek
te olan bu mahsulün istihsali yıldan yıla büyük 
bir artış kaydetmektedir. İmalâtı da ona müte
nazır olarak şüphesiz artmış olup memleketimi
zin ihtiyacının üstünde bir seviyeye ulaşmış 
bulunmaktadır. Bu durum 'karşısında ^kaliteli 
çay imaline ehemmiyet verilerek harice saıtmak 
imkânlarının araştırılmasının zamanının geldiği
ne inanmakta olduğumuzu işaret etmek isteriz, 

Yukarda arz etmiş olduğumuz mamul ve 
'gayrima'mul çayların artışı ıdolayıisiyle mevcut 
fabrikaların bir an evvel tevsiine gidilmesinin 
ve geçen yıl bütçesi müzakeresi sırasında zama
nın (Bakanı- tarafından faaliyete geçeceği söyle
nen 7 aded çay fabrikasının bir an evvel kuv
veden fiile (çıkarılmasının Ehemmiyetle üzerin
de durulmasını temenni etmekteyiz. 

Tuz : 
Mühim bir gıda maddesi olması hasebiyle 

topyekûn halikımızı ve bilhassa köylü vatandaş-
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1 arımızı yakından ilgilendiren bu madde üzerin
de durmadan geçemiyoceğiz. Bir bakıma hari
ce de küçümsenmiyecek kadar İhracatını yaptı
ğımız tuzun; tuzlalarımızın tevsi edilerek da
ha modern bir şekle konulması için Bakanlığın 
gerekli (tedbirleri almasını da ehemmiyetle te
menni etmekteyiz. 

Yerli viskinin çıkarılması için 1963 yılı büt
çesi müzakereleri sırasında zamanın Sayın Ba
kanı bu hususta etüt ve tecrübeler yapıldığını 
söylemişlerdi. Döviz tasarrufu bakımından yer
li viskilerin de bir an evvel piyasaya arz edil
mesinin yerinde olduğunu işaret etmek isteriz. 

'Tekel Genel Müdürlüğünün döner sermaye
si bugünkü para ve iş hacmi ile bağdaşa'nıya-
cak bir seviyededir. Rsasen bu 'husus Bütçe Ko
misyonu raportörlerinin raporunda da »temenni 
edilmiştir. 

75Ö milyon liradan ibaret olan bu sermaye
nin 250 'milyon lirası halen ödenmemiş bulun
ul aktadır. Binaenaleyh Genel Müdürlük, döner 
sermayesinin 'ödenmemiş kısmının bir an evvel 
verilmesi artan iş hacminin dikkate alınarak 
•mezkûr sermayenin lâyık seviyeye çıkarılması
nın lüzumlu olduğunu tekrar etmek isteriz. 

[Kibrit fabrikalarımızın da modern bir şekle 
İfrağ edilerek piyasaya daha kullanışlı kibrit
lerin arz edilmesi için ıgerekli tedbir ve faali
yetin gösterilmesini temenni ederiz. 

Tütün mevzuuna gelince : Tütün topyekûn 
nüfusumuzun % S5 nin geçimi ile alâkalı ve 
memleketimizin ekonomi alanında içeride ve dı
şarıda en mühim rol oynıyan bir millî mahsulü-
nıüzdür. 'Hariçten ıgelen dövizimizin % ^ sini 
bu tütünümüz sağlamaktadır. Türkiye'de orta
lama senede 120 milyon kilo tütün istihsal edil
mektedir. Bunun 40 milyon kilosu dahilî istih
lâkimizi sağlar mütebakisini yabancı devletlere 
ihracederiz. 

Dışarıda başlıca alıcılarımız Amerika Birle 
sik Devletleri, Batı - Almanya, Çekoslovakya 
İtalya, Polonya, Macaristan, kısmen de Mısır'dır. 

4 Ağustos 1958 kararlarından 1960 yılı sonu
na kadar dahilde tütünün 1 kilosunun fiyatı or
talama 510 kuruşken bugün 12 lira 50 kuruş 
gibi ulaşılmaz bir rekor seviyesine çıkmıştır. 

Harice satış fiyatlarımıza gelince, yukarda 
zikrettiğim yıllar arasında 1,20 ile 1,30 dolar 
arasında satılırken bugün 2,5 dolara kadar sa
tılmaktadır ki, Hükümetimizin bu basiretli ve 

enerjik davranışları sayesinde millî gelirimizin 
de artmasına büyük bir âmil olduğunu ve bu se
bepten Karma Hükümetleri O. H. P. Grupu ola
rak takdirle tebrik etmek isteriz. Yukarda arz 
etmiş olduğum yıllarda bir altının 200 lira etti
ği o devirde tütünün bir kilosu 500 kuruşa satı
lıyordu. Demek oluyor ki, tütün müstahsili 40 ki
lo tütünle bir altın alırken bugün 10 kilo tütün
le bir altın almak imkânına sahip bulunuyor. 
Buradan da anlaşılıyor ki, karma hükümetler 
sayesinde tütün müstahsili umduğumdan fazla 
alın telinin karşılığını almış bulunuyor. Türk 
tütünlerinin dünya piyasalarındaki ehemmiyeti 
aşikârdır. Bu itibarla kalitesi daha da iyi olma
sı için dikiminden satışına kadar ilgili mercilerin 
ehemmiyetle hassasiyet göstermeleri zaruretine 
inanmaktayız. Tütün piyasalarında tesbit olan 
Hükümet fiyatlarının maliyetler ve hayat şart
larının dikkate alınması yanında, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Yugoslavya, gibi bize rakibolan 
komşu devletlerin fiyatlarını da göz önüne ala
rak Tekel Bakanlığının bu hususta Maliye ve Ti
caret bakanlıkları ile bir anlaşmaya varılmak su
retiyle müstakar bir fiyat tesbit edilmesinin za
ruretini işaret etmek isteriz. Aksi halde geçmişte 
bunların pek acı taraflarının görmüş olduğumu
zu hatırlatırız. 

Tütün ekicilerinden % 5 ve % 2 paralar her 
yılın bütçesinde daima bu kürsüye getirilmekte
dir. Yekûnu 100 milyon liranın üzerinde bulu
nan bu para ile, çiftçiler için memleketin gerçek
leri de dikkate alınarak nasıl bir tesisin kurul
masında fayda olacağı göz önüne alınarak bir 
an evvel bir şekle bağlanmasını biz de tekrar 
hatırlatmak isteriz. 

Mamul tütünlerimizin, yani sigaralarımızın 
dışarda daha cazip bir şekle koyabilmek için ka
lite, ambalaj ve çeşitlerine âzami derecede itina 
gösterilmesini ve Maltepe Sigara Fabrikasının 
da bir an evvel faaliyete geçirilmesini temenni 
etmekteyiz. Son yıllarda sigaranın akciğer kan
seri yaptığı haberleri çeşitli yönlerden yayınlan
makta olduğu cümlemizin malûmudur. Aslında 
Şark tipi tütünlerin hassaten Türk tütünlerinin 
bilhassa nikotininin azlığı dolayısiyle kanser 
yapmadığı mütehassısların vermiş olduğu rapor
lardan anlaşılmaktadır. Fakat bu hususun Hükü
metimizin de çeşitli vasıtalarla bilhassa alıcıları
mız olan memleketlere duyurmalarında gayret 
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göstermelerini tütüncülüğümüzün âtisi bakımın
dan faydalı görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1, 2, ve 3 Karma Hükümetlerimizin içeride 

ve dışarıda tütün politikasında tuttuğu yolun 
en müspet icraatlarının başında geldiği kanaa
tindeyiz. Zira milyonlarca çiftçimizin geçimi sa
dece bu mahsûle inhisar etmesi dolayısiyle alın 
terinin karşılığını şu birkaç yıl içerisinde bul
muş olmasının sevinci içerisinde olduğu hepimi
zin malûmudur. C. H. P. Meclis Grupu olarak 
Hükümetimizin bu davranışını bundan böyle de 
müstakar bir fiyat politikası tesbit ve tâyin et
mesini temenni etmekteyiz. 

Mildiyö tâbir edilen mavi küf hastalığı ile ya
pılan mücadele hava şartlarının da şartları ile 
nisbeten bu sene önlenebilmiş ise de önümüzde
ki yıllarda muhtemel âfetleri önliyebilmek için 
mücadele teşkilâtının Tekel ve Ziraat Bakanlı
ğı hemahenk bir çalışma ile daha müsmir netice
ler alınacağına kaani bulunmaktayız. Tütün ekim 
sahalarının kalitenin dejenere olmaması bakı
mından yeniden tesbit ve tahdidedilmesini isa
betli olacağına işaret etmek isteriz. Sözlerimi bu
rada bitirirken C. H. P. si Meclis Grupu adına bu 
bütçenin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, Hükümetimize başarılar 
dilerim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın îsmet Kapısız?. («Yok» sesleri) 

Gruplar adına söz alan arkadaşlarımızın ko
nuşmaları bitmiştir. Şahısları adına söz istemiş 
olan arkadaşlara sıra geldi. Birinci sırada Sayın 
Hasan Tahsin Uzun. («Yok» sesleri) 

Saym Sadi Binay. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlarım, Tekele bağlı müessese
lerin memlekete hizmeti büyüktür. Fakat bunun 
yarın da Tekel îdaresi de tütün gibi, mavi küfe 
benzer bâzı hastalıklarla malûldür. 

Bu müesseselerin bünyelerinde esaslı değişik
likler yapılması zaruridir. Zira birkaç yüz mil
yonluk bütçesine mukabil Tekel İdaresinin var
lıkları milyarlarca lirayı bulur. Fakat bunlar ne 
Meclisçe ve ne de Divanca murakabe edilmemek
tedir. Keza bu kadar çeşitli, yüzlerce işle meşgul 
olan müessesenin dünyada eşi bulunmadığı da bir 
realitedir. Bu itibarla bu müesseselerin çalışma
larına ve iştigal mevzu! a rina bir çeki düzen ver
mek gerekmektedir^ 
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Tütünlerimiz yüksek kaliteli fakat sigarala

rımız bozuk kalitelidir. 
40 sene evvel Türk tütünü altın durumunda 

idi, yavaş yavaş kıymetini kaybetti. Sigara ima
limiz çok iptidaidir. 

Bugün sigaranın kanser tehlikesi doğurduğu 
ve içindeki ziftin kanser yaptığı artık reddedil
mez delillerle ispat edilmiş durumdadır. Ve bü
tün dünya filitreli sigaralara rağbet göstermek
tedir. Bizde filitreli sigaralar bulunduğu halde 
Amerikan filitreli sigaraları 2 - 3 misli fiyatla 
aranmaktadır. Devletçilik ve inhisar altındaki 
bir zihniyet ve tatbikat gelişmeyi Türkiye'de ön
lemiştir. 

Akla gelen çare, ya Tekel sigara imalini ser
best bırakmalı yahut da bunu tam mânasiyle 
Batının çalıştığı sisteme sokmalıdır. Veya bir 
ecnebi firmayla müşterek fabrika tesisi cihetine 
gitmelidir. 

Sigaranın kâğıdı iyi vasıflı değildir. Tütünü 
kırılır, bazan pakette iken, hele açıkta iken ko
layca boşalır. Bu konuda Sanayi Bakanlığı ile 
işbirliği yapmak zaruretindeyiz. 

Sonra rakı için her yıl 50 milyon şişe lâzım
dır. Bunun 25 milyonu eskicilerden temin edili
yor. Bu sıhhate zararlı olduğu gibi bâzıları ze-
deli ve hattâ ağızlarının bir kısmı kırık oluyor. 
Cay paketleri satıcıların raflarında dahi patla
makta, yırtılmaktadır. Ambalaj konusunun ne 
kadar mühim olduğu malûmdur. 

Bira ihtiyaca yetmiyor; zamlar ise birbirini 
takibediyor. Biranın teneke kutularda satılması 
ve şişelerin ufaltılması için Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikamız faaliyete geçip bunlara saç çı
karmadan evvel bir plân ve programın yapıl
ması lâzımdır. 

Şimdi çay hakkında birkaç söz söylemek is
tiyorum. 1939 senesinde 0.18 ton olan çay istih
sali, 25 sene içerisinde 11 500 tona yükselmiş 
bulunmaktadır. Bunun yanında Artvin, Rize ve 
Trabzon vilâyetlerinde çay yetiştirmeye yara
yışlı saha çok geniş olup 20 000 tona çıkarmak 
imkânı da vardır. 

Bu itibarla ilk hedef olarak, yılda 5 000 ton 
çay ihracına şimdiden hazırlanmak, icabetmek-
tedir. 5 Yıllık Plânda Türk çaylarının kalite ve 
maliyet itibariyle ihraca elverişli görülmediği 
kapalı bir ifade ile belirtilmişse de ihracatta, 
arada zuhur edecek fark 25 milyon liradır. Bu-
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nun 250 milyonluk bir çay gelirinden karşılan
masının mümkün olduğu düşünülürse, bunu 
mutlak surette ele almak gerekir. 

1962 senesinde Haziranda Londra Borsasına 
gönderilen çay 8,5 lira olarak değerlendirildiği 
halde birkaç ay sonra aynı mmtakadan gönde
rilen çay beş lira üzerinden değerlendirilmiştir. 
Buna göre çayın işlenmesi ve tesisleri gibi 
ambarlama şartları da çayın kalitesini bozmak
tadır. 

Dünyada sudan sonra en fazla içilen, kulla
nılan gıda maddesi çaydır. Türkiye'de de böyle
dir. Bu itibarla çay fiyatlarını normal sayılmı-
yacak şekilde artırma yerine memleketimizde 
10 000 tondan fazla olan stoku da sarf "etmek 
üzeçe, halkın ihtiyacını karşılıyacak yeni tipte 
ve ucuz fiyatla çayın piyasaya çıkarılması ye
rinde olacaktır. 

Netice olarak çay politikasında bir değişik
lik yapmak ve bunu İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirmek lâzımgelmektedir. 

Son olarak, arkadaşlar, Tekelin döner ser
mayesi itibari 750 milyon (fiilî 500 milyondur) 
patrimuvanı ise 2,5 milyar liradır. Bu sermaye 
kifayet etmemekte ve iptidai maddeye bağlan
ması sebebiyle, kâğıt, kutu ve yedek parça ve 
sair masrafların karşılanmasında zahmet çekil
mekte, aksaklıklar olmaktadır. Bu itibarla ser
mayenin asgari 1 milyar liraya çıkarılması za
ruret halini almıştır. 

Sınai bitkiler mahiyetinde ve zirai sahayla 
alâkalı tütün, çay gibi maddelerin yetiştiricili
ği bir bakanlığa; imal ve satışın bir başka ba
kanlığa bırakılması hatalı neticeler vermiştir. 
Malın, kalite, mubayaa, işleme ve imalâtının 
daha iyi kontrolü bakımından bu işlerin plân
lamanın, istikametinde Tekel Bakanlığında 
toplanması isabetli olacaktır. 

Bunun yanında son çıkarılan Filiz çayı ve 
Yaka sigarasının rağbet görmediği gerek basın 
ve gerekse tatbikattan öğrenilmektedir. Bu, 
her halde bu sigara ve çay markalarını piyasa
ya süren bir idarenin muvaffakiyeti olarak gös
terilemez. Bu husus hakkında mütalâa istirham 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
kıymetli üyeleri; Sayın Bakan ve Bakanlık er-
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kânı; Millet Partisi Meclis Grupu adına 1964 
malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesine 
ait tenkid, temenni ve tekliflerimizi arz etme
den önce Grupumuz adına Yüce Meclisinizi 
hürmetle selâmlıyarak mâruzâtıma başlıyorum : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazineye vergi 
yoliyle gelir sağlıyan en önemli bakanlıkları-
mızdandır. Bu gelirler Tekel ve Gümrük gelirle
ridir. Bakanlık teşkilâtı da bu gelirler duru
muna muvazi olarak mülhak bütçe ile idare edi
len Tekel Umum Müdürlüğü ile, Muvazenei 
Umumiyeye dâhil Gümrükler Umum Müdürlü
ğünden müteşekkildir. 

Geçen sene bugünlerde, yukarda izah ettiği
miz umum müdürlükler hakkında Grupum adına 
bu kürsüden birtakım tenkid, temenni ve dilek
lerde bulunmuştuk. Bu yıl da aynı teşkilât büt
çesini Grup adına tenkid etme görevi bana tevdi 
edildiğinde; meselelere; geçmiştekinden daha 
iyi nüfuz etmek imkânlarımı seferber ederek ge
rekli hazırlıklarım olmuştur. 

Bu hazırlıklarıma, Bütçe Karma Komisyo
nunda cereyan eden müzakereler, Bakanlık bün
yesinde zaman zaman yaptığım tetkik ve te
maslar ve çalışmalarında başarılı olduklarını 
müşahede ettiğim kıymetli raportörlerin rapor
ları esas olmuştur. Bu çalışmaların ışığında Sa
yın Bakan ve Bakanlık sorumlularından bâzı 
noktalarda daha fazla hassas olmak, katiyen 
müsamahakâr bulunmamalarını istemek teşki
lâtta her türlü ıslahat hareketlerini yapmalarını 
görmek elbette hakkımız olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimin başında şu 
hususu gerçek olarak Yüce Meclisinize arz etme
yi hakşinaslılık telâkki etmekteyiz. Gerek, geç
miş karma hükümetlerde vazife gören bakanlar 
ve gerekse Üçüncü İnönü Hükümetinde görev 
alan Sayın Tekel Bakanı teşkilâtı ile birlikte 
büyük bir gayret içindedir. Yıldan yıla artmak
ta olan gelirler de bu kanaatimizi teyidetmek-
tedir. 

Biz, Millet Partisi Meclis Grupu olarak, Hü
kümet icraatını hakkaniyet ve insaf ölçüleri 
içinde tetkik ve mütalâa etmeyi hak bildiğimiz 
hususlarda çekinmeden cesaretle konuşmayı ve 
her şeyden önce yapıcı bir muhalefet anlayışı 
içinde bulunmayı da camiamız için asgari bir 
siyasi ahlâk ölçüsü telâkki ederiz. 

Tekel Umum Müdürlüğü hakkındaki görüş
lerimizi arz ediyorum : 
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Kıymetli raportör arkadaşların göz nuru ve 

emeğe nıakılan, raporlarında da ifade ettikleri 
gibi Tekel Genel Müdürlüğü 30 başmüdürlük, 
70 müdürlük, 468 memurluk ve 50 fabrika ve 
atelye, 49 tuzla, 12 daimî, 14 muvakkat olmak 
üzere ceman 36 işletme evi, 15 daimî 25 muvak
kat olmak ceman 1 084 başbayilikten terek-
kübeden geniş bir organizasyonu ifa etmekte
dir. 

Biz, Millet Partisi olarak, memleket kalkın
masında önemli bir yeri olan ve zirai sektörün 
ana mevzularından biri bulunan tekel için, 1964 
icra planındaki yatırımları kâfi görmemekteyiz. 
Zira; bünyesinde : Müstahsil, müstehlik ve işçi 
olmak üzere geniş bir halk kütlesi bulunan ve 
faaliyeti yurdun geniş sahalarına, yayılan bu 
Umum Müdürlüğün yatı nurlarının çok daha 
fazla olması vatanın bu vadide kaderinin iyiye 
gitmesini temin eder, kanaatindeyiz. Bilhassa 
bu yatırımların az gelişmiş bölgelere tahsisi za
ruridir. Bu durum, Kalkınma Plânımızın ruhuna 
da uymaktadır. Ayrıca, Tekel Umum Müdürlü
ğünün Türk Milletinin hizmetinde çok daha iyi 
vazife ifa, etmesi ve randımanının daha iyi ola
bilmesi için; hususi teşebbüsle rekabet esasına 
dayanan bir statünün içerisine girmesi lâzım
dır. 

Muhterem a rkadaşlar, 
Söz buraya gelmişken bir hususu sarih ola-

!"!k belirtmek ve Sayın Bakanın bu vadideki 
gayretini takdir etmek isteriz : 

Tütün mevzuna deyineceğim : 
Arkadaşlarım; Amerika'da sigara fiyatları

nın 10 senedir aynı durumu muhafaza, etmesine, 
kanser hastalığı tevlidediyor, diye başta Ame
rika ve diğer devletler de tütün aleyhine mu
azzam bir kampanya açılmasına, komşumuz Yu
nanistan'ın tütünlerini bize rekabet etmek mak-
sadiyle düşük fiyatta dünya piyasalarına, sür
mesine rağmen, Bakan ve Bakanlığın yerinde 
tedbirleri ile tekel destekleme mubayaası Ege 
tütün piyasasında büyük bir ferahlık yaratmış, 
gecen seneden müstahsilin elinde bulunan tü
tünle birlikte bu seneki 40 bin kilo tütün için 
ödenen ve doğrudan doğruya tütün müstahsi
linin eline gecen para 800 bin liradır. Bu sabahki 
radyo bülteninde Tekelin, tüccarın ve Ameri
kan firmalarının 80 bin kiloya yakın tütün mu- ' 
bayaa etmiş olduklarını memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. 
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Bir 'hususa daka işaret etmek isteriz : 
Ege, Marmara ve Karadeniz tütün ziraati-

nin hakiki tütün sahalarının dışına kaydığı ve 
'bu yüzden de itütün kalitesinin, düştüğü acı bir 
gerçek 'olarak 'karşımızda durmaktadır, Gaze-
teleı deki konuşmalarını yakînen takibertiğimiz 
Sayın Mekmet Yüceler, beyanları ile de bu id
diamızı teyidetmektedir. Hal böyle iken; Sayın 
'Ba.kanlai' ve salahiyetlilerinden bu kususu ıs
lak edici gerekli tedbirleri bir an önce alması
nı, küçük çiftçinin kalkınmasının temini için 
zaruri görmekteyiz. 

Ezcümle; kaliteli tütün istihsali mevzuunda 
bilgi ve teknik bakımından mevcut noksanlık
lar giderilmeli, mavi küf hasta lığının takribatı 
Tarım Bakanlığı mücadele ekipleriyle iş birliği 
yapılarak 'halledilmelidir. Yegâne döviz kayna
ğımız tütün için dış pazarlarda sağlam bir fi
yat politikası takibedil m elidir. Aksi kaide, dış 
pazarlara, Amerika'nın ve komşumuz Yunanis
tan'ın hâkim olaıcağı da söylenebilir. 

Muk t e re m a r k ad a§ lar; 
Cay mevzuundaki 1964 yılı yatırımını, Mil

let Partisi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 
(Bakanlığın hariçten çay iithal etmemek gayreti 
içinde olduğundan memnuniyet duyuyoruz. Bu 
arada; yeni cay ekimi sahalarının tesisini ve 
çay yapraklarının tekniğe uygun kir şekilde 
işlenmesini, böylece döviz sarf etmeden memle
ket çay ihtiyacının dâkildeıı karışılanınasının 
temini için Bakanlığın her türlü gayreti gös
termesini bekliyoruz. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
ispirto sanayii 've ispirtolu içkiler mevzuu

na gelince : 
Geçen yıl Grup adına yaptığım, konuşmada; 

Tekel Genel Müdürlüğünün bu mevzudaki yatı
rımlarının kifayetsiz oluşuna işaret etmiştik, 
Zamanın Gümrük ve Tekel Bakanı iSaym Orhan 
öztrak, bu ku'susta önümüzdeki yıllarda Tekel 
bütçeısinde Beş Yıllık Plânın kakül ettiği yatı
rımlarla, yerinde neticeler alacağımızdan emi
niz, buyurmuşlardı. 

TTaıYikaten Savın öztrak bu va'dini yerine 
getirmek üzere üstün Igayretler sarf etmiş ise 
de, karşısına çıkan bâzı engeller sebebiyle 1963 
yatırımları kısmen, hazan da tamamen tak ak-
ku'k etmemiş bulunmaktadır. (Bir misal olmak 
üzere, affınıza sığınarak; seçim bölgemiz- Yoz
gat ' ta Ivurulmasî kararlaştırılan kira fabrikası 
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inşaatının geçirdiği safalhatı kısaca arz etmek 
isterim : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münase
betiyle Sayın Yozgat Milletvekili arkadaşları
mızın Plânlama Teşkilâtının Yozgat Bira Fab
rikası mevzuundaki yersiz tasarrufunu (Büyük 
(Meclisimize samimî bir ifade ile açıklamış ol
duklarını natırlarsınız. Bir garip anlayış içeri
sinde olan Plânlamanın 'bu mevzuda bizi 'haklı 
endişelere düşürecek sorularımıza da cevap ver
mekten kaçındıklarını müşahade buyurmuştu
nuz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Hepinizıce malûm, .olduğu üzere, 1962 yılın

da kabul ettiğiniz 3 'milyon lira tahsisatla bu 
fabrikanın 12 Aralık 1962 tariflimde temeli 
atılmak suretiyle sosyal tesislerinin inşasına 
başlanmış 1963 (Bütçesinde de kabul olunan 7 
milyon liralık tahsisatı ile de bu fabrikanın in
şasına başlanılması .kararlaştırılmıştı. Sayın 
öztrak, geçen yılki bütçe müzakereleri sırasın
da samimî temennilerimize karşılık olarak .ay
nen : 

«Mevcut bira fabrikalarının kapasitesinin 
istihlâke kifayet etmemekte olması dolayısiyle 
yeni bira fabrikalarının kurulması ie ab ettiği 
mütalâa edilmiş ve Plânlama Teşkilâtına tak
dim edilen projelerde Orta - Anadolu'da da bir 
fabrikanın kurulması derpiş edilmiştir. Da'ha 
evvel Yozgat'ta böyle bir fabrika için gerekli 
çalışmalar yapılmış ve 1901 yılında elektriği, 
suyu temin edilmiş olduğundan yukarda bah
sedilen bu fabrikanın Yozgat'ta kurulmasına 
karar verilmiş ve 1962 bütçesine konulmuş tah
sisat ile bu fabrikaya ait idare ve sosyal tesis
lerine ait binaların ihalesi yapılarak temeli 
atılmak suretiyle inşaata başlanmıştır. Yozgat 
Bira Fabrikasının faaliyete geçmesiyle balen 
forse çalışma ile yılda elde .edilen 33; milyon 
litrelik istihsal 10 milyon litre fazlasiyle 43 mil
yon litreye çıkmış olacaktır. Böylece bugün 70 
milyon litre civarında olan ihtiyacın önemli bir 
kısmı karşılanmış olacaktır» buyurmuşlardı. 

Sevgili arkadaşlarım ; 
Yozgat'ı itemlsilen 4 siyasi partiye mensup ve 

aranızda bulunan milletlvekili ve senatör arka
daşlarımızın cidden takdirlerine mazhar olan 
bir gayretle ,Saym öztrak, 1963 yılı -çalışmaları
nı İra istikamette yapmış ve her türlü .hazırlık 
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yapılmak suretiyle yıl içerisinde inşaata başla-

| ma'k üzere fabrika ihaleye 'çıkarılmış idi. Ha'ki-
I ki sebebi gerek Grupumuzda ve gerekse Yoz-
' ga f ta mevtcut muhtelif siyasi parti temsilcileri 
! bizlerce bilinmiyen bir garip anlayış içerisinde 
i Devlet Plânlama Teşkilâtı 10 milyon litre ka-
j pasiteli Yozgat Bira Fabrikasını 5 milyon lit-
: reye indirmek gayretini güder, diğer yandan da 
! Üçüncü inönü Hükümeti programında; Plânla

ma Teşkilâtı kanaatinin aksine Yozgat Bira 
Fabrikasının eski statü üzerinde ele alınıp sü
ratle bitirileceği ifade edilir. Sayın [Bakan ve 
Bakanlık yetkililerinin tamamı da bu hususta
ki Hükümet görüşüne âzami gayretle destek 
olurlar. 

Yozgat Bira Fabrikasının kurulması için 
her türlü gayreti gösterirler ve halen Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca verilmiş bu kararın dü
zeltilmesi ve diğer yandan fabrika kapasitesi
nin 10 ımilyon litre üzerinden ihaleye çıkarıl
mak istenmesi 'hususunda 'Sayın Bakan ve Ba
kanlığın ısrarlı tutumuna, teşekkürlerimizi arz 
ederiz. Biz, haklı endişelerimiz, karşısında Ba
kanlığın bu yoldaki çalışmalarını takdirle kar
şılamakla beraber, bu fabrika inşaatının ihalesi 
mevzuunda cereyan eden bilcümle muamelenin 
Büyük Meclise açıklanmasını da ayrıca rica et
mekteyiz. 

Mulhiterem arkadaşlar, 
Tekel Umum Müdürlüğü hakkında görüşle

rimizi Yüce Meclisinize açıklamış bulunuyoruz. 
'Bunun yanında gümrük işlerimiz maalesef ba
şıbozukluğunu devam ettirmektedir. Gümrük 
mevzuatını günün icaplarına göre düzenliyen 
Gümrük Kanunu Karman Komisyondan çok 
-•'iVür çıkmış bulunmaktadır. Bir an evvel Yüce 
Meclisinizden de geçmesini grup olarak •arzula
maktayız. 

ıSaym (Bakandan ve Bakanlık Teşkilâtından 
gümrüklerdeki kırtasiyeciliğin önüne geçilme
sini, müsamahaya katiyen meydan vermemele
rini arzu ediyoruz. Gümrüklerimizde çeşitli yol
suzluklar ve suiistimaller olduğu öteden beri 
söylenir, durur. Biz dürüst ve namuslu gümrük 
memurlarını ber türlü şaibeden kurtarmak 
amacı ile bu vadide iSaym Bakandan gereken 
hassasiyeti göstermesini arzu ediyoruz. 

Netice alacak tamimlerle teşkilâtı uyanık 
tutmaları kanaatimizce elzemdir, ö te yandan, 
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Bakanlığın alakasızlığı raporda da belirtildiği 
'gibi Teşkilât Kanununun aylarca Maliye Vekâ
letinde sürüncemede kalmasına sebebolmuştur. 
IKanaatimizce, Meclisten çıkacak bu Teşkilât 
Kanunu Bakanlığı, yeni birtakım maddi ve 
mânevi imkânlara kavuşturacağı için bir an 
önce kanunlaışmasını arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi hakkın

daki 'görüşlerimize burada nihayet verirken, 
bütçenin büyük milletimize .hayırlı ve uğurlu 
olmasını Cenabıhaktan diler Millet Partisi Mec
lis Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Müştak Okumuş. 
(MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) _ Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Devlete muhtelif 
yönelrde gelir sağlıyan Tekel Oümrük Bakan
lığının bünyelinde Muvazenei Umumiyeye dâhil 
(gümrükler ve gümrük muhafaza teşkilâtı ile 
mülhak bütçeyle idare edilen Tekel Genel Mü
dürlüğü mevcuttur. 

(Malî inhisar müessesesi olan Tekel Genel 
Müdürlüğünün faaliyetlerini ticari ve sanayi 
'olmak üzere iki bölümde toplıyabiliriz. 

Bendeniz bunlardan bir iki hususa temas et
mekle yetineceğim. Memleketimizin 'büyük ih
raç 'maddesini teşkil eden tütünün kalitesini dü
zeltmek ve verimini artırmak için bu Umum 
(Müdürlüğün Ziraat Bakanlığı ile ciddî bir 
koordone çalışmasının lüzumuna inanıyorum. 

Bugün memleketimiz dikkat ve (önem göste
rildiği (takdirde dünyanın en üstün evsafta tü
tününü yetiştiren bir ülke olabilir. 

Halen bölgem, Bitlis'te ilkel geleneklerle, 
yetiştirilen tütünlerin; Virjinya tütünleri evsa
fında olduğunu iftiharla söyliyebilirim. 

Şunu da kaydedeyim ki, senelerden beri köy
lümüzü büyük zararlara uğratan mavi küf has
talığını maalesef bölgemiz zürraı ancak geçen 
sene tanıyabilmiştir. Bu bölgede kendi ilkel 
bilgi ve geleneğine terk edilen tütün ekicisi 
ortalama olarak dönüm başına 60-70 kilo malh-
sul elde etmektedir. 

Halbuki Maltepe Tütün Enstitüsündeki ele
manlar ekim mevsiminde ekicinin köyüne kadar 
gidip zürraı tarlası başında kıymetli bilgileriy
le tenvir ederlerse bu hasadın dönüm başına 
150 - 1200 kiloya yükseleceği muhakkaktır. 
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Kalite ve verim bakımından çok yükselmeye 

istidatlı olan bu gibi bölgeler biraz himaye ile 
kalkmabilir. Ekicinin emeği değerlendirildiği 
gibi geçen de Sayın Maliye Bakanımızın açıkla
dıkları ihraeatımızdaki 13 milyon dolarlık ek
silme yerine milyonlarca dolarlık artışlar kay
dedilir. 

Bölgemizin bir derdi de, zürraı tek alıcı olan 
Tekel'le karşı karşıya bırakmaktır. 

Her ne kadar geçen sene geçmiş senelere na
zaran verilen fiyat ekicimizin yüzünü güldür
müş ise yine de Tekel Bakanlığı başka bölge
lerdeki fiyat sistemine nazaran köylünün asıl 
emeğini değerlendirilememiştir. 

Bunun için de Doğu ve Güney - Doğu ille
rini kapsıyan merkezî bir yerde tütün borsası 
açılmalı ki köylünün malı değer pahasına sa
tıl abilsin. 

Bu tedbirlerin, bölgemizde, istihlâki geniş 
miktarda artıracağına kaaniim. 

(istihlâkin artması mevcut fabrikaların tev-
siini zorlıyacağı gibi yeni, yeni fabrikaların 
kurulması işinin ehemmiyetle ele alınmasını 
sağlıyacaktır. 

Yeri gelmişken; Bitlis'te bulunan bir tütün 
atelyesinin kurulduğu günden beri aynı kapasi
te ile çalıştığını söylemeden geçemiyeceğim. 

Tulhaftır ki, bu atelyenin hinterland darlığı 
ileri sürülerek senelerdir tevsii cihetine gidile
memiştir. 

Yukarda da arz ettiğim vecjhile çok mü
kemmel evsafta tütün yetiştiren bu bölgedeki, 
tütün aıtelyesine satış piyasası yalnız hudutla
rımız içinde aranmaktadır. 

Bu kaliteli tütünlerin dış memleketlere 
mamul halde iHıracedilmesi çareleri aranılırsa; 
sanayiimize (hizmet etmiş olacağımız gibi esasen 
çok işsiz olan bu bölgede bira,z olsun iş sahası
nı açar fakir halkı memleketlerinde geçimleri
ni sağlıyacak bahtiyarlığa ulaştırırız. İddiala
rımızı ispat için numune olarak getirdiğim bir 
miktar tütünü Sayın Bakana takdim edeceğim. 
Umarım ki, bu tütünü Sayın Bakanımız da 
teşkilâttaki arkadaşlarına gösterir ve bu sene 
verilecek fiyat üzerinde bunun rolü olur. 

IMuhterem arkadaşlarım; biraz da bu Ba
kanlığın çok mühim görevlerle yükümlü güm-

! rükler ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtından bah-
I sedeyim. 
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(Bugün memleketimizin önemle üzerinde dur

duğu turist meselesini hudut kapılarındaki ilk 
karşılayıcıları ve son uğurlayıcıları olmak do-
layısiyle bu teşkilât mensupları âzami derecede 
kölaylaştırabildikleri gibi, zorlaştırabilirler de. 

Bundan dolayıdır ki, bu önemli noktalarda
ki görevlileri Bakanlık titizlikle seçmeli; başta 
lisan olmak üzere her yönüyle tekemmül etmiş 
insanlar bulmak yahut yetiştirmek lâzımdır. 

/Millî itibarımız bakımından gümrük daire
lerinin mefruşatları dâhil buradaki memurla
rın kıyafetlerinden önemle Bakanlığın ilgilen
mesi gerekir. 

Bakanlığın büyük dertlerinden biri de ka
çakçılıktır. 

Eşyanın fiyat sistemi, değerler arasındaki 
büyük farklar kaçakçılığı zorlıyan faktörler
den ise de en büyük sebep 'hudut kapılarında 
mesuliyetsiz kimselerin bulunmasıdır. 

Gazetelrden okuyoruz; kamyonlarla kalhve-
ler ve kaçak eşyalar hudut bölgelerimizden ki
lometrelerce içerilerde yakalandığı ıgörülür. 

Bunlardan da anlaşılıyor ki, konuşmamın 
başından beri yakındığım vazifesini müdrik ki
fayetli memur bu dertlere bir nebze çare ola
bilir. 

Bu sebepledir ki, bendeniz Gümrük Muha
faza Kumandanlığının ilgasının yerinde bir ka
rar olmadığına kaaniim. Sözlerime son verirken 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesinin 
memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olma
sını dilerim. iSayîgıl arımla. ((Alkışlar) 

(BAŞKAN — Açık oylamalara oyunu kul
lanmamış olan arkadaşlarımız lütfen ve musta-
eelen kullansınlar. 

(Muhterem arkadaşlarım; verilmiş iki tane 
kifayet önergesi vardır. 

ıMUSLfHÎTTÎN GÜRER '((Sakarya) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istemişsiniz 
efendim; burada önergeniz var. 

ıŞimdi Bakana söz veriyorum. Buyurun Sa
yın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan ve Mil
let Meclisinin mulhterem üyeleri, Yüce Mecli
sin değerli üyelerinin Bakanlığım bütçesi üze
rindeki kıymetli tenkidlerini dikkatle dinledim. 
Bu tenkid ve soruları gümrük ve tekel faali-
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yetleri olmak üzere iki ayrı bölüm altında top-
lıyarak cevaplandırmaya çalışacağım. 

Gümrük faaliyetleri ile alâkalı hususlar : 
Yüksek malûmları bulunduğu üzere, asrı

mızda milletlerarası ekonomik ve sosyal müna
sebetler daimî bir gelişme seyri taki'betmekte 
ve bu durum karşısında gümrük politika ve 
prensipleri de gittikçe artan bir önem kazan
maktadır. 

Bu itibarla, muasır gidişe uygun bir anla
yış çerçevesinde, gümrük hizmetlerinin yürü
tülmesini temin etmek maksadiyle milletlerarası 
teşekküllerle, anlaşmalara dayanan münasebet
ler tesis edilmiş ve gümrük mevzuatımızı da bu 
gidişe paralel hükümlerle ikmal etmek imkân
ları aranmış bulunmaktadır. 

1949 yılında, o günün şartlarına göre hazır
lanıp yürürlüğe konulmuş bulunan ve halen 
tatbik edilmekte olan 5383 sayılı Gümrük Ka
nunu, dalıma inkişaf kaydeden ticari, iktisadi, 
ve bilhassa zamanımızda büyük bir ehemmiyet
le üzerinde durulan turistik faaliyetlerde yeter
li hükümleri ihtiva etmediğinden, en son terak
ki -ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geçen 
sene süratle ve büyük !bir titizlikle hazırlanan 
yeni gümrük kanunu tasarısı daha önce kurul
muş olan bir karma komisyon tarafından ince
lenmiş ve Yüce Heyetinize sunulmak üzere Mil
let Meclisi Başkanlığına arz edilmiş bulunmak
tadır. Bütçe Komisyonunda ve Senatoda yapı
lan görüşmeler sırasında da arz ettiğim gibi ye
ni gümrük kanunu tasarısının getirdiği yenilik
leri şu suretle özetlemek mümkündür: 

Tasarıdaki yeni hükümler ile, eşyaya ait 
vergilerin tahakkuk işlemlerinin mükelleflerce 
yapılabilmesi ve icabında muayenesiz dahi tes
limlerinin mümkün kılınması, cezaların 10 kat
tan 3 kata indirilmesi ve ayrıca cüzi kıymet 
farkları için ceza verilmemesi; noksan vergile
rin takip müddetinin 3 yıldan bir yıla indiril
mesi suretiyle gerek mükelleflere gerek iş 
adamlarına kolaylıklar sağlanması; verginin 
nakten tahsili yanında 3 aylık vâdeler halinde
ki, senetlerle tahsilat yapılması mümkün kılı
narak mükellefler lehine hareket edilmesi; 
idareye yapılan sorgular cevalbınm idareyi de 
ilzam etmesi; yolcu beraberinde gelen eşyalar
la posta rejimi dâhilinde gelen gayriticari ve 
hediyelik eşyaya feraihlatıcı hükümler konul
ması gibi esaslar sağlanmış bulunmaktadır. 
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Bakanlığımızı keza çok yalçından ilgih ndi-

ren kaçakçılık konusundaki mülâhazalarmnzı 
da ai"z etmek isterim. 

1932 senesinden beri tatbik edilmekte bu
lunan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men vo Takibine 
dair Kanunun bâzı hükümlerinin yetersiz ve 
müeyyidelerinin de kifayetsiz olduğu müşahe
de? önlenmesi gümrük vo tekel kaçakçılığı
nın önlenmeisi mevzuunda hazırlanan yeni ka
nun tasarısı Hakanlıkların mütalâasına sunul
muştur. 

Bakanlığımca, bakanlıkların bu defa bildir
dikleri mütalâalar nazarı itibara alınmak üze
re mezkûr tasan yeniden incelemeye tabi tutul
muştur. 

Bu tasarı ile yeni Aay asamız muvacelhesin-
de gerekli değişikliklerin yapılması, günümü
zün ihtiyaçlarını karşılıyacak hükümler konul
ması, kişi dakunıı'lmazhğı, insan haysiyeti ile 
bağdaşanııyan cezaların verilmemesi, ihbar hü
kümleri ile kaçakçılıkla, mallı ali en mücadele edil
mesi 'gübi, önemli konular Ihödef t ütülmüştür. 

Yeni Gümrük kanunu tasarısı ile yeni Ka
çakçılık kanunu tasarısının arz ettiğim bu lıü-
kümlerinin sadakat ve 'hassasiyetle tatbiki, vu
kuflu bir tatbikatçı âmir ve (memur topluluğu-
n\ ihtiyaç gösterdiği izahtan vareste (bulunmak 
t Mır. 

Diğer taraftan halen tatbik edilen Teşkilât 
Kanunu 33 sene önce hazırlanmış ölüp bur.a 
muıkHbil bu süre içinde gümrük gelirlerinde 
takriben 30 misli Ibir artış meydana gelmiş, it
halât 53 ve ihracatta da 33 misli Ibir faızlalık kay
dedilmiştir 

Malûmları olduğu üzere memleketimiz, GATT, 
NATO, CENTO, ATD ve Müşterek Pazar gibi 
tr^İJküı'lerle anlaşmalara dayanan tem0'! ve mü
nasebetlerde de bulunmaktadır. 

Ayrıca Türkiye, gümrük .tarifeleri tatbika-
t':'(bı, spesifik sistemden Advalorem sis!r:ne 
geçmiş olup tarife ve .kıymet tatbikatında 'bu 
yeni prensipleri ele almış ve daimî temaıslar ile 
milletlerarası inkişafları da takibetmek florunda 
kalmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında, gümrük hizmetle--
ı n'p. yürütül ine-: in d e yen: yeni davi'anv a.n'a-
yış ve organizasyona ihtiyaç. duyulmuştur. 

Bu durum göz önünde bulundurularak yeni 
Ibir teşkilât kanunu tasarısı 'hazırlamış ve (ba
kanlıkların mütalâalarına sunulmuştur. 
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Bu yeni Teşkilât Kanunu tasarısı ile halen 

baikanlığıımız bünyesi içinde 'bulunan müşavir
likler icrai mesuliyet taşıyan mevkilere kalbıo-
lunmuş, Muihafaıza Genel Müdürlüğü, Kontrol 
Dairesi .ilcisiiği, Orıga'nizasyon ve Metot Müdür
lüğü, ve Dış Münasebetler "Dairesi Reisliği ih
das edilmiştir. 

Yeni Teşkilât kanunu taısaramda yer alan 
ve üzerinde önemle durulan Ibir konu da, Güm 
riük Uzmanları Kurulunun, teşkiline yer veril
miş olmasıdır. .Bu kurula intisıabedeceklcrde 
yüksek bir öğrenim görmüş bulunmak ve bir 
yalbancı dile vâkıf olmak gilbi vasıflar arana
caktır. Bu «ureti e, birçok aksaklıkların önlen
mesi, gümrük işlemlerinde sürat ve emniyetin 
sağl r'imıası mümkün kılınacaktır. 

Bu sene gümrüklerce talhsil edilen vergilerde, 
geçen seneye nisbetle bâriiz bir artış da kayde-
dfılımelctcdir. Bu cümleden olarak; 1961 yılında 
1 .461 965 173 lira tahsil edildiği halde, 1962 
yılnda 362 393 371 lira faflladiyle 1 824 358 844 
lira tahsil ol umu ş, 1963 malî yılın ITI Ocak 1964 
•a<yı sonuna kadar 11 ay zarfında Bütçe Ka.nu-
nuna göre taihımin olunan ımeblâğ 2 229 956 770 
lira olduğl 'hailde 42 558 808 lira. noksa-'niıyle 
2 187 397 962 lira talhsil edilmiş oluip bumdan 
evvelki yılın aynı aylar talhsil ât in a göre 
387 552 142 lira. fazlalık bulunmaktadır. 

1963 malî yılı 11 aylık tahsilatında bütçe 
tahminine nazaran 42 558 808 lira noksanlık 
'meveudise de akar yakıtlardan alınan İstihsal 
Vergisi ile Damga Resmi 'hariç, gümrüklerce 
tahsil edilen diğer vergi ve resimler ıfcafhisilâ-
tında tahmine nazaran. 148 723 921 lira faz 
lalik arz etmektedir. 

Ancak, akar yakıt ithalinin geçen seneye na
zaran, az olması ve mevcut ştloklarm kullanıl
ması sebebiyle akar yalkıtlardan alman İstih
sal Vergisi talhisilâtında talimline göre 182 898 848 
lira, Datmıga Resmi tafsilâtında ise 8 383 881 
lira noksanlık meydana gelmiş olup, diğer ver
gi ve resimlerdeki fazlalığın noksanlığa, tabviti-
ne sebdbiyet vermiş bulunmaktadır. 

1963 malî yılı tallUsilâtına, bu yıl tahakkuk 
ettirilip tecil olunan 273 409 272 lira vergiler 
tutam dâlhil edilmemiş buluimalktadır. 

Kesin bir istatistik tutulmamakla beraber 
gümrüklerde, 1 Mart 1963 tarihine kadar gerek 
'hariçte tekevvün eden dövizler karşılığı getiri
len ticari mahiyetteki eşya ile bugüne kadar 
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ilân edilen kotalardan alınan ibir ithal müsaa
desine müsteniden 'İm •müsaade yazılı eşya yeri 
ne haşka İbir eşya getirilmesinden dolayı ithal
leri yapılaınıyan takriben 114 458 457 lira tu
tarında eşyanın tasfiyesi, hakanlığımı da yapı
lan Bakanlıklararası toplantıda görüşülmüş ve 
'buna ımütaallik G/1911) «ayılı Karar ile 'bunu 
temdit ve tavzih eden 6/2300 sayılı Karar Ba
kanlığımca hazırlanmıştır. 

Yine kesin bir isstatti'sititk futulmamak'la 'be-
i'alber mezkûr tasfiye kararına müsteniden tak
riben otuz milyon lira civarında; eşya ithal edil
miş ve bakiye olarak takriben 84 458 457 lira 
civarında eşya mevcut hulunmaiktadır. 

Halen gümrüklerde beklemekte olan bu eş
yanın yurda sokulması ise, bunların aynını 
imal eden memleket sanayisinin zararına, mem
leket ihtiyaç ve menfaatleri göz önünde tu
tularak tanzim edilmiş bulunan kotaların bal
talanmasına sebebiyet vereceği ve fuzuli döviz 
I; •.uiHİV.aıi t'.'vlidedeeeği mülfıhazalariyle î i-*?;I I i 
bakanlıklar da uygun görülmemektedir. 

öteden beri rejim dışı müsaadesiz ola
rak getirilen ve zaman zaman Hükümetçe alı
nan hususi kararlara müsteniden yurda soku-
labilen ve fakat sanayi ve iktisadiyatımız için 
zarar verici mahiyette olan bu gibi eşyanın 

-hariçten getirilmesini önlemek için, halen 
Mîllet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunan 
yeni gümrük kanunu tasarısında yeteri kadar 
hükümler konulmuş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Tekel faali
yetleri ile alâkalı hususların izahına geçiyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir 
idare olup geniş vatandaş -kütlelerini alâka
dar eden, sınai, ticari ve malî sahalarda faaliyet 
gösteren bir müessesedir. 

Esas fonksiyonu Devlete gelir sağlamak ol
makla beraber, memleketin ekonomik geliş
mesi bakanından geniş miK!ak:-;ii küt'., ski: i 
emeğinin değerlendirilmesinde de büyük hiz
met görmektedir. 

Çeşitli kanunlarla Tekel altına alınmış olan 
anaddölerin alım, istihsal, imal, ithal ve satış 
işlerini yürütmekle beraber Tekel dışında bulu
nan bira, şarap, kibrit ve kahve gibi zaruri 
ihtiyaç maddelerinin de imal, alım, satış gibi 
işlemlerini de yürütmektedir. 

25 . 2 . 1964 O : 3 
Yapacağı satışlardan 1964 malî yılında 

583 602 480 lirası Savunma Vergisi 716 397 520 
lirası Tekel hasılatı olmak üzere ceman 
1 300 000 000 Karlık Devlet bütçesine gelir 
sağlıyacağı tahmin olunan Tekel İdaresinin 
masraf bütçeleri (A/ l ) işaretli cari bütçesi 
61 692 900, (A/2) işaretli yatırım, bütçesi 
118.287 000 ve (A/3) işaretli sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları bütçesi 5 567 098 lira 
olmak üzere 185 546 998 liradır. 

Ti'k-'l İ<l;u\'.sinin ; ınüsiah;-:il vatan.] aşın mah
sûllerini ve mahsûllerinin idrakinde harca
dıkları emekleri ve masrafların hakiki değe
riyle karşılamak müstahsili yönünden ma
mullerinin 'kalitelerini yükseltmek ve Tekel-
mamullerini her yerde kolaylıkla temin olu
nacak şekilde bulundurmak başlıca gayesidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika... 
Devlet Su İşleri, Karayolları ve Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlükleri bütçeleri
nin açık oylama işlemi bitmiştir. 

Buyuran Sayın Bakan. 
I GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MEHMET 

YÜCELER (Devamla) — Bu gayeye ulaşmak 
üzere 5 Yıllık Kalkınma Plânının derpiş ettiği 
esaslar dâhilinde olmak üzere bir taraftan 
yeni yatırımlar yaparak imalâtı artırmalc 

| ve mamulâtm kalitesini yükseltmeye çalışırken, 
I diğer taraftan eski tesislerinin takviyesi, ik

mali ıslahı hususlarına sarf edilmek üzere yu
karda arz ettiğim veçhile .118 287 000 lira ya
tırım bütçesine konulmuş bulunmaktadır. 

İşçilerle olan münasebetlerinde ise, sınai 
faaliyeti büyük bir müessese olmak itibariyle 
Tekel İdaresinin işveren sıfatiyle ıkarşılıklı 
anlayış ve sosyal adaletin icabettirdiği husus
ları imkânlar nisbetinde karşılamayı tabiî bir 
vazife olarak kabul etmiş bulunmaktayız. 

Çalışmalardaki ana prensipleri böylece 
hulâsa ettikten sonra Tekel İdaresinin faali
yetlerinin 1964 bütçesine taallûk edenlerinin 
ana hatlarını arz ve izah edeceğim. 

Tütün : 
Tekel İdaresinin meşgul olduğu konuların. 
başında tütün bulunmaktadır. 

Memleketimizin geniş mıntakalarmda ekilen 
7 000 köy, 400 000 civarında ekici kütlesini 
alâkadar eden tütün konusunun memleketimiz 
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Aktisadiyatmdaki ehemmiyetinin izahıma ha
cet yoktur. 

Kaldı ki, tütün, işçiliği, nakliyatı; ticareti 
ile de müstahsili dışında geniş oleikle vatan
daşlarımıza da geçim imkânı sağlamaktadır. 

Diğer taraftan yerli imalâtımız dolayısiyle 
Devlet bütçesine gelir sağlıyan ve ayrıca ihra
catı dolayısiyle memlekete büyük miktarda 
döviz temin eden zirai bir mahsülümüzdür. 

Memleketimizin yıllık tütün istihsali va
sati olarak (120) milyon kilo civarında bu
lunmaktadır. 

Bunun 1/3 ü memleket dâhilinde istihlâk 
edilmekte, bakiyesinin ihracı ieabetmektedir. 

1960 yılında tütünlerimiz en yüksek istih
sal seviyesi olan (140) milyon kiloya ulaşmış, 
1961 yılında (101,5) milyon kiloya düşmüş 1962 
yılında ise mavi küf hastalığının tahribatı 
neticesinde (89,7) milyon kilo olarak idrak 
edilebilmiştir. 

1963 mahsûlü tahrir kayıtlarına nazaran 
(131,5) milyon kilo olarak tahmin olunmuş
tur. Bu miktarın ambarlamada (140) milyon 
kiloya ulaşması kuvvetle muhtemeldir. 

Böylece 1961 yılında idrak edilmiş rekor 
seviyeye bu sene de varılmış olacaktır. 

Bu seviyenin eld-a edilmesinde mavi küf 
tahribatının telâfisi maksadiyle ekim sahala
rının geniş tutulması ile birlikte tatbik edilen 
fiyat politikasının büyük rolü olmuştur. 

Piyasaların açılışlarında tatbik edilen fiyat 
politikaları daima tütünlerin kalitelerine göre dış 
pazarlarda bulacağı ihraç fiyatı esas alınmak su
retiyle hareket edilerek müstahsilin fiyatına ula
şılmakta ve böylece ekici piyasaları fiyat baremle
ri tesbit olunmaktadır. 

Böyle olmakla beraber tamamen serbest piyasa 
nizamı içinde cereyan etmekte olan muameleler 
sonucunda fiyatlar kendiliğinden tekevvün etmek
tedir. 

Tekel İdaresi Devlet nam ve hesabına destek
leyici mahiyette piyasalarda alımlar yapmakta ol
duğu cihetle müstahsilin malının muayen bir fi
yat seviyesinden aşağıda satışına da imkân veril
memek suretiyle müstahsilin himayesi temin edil
miş olmaktadır. 

Bu konuda prensibimiz kaliteli tütüne iyi fi
yat, düşük kaliteli tütüne de düşük fiyat vermek
tedir. 
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Bu politika ile; memleket tütüncülüğünün is

tikbali ve Türk tütününün dış pazarlardaki şöh
retinin muhafazası bakımından müstahsili iyi ka
liteli tütün, yetiştirmeye, dolayısiyle çok sahaya 
tütün ekmektense iyi kaliteli tütün yetiştiren 
yaka ve yarım yaka gibi sahalara tütün ekmeye 
teşvik etmiş olacağız. 

Bilindiği gibi tütün hastalıkları ile mücadele 
mevzuu Zirai Mücadele ve Karantina Kanununa 
göre Tarım Bakanlığının vazifesi cümlesinden 
olup Bakanlığınız teşkilâtı da Tarım Bakanlığına 
yardım etmektedir. 

Hükümetimizin mavi küf hastalığı mevzuunda 
hassas davrandığı ve bu hastalığın imhası için bü
yük gayret sarf ettiği malûmları bulunmaktadır. 

Maalesef bu menhus hastalığın tamamen yok 
edilmesi mümkün olamamış ve bu sene de Cenup 
ve Doğu bölgelerinde tahribatını yapmış bulun
maktadır. 

Diğer taraftan Tekel İdaresi mavi küfe muka
vim tütün soyları yetiştirilmesi mevzuunda çalış
malara başlamış bulunmaktadır. Bu denemelere 
1964 yılında da devam edilecektir. 

1963 yılında fidelik durumunda hastalık zara
rı % 3 nisbetindedir. Tarla devresinde hastalı
ğın zararı ise, 

Marmara, Trakya % 2,5 
Karadeniz % 10 
Ege % 8 olup 

ortalaması % 7 dir. 
Ekiciye avans tevziatı 1963 yılında (18) mil

yon lira olmuştur. 1964 yılında da ihtiyaca gö
re tevziat yapılacaktır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de tütün piya
salarının Devlet nam ve hesabına desteklenmesi 
kararlaştırılmış ve bu görevin Tekel Genel Mü
dürlüğüne verildiğine dair Bakanlar Kurulu ka
rarı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmakta
dır. 

Bu sene Ego tütün piyasasını 6 Şubat 1964 
tarihinde açmış bulunuyoruz. Açılış tarihinden 
23 Şubat akşamına kadar 18 günlük müddette 
piyasadaki satış seyri şöyledir: 

Yüksek malûmları olduğu üzere tahrir kayıt
larına göre 80 milyon ton olan Ege rekoltesinin 
55 283 000 kilosu tüccar, 3 380 000 kilosu Ame
rikalılar, 17 797 000 kilosu da Tekel İdaresi ta
rafından mubayaa edilmiştir ki, ceman 76 460 000 
kilo tütün satılmış bulunmaktadır. Bu hesaba gö
re müstahsilin elinde 2 500 000 kilo tütünün kal-
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dığı tahmin edilmektedir. Bu miktarın da önü
müzdeki günlerde satılacağı umulmakla olup, pi
yasa hızını kaybetmiş bulunmaktadır. Karadeniz 
ve Marmara piyasalarını da yakın bir tarihte aç
mayı düşünmekte ve bu yolda gerekli çalışmaları 
yapmaktayız. 

Tütün konusunun ana hatlarını böylece izah 
ettikten sonra, idarece alman tütünlerin bakım, 
muhafaza ve işlemlerinin temini maksadı ile ya
tırım bütçesinin aidolduğu faslına, yeniden yapı
lacak emanet ambarı, bakımevi, bakım ve işleme 
evi gibi tesislerle mevcutlarının ikmali ve ıslahı 
için 8 518 943 lira ödenek konulmuş bulunmak
tadır. 

Bu rakam geçen seneye nazaran (3,6) milyon 
lira fazladır. 1947 - 1953 yılları arasında ekici
lerden kesilmiş bulunan primlerle kurulması der
piş olunan müessese için hazırlanan kanun tasa
rısı son şeklini alarak Büyük Meclise sunulmak 
üzere Hükümete tevdi edilmiştir. 

Sigara: Yatırım bütçemizde tütün ve sigara 
mamulleri sanayiine 39 582 557 liralık ödenek 
konulmuş bulunmaktadır. Bu meblâğın büyük 
kısmı Maltepe Sigorta Fabrikasının ikmal inşaatı 
ile makinalarma aittir. Böylece fabrikanın işler 
hale getirilmesine çalışılacak ve fabrika faaliye
te geçtiği zaman da mevcut sigara imal kapasite
miz (18) milyon kilo olup artmak suretiyle di
ğer fabrikaların zorlama durumu ortadan kalka
cak normal çalışmaları imkân dâhiline girecek ye
ni tip ve yeni ambalajlı sigaraların imali mümkün 
olabilecektir. 

Mevcut sigara fabrikaları gerek bina ve ge
rekse ihtiva ettikleri sigara makinaları bakımın
dan kifayetsiz bulunmaktadırlar. Çok çeşitli siga
ra makinalarının bir fabrika içinde çalıştırılması
nın tevlidettiği işletme zorluğu, yedek parça te
darikindeki büyük külfet izahtan varestedir. 

Bu itibarla bir an evvel işletmeye açılmasına 
büyük gayret sarf ettiğimiz Maltepe Sigara Fab
rikası bu yönden de Tekel İdaresine büyük imkân
lar sağlıyacaktır. Bu fabrikanın 1964 senesinin 
sonuna doğru kısmen çalıştırılması hususunda 
âzami gayret sarf edilmektedir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler: Yatırım bütçemi
ze alkollü içkiler sanayii için 15 539 650 liralık 
ödenek konulmuştur. 

Malûmları olduğu üzere mevcut bira fabrika
larının kapasitesi istihlâki karşılıyamamaktadır. 
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Bira, tekel konusu olmamakla beraber, istih

lâkine cevap verilebilmesi için Orta - Anadolu'da 
bir bira fabrikasının kurulması derpiş edilmiş ve 
Yozgat'ta kurulmasına teşebbüs edilmiştir. Mev
zu ödeneğin büyük kısmı Yozgat Bira Fabrikası
nın inşa ve tesisi ile İstanbul ve Ankara Bira fab
rikalarının teçhizatına ayrılmış bulunmaktadır. 

Bira imalinde ilk maddelerden biri olan hub-
lon (şerbetçi otu) nun Tarım Bakanlığı ile müşte
reken hazırladıkları plân mucibince Bilecik'te 
75 dekarlık bir sahada üretilmesine »başlanmış 
olup elde edilecek lıulblonlar Tekel İdaresinin 
kuracağı kurutma, kükürtleme ve peresleme te
sislerinde işlenecektir. 

Bu hususun temini için 1964 bütçesine 
125 000 lira ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

j Diğer taraftan bu sanayi için tefrik olunan 
ödenekten içki fabrikalarının idame, tevsi, sos
yal ve büyük onarımlarına Tekirdağ'da Uçmak-
dere ve Şarköy'de yeniden yapılacak şarap te
sislerine sarfolunacaktır. 

Üzümlerimizin değerlendirilmesi yolunda şa
rap tesislerinin ıslâhı ile dış memleketlere şa
rap sürümüne önem verilmektedir. Bu cümle
den olarak beynelmilel fuar ve olimpiyatlara 
iştirak edilerek şaraplarımızın tanıtılmasına ve 
satış imkânlarının artırılmasına gayret sarfe-
dilmektedir. Bu meyanda Almanya, İsveç, Nor
veç ve Filandiya ve İsviçre'ye şarap gönderil
mesine devam olunmaktadır. Son defa Eylül ve 
Ekim 1963 aylarında Belçika'da tertibedilen 
beynelmilel bir şarap olimpiyadı iştirak edil
miş tekel şaraplarından birisi (Buzbağ) altun 
madalya, diğer ikisi (Tekirdağ Kırmızı) şeref 
mükâfatı kazanmıştır. 

Müşterek pazar ortağı olan Belçika'ya bu 
fırsattan istifade edilerek şarap satma imkân
ları üzerinde durulmaktadır. Diğer taraftan al
tın madalya kazanan şaraplarımızın turistik 
otel ve restoranlarda yeni ambalaj ve etiketler 
ile satışına başlanmış bulunmaktadır. Bilhassa 
Avrupadaki müsabakalarda derece alan ve her 
zaman takdir edilen şaraplarımızın imal edildi
ği Tekirdağ fabrikamızın Londra asfaltı üze
rine raslıyan kısmında açacağımız bir turistik 
satış yeri buradan geçen turistlere şaraplarımı
zın defustasyon, satış, reklâm ve propaganda im
kânları sağlıyacaktır. Mütaakıp senelerde de 
turist bölgelerde bu gibi satış yerleri açılması-

l na teşebbüs edilecektir. 
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İmal ettiğimiz yerli viskiyi (Ankara viskisi) 

adiyle piyasaya çıkarmış 'bulunuyoruz. Seri ima
lât yapmak ve miktarını artırmak maksadiyle 
gerekli hazırlıklar yapılmış olup gelecek sene
lerde memleket, ihtiyacına kifayet edecek nisbet-
te yerli viskiyi piyasaya ara etmiş olacağız. 1904 
yılında bundan evvelki tecrübelerden de fay
dalanmak suretiyle yüz bin litre viski imâl edi
lerek 4 yıl sonra piyasaya çıkarılmak üzere din
lendi rmeye terkedilecektir. 

Yeni bir nevi olmak üzere (Tekel) isimli üs
tün kaliteli bir rakı imal olunmuş ve piyasaya 
çıkarılmıştır. .Rakılarımıza gösterilen rağbet 
dış piyasalarda gittikçe artmaktadır. Bu mey an
da 1962 de Amerika'da 500 sandık Klüp rakısı 
satılmış iken bu miktar 1963 de 600 sandığa 
yükselmiş olup son günlerde bu talepler daha 
da artmıştır. Bu arada Avrupa Konseyi bağ 
mahsulleri ve ispirtolu içkiler eksperler komi
te toplantısında tamamen tabiî maddelerden 
imal edilen rakımız tabiî içkiler kategorisine 
ithal edilmek suretiyle tescil edilmiştir. 

Çay: Yaş çay yaprağı istihsali 1961 yılın
dan bu tarafa şöyle Ibir seyir arz etmektedir. 

1961 yılında 24 231 000 kilo 
1962 yılında 37 541 000 kilo 
1963 yılında 47 000 000 kilo 

Görülüyor ki, 3raş çay istihsali yıldan yıla 
büyük artış göstermektedir. 

Artan yaş çay yaprağına muvazi olarak 
kuru çay imalâtı da artmış ve memleket ihtiya
cının üstünde bir seviyeye ulaşmıştır. Bu vazi
yet karşısında istihlâkten artan çaylarımızın 
dış piyasalarda satışını temin etmek için gerek
li teşebbüslere geçilmiştir. 

Bir Holânda firması ile Tekel İdaresi ara
sında yapılan bir anlaşma ile çaylarımızın ima
lâtının kontrolü yapılmak suretiyle kalite ifla
hına gidilmiş ve elde olunan 1963 mahsûlünden 
kabili ihraç çaylarımız bu firma delaletiyle 
Amsterdam'daki Beynelmilel Çay Borsasına arz-
edil mistir. 

Diğer taraftaran 1962 mahsulünden (126) 
ton çay ihraceıdıilmefc kaydiyle satışa arz edil
miştir. 

Hollanda'lı firımia taraf ıradan Amsterdam 'da 
Bcyndınıik! Çay Borsasına arz edilen muhtelif 
nevideki çaylarımızın vasati olarak (bir kilosu 
640 kuruştan, 
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Pazarlık suretiyle satışa çıkarılan biraz da

ha. düşük vasıldaki 126 ton 1962 (mahsulü çay
larımızın vasati olarak bir kilosu FOB 419,21 
kuruştan satılın ıştır. 

Böylece memleketimiz çay ithal eden '.mem
leket duruımıından çıkmış ve çay ihracatçısı bir 
memıleıket haline gelmiştir. 

1964 Bütçesinıe çay tesisleri için (32 383 000) 
liralık ödenek konulmuştur. 

Bunun (11 564 016) lirası 7 yenıi çay fabri
kasının İnşaatınım devaıraı ile çay paketleme te
sisleri ve ımuMclif fabrikalarda »kuru çay an-
batları inşası ile diğer çay •arn'barları inşasına ve 
(20 818 981) lirası da çay fabrikaları için (muh
telif imakinıalar çay paketleme tesisi için torba
lama ımaıkiraaları, .muhtelif faıbniıkalara yaptırı
lacak soldurma tesisleri ve satın (alınacak bas
kül bedellerinle tahsis olunmuştur. 

1963 Kalkınma Plânının Çay Sanayii kıs
mımda muhtelif çeşitte çayın piyasaya çıkarıl
ması muvafık görülmüştür. Bu telkine uyularak 
'Tekeıl İdaresi tarafımdan halen piyasada satıl
makta olan ekstra nevi çaya ilâveten (Piliz) 
isımiyle piyasaya yeni bir çeşit cay çıkartılmış
tır. Fakat yemi kampanyada yerli çaylarımızdan 
bunun yerine .ikame edilecek yeni tip bir çay çı
karılması için 'etütler yapılmaktadır. Böylece pi
yasada .muhtelif tip ve (değerde çeşitli çay bu
lundurulması mümkün olacaktır. 

Tuz : 500 000 ton civarımda olan senelik tuz 
İstihsalimizin yüzde 80 i İç İHtihlâıke arz .edil
mekte, bakiyesi ihracodilmeiktedir. 

Büyük hinlik kütlesinin ve .bilhassa köylü va-
tanda.şılarımızı lilgilemdiren tuzun bir kilosunun 
3078 sayılı Tuz İnhisarı hakkımdaki Kamuna gö
re fiyatı tuzlada 3 kuruş. Millî Müdafaa vergisi 
ile birlikte 4 kuruş/tur. 

Tuzun istihraç maliyetine müessir olan un
surlardaki fiyat artışlarına muvazi olarak tuz 
fiyatımda her hangi bir değişiklik yapılmamak
ta, bu suretle son senelerde tuzdan gelir temin 
edil p;mem ekt ed ir. 

1964 yatınım (bütçesine, tuzlaların tevsii, ıs
lah, ikmal .işlerine sari' edilmek ve Yavşan tuz
lasında kurulacak sofra ve mutfak tuz tesisleri 
ve makinalaırı için (8 862 000) lira ödenek tef
rik edilmiştir. 

Çok muhterem .arkadaşlarıım bu arada millet
vekili arkada şiarımı m temas etmiş olduğu :hâzı 
konulara da cevap vermek Istiyorumı. 
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ıSayın Müştak Okumuş arkadaşımı/. mavi küf 

hastalığından ve bilhassa (bölgelerindeki m-evcut 
tütün kalitesinin 'yüksekliği ııden bahsetmek su
retiyle bölgelerine eleman gönderilmesini arzu 
ot tiler. Bildiğiniz gibi gerok nıaviıküfle 'mücadele 
gerekse tütün ziraatı bugünkü mevzuata .göre 
Tanım Baikanliğinin iştigali altındadrı. I^akat 
bütün «bunlara. rağmen Tarım Bakanlığıyle ya
pacağımız iş birliği suretiyle yalnız Şarık bölge
sinde değil, .bütün bölgelerde raaıliyet gösterece
ğiz. 

'Bitlis'teki mevcut laıtelye hakkında malıimat 
almak Iştomişl erdir. Tesbideıtımiş okluğuma göre 
bu atölyenin kapasites<i 1 036 tondur. Ve bu ka
pasite ile çalıştığı takdirde hinterlandının siga
ra ve sigara pakeıti ihtiyacını ika rş ılıyacak du
rumdadır. Y'aılnız satışlar noksan okluğu için 
tam ikapasite ile çalışım atmıkladır. Hali hazırda 
574 ton sigara ve 'tütün imal edilmektedir. Sa
tışlar 'arttıkça bu temisin de daha suna 11 e çalıştı-
rılıması (mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Balkan konuşmanız .daha 
ne 'kadar sürebilir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Bir saat daha sürebi
lir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, daha 

evvel alınmış karar gereğince birleşime ara ver
mek .mecburıiyetıindeyim. Omdan evvel, daha ev
vel, acık oy 1 arınıza ısuımlmuş olan Devlet Su 
fş'erl (Jeiıel Müdürlüğümün 1964 yılı Bütçe Ka
mın tasarısı oylanma neticesini okuyorum. 

Sayın Bakan artık diğer oturuımda konuşma
nıza devam büyürünsünüz. 

Devlet Su işleri Gemel Müdürlüğü .1:964 yılı 
bütçe kanun ıtaisarıısının .oylamasına 226 üye iş
tirak etmiş, 175 kabul, 42 ret, 9 çekimser oy kul
lanılmıştır. Ta,sarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büt
çe 'Kanun Tasarısının oylama sonucu : Oy sayı
sı 226, kabui 175, ıfet 41, çekimser 10. 

Tasarı kanunlaşmıştir. 

Hudut ve •Sahiller Sağlık Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanun Tasarısının açık oylama so
nucu : Oy .sayısı 166, kabul 122, ret 35, çekimser 
9. Nisap hâsıl olmadığımdan tekrar oylarınıza 
arz edilecek/tir. 

Bugün saat 19,30 da toplanmak üzere birle-
şiınıe ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,00 

D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma Saati : 1,9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — Süreyya Öner (Siirt),Mithat Şükrü Çavdarcğlu(Balıkesir) 

BAŞKAN —. Birleşime devanı ediyoruz, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin görüşme
sine başlamıştık, buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri) — Çok muhterem arka
daşlarım, bir arkadaşımız konuşması sırasın
da şaraplarımızın nakliye İcaplarının değiştiri
leceğine temas ederek, bunların nakilleri hu
susunda ne düşünüldüğünü sordu. 

Şaraplarımızın ihracını artırabilmek için, 
İsveç acentamıza kapasitesi mahdut olan fici 

yerine tankerle nakliyat yapılması teklif edil
miş; ancak İsveç'te çok tutulmuş olan şarapla
rımızın çeşnisinde en küçük 'bir değişikliğe ma
hal bırakmamak üzere fıçılı nakliyata devamı 
tercih edilmiştir.. 

Almanya'ya ihracat tankerlerle yapılmakta
dır, 1963 yılında 450 "bin litre şarap tankerlerle 
sevkedilmiştir. 

Bir arkadaşımız, piyasalarımızda satılan 
Amerikan eşyası hakkında Bakanlık ne düşü
nüyor, diye bir sual sordular. Buna cevabımı 
arz ediyorum. 
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6375 N/G 6426 sayılı kanunlar gereğince Ame

rikan askerî yardımı ve NATO personelinin zat 
ve ikametgâh eşyaları nıuafen yurda sokulmak
ladır. Bu personelin memleketimizden ayrılma
larında muaf en ithal ettikleri eşyaları, mua
fiyeti haiz olmıyan kimselere devir ve satışla
rında Gümrük vergileri tahsil .edilmemektedir. 
Amerikan menşeli eşyalar bu suretle piyasaya 
intikal etmektedir. Bir kısım halkıımızın Ame
rikan eşyasına karşı fazla rağbet neticesi Ame
rikan eşyası satan mağazaların yıldan yıla art
masına sebebiyet vermektedir. 

Bundan başka birçok yabancı eşyanın ve bil
hassa kadın tuvalet eşyasının patenti alınmış ve 
Türkiye'de bu marka altında yapılmakta ve san
ki yabancı menşeli imiş gibi bunlar piyasalarda 
satılmaktadır. Tahmin ediyoruz ki; arkadaşları-

.mın piyasalarda gördükleri eşyalar bunlardan 
ibarettir. 

Grup adına konuşan arkadaşlarımızdan bir 
tanesi kahve fiyatlarına temas ederek kaçak kah
venin memleketimize girdiğinden bahsettiler. Ma
lûmunuz olduğu veçhile Gıda Nizamnamesinin 
kahve evsafı üzerine koyduğu ağır hükümler mu
vacehesinde, arzulanan evsafta kahveyi memle
ketimize ithal etmekte güçlük çekiyorduk. Bugün 
bu Gıda N'izamnamc'sindeki kahve ile alâkalı 
ağır hükümler değiştirilmiş bulunmaktadır. Bun
dan böyle memleketimize istediğimiz an kahve 
ithali mümkün olacaktır. Ve kahve fiyatlarında 
yapacağımız bir indirme ile de bu kaçak kahve
nin yurda girmesinin önleneceğini zannediyorum. 

Bir arkadaşımız Tekelin döner sermayesinin 
artırılması mevzuunda ne düşünüldüğünü sordu
lar. 7424 sayılı Kanun, Tekel Genel Müdürlüğü
nün bütçesine her sene 50 şer milyon ödenek ko
nularak sermayesinin artırılmasını âmir bulun
masına rağmen, bütçe tasarısına konulan bir 
madde ile bu kanun işlemez bir hale getirilmek
tedir. Bu mevzuda Maliye Bakanlığına yapılan 
tekliflerimiz reddedilmiştir. Tekelin hesaplarını 
tetkik eden Maliye müfettişleri de buna lüzum 
gösterdikleri halde maalesef Maliye Vekâleti bu 
tekliflerimizi nazarı itibara almamıştır. Bütçe 
raportörleri de hazırladıkları raporlarında bu 
ımevzua lte>mias 'edecek döner sermayenin artırıl-
ımaısı için 7 424 Satyılı Kanunun işlemesini is
temişlerdir. Buna rağmen artırılması imkânı !bu-
lunaraiamı^tıır. Tekelde 500 ımiılyon liradan fazla 
döner ısıeırmıaye ımevıculttur. Bunun, kanunen 750 
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milyon liraya çıkarılmam lâzımdır. HaJtta, bu 
750 milyon lira da Ibugünikü faaliyetleriımize 
ikâfi gelimediğinden, hazırlamış lolduğumuz bir 
kamun tasarısı ile bunun, 1 milyar 250 milyon 
liraya çıkarılmasını istedik. Fakat maalesef bu 
tekilfimiz de rağbet görmedi. 

Bir arkadaşımız Bakanlıkta çalışan müstah
demlerin uzun süreden beri terfi edemediklerin
den bahisle, bunların terfilerinin sağlanma im
kânının lüzumlu olduğunu iddia ettiler. Arka
daşlarımızın hakları var. 1939 dan 1960 yılına 
ve hattâ 1939 dan 1964 yılma, yani bu ana ka
dar Bakanlıkta terfi edemiyen memurlarımız 
mevcuttur. 1939 dan 1960 yılma kadar terfi ede-
miyenlerin adedi 45 tir ve bu imkân bize sağla
nırsa 43 135 lirayla bu terfiler sağlanacaktır. 
1939 dan 1964 yılma kadar terfi edemiyen müs
tahdem ve memurlarımızın adedi 89 dur. Ve yi
ne, bütçeden 114 615 lira 30 kuruş temin edil
diği takdirde, 1964 yılma kadar terfi etmiyen 
memurlarımızın terfii sağlanmış olacaktır. Esa
sen büyük bir meblâğda değildir. 

Gümrük memurlarımızın suiistimallerini Ön
leyici bâzı tedbirlerden bahsetmek isterim. Yük
sek malûmlarınız olduğu üzere gümrük memur
ları, gümrük muayene memurları gerek halkı
mızla, gerekse memleketimize gelen yabancılarla 
en çok teması olan bir sınıftır. Bilhassa gümrük 
muayene memurları yabancılarla olan çeşitli mu
amelelerde ilk safta yer almaktadırlar. En aşa
ğı lise ve muadili tahsilli olan bu memurlar bir 
yıl Bakanlık merkezinde kurs ve bir yıl da taşra 
gümrüklerinde staj gördükten sonra muayene 
memuru olarak ihtiyaç olan müdürlüklere tâyin 
edilmektedirler. Bununla beraber tahsilleri itiba
riyle kifayetsiz ve çok az maaş alan bu memur
ların vazifeleri sırasında, çeşitli cazip teklifler 
karşısında, maalesef suiistimale doğru yöneldik
leri bir hakikattir. Şimdiye kadar vukubulan bü
tün mahsurların göz önünde tutulması suretiyle 
yeniden hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilen 
Teşkilât Kanunumuzda bu muayene memurları
nı maliye hesap uzmanları gibi muayene ta
hakkuk işlerini yapacak gümrük uzmanları ismi 
altında ihdas edeceğimiz bir sınıfta toplamak is
tiyoruz. Bu gümrük uzmanları muayyen yüksek 
mektep mezunları arasından imtihanla seçilecek 
ve yine bir yıllık meslek kursundan sonra asil 
olarak vazife göreceklerdir. 
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Bunları maddeten tatmin bakımından da 

Maliye Hesap uzmanlarına olduğu gibi yev
miye verilecektir. Malûm sebepler karşısında 
hazırladığımız yeni teşkilât kanunumuz Yük
sek Meclislerde kabul edildiği takdirde suiisti
mallerin önleneceğine fcaani bulunuyoruz. 

Bakanlıkta Tekel ve Gümrük ile alâkalı ol
mak üzere iki nevi kurs açılmaktadır. Tekel ile 
alâkalı olan kursların biri memurlara aidolan 
kurslar, diğeri de tütün eksperlerine aidolan kurs
lardır. Memurlara aidolan kurslar bir yıl süre
lidir ve memurlarımız burada bir yıl yetiştiril
dikten sonra memuriyet mahalline gönderilirler. 
Eksperlere ait olan kurslar dört sene sürelidir. 
Her ikisi de istanbul'da açılmaktadır. Ve ıbu su
retle memurlarımızın yetiştirilmesi cihetine gi
dilmektedir. Gümrükle alâkalı kurslar Anka
ra 'da açılmaktadır. Bunlardan birisi gümrük 
memurlarına ait olup 'bir yıl sürelidir. İkinci
si gümrük muhafaza memurları için olup altı 
ay sürelidir. 

Biz bu kurslarda ve bilhassa gümrükle alâ
kalı kurslarda, bu sene lisan öğretimi cihetine 
gideceğiz, 'bilhassa İngilizce ve Fransızca ol
mak üzere. Hiçolmazsa memleketimize gele
cek turistlere lâzım gelen bâzı yardımlarda bu
lunulması temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımı; bir arkadaşım|ız 
Gümrük Giriş Tarife tzahnamesine temas et
tiler. Milletlerarası ticarete konu teşkil eden 
eşyanın tarifedeki yerinin tâyini bakımından 
hukukî bir değeri olan Gümrük Giriş Tarifesi 
İzahnamesi Ingilizceden ve Fransızcadan ter
cüme edilmektedir. Bunlar 3 cilttir, iki cilti 
tamamlanmış ve satışa arz edilmiştir. Bir cilt 
531 sayfadır ve şimdiye kadar iki cildi tercü
me edilmiştir. Geriye bir cilt kalmıştır. Ve !bu 
da çok yakın bir zamanda tercüme edilip satışa 
arz edilecektir. 

Konuşmalarım -sırasında 'bir ara temas etmiş
tim, hatırlarsınız; daha ziyade tütün mevzuuna 
temas eden arkadaşlarımız bu ana gelinceye 
kadar, Mecliste, zaman, zaman tütünün, mem
leketimiz için, tehlike arz ettiğini ve Eğedeki 
çiftçilerin çok müşkül bir durumda olduklarını 
ifade ettiler 6 Şu'batta Ege tütün piyasası açıldı 
ve 19 günlük satışları şöyledir: idare 17 814 000 
kilo; Amerikalılar 3 380 000 kilo tüccarlarımız 
55 357 000 kilo tütün satmalmak suretiyle, 
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toplam 76 551 000 kilo tütünümüz satılmış bu
lunmaktadır. Ege'de 1963 tütün rekoltesi ma
lûmunuz olduğu veçhile 80 000 000 kilo civa
rındadır. 19 günlük satış sırasında 76 500 000 ki
losu satılmıştır. Geriye 3 500 000 kilo kadar 
bir tütün kalmıştır. Bu bakımdan bir kaç gün 
içerisinde bunların satışlarının da ikmal edilece
ğini ümidetmekteyiz. Yani esas arz etmek: is
tediğim husus şu; arkadaşlarımızın üzerinde 
hassasiyetle durdukları ve hattâ 'biraz da çift
çinin çok müteessir olacağı merkezindeki endi
şeleri bu suretle zail olmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir arkadaşı
mız konuşmıasında, tütünlerimizde müstekar 
bir fiyatın tesbit edilmesinin faydalı olacağı 
üzerinde durdular. Malûmunuz olduğu üzere, 
tütünlerde uzun vadeli müstekar bir fiyatın 
tesbitine imkân yoktur. Fakat bu demek de
ğildir ki, her sene fiyatlar üzerinde oynana
caktır. Biz dünya tütn piyasasını, maliyetlerini, 
müstahsilin maliyetini ve memleketimizin malî 
durumunu, imkânlarını ve istihlâki nazarı itiba
ra almak suretiyle elbette ki, müstekar bir 
fiyat tes'biti cihetine gitmekteyiz. Nitekim bu 
sene de aynı şekilde hareket etmiş 'bulunuyo
ruz. Bu biraz evvel bahsettiğim durumları >na-

razı itibara almak suretiyle ve iyi tütüne yük
sek fiyat, düşük kaliteli tütüne düşük fiyat ver
mek suretiyle tütün politikasını bu istikame
te yönelttik ve iyi netice aldığımıza kaarai bu
lunuyoruz. 

Tütünlerimizin diğer dünya tütünlerine na
zaran üstün evsafta olduğunda herkes müttefik
tir. Son senelerde Amerika'da sigaranın insan 
sağlığı üzerine zarar verdiği ve bilhassa Kan
sere sebebiyet verdiği mevzuundaki kampan
yayı hepiniz biliyorsunuz. Bizim yetiştirmiş 
olduğumuz tütünlerin evsaf ve kalitesini nazarı 
dikkate alarak ve bunların diğer memleketler
deki tütünlerle mukayesesini yaparak, 'bilhassa 
hastalık tevlidetmemesi bakımından bizim şark 
tipi tütünlerin diğerlerinden çok üstün evsaf-
da olmasını nazarı dikkate alarak Amerika'da 
ve diğer tütün alıcı memleketlerde makaleler 
yazımak suretiyle neşriyat yapmayı düşünüyo
ruz. Ve bu mevzuda yetkili uzmanlar tarafın
dan makaleler hazırlattık. Yakın zamanda 
İsviçre ve Amerika'da bunları neşrettireceğiz. 
Gayemiz, Türk tütnlerinin nikotin, zift ve ar-

— 899 — 



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1964 0 : 4 
seııik bakımından, yani sağlığa daha az zararlı 
olması yönünden, diğer tütünlerden üstün ol
duğunu iddia etniek ve 'bu suretle tütünleri-
mizin satış imkânlarım artırmaktır. 

Diğer bir arkadaşımız elimizde mevcut stok 
tütünler olduğundan bahsile 44 milyon Kg, tü
tün var ve bu tütünler satılmaraıştir buyurdular, 
yanılmiyorsanu 

Bakanlık vazifesini üstüme aktığım zaman, 
hakikaten, memleketimizde 37 milyon Kg. tüc
car elinde, 7 milyon Kg. da Tekel İdaresi elin
de olmak üzere 44 milyon kilo satışa hazır stok tü
tün, mevcut idi. Fakat bu tütünlerimiz, bu son 
günlerde satılmış durumdadır. Tüccar elinde1, iki 
milyon kilo kadar tütün kalmış 35 milyon kilo tü
tün satılmış duruludadır. Tekelin elinde 'ki 7 
milyon kilo tütün halen durmaktadır-. Bunun 
da «ebebi vardır. Malûm olduğu veçhile, biz bir 
taraftan müstahsili himaye öderken bir taraf
tan da tüccarlarımızı himaye etmek mecburi
yetindeyiz. Tekelin elindeki tütünler, tüccarın 
elindeki tütünlerden daha evvel satılacak olur
sa tüccarlarımız belki zarar görür düşüncesiy
le tekelin elindeki tütünleri bu ana kadar sat
mak istemedik. Tüccarlarımızın elindeki tütün
ler bittikten sonra, bizden tütün talep eden fir
malar vardır, bunlarla pazarlığa girmek sure
tiyle elimizdeki tütünleri satacağız. 

3437 Sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanu
nunun yerini almak üzere hazırlanan tütün ve 
tütün tekeli hakkındaki görüşlerimizi ve İni 
maksatla hazırlamış olduğumuz kanundaki esas
ları da ifade etmeden geçemiyceeğim. 

Bes Yıllık Kalkınma Plânının 1963 yılı prog
ramında, halen meriyette bulunan 3437 sayılı 
Kanun hükümlerinin günün şartlarına uydurul
ması teklif olunmuş ve bahis konusu plânın 
icaplarına uyularak, gerek tütünle ilgili muh
telif zümre ve teşekküllerin fikir ve .mütalâala
rından, gerek tütün kongre ve komitelerinin di
lek ve kararlarından ve gerekse uzun yılların 
t ereübelerinden faydalanmak sureti ile bir tasarı 
hazırlanmıştır. Bu tasarı, başlıca özellikleri ba
kımından ana hatlariyle şöyledir: 

1. Tasarı, biri tütüne müteallik umumi hü
kümleri ihtiva eden, diğeri tekelin vazife ve 
vecibelerini şümulüne alan ayrı iki bölüm ha
linde hazırlanmıştır. 

2. Fevkalâde hallerin vukuunda tütün is
tihsalinin iktisadi ve ticari icaplara göre ayar

lanmasını mümkün kılan hükümler ilâve edil
miştin 

3. Tütünlerin müzayede suretiyle satışına 
imkân veren yeni hükümler konulmuştur. 

4. Tütüncülükle ilgili görüşlerin bir millî 
tütün politikası istikâmetinde koordinc edilme
sini sağlayacak hükümlere yer verilmiştir. 

5. Tütün eksperi yetiştirilmesi işinin bir 
yüksek tedris'at okulu açılması suretiyle halli 

esas olarak alınmıştır 
6. Tütün satışlarında ekicilerin istismar 

edilmesine mâni olacak yeni hükümler şevke-
dil misti r; 

7. 3437 sayılı Kanunun ekici, tacir ve Dev
leti lüzumsuz külfet ve masraflara icbar eden 

'mükellefiyetleri tahfif edilmiştir. 
8. Tütünlerimizin nefasetimi konini ay a ma

tuf ve 3437 sayılı Kanunda noksan olan teknik 
hükümler ilâve edilmiştir. 

9. Türk tütünlerinin imal tiplerinin stan-
dardize edilmesini sağlıyacak yeni hükümler ko
nulmuştur. 

10. Tütün ihracatımızın, imal tiplerinin stan-
dardizasyonu bakımından teknik kontrolü sağ
lanmıştır. 

11. Kanuna aykırı suçlar için verilecek ce
zalar bugünkü şeraite göre şiddetlendirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bu 
mevzuda Tarım Bakanlığında çalışmaları vardır. 
Tarım Bakanlığında bulunan arkadaşlarımız da 
bu mevzuda bir kanun hazırlamışlardır. Benim 
şahsi kanaatime göre, bu tasarılar bir yerde biri
kecek, ve her ikisi nazarı dikkate alınmak suretiy
le mütalâa edilecek, müzakere edilecek ve neticede 
bir karara varılacaktır. Bütün temennimiz tütün 
ziraatinden başlamak üzere, satışına kadar tek 
elde toplanmasının (yani yanlış anlaşılmasının 
yalnız Tekelde demekle kendi Bakanlığımı kas-
detmek istemiyorum, bir elde toplanmasının) 
faydalı olacağı kanısındayız. Artık bunun du
rumunu komisyonlarda çalışacak arkadaşlarımız 
aya rlıyaeakl ardır. 

Bir arkadaşımız bilhassa sigaraların paket 
halinde yabancı memleketlere ihracedilmesi im
kânlarına temas ettiler. Gerek Komisyonda ve 
gerekse Senatoda yapmış olduğum konuşmalar
da bizim için ihraç imkânı olan tütündür, tütün 
mahsulüdür. Sigara halinde ihracatımız maalesef 
mümkün görülmemektedir. Sebebi de yabancı 
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memleketlerin sigaralara fazla gümrük koyma
sıdır. Bu yüzden satış imkânları azalmaktadır. 

Sorulmadı, fakat bir bıısıısıı daha açıklamak 
isterim; bu ana kadar sigaralarımızda görülen 
kâğıtlar ithâl edilmekte idi. Fakat son günler
de SEKA'nm tesis ettiği bir fabrikada bundan 
böyle sigara kâğıtlarımız yerli olarak imal edi
lecekti)'. 

Tütün politikamızın mevcut olmadığı iddia
sına gelince; muhterem arkadaşlarım, tütün poli
tikamız tesbit edilmiştir. Tütün politikamızın 
esaslarını bir haftalık Ege seyahatimde açıklamış 
bulunuyorum. Tütün politikamızın esasları şun
lardır; bir kere daha açıklamakta fayda umuyo
rum. Seyahatim esnasında da ifade ettiğim gibi 
tütün politikası fert, zümre ve bölge politikası ol
maktan çıkmıştır. Tütün politikamız millî bir 
politika haline gelmiştir. Çünkü ihracettiğimiz 
tütünlerimizden memleketimize giren dövizin üç
te biri tenlin edilmektedir. Hal böyle olunca, ne 
tüccarı, ne müstahsili, ne bölgeyi düşünmemek 

kayıt vo şartlyle, memleketimize giren dövizi muha
faza etmek değil, artırmak istikametinde gayret 
sarf etmemiz icabeder. Bu da ancak millî bir po
litika ile mümkün olur. Bunun için tesbidetti-
ğimiz esaslar şunlardır : 

Her şeyden evvel aile zirati şeklinde tütün zi-
ratinin yapılmasını mümkün kılacak tedbirler 
alacağız. Sebebi şu; komşu, rakip memleketler 
vardır: Başta Yunanistan, Yugoslavya ve Roman
ya olmak üzere. Bunlar bize nazaran daha dü
şük maliyetle tütün elde etmektedir ve daha dü
şük fiyatlarla yabancı memleketlere tütün satmak
tadırlar. Şu hale göre her şeyden evvel biz, bu 
rakip memleketlerin durumunu göz önünde bu
lunduracağız ve biz de, mümkün olduğu kadar, 
tütün maliyetlerini düşürmek istikametinde gay
retler sarf edeceğiz. Tütün maliyetlerini düşür
mek ancak aile ziraati şeklinde tütün ziraat i ya
pıldığı takdirde mümkün olacaktır. Zira çoluk, 
çocuğu ile, ailesi ile bizzat ekicinin kendisi çalış
mak suretiyle daha düşük maliyetle tütün elde 
etmek imkânı bulunacaktır. 

Ege'de yaptığım seyahatte gördüm ve daha ev
velden de biliyorum ki, tütün daha fazla kâr ge
tiriyor düşüncesi ile avukatlar, doktorlar ve hat
tâ başka mesleklerdeki kimseler de tütün ziraati 
ile iştigal etmektedir. Ve hattâ daha ileri gide
rek bu kimseler araziyi başkalarından kiralamak 
suretiyle, ameleyi piyasadan para ile tutmak su-
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retiyle tütün zirati yapmakta, bu durum maliyete 
tesir etmektedir, ikincisi; yine tütünün fazla 
kâr getirdiği düşüncesiyle bir kısım vatandaşla
rımız hakiki tütün sahasının dışına kaymak sure
tiyle taban arazilerde başka mahsullerin rahatça 
yetişebileceği yerlerde tütün ziraati yapmaktadır
lar. Açıklamak isterim - açıklamakta fayda vardır 
arkadaşlar - biz tütün ziratinin yapılmasında mil
lî bir gaye güttüğümüze göre iki istikamette gay
ret sarf etmemiz icabetmektedir. 

1. Hakiki tütün sahasında tütün zirati ya
pılmasına gayret sarf edeceğiz ve halkı bu isti
kamete zorlıyacağız. Bunun sebeplerinden birin
cisi; bu topraklardan lâyıkı veçhile istifade edil
mesidir. 

İkincisi; bu topraklar, diğer topraklara, tar
lalara nazaran daha zayıf topraklar olduğu için, 
başka bölgelerde veya başka köylerde de tütün 
ekimini teşvik etmek ve kalkınmamış köylerimizi 
de bu suretle kalkındırma imkânına kavuşturmak
tır. Tütün zirati madem ki, en fakir topraklarda 
yapılabiliyor; o hale göre, pamuk yetiştirilen yer
de tütün yetiştirmek mahzurludur. Arkadaşla
rım, hattâ ve hattâ öyle tarlalara, arazilere ras-
ladım ki, her türlü sınai bitkisinin yetiştirileceği 
yerde tütün ziraati yapılmakta, hemen yakını bâ
zı köylerde çok fakir topraklarda tütün ziraati 
yasak, edildiği veya yetiştirilmediği, ekimine mü
saade edilmediği için oralarda da, vatandaş müş
külât içinde kıvranmaktadır. Şu hale göre tütün 
politikamızın esasları, şu kısa izahımdan da an
laşılacağı veçhile, tesbit edilmiş durumdadır. Bir 
hususu daha açıklamak isterim, o da şudur: Biz 
tütün rekoltesini gerek Tekel İdaresinin ihtiya
cını nazarı itibara almak ve gerekse tütün alıcı 
memleketlerin ithal edeceği tütünü nazarı itibara 
almak suretiyle tütün rekoltesini ona göre ayar
lamak mecburiyetindeyiz. Halihazırda yaptığımız 
tesbitlere göre, memleketimizdeki sigara için tü
tün ihtiyacımız ortalama olarak 40 milyon kilo 
civarındadır. Ve bu ana kadar... 

İLLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tarıma geçe
lim efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELLER (Devamla) — Hay, hay tarıma ge
çelim. Bir arkadaşımız haklı olarak sıkıldılar, 
ama, tahmin ediyorum ki, birçok hususların ay
dınlanmasında fayda vardır, ileride vukuu muh
temel sualeri de önliyeceğini ümidederek bunları 
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izah etmek lüzumunu duydum, kusura bakma
yın. («Devam edelim», sesleri.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEH

MET YÜCELER (Devmala) — Peki efendim, 
kusura bakmayın, ilerde sual sorulursa izahat 
vereceğim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, eğer 
bitti ise arkadaşlar soru soracaklar. Bitmedi 
ise sorular daha sonra sorulacak. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEH
MET YÜCELER (Devamla) — Bitmedi efen
dim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan devam 
edin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEH
MET YÜCELER (Devamla) — Arkadaşları
mızdan bâzıları Yozgat Bira Fabrikasının duru
muna temas ettiler. Bir defa daha açıklamak is
terim. Yozgat Bira Fabrikası tesisi için 1963 
yılı bütçesine inşaat için 1 milyon 150 bin lira, 
makinalar için 1 milyon 500 bin lira olmak üze
re ceman 2 650 000 TL. sı ödenek konmuştur. 

Yozgat'ta senede 10 milyon litre kapasitede 
bira imal etmek için hazırlanan etütlere göre 
anahtar teslimi kaydiyle, komple bir ibira fabri
kası, teklif alınmak üzere, ilâna çıkarılmıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 20 . 11 . 1963 ta
rihli yazısı ile kapasitenin 5 milyon ]t. ye in-
dirilmesiyle yeni kapasiteye göre tekrar etüde-
dilmek üzere iş, ilândan kaldırılmıştır. Bilâha-
ra kapasitenin 10 milyon İt. üzerinden tesbiti 
için Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan mu
haverelerde nihai bir karara varılmak üzere 
yazılan 23 . 1 . 1964 tarihli yazıya henüz cevap 
alınamamıştır. Bu suretle 1963 yılında Yozgat 
Bira Fabrikası için ayrılmış olan 2 650 bin li
ralık ödenek sarfedilmemiştir. Bidayette on mil
yon litre kapasiteye göre tesbit edilen tahminî 
bedel üzerinden 1964 yılı bütçesine 5 465 000 
lira ödenek konulmuştur. Ayrıca, Yozgat Bira 
Fabrikası sahasında, fabrika inşası, için gerek
li zemin etüdü 1963 yılı içinde ihale suretiyle 
yaptırılmıştır. Yozgat Bira Fabrikasına ait sos
yal tesisler inşaatı ihale edilerek 1963 malî yılı 
içinde tamamlanmıştır. Birinci keşif bedeli 
873 666 lira olan mezkûr inşaat 841 690 lira
ya ihale edilerek 28 . 11 . 1962 tarihinde muka
veleye bağlanmıştır. İhale müddeti 1 . 11 . 1963 
tarihinde sona ermiş ise, de, inşaat yüzde yir-
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miye girmiş olup, yüzde yirmiye dâhi! işlerle 
birlikte bitmiş olup, inşaatın geçici kabulü is
tenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yozgat Bira Fab
rikasının 10 milyon litre kapasitede olmasını 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak biz de arzu 
etmekteyiz. Zira, memleketimizde tekel elinde 
iki tane bira fabrikası mevcuttur. Bunlardan 
biri istanbul'da diğeri Ankara'da bulunmakta
dır. istanbul'daki bira fabrikamızın kapasite
si 23 milyon litredir. Ankara'daki bira fabri
kasının kapasitesi de 10 milyon litre civarın
dadır. Istanlbul'daki bira fabrikasının tevsii ya
pılmak üzeredir. Bu yapıldığı takdirde her iki 
fabrikanın kapasitesi ve imali 40 milyon litre 
ye çıkacaktır, idare tarafından Yozgat Bira 
Fabrikasının 10 milyon İt. üzerinde ısrar edil
mesinin sebebi şudur: Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında 1967 yılında bira ihtiyacımızın 70 
milyon İt. olacağı tesbit edilmiştir. Şu iki fab
rikanın kapasitesi 40 milyon litre civarında ol
duğuna göre; daha 30 milyon İt. biraya ihti
yacımız vardır. Yozgat'ta bir fabrika kurulmak 
üzeredir. Bu, yine, yapılan hesaplara göre 
32 - 33 milyon TL. sına mal olacaktır, 10 mil
yon litre kapasitede olduğu takdirde. Fakat 5 
milyon litre kapasitede olursa 4 - 5 milyon lira 
kadar bir tasarruf sağlanacaktır. Bir fabrika 
»bir defa yapılacağına göre, ileride tevsie lüzum 
kalmaması için - madem ki memleketimizin ihti
yacı vardır - 10 milyon litre kapasitede inşa edi
lir. Fakat ihtiyaç yoksa 5 milyonluk kapasite 
ile çalıştırılır, ileride ihtiyaç duyulursa 10 mil
yonluk kapasiteye çıkarılması kolay olur dü
şüncesiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak 
ısrar etmekteyiz. Fakat elbette ki, plânlamanın 
bize vereceği son malûmata da riayet edeceğiz. 
Bunun sebebini açıklamakta fayda vardır. Bir 
arkadaşımızın, «Son söz plânlamanındır dedi 
bir vekilimiz. Bu da Hükümetin ne dereceye 
kadar söz sahibi olduğunu gösterir» buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
mütehassıs heyetlere kıymet vermek lâzımdır. 
Raporlarına, görgülerine ve düşüncelerine hür
met etmek lâzımdır. Hükümetin bir organı ola
rak veyahut bir yardımcısı olarak çalışan Plân
lama Teşkilâtının görüşüne de hürmet etmek lâ
zımdır. Bu bakımdan arkadaşlarımız bizi mazur 
görsünler. 
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Arkadaşlarımızdan bir kısmı Rize ve havali

sinde yetiştirilen çay sahaları içinde bulunan 
köylerin yollarının yapılması ile ilgili beyanlar
da bulundular. Gönlümüz bu havalideki yolların 
değil; bütün Türkiye'deki mevcut köy yollarının 
yapılmasını arzu eder. Hakikaten çay bizim için 
oldukça önemli bir zirai üründür. Bu yollar ya
pıldığı takdirde daha rahatça fabrika ve atel-
yelere getirilmesi mümkün olur. Ve dolayısiyle 
yolda geçen zaman sebebiyle kaliteye menfi te
sir icra eden sebeplerde ortadan kalkar. Bu 
bakımdan bu yolların yapılması bizden ziyade 
diğer Bakanlıkları ilgilendirmektedir. Bununla 
beraber bizim için çok hayati önem taşıyan yol
ları ve bâzı köprüleri yapmaya imkânlarımız 
mevcuttur. Elimizdeki takat nisbetinde bunları 
yapmaya gayret sarf edeceğiz. 

Birçok arkadaşlarımız, bilhassa çay kalitesi
nin düşük olduğundan ve buna önem verilmesi 
lüzumundan bahsettiler. Ben yalnız bu mevzuda 
hazırlanan bir kanun tasarısının ana hatlarını 
ikaz edersem, buna ne şekilde önem verdiğimiz 
anlaşılır. 

1. Yurt içinde yetiştirilen veya yetiştirile
cek olan çayların bölgeler ve saha itibariyle 
sınırlandırılması, kontrolü, 

2. Çay ekicilerinden sahiboldukları çaylık
ların hudutlarının ve çay fidanlarının tesbiti ile 
kontrol altına alınması, yeniden kurulacak çay
lıkların Tekel İdaresinden müsaade alınmasına 
bağlanması, müsaadesiz çaylıklar ile fazla ekilen 
fidanların sökülmesi. 

3. Çay ekicilerinin tesbit edilen tarz ve usu
le göre gübreleme, budama, toplama, ilaçlama 
ve diğer önemli işlerini zamanında ve tam ola
rak yapmaya mecbur edilmesi, 

4. Çay yaprağı fiyatının her yıl Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunarak ilân edilmesi ve fiya
tın tek veya aylara ve kaliteye göre kademeli, 
değişik olabileceği, 

5. Çay yapraklarının evsafını kaybetmeden 
fabrika ve atölyelere teslim edilmesi; uygun 
evsafta olmıyan yaprakların almmıyacağı, icab-
ederse imha olunacağı, 

6. 3788 sayılı Çay Kanunu ile Tarım Bakan
lığı tarafından çay mahsulü için kurulmuş tesis
ler, teşkilât, ödenekler, görevlerin Tekel idare
sine devredileceği, Tekel idaresinin çay bölgele
rinde zirai araştırma, tahrir, sınırlandırma ve 
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alım işlerini kontrol için gerekli tesisleri ve teş
kilâtı kurmaya yetkili kılındığı. 

7. Muhtelif kanunlarla, çaylık kuranlara 
Ziraat Bankasınca yapılmış bulunan ikrazatm 
ve zikri geçen kanun hükümlerinin tatbikine Te
kel idaresince devam edileceği ve bu vazifenin 
yapılabilmesi için Tarım Bakanlığı bütçesindeki 
ödeneklerin Tekel idaresine devredileceği ve is
tikraz ettikleri parayı ödiyemiyenler ile vaktin
de çaylık kurmryanlarm borçlarının 3202 sayılı 
Kanuna göre tahsil olunacağı, 

8. Yurt dışından getirilecek çay tohumu, çe
lik ve fidanların gümrük ve sair resimlerden 
muaf olacağı; Çay Araştırma istasyonu tara
fından üretilecek tohum ve fidanların bir prog
ram dâhilinde bedelsiz olarak çaylık sahiplerine 
dağıtılacağı, 

9. Konulan usullere karşı gelenlere tatbik 
olunacak cezai müeyyideler, 

10. Çaylıkların tahrir, sınırlandırma, ekim, 
gübreleme, budama, ilaçlama, bakım, yaprak 
toplama; alım, bedel, tediye şekillerinin ve sair 
teknik hususların bir yönetmelikle tesbit oluna
cağı hususlarından ibaret bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuunda 
olduğu gibi çay mevzuu da Tarım Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında bir münakaşa mevzuudur. 
Bunun da bir elde toplanmasında fayda umu
yoruz. Her iki Bakanlıkta hazırlanmış olan ka
nun taşanları yine ilgili mütehassıs komisyon
larda tetkik edilir. Hangisi memleket için daha 
uygunsa o kabul edilir, ona göre çalışmalar de
vam eder. 

Efendim, bütün bu konuşmalarımla arkadaş
larımın sormuş olduğu suallere cevap verdiğimi 
sanıyorum. Bununla beraber cevap vermediğim 
sorular varsa lütfen sorsunlar, cevaplandırmaya 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Ziya Altmoğlu, buyurun soru
nuzu sorunuz. 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — Geçen se
ne Tekel maddelerine 200 milyon lira olarak tah
min edilen zammın bu sene ne miktarda tahak
kuk edeceğini öğrenmek istiyorum. 

ikincisi : 1963 inhisar yatırım bütçesi ne nis-
bette tahakkuk etmiştir?. 

3 ncü sualim şudur : Ege tütün piyasası açıl
dı. Bugüne kadar Tekel İdaresi ve tüccar ne mik
tarda tütün mubayaa etmiştir?. Geçen senelere 
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nazaran Tekel İdaresinin vasati fiyatı, tüccarın 
vasati fiyatı nedir ve aradaki nisbet farkı nedir"? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, devam 
ediniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar arzu ederlerse rakamlar yanınızdadır. Yal
nız Meclisin zamanını almak istemiyorum, iki 
suale bilâhara yazılı olarak cevap vereyim. İs
rar ederlerse yalnız son suale cevap vermek is-
rim. («Yazılı olsun» sesleri) 

ZIYA ALTINÜÖLU (İstanbul) — Size ne 
-oluyor? Yazılı istesek yazar isteriz.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım* ben Ege tütün piyasası hakkında kâfi de
recede malûmat verdiğimi zannediyordum. Fa
kat il lı anı i Ertem arkadaşımız konuşmaları kes
ti ve dolayısiyle sual tekerrür etmeye başladı. 
Bir defa daha açıklıyayım 6 Şubat 1964 tari
hinde acılan Ege piyasasında idare 17 milyon 
814 bin kilo, Amerikalılar 3 milyon 380 bin, tüc
car 55 milyon 357 bin kilo olmak üzere ceman 
76 milyon 551 bin kilo tütün satınalınışlar. Or
talama fiyatları arz ediyorum, idarenin ortala
ma fiyatı 10,45 kuruş, Amerikalıların ortalama 
fiyatı 9,09 kuruş, tüccarın ortalama fiyatı ise 
8,60 kuruştur. Bütün bunların ortalama fiyatı 
da 9,05 kuurştur. («Gecen seneye nazaran nis-
betleri ne kadardır» sesleri) 

Muhteerm arkadaşlarım geçen seneye göre 
nisbetlerini öğrenmek isterler. Onu da arz et
mek isterim; biraz evvel de söyledim. Geçen se
nenin 19 günlük satışlarına göre nisbetler şöy
ledir : 

idare 25 638 000 kilo 
Amerika 21 612 000 kilo 
Tüccar 926 000 kilo 
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yallar fazla, daha yüksek idi, bu sene niçin düş
tü, şeklinde bir neticeye varmak ister. Ben he
men arz edeyim ki, geçen .seneki fiyat ortala
masından bu sene fiyat ortalamasının düşük 
oluşunun sebebi biraz evvel bahsettiğim gibi çe
şitli meslek erbabının tütün ziraat! yapması ve 
hakiki tütün sahalarından taban, araziye, tütü
ne müsaidolmıyan araziye kaymak suretiyle tü
tün kalitesinin düşmesinden ileri gelmektedir. 
Takdir edersiniz, fiyatlarımız randıman ve ka
lite esasına güre verilmektedir. Randıman ve ka
litesi düşük olan tütüne elbetteki biraz daha dü
şük fiyat verilmesi hissedilir. Şunu da açıkla
mak isterim ki, bütün bunlara rağmen Ege'de 
binlerce çiftçiden itimat Iruyurunuz, tek bir şi
kâyet olmamıştır. Bütün çiftçilerimiz Tekelin 
vermiş olduğu fiyatların sonuna kadar muha
faza edilmesinden memnun olmuşlardır. Sami
miyetle arkadaşlara arz ederim ki, gelen telgraf 
lav dosyalarında bulunmaktadır, okurum. 

BAŞKAN — Ziya Bey diğer iki sualinizi de 
yazılı olarak kendilerinden sorunuz, bunu ka
bul eder misiniz? 

ZİYA ALTINOĞLU (istanbul) — Ben şim
di cevap vermelerini arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Plazırlıklı olmadıkları için son
ra sormanızı istiyorlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Şimdi de cevap vere
bilirim, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, tekel maddelerine ya
pılmış olan zamlardan 360 milyon lira ümidedil-
miş idi. Fakat bundan 256 milyon lira noksa-
ıııyla 104 milyon lira temin edilmiştir. 

I. ETEM KILlÇOflLU (Giresun) — Muhte
rem Başkan, sorulan sualler, bazan vekâlet il
gilileri ile teması icabettirecek şekilde sorulu
yor. Eğer mümkün ise, sualler sorulsun. Sayın 
Bakan arkadaşlariyle temas halinde iken Ba
kandan sonra konuşacak milletvekili arkadaşı
mız konuşurken bu suallere de temas edilsin. 

'BAŞKAN — Zaten Bakandan sonra bir ki
şiye söz vereceğim, yeterlik önergesi var,-Ba
kan burada suallere cevap verirse verir, ver
mezse yazılı olarak sonra verir. 

Savın Burhan Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Efendim, 

Sayın Bakan tütün ekiminin bu ekime daha el
verişli olan topraklara doğru kaydırılmasını ve 

Yekûn 48 076 000 kilodur. 

idarenin ortalama fiyatı 11,81, Amerikalıla
rın ortalama fiyatı 9.71 ve tüccarın ortalama 
fiyatı 10,84 kuruştur. Ortalama fiyat 11,33 ku
ruştur. 

Arkadaşım bundan bir netice çıkarmak is
terler, tahminime göre netice de şu : Geçen se
ne idare Ege mmtakasmdan fazla tütün al
mıştı. Bu sene niçin noksan aldı? Gecen sene fi-
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bu ekimin bir aile zira ati haline getirilmesi şık
kının tercih edileceğini ve bu yolun zorlanaca
ğını buyurdular. Bu yola gidildiği şu sırlıda 
tütün ekimi iznine sahibolmıyan, aslında başka 
gelir kaynakları da olmadığı için son derece fa
kir bir durumda bulunan ve yekûnu milyonları 
İmlan orman içi halkının, Sayın Hakanın da bu
yurdukları gibi toprakların da fakir olduğu na
zarı itibara alınarak, bu ekimin orman içi köy
lere doğru kaydırılması hakkında bir düşünce 
ve hazırlıkları var mıdır? Bunu da öğrenmek 
istiyorum. 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Teşekkül- ederim, ar
kadaşım hatırlattılar. Ege seyahatim sırasında 
derhal ilgili teknik elemanlara talimat vererek 
bir ekip çıkarmış bulunuyorum. Bir taraftan bi
raz evvel bahsettiğim hakiki tütün sahasının dı
şındaki yerler tesbit edilecek, bir taraftan da 
arkadaşımızın bahsettiği •'gibi yeni tütün saha
ları tesbit edilecektir, Gayemiz budur. Bize mü
racaat vâki oldukça, biz daha evvel tecrübesi 
yapılmış olan köylerimiz varsa, tesbit etmiş ol
duğumuz rekolteyi aşmamak kayıt ve şartiyle 
ekim müsaadesi vereceğiz. Şimdiye kadar ekim 
denemesi yapılmamış ise yeniden ekim denemesi 
yapılması için tesbitlerimizi yapıp deneme eki
mine geçeceğiz. Gayelerimiz arasındadır. Şahsan 
arkadaşıma teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTJNOĞLU (Eskişehir) •— Hükü

met, arada sırada ben devletçi değilim, serbest 
sektöre ehemmiyet veririm, diye beyanda bulu
nur. Şimdi Sayın Vekilden işitiyoruz ki, yine 
Vekâlet serbest sektörün yapabileceği bir bira 
fabrikasını yapmak üzeredir. Halbuki biz bira 
fabrikalarının serbest sektörlere devrini işitmek 
isterdik. Eskişehir'de serbest sektör bir bira 
fabrikası yapmak istemektedir. Acaba Hükü
met serbest sektörle müştereken bir bira fabri
kasını Eskişehir'e kurmayı arzu ederler mi, et
mezler mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Kfendim. bize veya
hut Hükümete her hangi bir müteşebbis müra
caat edip, bir bira fabrikası kuracağını, dediği 
zaman her halde bir engelle karşılaşmamıştır. 
Nitekim, İstanbul'da bâzı firmaların teşebbüs 
halinde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Istan-
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bul'd a kurulacak olan bira fabrikası serbest mü
teşebbisler tarafından kurulacaktır. Biz, elimiz
den gelirse bunun bir an evvel faaliyete geçme
sini destekleriz. Fakat biz Yozgat'ta on milyon 
litre kapasiteli bir bira fabrikası kurmayı iddia 
ederken rakamlar verdik ve dedik ki, 1965 yı
lında bira ihtiyacımız 70 milyon litre civarında 
olacaktır, dedik. Mevcut bira fabrikalarının ka
pasitesi 33 milyon litre civarındadır, eledik. 
Hattâ bir fabrikamızı tevsi etmek suretiyle bu 
miktarın ancak 40 milyon litre civarına çıkaca
ğını ifade ettik. Bu bakımdan serbest teşebbü
sü köstekliyecek bir durum yoktur. Şunu da 
ifade etmek isterim ki, eğer böyle bir müteşeb
bis çıkar da yeni bir bira fabrikası kurmak is
terse bundan memnun oluruz. Tahmin ederim 
ki. Hükümetimiz de bundan memnuniyet duya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem Ba

kan, tütün piyasasının açılması dolaıyısiyle, kıy
metli arkadaki anımızla (beralber Ege'yi, Muğla'
yı, Fethiye'yi teşrif ettiniz, iyi neticeler aldı
nız. Bilhassa teşekkür ederim. Yalnız şu üç 
noktanın 'açıklanmasını istirlhaım ediyorum : 

1. Bâzı ızaruretler neticesi tütün piyasası 
biraz /geç açılmıştır. Bu ıseibeplo tütüncü ve 
nıÜMtalhsıl parayı ,geç alacaktır. Tesellüm mua
melesi biraız süratle yapılarak köylünün bir an 
evvel paraya kavuşturulmasına imkân yok mu
dur? 

2. Mavi küf Uıasltalığı selbe'biyle (bâzı yer-
^.vrdo hie İstihsal yapılmnmıstır. Ziraat B*m-
k?'sına olan. (borçlarının teciline imkân yok mu
dur? 

Üçüncüsü; yüzde 5 meselesi bu defa muhte
lif haitipiler tarafından da mevzuulbalbsedildi. Bu 
'bankanın açılması hususunda Hükümetin nok-
itai nazarı nedir? Bu üç noktanın cevaplandırı'l-
m asını Istirlhaım ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Efendim, Hilmi Bay
dur arkadaşımızın hakkımda göstermiş olduk
ları teveccühe teşekkür ederim. Piyasanın bu 
sone, geçmiş senelerle mukayese edildiği takdir
de geç açılmadığını, 'burada bir defa daha izalh 
etmiştim. Buna geçim ek istemem. Zaften arka
daşımız da bunu sormak işitemiyor. Çiftçinin 
daha zivadc müşkül dunumda olmalından balh-
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sile tesellüm muamelesinin bir an evvel yapıl
ması ve müstalhsılm paralarının bir an evvel 
verilmesini talebetaıektedir. Arkadaşlarımıza 
gerekli emri vermiş bulunuyorum. Çünkü bir 
an evvel tesellüm muamelesi yapıldıktan sonra 
(büyük ibir arzu ile ibekliyen Marmara ve Kara
deniz bölgelerine gidilecektir. Arkadaşlarım 
endişe buyurmasmlar, tesellümler 'hızla yapıla
cak ve çiftçimizin parası çok yakın bir zaman
da kolaylıkla ödenecektir. 

'Borç tecili mevzuu bizimle ilgili değildir; 
bildiğiniz gilbi Ticaret Bakanlığı ile ilgilidir. 
Fakat bu tip köylülerin borçlarının tecili için 
biz de kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. 

% 5 1er mevzuu da zaman zaman burada izah 
edildi, Ticaret Bakanlığı bu mevzuda bir ka
inin tasarısı hazırlamıştır. Yakında Yüksek Mec
lise .gelecektir. Kanun çıktığı takdirde Ibu mev
zu da halledilecektir. 

HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Devlet Plânlama Teşkilâtının Başbakanlık ve 
diğer ilgili bakanlıklara takdim ettiği bir ra
porda Gümrük ve Tekel Bakanlığının transfer 
harcamalarının gerçekleşme oranının yüzde 
dört olduğu tesbit olunmuştur. Bu oran dü
şüklüğünün sebepleri nelerdir? 1964 yılı bütçe
sinde gerçekleşme oranını artırıcı ne gibi ted
birler alınmıştır Bunu tahakkuk ettirecek 
ödenekler konulmuş mudur? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muht erem arkadaş
larım, bir saatten beri yapmış olduğumuz gö
rüşmelerde Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
mevzuatının, çok eski olduğunu ve bunun bu
günkü inkişaflara göre değiştirilmesinin iea-
bettiğini ve hattâ memurlarının, statüsünün 
zamanımıza göre ayarlanmasının lüzumlu ol
duğunu ifade -ettik ve birçok kanunlardan 
bahsettik. Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş 
Tarifeleri Kanunu, Tütün İnhisar Kanunu, 
Çay Kanunu, Muhafaza Teşkilâtı Kanunu ve 
saire... Eğer bu imkânlar bize Yüksek Meclis 
tarafından verilirse elbetteki bu transfer 
harcamalarını gerçekleştirmek için elimizden 
gelen gayreti sarf ederiz ve iyi neticeler al
mak da mümkün olur. Aksi halde beklenen 
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bu neticeyi almaya imkân olmadığını ifade 
etmekten de çekinmem arkadaşlarım. 

BAŞKAN - - Sayın Şefik İnan, 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Bakan 

bugün bir tarftan Doğu Karadeniz bölgesi 
halkımıza mühim bir gelir, diğer taraftan 
memleketimize döviz tasarrufu sağlıyan, hattâ 
belki de yakın bir gelecekte bir miktar dö
viz geliri sağlıyacak olan çayın Türkiye'de ye
tişip, yetişmiyeceğıi konusunda ilk denemeyi 
yapan Doğu Karadeniz bölgesinde çayın ye
tişeceğini ispat eden ziraat uzmanı Zihni De
rin'in o bölgede münasip bir şehirde, heyke
linin veya büstünün dikilmesi (mahallin bele
diyesinin de iştiraki ile) Tekel İdaresi düşün
mez mi Memleketimize bu gibi hizmetlerde 
bulunanlara karşı gösterilim esi gereken bir 
kadirşinaslık örneğidir. Bu sorumu Sayın Ba
kanın, aynı zamanda, bir telkin ve teklif 
olarak kabul buyurmasını rica ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ederim; 
Şefik İnan arkadaşımız Zihni Derin'in bir 
meslektaşı olan bir Bakanı en hassas yerinden 
vurmuştur. Zihni Derin Hocamızı bilhassa 
Tarım Bakanlığı camiasında tanımıyan, hür
met etmiyen tek bir kimse yoktur. Bu ba
kımdan Zihni Derin'e lâyık olduğu kıymet 
ne kadar verilse yine azdır. Şahsan bu tek
lif üzerinde duracağım. Zihni Derin hoca
mızdan her zaman bu mevzuda istifade ediyo
ruz ve kendisi de çok ihtiyar olmasına rağmen 
her türlü yardımı yapmak için hâlâ can atan 
bir insandır. Tekrar ediyorum, kendisine lâyık 
olan her türlü değerin verilmesine elimden ge
len gayreti sarf etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Burdur'un 
çok mühim bir meselesi olan anason mev
zuunda iki sual sormak istiyorum. 

Eski senelerde Tekelin ihtiyacı kadar ekil-
mediği için Tekel dış memleketlerden anason 
ithal etmeye mecbur kalmıştı. İki senedir iyi 
fiyat verildiği için çok ekiliyor. Hattâ geçen 
sene Tekel anason tohumu dağıtarak ekimi 
teşvik etmiştir. Bu sene fazla istihsal edil
diğinden halen köylünün elinde bin tona ya
kın anason vardır. Tohumunu Tekel verdiğine 
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göre bu anasonların alınması düşünülmekte 
midir? 

İkincisi : Tekel başlangıçta anason piyasa
sını dört lira ile açtığı halde bilâhara fiyatı 
230 kuraşa kadar düşürmüştür. Şimdi müstah
silin karşısında başka alıcı olmadığına göre, 
dhraç imkânları da olmadığına göre, bunu Te
kelin dört yüz kuruştan, iki yüz kuruşa düşür
mesini mantıki buluyorlar mı? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem -arkadaşlr-
rım, anason mevzuunu tetkik ettim. Tekelin 
elinde iki senelik, ihtiyaçlara yetecek kadar 
stok anason mevcuttur. Arkadaşımızın ifade 
ettiğine göre halkın elinde daha bin tona ya
kın anason mevcuttur. Tekelin elindeki stok
lar erimeden, bu bin ton anasoıuı da alması 
elhette ki (bir külfettir. Şunu'da açıklamak iste
rim; anason ziraatinin yapılmasını Tekel Genel 
Müdürlüğü emretmemiştir. Ziraat, bildiğiniz 
gibi, Tarım Bakanlığı ile alâkalıdır. Biraz ev
vel tütünde, çayda bahsettiğim gibi anason zi-
raa'tinde de şunu söylemek isterim ki, bunlar 
bir elden organize edilecek olursa bu gibi hata
lar yapılmamış olur. Fakat 'buna rağmen ^ bir 
defa daha bu mevzuu tetkik ettireceğim. Ciddî 
(bir tetkikten geçirdikten sonra eğer anasonu 
depolarda bekletmek mümkünse halkın" elinde 
kalımamaısı için de gayret sarf edeceğim. 

İkinci kısma cevap kendiliğinden verilmiş 
oluyor. Çünkü Tekelin ihtiyacı varmış, kilo 
suna dört lira vermek suretiyle almış. Şimdi 
hâlâ dört liradan alınmasını taldbetmek Tekeli 
ibüsbütün zorlaımafc olur- Mâkul îbir fiyata alın
ması için gayret sarf edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaflı. 
KADİRCAN KAFLI (Konya) — Gümrük

lerden şikâyetlerin haddi hesabı yoktur. Güm
rükler âdeta İbir rüşvet kaynağı olmuş; hikâ
yelerini çok dinliyoruz. Âdeta 'burasını ilıtizıamla 
verilmiş bir işletme gibi. Bunun ıslahı mümkün 
değil midir, çaresi yok unudur? Bu hal sene
lerden beri devam eder gider. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Tahmin ediyorum ki arkadaşımız gümrüklerde
ki suiistimalin nasıl önleneceği hakkındaki ver
miş olduğum izahatta 'burada bulunmadılar. 
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Bunlar için gerek çıkaracağımız kanunda ve ge* 
rekse alınacak idari tedbirlerle mümkün oldu
ğu kadar önlemeye çalışacağıız. Bu hususta 
sizlere uzun, uzun izalhat verdim; şimdi si«:i 

j yeniden yormak istemiyorum. (Alkışlar) 

i BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son söz Sa-
j yın Kılıç'ın. 
| İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar-

baıdaşlarım, fbu kadar muvaffakiyetli bir ko
nuşma yapan Sayın Bakandan sonra konuşma
nın zor olduğunu takdir edersiniz. 

Sayın miletvekilleri, 1964 yılı Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsım adına ten-
kid ve temennilerimi yüksek huzurunuzda arz ve 
ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Büyük Meclisin, muhterem üyeleri; 1964 yılı 
bütçesinin görüşülmeye başlandığı günden beri, sa
yısız hatip arkadaşlarım bütçenin kolları üzerin
de konuşmuşlardır. Bu konuşmalarda hatip arka
daşlarımın çok faydalı ve irşat edici tenkidleri 
olduğu gibi çok ağır ve yıpratıcı tenkid ve temen
niler de olmuştur. 

Arkadaşlar, şurasını ehemiyetle tebarüz ettir-
i mek isterim ki, söz söylemek başka, iş başarmak 

yine başkadır. Bu bakımdan bütün tenkid ve te
mennilerimizi yaparken, söylediğimiz sözleri ve 
ileri sürdüğümüz fikirleri biz mesuliyet mevkiin
de olsak, yapamıyacak durumda kendimizi görü
yorsak bu sözler ve fikirler ne kadar parlak olur
sa olsun sırf söz söylemiş veya alkış toplamış ol
mak için söylenmiş olmak durumunda kalır. Zira, 
o zaman yapıcı bir fikir veya tenkid yapmış ol
mayız. Aksine yıkıcı bir fikrin bu kürsüden ön
derliğini yapmış oluruz. Bu bakımdan ben şah
san bu kürsüden söyliyeceğim her sözü evvelden 
düşünür ve yapamıyacağım şeyi asla başka bir 
arkadaşımdan beklemek gibi bir duruma düşme
meye âzami gayret sarf ederim ve etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekilde bir giriş 
yapmamın sebebi, günlerdir bâzı arkadaşların ko
nuşmalarını dinledikçe ileri sürülen tenkid ve te
mennileri söyliyenlerin, değil milletvekili, hattâ 
Bakan bile olsalar söylediklerini yapmalarının 
asla mümkün olmadığı kanaatinde olmamdır. Ha
tip arkadaşların, yapmak isteseler de yapamaya
cakları şeyleri nasıl serbest olarak bol keseden ifa
de ettiklerini duydukça çok üzüntü hissetmekte
yim. 
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Bu husus üzerinde daha fazla durmak iste

miyorum. Zira kısaca söylemek istediklerimi izah 
etmiş oldum zannediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ben konuşmamda, Devlet bütçesinin gelirleri

nin büyük bir kısmını sağlıyan (lümrük ve Tekel 
Bakanlığının tütün konusu üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar; tütün mahsulünden bahsedince, 
hiç şüphe yok ki, alda ilk anda Samsun ve 10ge 
bölgesi gelmektedir. Marmara ve Oonup - Doğu'-
nun tütün yetiştiren bölgelerinin milletvekilleri 
bana darılmasınlar. Ben realiteden bahsediyorum. 
Van i tütün yetiştiren bölgeleri büyüklük derece
lerine göre sıralamış oluyorum. 

Sayın Milletvekilleri; 
Hepimizin bildiği gibi Hükümetin geç kurul

ması, tüccarın elindeki 11)62 mahsûlünün henüz 
satılmış olması ve Yunan tütün piyasası ile ara
mızdaki bâzı ticari mülâhazalar dola.yısiyle bu yıl 
tütün piyasası geçen yıla nazaran Ege'de bir ay 
geç açılmıştır. Tekelin elinde eksperlerin az ol
ması; tüccarların bu bölgede piyasaya girmeleri 
dolayısiyle Samsun (Karadeniz) piyasasının da 
Ege'ye kıyasla bir ay geç açılmış olmasını teknik 
ve idari yönden uygun mütalâa etmekteyim. 

Ancak; bu zamanın daha fazla uzatıl a rai» çift
çinin endişe duyacağı bir atmosferin yaratılma
sına da taraftar değiliz ve olmıyacağız. 

Bu yönden, Muhterem Bakan ve Bakanlık il
gililerini hassasiyete davet ediyorum. 

Arkadaşlar; zaman üzerinde çok hassasiyetle 
durmanın nedenleri vardır. Zira, geç kalınırsa : 

a) Ekici yeni ekim hususunda hazırlığa baş
ladığı için meşguldür, piyasa henüz açılmamış
tır, ekici henüz eski mahsulü elinden çıkaramadı
ğı için üzüntülüdür, ve bu yüzden piyasaya karşı 
İtimadı psikolojik baikımmdan sarsılır ve mriku'1'!-
nü direneninden elinden düşük fiyatla çıkarabilir, 
bunlar olmuştur. 

b) Ekici, geçen yılki piyasayı nazarı dikka
te alarak elindeki mahsulü erken denk yapmış
tır. 

Bölgenin, hava. vaziyetini ve köylünün mesken 
durumunu da düşünürsek denklerin bozulmak ih
timali de kuvvetlidir. 

e.) Piyasanın açılmasında geç kaldığımız tak
dirde tütünün fermandasyon devresi başlar ve 
mahsûl keza bozulabilir. 

d) Keza, piyasa geç kaldığı takdirde yeni 
ekim için paraya ihtiyaeolduğundan köylü eski 
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mahsulü elinden çıkaramadığı için kredi alamaz. 
Dolayısiyle yeni mahsul devresine zürra ümitsiz 
girer. 

e) Ve nihayet, piyasanın geç kalması başka 
bir tehlike doğurur ki, bu, bizce, ehemmiyetlidir. 
O da, bu gibi ahvalde ekici tüccarın kucağına atıl
ın',:-; olur. Iln'lbu'ki; iben, ne tıiiecarsız 'bir tütün 
köylü.vü, ve ne de köylüsüz tülün tüccarının varlı
ğını kabul etmiyorum. Bunlar biribirinden ay
rılmaz iki kuvvettir. 

îşte yukarıda arz ettiğim sebepten dolayı pi
yasanın Mart ayının ilk haftası içinde açılmasını 
Karadeniz Bölgesi ekicileri beklemektedir. 

Muhterem mil et vekilleri; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bu yıl lOge pi

yasasında, gösterdiği basiret ve alâka ekicinin yü
zünü gül dürmüştür. Sayın Bakanı, bu başarısı ve 
tutumundan dolayı şahsan samimiyetle tebrik 
ederken, aynı tutum ve başarıyı, Karadeniz Böl
gesinde de, göstermesini temenni ederim. 

Bununla Sayın Balkana, şunu ifade eıfmcik is
tiyorum. 

1. Piyasayı zamanında acınız. Geç kalmanın 
da erken hareket etmek kadar mahzurları vardır. 

2. Zürrayı, tüccarla karşı karşıya bırakmayı
nız. Bilâkis; piyasanın ilk gününden son gününe 
kadar tüccarla köylünün arasına girerek karşılık
lı istismarları (inleyiniz ve köylüye destek olu
nuz. 

3. Fiyatın, ilk gün ile son gün arasında sabit 
tutulmasını ve hattâ düş'me'k değil, yükselnıes,:ni 
hassasiyetle takibediniz. 

4. tyi mahsule, iyi fiyat prensibini piyasaya 
yerleştiriniz. 

5. Yıllardan beri, büyük zahmetlerle yetiştir
diği mahsulünü yok pahasına satan köylü iki yıl
dır malının değer pahasını bulduğunu görünce 
çok tütün ekmek yolunu tuttu ve böylece taban 
araziye doğru taşarak kalitenin düşmesine se-
bebolmuştur. Önümüzdeki yıl için tütün ekimi
nin iyi tütün yetiştiren bölgelere intikali için iyi 
mala iyi para prensibinin yerleşmesine kati ihti
yaç vardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Sözü buraya, getirmiş iken, birkaç kelime ile de 

tütün müstahsıllarmdan % 5, % 4 ve % 2 olarak 
kesilen ve bugün yekûnu 120 milyon lirayı bu-
!:."'U p.-ı rai arla kunılni'aısı düişimükm inüekoseden 
bahsetmek isti yorum. 

908 



M. Meclisi B : 62 
Arkadaşlar; uzun konuşmıyacağım, sadece 

yılların düşüncesi olan bu müessesenin artık ku
rulma zamanı geldi ve hattâ geçti bile. Bu bakım
dan genç Bakandan, rica ediyorum. Bu müessese
yi kurma şerefini alsınlar ve yılan hikâyesine dö
nen kurum da böylece kurulmuş olsun. Yok; bâzı 
stlbclblerden dolayı kurulmayacaksa'bu parayı fköy 
lü Tekele, bağışlıyacaktır. Hicolmazsa avutul
maktan kurtulmuş olur. Ekicinin samimî duy
gularını daha fazla hiçbir kimse ve makamın istis
mar etmeye hakkı yoktur. 

Arkadaşlar, bu müessese kurulursa faydaları 
şunlar olacaktır : 

a) Ziraat Bankasının kifayetsiz olan kredi 
müessesesini desteklemiş olacak. 

b) Köylü, kendi parasiyle kurulan müessese
den yardım görmenin bahtiyarlığını tadacak. 

. c) Piyasada, köylüyü ve icabında tüccarı kre
di olarak desteklemek suretiyle köylü ile tüccar 
münasebetlerini daha samimî bir yola sokacak. 

d) Ve nihayet ilerisi için daha büyük mües
seseler kurmak hususunda köylüyü teşkilâtlandır
maya alıştırmış olacak, işte bu yönlerden ve da
ha başka sebeplerden dolayı bu müessesenin ku
rulmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım sözü buraya getirmiş
ken Cenup bölgesindeki arkadaşlarımın söz sırala
rı gelmediğinden dolayı, söyliyemedikleri bir hu
susu da açıklamak istiyorum. Güney - Doğu mm-
takalarmda kaçakçılığın önlenmesi bakımından 
zecrî ve kanuni tedbirlerin yanında iktisadi ve ti
cari tedbirlerin alınması zaruridir. Bu meyanda 
1948 yılında tatbik edilen, hudut Devletlerinin 
aralarında yapılan anlaşmalarla hudut mıntaka-
larında kurulacak müşterek ticari pazarların ka
çakçılığı önliyeceğini kabul ediyorum. Bu husu
sun, Tekel Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi vesi
lesiyle üzerinde durulması gerekli bir fikir olarak 
kabulünü temenni etmekteyim. 

Muhterem Milletvekilleri, sözlerimi burada bi
tirirken, genç ve dinamik Bakanın, Ege Bölge
sinde olduğu gibi, Karadeniz Bölgesinde de fi
yatı iyi tesbidetmesini, köylünün mağdur edilme
mesi için piyasayı ekiciler birliğinin teklif ettiği 
tarihte açmasını ve sonuna kadar piyasada kal
masını ve 1964 yılı bütçesinin Bakanlığa hayırlı 
olmasını candan diler, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum . 
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Yülteek Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetlinin oya konmasını arz 
ve rica öd erlim. 

Amıaısıya 
İsmail Sarıgöz 

Sayın Başkanlığa 
ffüımırüık ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerim

deki görüşmeler kâfidir. Yeterliği saygı ille arz 
•(Mİ eriiım. 

Kırklareli 
Hassan Tahsin Uzun 

MUıSLİHİTTİN ( IÜRER (Sakarya) — 
Aleyhinde söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun , yeterlik önergesi 
aleyhinde iSayın Oürer. 

MUS L İ K İ T T İ N -GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar mı, arz 
edeceğim sebepler taht ında veı-ilımiş olan yeter
lik önergelerinin aleyhinde (konuşmak için söz aıl-
,1li iş bulunıuyoruım. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletimizin en bü
yük gelir kaynaklar ından birisinin bütçesi gö
rüşülmektedir. B u bütçe görüşülürken en çok 
üzerimde durulan husus sadece t ü t ü n mevzuu ol-
m us tur . 

Halbuki bunun yanında Türkiye 'nin en bü
yük gelir kaynaklar ından ıbiri olan melas dâ
vası, ispirto dâvası ve içki dâvası ve 
ıbunun yanında çaıy dâvası hakkımda da
ha birçok arkadaşlarıımızın büyük hazırlıkları 
ve görüşmeleri olacağı ımıılıalkkıakıtır. O n u n içim 
verilmiş olan yeterl ik önergesinin aleyhinde bu
lunduğumu arz etmek isterim. 

İkinci husus; muhterem arkadaşlarım, ar
tık kifayet önergeleri vesilesiyle anlaşılmıştır iki, 
Yüksek Meclis görüşülen bütçeleri, adeta (tescil 
(makamından başka birşey değildir. İçtüzük ah
kâmına göre altı tane milletvekili görüştükten 
sonra ancak kifayet önergelerinin yüksek oyla
rınıza arz edilmesi iktiza eder .Başkanlık Diva
nına huzurunuzda hat ır latmakla çok isabetli b i r 
davranış yaptığıma kaanıi olduğum şu hususu 
arz etımekte fayda -mülâhaza etmetoteyiım. 

Muhterem arkadaşlar ; d ü n akşam yüksek 
Meclisinizde riyaseti işgal eltmiş olan değerli1 b i r 
Başkan arkadaşıımız İçtüzüğün bu maddesini baş
ka tü r lü tatbik etmekte idi. B u g ü n ise başka tür 
lü tatbik ('dilmektedir. Hoı1 şeyden evvel Yüksek 
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Meclisi idare eden Riyaset Divanının bu mevzu
da ıbir görüş binliğine varması .gerekir. Biz mil
let vekilleri olarak, yalnız grup sözcüleri (konuş
tuktan sonra âdeta bütçenin resmî geçkini ya
pan insaaılar olarak değil, burada kendi fikriya
ttı mı zı ve 'mebus olarak zati görüşlerimizi bildir
mek durumunda almalıyız. Bu hususun Başkan
lık Divanı tarafından kesin b»ir (kararla hal edil
mesini kendilerine tavsiyeye şayan bulmakta
yım. 

Muhterem -arkadaşlar; ıbu maruzatımla ıbir-
lilkte henüz daha durum tavazzuh •etmediğinden 
ve ıbu mühim bütçe üzerinde memleket gerçekle-
ırini biraz daha deşebilıınemiz için, mevcut kifa
yet önergelerinin aleyhinde oy kullanmanızı yük
sek Meclislinizden istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini .oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bö-
lümılerine geçilmıesinıi 'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okuıtuyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

1'2 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

r2.000 Personel giderleri 40 654 266 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 2M 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir-

14.000 Hizmet giderleri 096 750 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 295 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir-

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

50 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. 
35,000 

Lira 
44 453 Sosyal transferler 

BALKAN — Kalbul edenler... 
Ki m iye ııl er... Kalbul edilmişti r-

36.000 Borç ödemeleri 441 000 
ıBA.HKAN — K a M edenler... 
rltnüyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1964 bütçe
sinin görüşülmesi bitmiştir. Tekel Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçesinin madde ve bölümle
rine geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. -— Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 61 692 900 lira, yatırım 
harcamaları için bağlı. (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 118 287 000 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de, bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 567 098 lira, ki toplam olarak 185 546 998 lira 
öden ek veril mistir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri 
Lira 

57 619 200 

13.000 

14.000 

BAŞKAN — Kalbul edenler.., 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 2 618 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiycnlei'... Kabul edillmi§itiı\ 
Hizmet giderleri 617 700 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir-

15.000 Kurum giderleri 245 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir-

16.000 Çeşitli giderler 593 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 365 250 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 78 307 666 
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Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahi olarak izah edeceğim sebeplerle Tekel 

Genel Müdürlük bütçesinin 22.000 bölümünün 
7 nci maddesinin nihayetindeki «diğer çay ambar
ları inşaatına» ibaresinden sonra «çay yolları 
bakım ve onarımına (icabında Nafıa müdürlük
leri emrine vererek)» cümlesinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Rize 

Arif Hikmet Clüner 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KOMİSYONU [BAŞKANI ALÎ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kaimi 
edenler... 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — İzahat 
veremezler mi? 

BAŞKAN — İzahat mümkün değil? 94 ncü 
maddeden bir evvel. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Hükü
metin cevap vermesi mümkün değil mi ? 

BAŞKAN -— Hükümet cevap veremez, Sa
yın Arif Hikmet. Yalnız Komisyon cevap ve
rir. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum. 

B. Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 78 307 666 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

'23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 37 614 084 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Senmaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 198 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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B. Lira 

34.000 Malî transferler 214 262 
BAŞKAN — Kalbul edenler..'. 
Etmiyenler.., Ka(bul edilmiştir-

35.000 ıSösyal »transferler 3 083 836 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiy eni er... Kalbul edilmiştir-

36.000 Borç ödemeleri 2 071 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir-

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 2. _ Tekel Genel Müdürlüğünün 
(gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 573 505 178 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B) Cetveli 
52.000 Tekel .gelirleri 1 666 l505 178 

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

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 7 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetyelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1964 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere is
tinaden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsi
line 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadroları 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
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Kurulu karan İle 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 cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yen 1er... Kabul edilmiştir. 

(MADDE T)'. — 35.3,1957 tarih ve 6939 sayı
lı Kanuna bağlı cetvelde yazdı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösteril eril er 1964 
bütçe yılında kullanılamaz. 

(BAŞKAıN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... (Kahiri edil
miştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yeıtımomesi faalinde : 

a) 1963 yılı biitçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunanı 'borçlar ilgili 'oldukları hizmet ter-
tipleriden 'bu maddeye, 

fb) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidlolup da 
Muhaıselbei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllaırı bütçelerinde faullunan borçlar, 1964 
yılı (bütçesinin ilgili hizmıet tertiplerinden veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine diilh.il ödeneklerden (ıgo-
çen yıllar borçlar maddesine) 

Maliye Bakanlığınca, aktarılacak ödenekleri 
ödenir. 

BAŞKAN 
K?.(bul edenler. 
m işitir. 

- Maddeyi oyumuza sunuyorum. 
Kalbul etmiyenler... Kabul edil-

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işa
retli cetvelin (Yapı, tesis ve 'büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâlhil maddeler ile (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satın almalar) 
(bölümü arasında aktarıma yapmaya, Maliye Ba
lkanı yetkilidir. 

• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul etmiyenler... Kalbul edi'l-

BAŞKAN -
Kalbul edenler.. 
mistir. 

Gider bölümlerinden yapıla-
bağlı (R) işaretli 

MADDU 8. 
cak harcamalara ait formül, 
cetvel d e gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kslbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 
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MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce 

•gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren, kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum]. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
in iştir. 

MADDE 10. — 8 .2 .1960 tarih ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü rnütedavil serma
ye-^n in 750 000 000 liraya çıkarı İması hakkın
daki Kanunun 2 ne i maddesinde ki miktara ait 
hükmü 1964 malî yılında uygulanmiaız. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza1 sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
in iştir. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
Ibağlı iş yerlerinde çalıştırılan isçilere ve (hiz
metlilere (!bu iş yerlerinde çalışan memurlar 
dâhil), giderleri döner sermayeden ödenmek 
üzere çalıştıkları günlerde günde bir kap ye
mek ve eiktmek veya (işçi adedi pişirme masraf
larını karşılıyaımıyaoak (kadar az olan. yerlerde 
çalışan) işçilere1, Ih ey et raporu ile perhiz yap
maları icafbeden veya yemek zamanı vazifeteri 
dışardaı bulunan işçilere yemek ve ekmek bedel
lerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli 
veril efbil ir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADD 12. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. 

(J) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

D) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
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kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 594; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (1) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) (1) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı ile Tarım Ba
kanlığına bağlı bütçelerin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Tarım Bakanı ve Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. 

Evvelâ grup sözcülerini davet edeceğim. 
Grup sözcülerinden Y. T. P. Grupu adına 

Sayın Zcyyat Koçanımı i. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ZEYYAT KOCA-
MEMÎ (Tokat) — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım, 

1964 yılı Tarım Bakanlığı bütçesinin müza
kerelerinde hepinizi Y. T. P. grupu adına sev
gi ve saygı ile selâmlarım. 

Sözlerime Y. T. P. olarak Devlet bütçesi 
içinde Tarım Bakanlığı bütçesine ayrı bir ehem
miyet verdiğimizi belirtmekle başlamak iste
rim. 

Bu alâkamızda dünya milletleri arasında zi
rai memleketler grupunda yer almış olmamı
zın büyük tesiri olduğunda şüphe yoktur. Fakat 
bu alâkamızın şiddetini artıran bir başka hu
sus daha vardır ki, o da ziraatçı memleket der
ken neyin anlaşılması lâzımgeldiği hakkında
ki görüşümüzdür. Şüphe etmiyoruz ki, nüfusu
nun % 75 i köylü olan ve fertlerinin büyük 
çoğunluğu ile geçimini ve ümitlerini toprağa 
Ibağlıyan bir memleketin esas karakterini zirai 
olma vasfı teşkil edecektir. Bunun yanıbaşm-
da millî gelirin tarımdan gelen kısmının za
man, zaman % 50 yi aşması, ihracatçımızın 
°/c 80 ninin, ithalâtımızın % 15 nin, ulaştırma 

(1) 594 ve 593 S. Sayılı basmayızılar tu
tanağın sonundadır. 
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işlerimizin % 50 sinin zirai sektörle ilgili ol
ması memleketimiz hakkında verilmiş bu zirai 

: memleket hükmünü tahkim eden hususlardan-
| dır. 
| Esas karakterini böylece tesbit ettikten 

sonra, bu vasfı içinde, memleketimizin nasıl bir 
j manzara arz ettiğini ve aynı vasfı taşıyan mem-
İ leketler arasında keyfiyet itibariyle 'hangi ka-
j demelerde bulunduğunu anlamak üzere tetkik-
j 1 erimizi biraz daha derinleştirecek olursak va-
| raeağımız netice hiç de iç açıcı olmıyacaktır. 

Başlangıç noktası olarak bir milletin refa
hı ile sıkı sıkıya bağlı ve onun en büyük âmi
li olan tarımdaki verimliliği ele alacak olur-
s;».k zirai hâsıla olarak dünya milletleri arasın
da Türkiye'mizin yerinin hektar başına 0,83 
to:ı ile ancak Afrika'nın 0,73 ünden ileride ve 

I maalesef Asya'nın dahi 1,20 tonundan geride 
olduğunu görürüz. Bu acı hakikatin çok üzücü 

ı diğer bir ciheti de F. A. O. tarafından yapı
lan tetkiklerde ele alman 12 senelik bir dev
re içinde bütün dünya ortalamalarında bir iler-

j 1: ıue müşahede edildiği halde Türkiye'ye ait 
rakamlarda, üzerinde durıılabileeek, bir terakki 
kaydedilmemiş olmasıdır. Sadece bu hal dahi, 
bize damgasını vuran, bize hüviyetimizi yeren 
tarım sahasında nıatlubolanı elde edemediğimi
zi gösterir ve Y. T. P. olarak düşüncelerimize bir 
sekil verie. 

Her hangi bir topluluk içinde falanca hu
kukçudur, filânca iktisatçıdır dendiği zaman 
bu şahısların, sıfatını taşıdıkları konuyu her
kesten daha iyi bildiği mânâsını taşır. Lâkin 
bizini memleket olarak, milletler camiası için
de, ziraatçi bir memleket olarak bilinmemiz, 
aldığımız neticeler karşısında, bu işi herkesten 
iyi yaptığımız anlamına gelmemektedir. O hal
de Türkiye ziraatçi bir memlekettir demek, 
bizim bu alandaki bildiğimizin üstünlüğünü ba
şarımızın yüksekliğini tesbitten ziyade yapa
cak başka işimiz olmadığı için, bil mecburiye, 
nüfusumuzun çoğunluğu ile, düşük bir .seviye
de olsa, geçimimizi bu yoldan temin etmeye 
çalıştığımızı ifade eder. 

İşte ibıı yoldaki düşüncemizin neticesi ola
rak milletimizin çoğunluğunu alâkadar 'eden 
bir konu olmasından başka, bu alanda öğren
memiz ve yapmamız icabeden pek çok işlerin 
bulunduğuna inanmış olmamız Y. T. P. olarak 

I Devlet bütçesi içinde Tarım Bakanlığı bütçe-
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sine ayrı bir ehemmiyet vermemizin nedenini 
teşkil eder. 

Bu alâkanın ışığı altında 1964 yılı tarım 
bütçesini ele alırken onu madde madde incele
yip bir yerinin şöyle diğer bir yerinin böyle 
olduğunu söylemeyi başkalarına bırakarak Türk 
ziraatini bir kül olarak "ele alacak, bugün ne 
halde olduğumuzu göz önüne getirerek niçin 
bu halde bulunduğumuzu belirtmeye ve bu hal
den kurtulabilmek için neler yapmamız lâzını-
geldiğini araştırmaya gayret edeceğiz. Bunu 
yaparken Hükümetin bu bütçe ile yapmayı dü
şündükleri ile bizim düşüncelerimiz arasında
ki farklar, eğer varsa, meydana çıkacaktır. Şu
rasını hemen belirtmek isteriz ki, Türk siyasi 
hayatındaki partiler her hangi bir mevzuda, 
zaman zaman bir nokta »etrafında birleşebilecek
leri gibi zaman zaman da birbirlerinden ayrı is
tikâmetlerde. hareket edeceklerdir. Bu yüzdendir 
ki, Y. T. P. olarak tarım politikamızda veya 
sair hususlarda görüşlerimize uygun bir yolu 
takibeden hükümetleri bu hükümetleri teşkil 
eden partiler en büyük rakibimiz dahi olsa, te
reddüt etmeden sonuna kadar destekliyeceğimi-
zi peşinen belirtmek isteriz. Görüşlerimizin ve 
düşüncelerimizin ayrıldığı noktalarda ise inanç
larımızı lahakkuk ettirme yolunda yorulmak bil
mez bir gayret göstereceğimizin bilinmesi de 
Ibu beyanımızın tabiî bir neticesi olmak icabc-
deı*. 

Bir ziraat memleketi olan yurdumuz dün
ya devletleri arasında yapılan başka bir tas
nif neticesi ikinci bir grupun da içinde müta
lâa edilmektedir. İçimiz siziıyarak da olsa bu 
grupu «az gelişmiş memleketler» olarak isim
lendirmek mecburiyetindeyiz. 

Bu mecburiyetin bizlere çektirdiği acıdan 
kurtulmak için ikinci bir zorunluğun, bu hale 
gelmemizin nedenlerini araştırma zorunluğunun, 
karşısında bulunmaktayız. Her şeyden evvel ta
rımın iştigal mevzuu olan toprağı ele aldığımız 
zaman yurt topraklarının, çoğunluk itibariyle, 
kurak veya yarı kurak, fosforu az ve organik 
maddeler bakımından fakir bir mahiyet taşı
dığını, her türlü ziraate elverişli alüviyal top
rakların ise çoğu sahil şeritlerinde olmak üzere, 
ekilebilen yurt sathının ancak % 25 i olduğunu 
görürüz. Ekilebilen yurt sathının da Türkiye'
mizin % 30 unu kapsadığı düşünülürse ekile
bilen toprak bakımından pek fazla imkânlara 
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sahibolmadığımız hakikati ortaya çıkar. Bir 
mukayese yapabilmek için bu nisibetin Dani
marka'da % 77, Macaristan'da % 60, italya'da 
% 40 olduğunu söylersek içinde bulunduğumuz 
vaziyet daha iyi tebellür etmiş olur. Zirai nüfus 
başına düşen arazi miktarı ise bizde bugün için 
1 hektar iken Kanada'da 11, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 6, İngiltere'de 4, Danimarka'da 
2,5 en düşük olarak da, Almanya ve Fransa'da 
2 hektardır. 

Kemiyet ve keyfiyet itibariyle bu durumda 
bulunan topraklarımız, tarih boyunca devam 
eden ihmal ve bilgisizlik neticesi su ve rüzgâr 
erozyonlarının tahribatına mâruz kalmıştır. Ame
rikalı toprak uzmanı Mr. Donald Klauss'm «Tür
kiye'nin su ve toprak problemleri» isimli rapo
runda belirttiği üzere Türkiye topraklarının 
% 75 i bu âfetin kurbanı olma yolundadır. Top
rağın en kıymetli kısmı olan üst tabakayı alıp 
götürmesi itibariyle "erozyon, millî ekonomimizi 
ciddî bir tehdit altında (bulundurmaktadır. Geri 
kalmış bir memleket hüviyetinden kurtulmamı
za engel teşkil edebilecek olan bu hal karşımı
za, «Tabiatı koruma» gibi bir konu çıkarmak
tadır. 

Tabiat korunmuş, hattâ erozyonun tahriba
tına uğramamış dahi olsa tarihin seyri içinde 
mütemadiyen almadan veren bir tarzda kulla
nılmış olması, toprağı yine de yorgun, dingin ve 
yıpranmış bir hale getirecekdi. Mütemadiyen 
üst üste aynı cins mahsûllerin ekilmesi ve ipti
dai bir ekim sisteminin uygulanması neticesi 
her yıl topraktan milyonla ton fosfor, azot, po
tasyum gibi besin maddeleri çekilmekte, yeri
ne sadece tabiatın işleyişi icabı aynı maddeler 
pek az nisbette verilebilmektedir. İklim şart
larının tesiriyle organik maddelerin pek çabuk 
parçalanmalarına karşılık yeşil gübre kullanıl
madığı giıbi çiftlik • gübresinin de çoklukla ya
kacak olarak kullanılmasının bizi bir gübre ve 
gübreleme meselesi ile karşı karşıya bıraktığı 
inkâr edilemiyecek bir gerçektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, şu anda Türkiye'
nin coğrafi vaziyetini ve hava şartlarını göz 
önüne getirecek olursak onun değişik kıtaların 
karakterini kendisinde toplamış, kısmen çok so
ğuk, kısmen de çok sıcak, yağışlı senelerde selle
rin tahribatına uğrıyan, sair zamanlarda bir 
damla suyun hasretini çeken dört iklimden bir 
bucak olduğunu görürüz. Bu değişikliklerin ya-
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rattığı kötü tesirler ve müsait şartların geliş
tirildiği hastalıklarla zararlıların .yaptığı tah
ribat neticesi ziraatimizde verim büyük dalga
lanmalar göstermekte, bu nisbet zaman zaman 
% 100 den % 300 e kadar değişmektedir. F. A. O. 
nun açıkladığı rakamlara göre 21 senelik bir 
devre içinde iki yıl arasında % 20 verim farkı 
gösteren dalgalanmalara Türkiye'de 9 defa ras-
landığı halde Danimarka, Fransa, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde bu hal ancak 
bir defa görülmüş, Japonya'da ise böyle bir 
hale tesadüf edilememiştir. Verimin esasen kı
sır oluşu yanında bu derece istikrarsız Ibir bün
yeye sahıbolmak bize, hastalık ve zararlılarla 
mücadele etme, hava şartlarına uygun dayanık
lı tohumluk elde etmeye çalışma ve su mesele
sini, kışın ölmemek için önünden kaçtığımız, 
yazın yaşamak için üzerine koştuğumuz halden 
çıkarıp - sulama, drenaj, taşkın ve baskınları 
önleyici tedbirlerle yaz ve kış yaşa-tıcı bir ha
le getirme zorunluğunu yükler. 

Aziz arkadaşlarım : 
Sözlerime başlarken geri kalmış bir memle

ket olmamızın nedenleri üzerinde duracağımızı 
söylemiştim. Buraya kadar tabiatın bünyesinde 
mevcut fakat giderilmesi mümkün birtakım hu
suslar üzerinde durduk. Şimdi biraz da tabiatın 
üzerinde çalışan biz insanlara ait kusur ve nok
sanlardan bahis açmak isterim. Bir faaliyet saha
sında insan kelimesi iş gücünü ifade eder. Şüp
he yok ki iş gücü sayısı bakımından birçok mil
letlerden ileri vaziyetteyiz. Fakat randıman ba
his konusu olduğu vakit iş gücünün adedinden 
çok kalitesi ehemmiyet kazanır. 

Rakamların gösterdiğine göre bugün 10 mil
yonun çok üstünde olan iş gücümüzün % 53 ünü 
çocuk ve kadınlar teşkil etmemektedir. Kadınla
rın ve çocukların normal bir insanın çalışma gü
cüne sahibolamıyacakları hakikati yanında tek
mil iş gücümüzün beslenme ve barınma imkân
ları dolayısiyle kuvvetli olabilen fakat çabuk yo
rulan, bazen de menhus hastalıkların perişan et
tiği bir halde bulunduğu da aşikâr olan bir hu
sustur. Verimlilik üzerinde büyük tesiri olan bu 
hallerin yanında bir hırka ve bir lokma felsefe
sinin beslediği bir kanaatkârlık ve ilerlemelerde 
şart olan teknolojik yeniliklerin tatbikatı vâde-
sindeki bilgisizlik, usul, âdet ve ananeye olan 
bağlılığın doğurduğu yeni usullere alışmaktaki 
yavaşlıklar da üzerinde durulması gereken bir-
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takım başka hususlardır. Bu da eğitim meselesi
ni, ama, çarpık fikirleri telkin eden değil doğru 
yola yürümeyi gösteren bir eğitim meselesini or
taya çıkarır. 

Tabiatı ve onun üstündeki insanı böylece göz
den geçirdikten sonra, bu iki unsuru müştere
ken bir neticeye ulaştıracak olan istihsal vasıta
larının da biraz olsun düşünülmesi lâzım gelir. 
Memleketimizde hâlâ 2 milyonun üstünde kara-
sapan ve 'bir o kadar da döğen bulunduğu ve asıl 
istihsali bunların yaptığı, makinalı ziraatten he
nüz çiftçinin ancak % 1 inin, arazinin % 15 inin 
faydalandığı düşünülünce süratli bir şekilde me-
kânizasyona gitme mecburiyeti ortaya çıkarsa 
da, bugünkü Hükümetin, her fırsatta, ortaya at
tığı, «Makina gücü yerine insan gücü», formü
lünün bu işi yavaşlatmaktan başka bir işe yara-
mıyaeağmı düşünmenin hatalı bir yol olmadığı
na inanmaktayız. 

Arazi üzerinde işliyen insanların, memleketi 
bir an önce kalkındırma yolunda, verimi artırıcı 
bir şekilde çalışabilmesi için en mühim unsur
lardan birini ve başlıcasmı sermaye ve kredi me
selesi teşkil etmektedir. Geri kalmış memleketle
rin bir karekteristiği olan sermaye terakümü az
lığına bir çare bulmak için elden geldiği kadar 
gayret sarf edilmesi su götürmez bir hakikat 
iken, bu yolda başarı sağlıyan, alnının teri ile 
en nâmuskâr ıbir şekilde para kazanan insanları, 
sanki yaptıkları bir suç imiş gibi, adeta tahkir 
edercesine birtakım hakları gaspeden fırsatçılar 
olarak itham eden fikirlerin pervasızca yayıl
masına mâni olacak tedbirlerin alınmasındaki 
gevşeklikten duyduğumuz üzüntüye Hükümetin 
de katıldığını duymak isterdik. 

Değerli arkadaşlarım : 
Bütçe müzakerelerinin dakikalarla sınırlan

dırılmış bir konuşması içinde kısaca temas ede
bildiğimiz bu hususlar, kalkınma yolunda mem
leketimizin nasıl bir reforma, nasıl zirai bir re
forma ihtiyacı olduğunu gösterir. 

Son yarım asır içinde geri kalmış memle
ketlerde geriliği yoketmek, tabiri mahsusu ile 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için 
tarım sahasındaki sefaleti ortadan kaldırmak 
üzere sarf edilen gayretler, hattâ, devrim ve ih
tilâller sonunda hemen, hemen.ilk iş toprak re
formu üzerinde durmak olmuştur. 

Tatbikatçılarının niyet ve maksatlarına göre 
çeşitli şekilleri olan bu konu gelişmemiş memle-
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ketlerin müşterek vasfı olarak gösterilen derebey
lik zamanından kalma toprak düzenini yıkmak, 
tarımsal verini 1 iliği artırmak ve ekonomik geliş
meyi sağlamak kastı ile işlenmiş, ise de, çocuğu 
zaman sathi bir sosyal adalet- ilkesi anlayışına 
ve topluma yeni bir şekil verme edebiyatına 
oturtulmak istendiğinden kalkınmayı sağlamak 
bir yana. tarımdaki sefalete dahi çare bulunma
mış, bunun neticesi olarak da birtakım zorlama
lara gidilerek ümitlerle birlikte hürriyetler de 
yitirilmiştir. 

Bu bakımdan, toprak reformu gibi çok mü
him bir konu üzerinde durulurken maksatlı tel
kin ve tesirlerden kurtulup, millî menfaat ül
külerim hâkim kılmazsak, ekonomik kalkınma 
hareketimizi büyük bir çıkmaza sevk etmiş ve 
millî geliri Adil ölçülerle tevzi edip vatandaş re
fahını sağlama prensibini «sefaleti paylaşma» 
şekline sokmuş oluruz. 

Bugün toprak reformu konusunda Batı zih
niyetiyle malûm zihniyet arasındaki farkları, çok 
hassas bir şekilde1 tesbit etmek lâzımdır. Bir ta
raf tamamen demokratik yollarla, hakikaten, eko
nomik neticeler göz ününde buludururken diğer 
taraf, bu isi, tamamen siyasi maksatlarla, dikta
yı temin eden, rejimini yerleştiren bir usul ohı-
Tak mütalâa etmektedir. Bu bakımdan, sıkı sı
kıya bağlı bulunduğumuz (darp âlemine, meselâ 
ITolânda'ya Danimarka'ya Belçika'ya İrlan
da'ya- bakarak arazi mülkiyetine mâkul bir de
recede hudut tanısak bile özel teşebbüsü inkâr 
etmiyen düzenli işletmeleri koruyan aynı za
manda, zirai işletmeleri çok fazla küçülmesinden 
doğacak mahzurları bertaraf eden ve bütün bu 
•cepheleri ile zirai reformun önemli bir unsuru 
'olan toprak reformunun lüzumuna elbette inan
maktayız. Pakat insanı toplum içinde eriten, 
toplumu âdeta bir karınca yuvası, bir arı kova
nı haline getiren ve bu işin literatüründe «Köy
lülerin bir türlü ıslah kabul etmiyen mülkiyet 
hislerini terbiye eden bir sistem» olarak kayde
dilen büyük işletmeler kurmak fikrine iltifat ede
ni iveceğim izi de belirtmek isteriz. Toprak refor
munu sosyalist bir bünye inşa edecek, kolekti-
vist bir hayat tarzını getirecek bir ameliye ola
rak ka'bul etmediğimiz için de bünye değişikliği 
lâflarının munis karşılamıyor, bunu mülkiyet 
haklarını zedelemeden, servet düşmanlığı ya

ratmadan gelir seviyesi bugünkünden daha yük
sek bir topluluk haline gelme anlamında mü
talâa, ediyoruz. Artık bugün dünya yüzünde, kati 
bir gerçek olarak sabit olan .kolektif zira at t eki 
velim düşüklüğüne, inkâr kabul etmez misaller 
halinde iki hâdiseyi zikretmek isteriz. 1 »unlar
dan biri İkinci Dünya. Havası sırasında Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetlerinin, verimi yükselt 
nıek amacı ile, kolektif çiftlikleri «Zveho» yani 
zincir halkası adı altında münferit aile işletme
leri şeklinde bölmesi, diğeri ise Polonya Diktatö
rü (lomulka'nın, 20 Bkim .1056 da Komünist 
Parti Kongresinde yaptığı konuşmadır. (Jomul-
ka bu konuşmasının muhtelif yerlerinde; «1055 
senesinde hususi şahıslara ait çiftlikler kolektif 
çifliklerdeıı r/r 16,7 e devlet cif İlklerinden c/< 
o7 nisbetindo fazla istihsal yapmışlardır. Birçok 
tavizler verilmesine ve hususi muameleye tabi tu
tulmalarına rağmen kolektif çiftliklerin mün
ferit çiftliklere nisbetle daha büyük istihsal 
masraflarına mukabil daha küçük neticeler ver
diğini inkâr ve altı yıllık plân zarfında ücret
lerin </( '27 arttığını iddia bir sahtekarlıktan 
başka birşey değildir.» demektir, 

Beri yanda, bugünkü iktidar partisi, 1062 
bütçe müzakerelerindeki sözcülerinin Senatoda 
söylediği gibi; «Kamulaştırma bir zarurettir. 
Çünkü geçimini topraktan sağlıyan binlerce çift
çi ailesi, benim de bir avuç toprağım vardır diye
cek', vatan duygusu böylece kökleşecek şehirle
re akın bir dereceye kadar duracak, içtimai ve 
iktisadi huzursuzluk giderilecektir.» fikrinden 
vazgeçmeyip düzenli işletmeleri dahi avuç içi 
parçalara bölme niyetinde ise yapılacak bir top
rak. reformunun memlekte pek çok şey kaybet
tireceğini söylemek bir kehanet olmayacaktır. 

Bu yüzden gönüllere Türkiyeyi bir anda cen
nete çevirecek bir tılısıın olarak yerleştirilmek 
istenen toprak reformu konusunda aksine ha
reket: ederek, son iki senede ele alman tasarı
larda olduğu gibi, mal sahiplerinin elinde önce 
1 000, sonra 250, daha sonra 125 dönüm arazi 
bırakmak ve fakat Devlet, arazisine dokunmak 
istemiyenlerin, bu rakamları ilk tasarıda fert 
basına hesaplanmışken sonradan aile başına bı
rakarak âdeta toprak mülkiyetini yok etmek yo
luna gidenlerin «Ben Kübayı toprak reformu yo
lu ile komünistleştirdim.» diyen Pidel Castro'un 
Toprak Kanununu kelime bckelinıe tercüme eden-
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lerin, «italyan toprak reformu başarıya ulaşma
mıştır. italyan köylüsü, italyan işçisi ile ağala
rın toprakları tamamen fakir halkın oluncaya ka
dar mücadele etmeye mecburdur.» diye fetva 
verenlerin bu .memlekete fenalık ettikleri inan
cı içindeyiz. (Bravo sesleri) Bizim anlayışımı
za 'göre toprak reformu bir bakıma, elinde faz
la imkân olan vatandaşa Devletin gelip «şu im
kân fazlasını, memleketin selâmeti için, biraz 
da imkânları az olan vatandaşın yararına kul
lanalım.» demesidir, Fakat hu iş yapılırken 
her zaman tekrarladığımız gibi vatandaşta 
inalının gaspedildiği fikri uyandırılmamalı, 
mülkiyet rejimi zedelenmemeli, memlekette sonu 
çok kötü olacak bir servet düşmanlığı havası 
esmesine imkân vermemelidir. Bunun içindir 
ki, toprak reformunun arazi sahiplerinin, makûl 
hadler dışında kalan topraklarının. Anayasa 
gereğince rayiç bedeli verilmek suretiyle, mem
leket hizmetine tahsisini .sağlıyan ve millî geli
rin llüyük kısmını temin eden düzenli işletme
lerin mümkün mertebe, korunmasını öngören 
bir şekilde yapılması lüzumuna kaani bulunmak
tayız. 

Değerli arkadaşlarını; 
Üzerinde söylenecek daha pek çok şeyler bu

lunan tarım sahasında şurasından, burasından 
dokunmadan ileri geçmiyen sözlerimi bitirirken 
1964 bütçesinin memlekete ve millete hayırlı 
olmasın] diliyerek hepinizi Y. T. P adına tekrar 
sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grapu adına 
Sayın Oğuzdemir Tüzün buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA OÖUZDEMlR TÜ
ZÜN (Niğde) -— Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım. 

1964 yılı Tarım Bakanlığı bütçeleri hakkın
da Millet Partisi Grupu adına görüş ve temen
nilerimizi arz etmek için yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Milletimizin iktisadi ve malî varlığında bel 
bağladığı ana meselelerimizin temelini teşkil 
eden tarım dâvamız üzerinde yıllarca bu mu
kaddes kürsüden dile getirilen temennilerin hal
ledilmediğini ; bundan sonra da kolayca müspet 
ve verimli bir yola girmesinin elimizdeki kısır 
bütçelerle maalesef mümkün olamıyacağmı mü
şahede etmek bahtsızlığı içerisinde sözlerime 
başlıyorum. Üç. tarafı denizlerle çevrili, muhte-
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lif iklimlerin etkisi altında türlü mahsullerin 
yetişmesine elverişli bu vatan topraklan üze
rinde asırlar boyunca görgüden, bilgiden mah
rum iptidai bir işletme usuliyle kendilerini 
mahrumiyet ve sefalet içerisinde bırakan bir 
toplum; yorulmuş, ilmin ışığı altında bakıma 
muhtaç bir toprakla karşıkarşıyayız. 

Ormanları tükenmiş, erozyonlarla çıplaklaş
mış, akarsularındaıı faydalanılamıyan, çorak-
laşmış bir çöl ve bozkırlar diyarı üzerinde ya-
şıyan insanlar, asırların ihmaliyle en iptidai bir 
hayat çilesi çekmekte, mağarada, yeryer hay
vani ariyle beraber, bir basit örtü altında yaşa
makta devam etmektedirler. Tarih yaratan bir 
milletin torunları İni iptidai şartlardan bilmem 
ne zaman kurtulacak.... 

25 milyon hektar kültür arazisinde çalışan 
3 milyon 250 bin çiftçi ailesi olduğu hesabedi-
lir. 20 milyon nüfus kaderini toprağa terk et
miştir. Bunların beşte üçünün her türlü imkân
sızlıklar içerisinde bir lokma peşinde olduğu 
görülmektedir. Hayvan yemi olarak kullandığı
mız arpa ve ekseriyetle çavdar unu ile kendi
sini beslemeye mecbur olan bu kütle içerisinde 
büyük çapta gizli işsizlik mevcuttur. 

Nüfusumuzun üçte ikisinden fazlasının çift
çilikle meşgul olmasına rağmen istihsal edilen 
hububat ortalama 6 - 7 milyon tondur. Yıllık 
istihlâk 2 - .°» milyon ton açık vermekte ve bu
nu dışardan ithal etmek mecburiyetinde kalı
yoruz. Elli milyarın üstünde tahmin edilen 
gayrisâfi millî gelirin % 42 si tarım ürünlerin
den sağlanmasına rağmen, uzun senelerden beri 
tarıma verilen ehemmiyet; bu bakanlık bünye
sinde birçok umum müdürlüklerin ihdasından 
ileriye gidememiş, cari masraflar yatırımlarına 
nisbetle kat kat fazlalaşmıştır. 

Ziraat, Orman ve Veteriner fakültelerinden 
yetiştirilen meslek adamlarının görgü ve bilgi
lerinin toprağa ve sahasına intikal ettirilerek 
yukarda arz ettiğimiz acı ıstıraplarımızın kıs
men olsun dinmesini, çiftçilerimize önderlik 
yapmalarını, toprak ıslah ve verim artırmasını 
temin etmeleri beklenirken ne acıdır ki, bu mes
lek adamlarının Ankara, istanbul ve izmir gibi 
büyük merkezlerde toplanıp, memlekete faydalı 
olmadıkları ve büro işleri gördüklerini, halen 
acı acı seyretmekteyiz. 100 kuruşluk yatırımı 
tahakkuk ettirmek için 2 - 2,5 misli cari mas-
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raf yapmak bilmeni, dünyanın hangi devletin
de vardır. Yeni kurulan israil'in bütçesinin 
% 50 sini tarıma tahsis ettiğini, kum çölle
rini yemyeşil hale getirdiğini bültenlerde görü
yoruz. 

Bizim bütçemizde yatırımlar çok verimsiz 
ise de; bu teknik elemanlarımızın verimli ola
bileceği Devlet Üretme Çiftliklerimiz vardır. 
Bütçe müzakerelerinde açıklandığına göre bu 
çiftlikler; kuruluşundan bu yana 1952 - 1954 
ve 1963 yıllarında kâr etmişler, diğer yıllar ta
mamen zarar ettikleri görülmüştür, işletme 
için paramızın iştirak gücünün yüksek olduğu 
zamanlarda 120 milyon lira döner sermaye ile 
işe başlıyan bu çiftliklerde bilgin eleman ve 
yüksek ziraat mühendisleri vasıtasiyle yapılan 
modern işletmecilikte zarar edilirse; binbir 
mahrumiyet içerisinde her türlü vasıta ve im
kânlardan mahrum iptidai usulden kurtulama
yan çiftçilerimizden ne bekliyeceğiz? 

Bu arada başarılı sonuca varan pancar zi-
raatini zikredebiliriz. Ziraatçilerimiz toprakla 
başbaşa kalırsa muvaffakiyet var, demektir. Vi
lâyetlerde teknik ziraat müdürü olarak büro işi 
gören ziraat yüksek mühendisinden başka hal
kın arasına giren ziraat bilim adamı yoktur, il
çeler ziraat okulu mezunlariyle idare edilir. 
Görülüyor ki; Tarım Bakanlığı; yetiştirdiği 
meslek adamlarını birkaç büyük şehirde yalnız 
bol maaş ve yevmiye vermek suretiyle dört 
duvar arasında istihdam etmekte çiftçinin ya
nında ve toprağın başında önderlik yapmasın" 
başaramamaktadır. Devlet Üretme Çiftliklerinde 
her türlü tarımsal işler ve hayvancılık yaptırıl
dığı halde netice alınmamaktadır. Meselâ yaş 
meyve ve sebze bugünün en verimli ihraç meta-
ları olduğu halde bu örnek çiftliklerde her tür
lü imkânlar içerisinde bir nevi ziraatçiler, salla
rı atı yaşanmaktadır. 

Çiftliklerimiz; ziraat adamlarımızın millî var
lığımıza bir şey eklemeden; ancak kendilerini 
barındıran bilgilerini âtıl bırakan, milyarlarca 
lira sermayeyi verimsiz kılan zarar yuvaları man
zarasını arz etmektedir. 

Türkiye'mizde bütün meslek sahipleri kanun
lar çerçevesi içerisinde gelişme haklarını koru
ma için dernekler kurmak suretiyle ilerleme yo
lunda gittikleri halde; çiftçilerimiz böyle bir te
şekkülden mahrumdurlar. Meşrutiyet devrinde 
ihdas edilen Ziraat Odaları pek mühim mesele

leri kapsıyan nizamnamesi olduğu halde memle
kete hizmet edememiştir. Yeni Ziraat Odaları
nın da eskisine benzetilmemesini bilhassa temen
ni ederiz. 

Çiftçilerimiz umumiyetle halen iptidai usul
lerle ziraat yapmaktadırlar. Milyonlarca kara-
sapan, kağnı, yerlerini yeni araçlara, terk ede
memişlerdir. Topraklar miras yollariyle küçük 
parçalara bölünmüş işletme ve verim bakımın
dan gayriiktisadi hale gelmişlerdir. Milyonlarca 
çiftçi ailesinin toprak yetersizliği yüzünden aile 
halkı boş kalmakta, gizli işsizlik dediğimiz sos
yal facia vurdıımuzu lehdidetmektedir. 

hale gelmiş, yerüstü ve 
âvik olduğu önem veril-

Topraklar verimsiz 
yeraltı suları davasına, 
m em iştir. 

İşletmeler küçük, köyler Devlet hizmetleri
nin ulaşanıı.yacağı kadar aded bakımından (.'ok
tur. Küçük köylerin bir merkezde toplanması 
ve koperatifl eştiril m esi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin Ziraat 
Bankasına olan borç ve taahhütlerim yerine ge
tirmemekte ve Ziraat Bankası çiftçinin bankası 
olmaktan ziyade ticari bir müessese olarak ya
şamaktadır. 

Ziraat Bankasının; çiftçiye intikal eden plas
manları çok azdır. Tarım Bakanlığınca tahsis 
edilip Ziraat Bankasınca dağıtılan tohum mev
zuu da bâzı senelerde bir facia, olmaktadır. Bir
kaç çuval tohum almak için köylüler banka, ka
pılarında sürünmektedirler. Bu tohumlar zama
nında, dağıtılmamakta, ve çiftçinin elindeki mah
lut buğdayları tarlaya ektikten sonra tohum 
alabilmektedirler. Köylünün. aldığı tohumları 
yemeklik yaptığı veya. sattığı iddiası yersizdir. 
Zamanında verilen tohum ekilir. Mevsimi geç
miş ise elbette satılacak veya ilâçlı ise yıkamak 
suretiyle yemeklik olacaktır. 

Bakanlığın; tohumluk tevziinde üretme cin
liklerine civar olan illere», o çiftlikten tahsis et
mesi, uzak yerlerden nakil işleriyle fiyatın yük
selmemesi ve mutlaka mevsiminden evvel çiftçi
ye tohumluğu tevzi etmesi gerekir. Mm t akalara. 
göre bol tohumluk yetiştirilmesi ve çiftçilerin 
l)iı sahada maddi teşvikler ile tohum üretiminin 
geliştirilmesi lâzımdır. 

Üretme çiftlikleri ihtiyacı karşılayamamak
tadır. 
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Zirai Donatını Kurumu gayesinden uzaklaş

mış durumdadı r . Yapt ığı çift aletleri dayanıksız, 
elverişsiz ve bölgelere göre kul lanma vasıfları 
yetersizdir . Yapt ığı hayvan mibzerlerinin yedek 
pa rça lan yoktur . Türk t r a k t ö r ü kuru luş vaidle-
rini yerine getirmemiş ve ancak diğer bâzı trak-~ 
tör ler gibi burada monte edilmektedir , Bu trak
törler in küçükler i çabuk y ıp r anmak ta ve sahip
lerini masrafa, boğmaktadı r . Çiftçi a ras ında Türk 
t r a k t ö r ü n e rağbet azalmış ve ithal malı d iğer 
t r ak tö r l e r tercih edilmeye başlanmışt ır . Bu t rak
törlerin iyi evsafta imalini sağlamak lâzımdır. 
T r ak t ö r mibzeri i thal edilmemesi ve yerli imalâ
tın olmaması mibzer karaborsasına, yol açmıştır 

T rak tö r l e r çok pahalı sa t ı lmakta , her sene 
aka r yakı ta yapılan zamlar ta r la sürme ve iş
leme ameliyesinin maliyetini yüksel tmektedir . 
Çiftçilikte esas olan, işçiliğin ucuza maledilme-
sidir. Maliyet yüksekliği buğday fiyatlarının d i 
yükselmesini ve bitmelice hayat pahalıl ığını mey
dana getirir . 

Zirai Donatıma yepyeni bir veçhe verilmesi 
ve birkaç çeşit parça satan kârsız bir t icare thane 
şeklinden kur tar ı lması , sağlam, ucuz ziraat alet
leri yapa rak ihtiyaçlarımızı karşı l ıyan bir mü
essese haline getirilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar ım ; 
denelerden beri sözü edilen bir toprak refor

mu vardır . Tasarının hazırlandığı ve Yüksek 
Meclise sevk edilmek üzere olduğunu istiyoruz. 
Kü l tü r arazisinin genişlemesine imkân olmadığı 
söylenmektedir , \>u hale güre topraksız çiftçiye 
dağıt ı lacak arazi, sahipli arazi üzerinde olacak -
lir. 

Bu reformun sadece toprak dağıt ımı ile bir 
netice sağlamıyacağı muhakkak t ı r . Reformun 
sosyal adalet hudut lar ı içerisinde toprak lar ın 
nevi ve cinslerine göre mümkün olduğu kada r 
geniş işletmeler şeklinde ve mevcut toprak la rda 
• erimi ar t ı rma esasına dayanan bir zirai reform 
olması temennisindeyiz. Takipli , kontrollü koo
peratif sistemleriyle kredi temini ve teknik usul
lerle verim art ır ı lması sağlanmalıdır . 

.Mevcut tarım okul lar ından yetişenler ihtiya
cı karş ı lamaktadı r . Teknik tarım okullar ından 
yetişenler ihtiyacı karş ı lamamaktadı r . Teknik 
tar ım okul lar ından mezun olanlar ne kendi ler ine 
ne de muhite faydalı olamamış ve Hükümet ka
pılarında bıranşlarının dışında ufak memuriyet-
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lor peşinde koşmaktad ı r la r . Bu okullar ın tar ım 
okulu haline getirilmesi, il ve ilçe köyleri bölge
lere ayr ı la rak bu teknisyenler in köylerde vazife 
görmelerini temin etmek lâzımdır. Halkımız ze
kidir, gördüğünü çabuk beller ve kısa. zamanda 
hem kendisine hem de memleketine ya ra r l ı olur
lar. Köye girecek ilk elemanın Tar ım Bakanlığı. 
mensubu olması lâzımdı. Millî Eğit im bu dâvayı 
t amamlamak üzeredir. Tarım Bakanl ığ ının ilk 
hedefi kapal ı yer lerde kol tuk safası değil, köy 
ve top rak olmalıdır. 

Meteoroloji Teşkilât ının genişletilmesi ve 
fennî icaplara, göre yapı lacak tesislerle bölgele
rin hava raporlar ının daha vazıh şekilde ilân 
edilmesinde büyük faydalar mülâhaza etmekte
yiz. Bu haberler , va tandaş olarak işitilmesi çok 
istenen günlük bir ih t iyacolmuştur . 

Zirai ürünlerimize büyük zarar la r açan çeşit
li haşerelerle1 mücadele eden bu Zirai Mücadele 
Umum Müdür lüğünün hizmetleri t akd i re şayan
dır. Bütçeye konulan ödenekler Türkiye ça
pımla mücadeleye kifayetsizdir. Yıllık etmekle
rimizi ve 'umutlarımızı heder olmaktan kur ta r 
mak için bu teşkilâta iâyık olduğu önemi ver
mek, vakit inde mücadele yapmak ve çiftçilerimi
zi alışıtırmak bizimdir. İl .ve ve kazalarda daha. 
verimli şekilde çalışmalar temin etmek ve ııııcy-
ve ağaçlan mücadelesini köylere lanlar uzat
makta fayda vardır. Halkın eline ilâç; vennırk 
kâfi değildir. 

Hudutlar ımızdan kaybolup gidon sı tmada 
yapıilan savaş gibi; zirai mücadelenin -,1e daha 
verimli olmasını temenni etmekteyiz. 

Orman İşleri : ıB,aşlı başıma bir Bakanlıkla 
idaresinde zaruret olduğu İleri sürülen orman 
dâvası ; Türkiye'mizin kader i üzerinde büyük 
etki-d bulunan bir ımillî ımeseleııiıizdir. 

Toprağımızın vüsat in a göre (ilim adamııl arın
ca bugünkü 10 milyon hektarl ık ormanın -\ mis
li olması öne sürülüyor. H e r il delki çıplak dağ
ların vaktiyle yol vermez ağaçlarla kaplı oldu
ğunu dilden dile atalarımızdan dinleriz. Tarihin 
kaydett iği: Timurlenk'in fillerini sakladığı An
kara ve civarının onmamilarından şimdi eser yok. 
Birkaç asır içerisinde, cırcı plak bıraktığımız ve 
gittikçe çöl 1 eşen bu 't o [»'aklar bugünkü orman 
dâvasına verdiğimiz basit çalışma ile verimdi 
hale .getirileımez. 

Ormanlık bölgelerde yaşıyan 7 - S 'milyon 
kadar tahinin olunan vatandaş!larıımızila orman 
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Tanımlarımız ve tatbikatçıları arasında bir uçu
rum vardır. Sert Ikanunlarla mahkemelerde sü
ründürdüğümüz bu insanların asgari geçim ve 
yaşama şartlarını tamim etmek, onmam ürünleri 
ve diğer el sanatlarını geliştirmek için yepye
ni bir plân've programa bağlanımaısma ihtiyaç 
vardır. 

Geçimlerini ormandan. temin eden insanla-
ra yaşama imkânları sağlaımadıkça yasaklaımak 
hiç bir içtimai fayda ıtemin etmez. Toprak re
formunda onman köyleri sakinlerinin durumla-
rmım ele alınarak bu dâvayı kökünden bailedil-
ımesinıi lâziimgeldiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe Komisyonunda yapılan temkidlcr sıra

sında hayreti mucip hakikatler dile getirilmiş 
ve sayın Bakanın (konuşmasında blumların ceva
bına raslanamaımıştiır. Bir kaç örnek : 

20 aded orman tahdit komisyonundan 16 ta
nesinin gayrifaal olduğu, 20 seneden çok fazla 
zamandan beri orman bölgeleri ve edvarında, 
vatandaşlara tapularının verilmediği ve hak ta
nınmadığı, orman dâvasında politika ile karşı
laşıldığı, 1963 yılında 6 aded orman fidanlığı açıl
ması icabettiği halde bir tanesinin dahi açılma
dığı, Kırklareli'nde yüzbinlerce fidanın çürütül
düğü ve hiç kimsenin mesul tutulmadığı, orman 
idaresiınin ıkendli kendilerine lüzumsuz birtakım 
daireler ihdas ettikleri, Başmüdürlerin mesuli
yet taşımadıkları, şehir .içlerinde âmme hizmeti 
gören inşaat yapılmaması plân iktizasından ilken 
Bursa ve istanbul 1da 'türlü entrikalarla inşaat 
yaptırıldığı, bir fen heyeti saltanatı sürdüğü ve 
faydalı olmadıkları ve saire.... Bu isler böyle 
ise çak yazık... Bu tenkıidler ıbir onman meslek 
adamının dilimden sarf edilmiştir. Tarım Ba
kanlığında umumi olan bu (keyfiliğin artık ter
ki lâzımdır. Gazetelerde okuduk, Orman Fakül
tesinin son sınıf talebeleri Orman Çiftliğinde Sa
yın inönü ile konuşmuşlar, bu arada öğrenci
ler çam ağacını bilememişler. 

Yarın birer Orman Mühendisi olarak hiznıe-
te girecek çocuklarımızın hayata atıldıkları za-
ıman bize bağlıyacakları hizmeti bu nazarieilik 
ölçüsünden düşünürsek bu sahada büyük armut-
isuzluMara düşmek icaıbeder. 

Memleketiımizıiin en mühim hayatî meselele
rinden olan orman meslek adaımlarımızm taşıdı
ğı ismin anesleklerimim tam ehli olmalarını ve 
Anayasanın ormana verdiği ehemmiyetin ışığı 
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altında çıkacak kanunlarla milletimize faydalı 
almalarımı candan arzu ve umut etmekteyim. 

Hayvancılık : Tarımsal ürünlerimizin 2 - 8 
misli değer taşıyan (hayvancılık üzerindeki te
mennilerimizi de kısaca arz etmeye çalışacağım, 
Türkiyomiz ziraatclilliğimiz (kadar da hayvancı 
bii' memlekettir. Avrupa kıtasında Rusya'dan 
sonra en fazla hayvan besliyen bir iinemtekctiz. 
Ne gariptir ki bu sahada aldığımız ürün mik
tarı en sonuncudur. Yer yüzüne hayvancılığı öğ
reten bir 'Milletin ibugün en geride olması çok 
gariptir. Hüdai nabit hayvancılık bizde hâlâ 
yürürlüktedir. Hayvaıncılık tekniğinde' veteri
nerlik müessesemiz büyük başarılara ulaşmış, 
dünyanın, takdirlerimi kazanımış sayılı bir mev
kie sahibolmasına rağmen, fiilî hayvancılığımı
zın yerinde sayması calibi dikkattir. Toprak Ka
nununun takdirsin ve tek taraflı taitbikatiyle ve
teriner teşkilâtının fikri al manadan dağııtrlaaı 
topraklar; köylerde taşınan hayvan nıiktarına 
alıkoydukları meraların azlığı yüzlünden büyük 
çapta felce uğramış, mera normları yüzünden 
millî gelirimizde büyük gerilemeler olmuştur. 
Dün tdcarıi bir zihniyetle yapılan koyunculuk; 
bugün ancak «Ak ömre aık katık» diye adlaaıdı-
rılan süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını dahi kar
şılamam afatadır. 

Bugün beslediğimiz hayvanvanların adedi 
75 - 80 milyon civarımdadır. Bu miktar 'beısiiıı 
bakımından çok görülmektedir. Adedin yüksek-
ligine rağmen verim çok azdır. Meşrutiyet dev
rinde çıkarılan fakat raflarda tozlanmış ıslahı 
Hayvanat Kanunu vardır. Sert müeyyidelerine 
rağmen bu dâvada bir arpa boyu ileriye gide
mediğimiz 'bir hakikattir. 

«Hüdai nabitlik» hastalığı idarî makamlara 
da serpmiş ve veteriner teşkilâtımın çalışmaları 
ve yasakları 'dikkate alınmıyarak millî servetle
rin; sari haftalıklarla ziyama yol açmıştır. İda
rî teşkilâtta sözünü geçinemiyen veteriner teş
kilâtı tesadüfen uğradığı köyde «ant müeyyide
lerden bahsetmiş; fakat yasakların tatbikatı mül
kî idaremin ve nihayet karakolların vesayetine 
intikal ettiği amlda sıfıra müncer olmuştur. 

Kordon altına .alınmış, hastalıik işaretleri 
olan Bayrakların bulunmasına rağmen hastalıklı 
hayvanların hiç bir sakıncaımasız geçip 'milyon
larca liralık millî zararlara âmil oldukları hâlâ 
müşahede edilmektedir, 
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Muhterem arkadaşlarım; 20 nci asrın icapla

rına uyarak yapacağımız hayvancılık tanım işlet
mesi kadar Devlet 'bütçesine yük olmadan yaşa
ma ve. gelişme istidadına ısahiptir. Yurdumuzda 
'toprak tahlili yapılmamıştır. Bugün kültür ara
zisine 'dâhil öyle topraklarımız vardır ki, kati
yen emeği karşılanmaz. Türlü tabiat şartları kar
şısında ancak meıra olarak ıkullanılmalan ica-
bederken. gelişigüzel iskân yerleri oluşundan 
•tarımsal işlerde kull anılmaktadır. Tohum ekip, 
tohum aJınıaımıyan, fakat hayvancılığa, bilhassa 
koyunculuğa elverişli mıntakalarm tesbiti, fennî 
şekilde ağıllar, beslenen hayvanların yemleri ve 
ıbu işi yapanların ekmeklik ihtiyaçları karşılan
mak ve muhitlerine .göre ahır hayvancılığı ve 
fennî kontrol]arla dünyamın .en tiyi koyunculuk 
ve diğer cins hayvancılığı yapılabileceği inkâr 
odilemiyecok bir gerçektir. 

Bütün 'milletler im dâvayı balletuıişleır; bizde 
ise, sembolik hudutları aşamamıştır. Günde elli 
dört kilo süt veren inekler bulunduğunu oku
dukça bir kilo Lsiiıtü zor veren hayvanları yük 
olarak beslemek bahtsızlığına ıduçar milletimizi 
düşündükçe şuurlarımız altüst olmaktadır. 

Şarlteknisyen'in Küçük Asya tarihinde 2000 
«öne >evvc'l Anadolu'nun hayvancılıkdaki görül
memiş ileri durumunun şahidi bir kayıt vardır. 
(Ijikouöni) yani şimdiki üç, dört vilâyeti kap.-n-

yan Konya ovalarımda koyunların kuyruklarını 
taşıya'imadıkları İçin kuyruk 'altı tekerleklerin 
kullanıldığı kaydedilmektedir. 

Bu topraklar; bizim bugün erozyonlar, ço
raklaşma ve çölleşme yüzünden istifade ödeme
diğimiz topraklardır. İnsan zekâsı; itabiattan 
İver türlü istifadeyi sağlamıştır. Bizde bu işler
le ilgili ımaslek adamları ve nihayet yönetici olan 
Hükümet bilmem ne ile 'meşguldür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hayvancılığımızın gelişmesi yönünde va

tandaşların görgü ve bilgiden mahrumiyeti 
vardır. Fakat Hükümet olarak bu mevzua 
çok verimsiz bir alâka mevcuttur. Bir veteri
ner teşkilâtı vardır, illerde günlük büro işleri 
uy rica belediyenin 'etlik kesim işleri ele gö
rev, okullarda ücretli ders verme, ihbar vu
kuunda paralı çiçek aşısı, diğer hayvan has
talıklarında yetersiz tavsiyeler, vali ve kayma
kamlar enirinde idare heyetlerinin kazai kararla
rına imza, hayvan aşılarından elde edilen hasılat; 
bölüşme ve nihayet sembolik olmaktan pek 
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ileri gidemiyen suni tohumlamalar. Bunlar 
hayvancılığımızın ve nihayet millî gelirimizin 
artırılmasında asıl âmil olan dâvanın gelişme
sini temin edemezler. Hayvan sağlık memur
larının adedini çoğaltmak, veterinerleri * büro 
işi görmekten uzaklaştırmak, bölgeler halin
de hayvancılık inkişafını verimli bale getire
cek bilgi tatbikatını sağiıyacak şekilde çalış
malarını yeni bir prensibe bağlamak lâzımdır. 

Tiftik ve merinos problemlerimiz iktisadi 
sabamızda büyük yer işgal eder. Merinos dâ
vasına lâyık olduğu Ehemmiyetin verilmesi, 
fiyat mevzuundaki musltalhsıllarımızı korkutan 
zikzakları önlemek lâzımdır. Sümerbank Mües
sesesinin bu sahada fiilî ve maddi yardımı 
lâzımdır. 

Hulâsa olarak çak hayvan yerine* . verimi 
çok; adedi az hayvan beslemek, hayvan has
ta] ıklari yi e ciddî şekilde mücadele etmek, hay
van yemi mevzuunu suni ve tabiî mera prob
lemlerini fennî şekilde halletmek, hayvan sağ
lık memurlarını çoğaltmak, köyleri bölgelere 
ayırarak teknik kontrol altında bulundurmak, 
verimsiz toprakları mera haline koymak ahır 
hayvancılığını ön plâna almak, hayvan cinsi
nin İslahını bugünkü halinden kurtarıp sert 
müeyyidelerle tarsin etmek, canlı hayvan ihra
cında mevsim ve zamanın ehemmiyetine önem 
vererek Ticaret Bakanlığını uyarmak ve mil
yonlarca dövizimizi elden kaçırmamak, hayvan
cılık mevzuunu yeni bir banka kredisiyle Zi
raat Bankasının müşkilpesent tutumundan kur
tarmak, kontrollü kredi sistemini tatbik et
mek temennilerimiz arasındadır... 

27 Mayıstan sonra kurulan Toprak - Su 
millet olarak büyük hizmetler beklediğimiz 
bir teşekküldür. Hizmetleri bakımından Devlet 
Su * İşleriyle koordine çalışması lâzımdır. Ge
çen sene Bayındırlık bütçesi konuşmamızda Ta
rım Bakanlığındaki durgunluğun bu teşekküle 
serpmesinden endişe duyduğumuzu belirtmiş
tik. Maalesef endişemizin haklı olduğunu 
gösteren emareler belirmiştir. Toprak - Su bü-
büyük masraflar yuvasını andırmaktadır. 

Sarf edilen paralarla görülen işler arasın
da ölçüsüz nisbet uçurumları mevcuttur. 
Bölgelerde ve illerde başka dairelerin verimsiz 
memurlarının bol ücretlerle iltica ettiği bir 
yer haline gelmiştir. Devlet dairelerinin hiçbi-
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fisinde görülmiyen bir mefruşat hastalığına 
tu tulmuşlardı r . (Âdeta Büyük Millet Meclisi 
ile yarış edercesine.) O en iş ve kontrolsuz salâ
hiyet ler iş maliyetini masrafa boğmaktadır'. 
1*1 ân. ye programlar icabında, bir tarafa bıra
kılmakta; hat ı r için iş yapan bir teşkilât man
zarası göst ermekted i r. 

Esaslı işler d u r u r k e n ; âdeta eğlence mi
sali hizmetler görülmektedir . Devlet Su îşle-
rinee yapılan zirai baraj ve kanalla fin yanı-
başında su faaliyetleri yap ı lmaktad ı r . Ör
neği : Bii' zara bara j olan Mamasını Baraj ının 
sol sahil kanalı b i tmiş t i r ; sağ sahil kanal ı da 
galiba bu sene bitece'k. 

Yüzbinleree dönüm arazinin sulanmasını te
min edecek bu barajın Toprak - Su 'ya ait hiz
metleri 1901 senesinde bu idareye Hükümetçe 
intikal etti fi biliştir. Şıı ana k a d a r lâfı olmuş, 
fakat iş yapı lmamışl ı r . B i r ' a y sonra, va tandaş 
tar la lar ın ı •sulayacak', kanalı beton kaplama. 
'Toprak alışı'k olduğu suyu içmezse 'mahsul ver
mez. 

Mecburiyet 'karşısında beton, kanal lar belki 
kazmalanacak ve ta r la la r sulanmak istenecek
tir. Bu. işi yapan köylüye, ne muamelesi yapı
lacak'? Devlet eserlerini t ah r ip yüzünden mah
kûm TIIu edeceğiz 

Büyük lâkaydi ve vazife ciddiyetsizliği kar
şısında hem 'millî gelire darbe vurduruyor , hem 
de vatandaşlar la kanun müeyyidelerini 'kar
şı karşıya get irmiyor muyuz"' 

On binlere*1 dönüm araziye nisbetle bu sene 
I 000 dekarlı 'k bir sulama developmanı progra
ma alınmıştır . Bu program ne zaman t a h a k k u k 
eder. Devlet Su İşleri kanalı ikmal edilmişi i i". 
F a k a t bu kanal la rdan tersiyer inşasının Top-
raksu Teşkilâtında: olmaması işleri sürünce
mede mi bıra'kıyor? Yoksa, Tanım Bakanl ığı 
bu ters iyer inşavsını Topraksuya. al ınmalını 
düşünmüyor mu"' Temennimiz bu işin sürat le 
ele alınmasıdır . 

Bi r örnek daha : Karapınar İlçesinden kal
kan. erozyon fırtınası H a s a n d a ğ l a r m m etekle
rini süpüre rek Konya, Aksaray , Tuzgölü ve 
Kırşehi r i s t ikamet inde gider. İk i sene evvel 
bura la r Tar ım Bakanl ığ ınca te tk ik ett ir i lmiş, 
1903 te bu mevzua, toprak muhafaza faslında 
bir milyon l iraya yakın ödenek de başlangıç 
o larak ayrı lmışt ı . Ne iş yapıldı, ne ödenekten 
zerre var... 

Plâna, p rograma ve Resmî Gazete ile ilân 
edilip halka duyurulmasına rağmen netice sıfır. 

işte bizim güvendiğimiz Toprak - Su «f'alkir 
ailenin müsrif evlâdı» gibi milyonları israf 
ediyor ama, iş verimsiz. 

Aziz a rkadaş la r ın ı ; 
Bir hâdiseyi daha arz edip .sözlerime son ve

receğim. 1903 bir bere'ket yılı idi. Buna rağ
men TuzgöJünün güneyinden Toroslara doğru 
1 numaralı Devlet yolu üzerindeki hububa t bu 
yılın mahsulü değildi. Ziraat İşleri Umum Mü
dür lüğüne bâzı ziraat mühendisi a rkadaş lar la 
birl ikte gidip izah ederek bir fen heyeti ile tet
kik et t i rmeler ini ve top rağ ın durumu hakikimi a 
umum müdür lüğün bilgi edinmesini, raporla 
tevsik etim el erini rica ett ik. 

Heyet gitti gezdi ve rapor verdi. Raporda 
mahsulün normal olduğu belirtiliyor. Hakikat 
ise başka, türlü. Buradak i 'köylüler yiyecekle
rini kaldıranıadılar . Bugün dahi yardıma muh
taç, banka borçlarını veremediler. Yukarda, arz 
etliğim Tapratc - Su 'yun bu Ibölge tahsisatı baş
ka taraf lara ak ta rd ığ ı yer lerdir . İşle dört du
var arasında t e tk ika giden ziraat mühendisleri 
a rkadaşlar ımız hububat ın iyi, or ta ve fena şe
killerini dahi bilemiyecek kadar 'mesleklerinden 
uzaklaşt ır ı lmışlar . 

(Jo'k muhterem a rkadaş l a r ım; 
«Dost acı söyler, fakat doğru söyler» der

ler, biz hakikat ler i bildiğimiz bir 'kaç misalle 
izaha, çalıştık. 

Mühendis denince eserini hat ı r lar ız . Bizim 
ziraat mühendisi dostlarımız bilmem neyin mü
hendisi?... İş te ellerindeki zirai dâvalar ımız ve 
Tarım Bakanlığı. H a y ı r a rkadaş lar , hayır!. . . 
Biz ziraatçilerimizin büro işlerinden kur ta r ı l ıp 
t op rak üzerindeki bilgilerini 'bize vermelerini ve 
çiftçilerimize örnek 'olmalarını ist iyoruz. 

Bize unvan, etiket değil iş lâzım. 
({ene Bakandan temenniler imizin nazara 

alınacağını ümideder, bütçenin milletimize ha
yırlı olması temennisiyle cümlenizi saygıyle 
selâmlarım ( Alkışlar.) . 

BAŞKAN — A. P . Meclis Grupu adına Hay
dar Özalp, buyurun . 

A. P . GRUPU A D I N A H A Y D A R Ö Z A L P 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli Milletve
killeri. 
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Aziz Türk çiftçisinin kader ortağı Sayın Ta

rım Bakanı ve Bakanlık mensubu sevgili meslek-
d aşlarım. 

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Meclis Grupuna ait tarım dâvalarına ışık tu
tacağını ümidettiğimiz görüş, tenkid ve temenni
leri sizlere arza çalışacağım. 

Muhterem Milletvekilleri. 
Yüce Heyetinizi sıkmamak için sadece bir ra

kamlar manzumesi olan klâsik bütçe tenkidi dı
şında kalmayı çalışarak daha ziyade büyük sorum
luluk taşıdığımız Türk çiftçi ve köylüsüne hizmet
lerin hangi metot ve yollarla daha iyi iletilebile
ceğini tahlile ve aydınlatmaya gayret edeceğim. 
Ziraatimizin halli beklenen bir sürü meselelerini 
sahipsiz ve sorumsuzluk içinde olan gerçeklerini 
bu münasebetle dile getirmek bunlar karşısında 
Bakanlığın yetersiz tutum ve davranışlarına te
mas etmek isterim. 

Bugün tarım hizmetlerinin büyük sorumlulu
ğunu taşıyan Sayın Bakanın ziraatimizin katlana
bilmesinde esas olan meselelere eğileceğini bizlcı 
de ümitle beklemekteyiz. Muhalefet ana grupu 
olarak her vesile ile açıklamaya çalışacağımız ta
rım meselelerimize göstereceği anlayış ve takdir 
bizleri kendisine daima yardımcı edecektir. Büt
çemizin milletimize hayırlı, kendilerine başarılı 
olmasını dilerim. 

Muhterem Milletvekilleri; nüfusunun öz varlı
ğı % 76 sı çiftçi, millî gelirin % 42 si, ihracatın 
da % 85 i tarım mahsulleri olan bir ziraat mem
leketinde yaşıyoruz. Mesele böyle olunca en fazla 
sözü edilen, zaman zaman didiklenen ve her vesi
le ile de tartışılan günlük konularımız da tarım 
meselelerimiz olagelmektedir. 

Fakat ne yazık ki, ne seçimden seçime uğrayıp 
durak verilen politik.. tutumumuzla ve ne de bir 
türlü satıhlardan derinliklere inmiyen aydın kişi
lerimizin davranışları ile bu temel unsuru çözme
ye, meselelerini halletmeye bugüne kadar yeterli 
olamamışızdır. Çok zaman ucuz ve kolay mevzu 
peşinde koşan, kısır politikacıdan tutun, gerçekle
re eğilmekten uzak, aydın kişilerimize kadar her 
kesin Türkiye'de sahası ve bilgisi olmadığı bu 
hayati konuyu muhtelif istikametlere çekerek de
jenere etmekte olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. 
Bugün hâlâ çözüm bekliyen tarım meselelerimi
zin neresinde olduğumuzu bir türlü bilemiyor 
dünya Devletleri aya çıkmakla meşgul iken bizler 
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yediğimiz ekmeğin buğdayım teminden mah
rum, tarım dâvamıza nasıl ve ne-şekilde bir ileri 
yol bulacağız diye çırpmıyoruz. 

îşte Muhterem Milletvekilleri, 
Ziraatimizin bugüne kadar kalkınmamasının 

nedenleri arasında ve belki de başında belirli bir 
görüşü, olmıyan çok çapraşık bu fikirler manzu
mesini görmekteyiz. Türkiye'nin her yönü ile bir 
nolu problemi olduğu şüphe götürmiyen ziraati
mizin hakiki sahipleri, otoriteler tarafından bir 
an evvel ele alınarak politikasının bir istikrara 
kavuşturulmasının gerektiği kanaatini taşımakta 
ve sorumlu olanlara hatırlatmakta fayda görmek
teyiz. Burada yeri gelmişken bir noktayı da üzü
lerek açıklamak isterim. Bu toprakların üzerin
de kaderleri çokluğu ile köyde doğup büyümek, 
türlü meşakkat ve yokluklar içerisinde yaşamak 
olan hemen tamamı çiftçi ve tarım işçisi köyleri
mizle her türlü medeni nimetlerden az - çok ne-
malanarak gelişen şehirlerimizin her geçen gün
de eğitim, yaşayış seviyesi ve refah bakımların
dan aralarında açtığımız mesafe memleketin ka
derini ayrı ayrı istikametlere sürkliyecek kadar 
acı gerçeklere doğru götürmektedir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Tarım meselelerimiz içerisinde önemli buldu

ğumuz konulara zamanımızın müsaadesi nisbetin-
de temasla yetineceğim. Görüşümüze göre tarı
mımızın hayati olan ve çözüm bekliyen konularını 
beş esaslı noktada toplu buluyoruz. 

1. İstikrarlı ve hedefi olan bir tarım politi
kası meselelerin başında gelmektedir. Bu politi
ka esası yıllarca özlediğimiz tarımın bütün dâva
larını kapsıyan bir tarım reformunun üzerine 
oturtulmalıdır. Tarım teşkilâtı bu reformun is
tikametinde bir reorganizasyona tabi tutulmalı
dır. 

2. Yetersiz ve günün icaplarına cevap ver
mekten uzak olan mevcut tarım kanunları elden 
geçirilmeli ve teşkilâta bir istikamet verecek mü-
eyidelere istinadettirilmelidir. 

3. Mevcudiyetinden bahsetmeye imkân bile 
olmıyan fiyat politikamız iştirak ettiğimiz müşte
rek pazarın isteklerini de göz önüne alarak ayar
lanmalıdır. Bu arada iç ve dış pazarların talep
lerini: karşılıyacak kaliteli mahsul yetiştirilmesi
nin imkânları bütün gücümüzle sağlanmalıdır. 

4. Her hali ile hamle bekliyen ziratimizin is
teklerine cevap vermekten uzak olan yetersiz ve 
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sistemsiz zirai kredi politikamız yeterli bir seviye
ye çıkartılmalıdır. 

5. Çiftçi - teşkilât münasebetleri çiftçinin 
sosyal yaşayışını günün seviyesine eriştirecek bir 
zirai eğitim sistemine oturtulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri. 
Meselelerimizin başında gördüğümüz istikrar

lı ve lıedefli bir tarım politikasını ve onun isti-
nadedeceği tarım reformu hakkında görüşlerimizi 
kısaca açıklamak isteriz. 

Bugün tatbikatında bir hayli mesafe katettiği-
miz Beş Yıllık Kalkınma Plânı tarımımıza yete
ri kadar olumlu bir imkân bahsetmemiş yenilik 
ve görüş getirmiştir. Şüphesiz plânlı kalkınma 
tatbikatta beliren bir sürü aksaklıkları giderilmek 
suretiyle verimli ve iyi bir yoldur. Fakat bizi zi-
raatimizde hedefimize götürecek bir sistem ol
maktan da çok uzak bulunmaktadır. Bugün bu 
sistemi kuram amanın neticesi olarak plânda da 
arzulanan hedefe bir türlü erişemiyoruz. Tarım 
hizmetlerini yürütmekle görevli tarım teşkilâtımız 
merkeziyetçilik esasına oturtulmuş, aynı hizmet 
çeşitli kollardan yürütmeye çalışan çok dağınık 
bir bünyeye sahip tamamen bürokratik bir sistem
dir. Bütçeye ağır malî külfetler yükliyen, kontrol 
kabiliyeti olmıyan ve koordone edilemiyen bu ku
ruluş içerisinde Tarım Bakanlığı âdeta her telin
den acayip ses gelen akortsuz bir saza benzemek
tedir. 

Muhterem m illet vekiller i. 
Tarım Bakanlığının idarî taksimatımıza göre 

göre ayarlanmış olan kuruluşlarına biraz dikkati
nizi çekmek isterim. 11 Umum Müdürlüğe sahip 
bulunan Tarım Bakanlığı her Umum Müdürlük 
istikametinde il ve ilçelerde ayrı ayrı kuruluşla
ra sahibolmak hedefini gütmektedir. Meselâ orta 
çapta bir ilimizi ele alırsak 

a) Teknik Ziraat Müdürlüğü, 
b) Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
c) Zirati Mücadele ve Karantina Müdür

lüğü, 
d) Topraksu Başmühendisliği, 
e) Orman Bölge Şefliği veya Müdürlüğü, 
f) Fidanlık Müdürlüğü, 
g) Zirai Donatım, 
lı) Meteoroloji, memurluk ve şeflikleri gibi 

müesseseleri her ilde görürüz. 
Herbir müessese ayrı ayrı kiralık binalarda 

oturmakta, depolar, hangarlar, ambarlar işgal 
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etmekte ve yine herhdnini'n aynı mahiyette1 olan 
hizmetlerini gören mutemet, ayniyat, ambar, idari 
memurlukları bulunmaktadır. 

Her teşkilâtın ödemekte olduğu kira bedelleri 
aynı mahiyetteki idari işleri tedvire memur ettik
leri görevlilerin ücretleri hesaplanır ise bir vilâ
yette Tarım Bakanlığı bütçesi ile ayrılan belki de 
yatırımların bütününü bu masrafların aşmakta 
olduğunu görürüz. Türkiye çapında değerlendi
rilecek olan bu masraflar Tarım Bakanlığı bütçe
sinin ne kadarını acı gerçek olarak yatırım adı al
tında heder edilmekte olduğunu bizlere göstere
cektir. Bütçeden bizim edindiğimiz kanaat şu
dur ki, Bakanlık bir liralık yatırım için üç liralık 
sarfiyat yapıyor. Bu doğru ve bizleri tatmin eden 
bir yol mudur? Yine burada bir noktaya kısaca 
temas etmek ve açıklanmasında fayda görmekteyiz. 
Acaba Tarım Bakanlığı Umum Müdürlükleri ve 
teşkilâtları ile yıllık ne miktar kira ödemektedir? 

Bu dağınık sistem yürürlükte olduğu müddet
çe; şüphesiz bir zaman gelecek Tütün Tekel İdare
si, Şeker Fabrikaları, bâzı araştırma enstitüleri, 
orman mensupları kendi işlerinin görülmesi için 
çiftçi ile doğrudan doğruya çalışabilecek bir teş
kilâta sahibolmak mecburiyetinde olduklarını dü
şüneceklerdir. Her yeni benzer teşkilâtın bir de
ğeri karşısında sebebiyet vereceği, firiksiyonlar 
bir tarafa Tütıkiye'imizin böyle şaşaalı bir şekilde 
israf edecek ne malî imkânları ne zamanı, ne de 
yetişkin insan gücü vardır. Bu kuruluş sistemi 
içerisinde her gün biraz daha tüketilen malî im
kânlarımız, heder olan insan gücümüz ve zamanı
mız bir tarafa, meslek taassubunun doğurduğu 
kısır ve görüş ve çatışmalar ziraatimizi hedefin
den de çok uzaklaştırmaktadır. Asıl korkun*; olan 
nokta da budur. Keçiye sahiplenen veteriner kar
şısında ormanlık vasfını kaybetmiş yetersiz mera
yı bile orman görmeye kalkan ormancı zihniyeti, 
verimsiz tabiat şartları içerisinde boş çabalamalar-
la harikalar yaratmaya kalkan ama sonucu ran-
dımansız ziratçi âdeta bir ilde birbirleri ile yarışa 
çıkar kısır çelişmeler içerisinde mücadele eder, 
gider. Halbuki bugünkü gerçekler Tarım Bakan
lığında çalışan bütün elemanların ziraatte Tür-
kiyo'nin nereye varmak istediğini, oraya ulaşmak 
için nasıl hareket edilmesi lâzım geldiğini bilmesi 
ve ona göre hareket etmesini şart koşmaktadır. İş
te buna uyarak toprak ve iklim şartlarımızın tâ-
vin edeceği istikamette hedef alan bir bölge siste-
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mine ziraatimizi oturtmanın zamanı çoktan gel
miş bulunmaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri. 
Türkiye'miz çok değişik toprak, iklim ve tabiî 

kaynaklara^ sahiptir. Sahillerinde yağışlı ve zen
gin bir tabiat Orta ve Doğusunda fakir ve kısır 
topraklar. Nil eltasmm koca bir Mısır çölünü 
beslediği gibi Türkiye'yi beslemek zenginliklere 
sahip üç yönümüzü çeviren geniş bir kordon sa
hillerimizde orman varlığımızla kaplıdır. Vaktiy
le denilir ki, Türkiye Doğusu, Batısı, ve ortası 
ile tamamen ormanlarla kaplı imiş. Nitekim bu
gün kel gördüğümüz Orta ve Doğu - Anadolu'da
ki yer yer kalıntılar bunun izini östermektedir. 
Büyük bir tahribat geçirmişiz, sonunda yağışı ve 
toprak varlığı fakir ve yetersiz olan Orta ve 1 )o-
ğu - Anadolu kendisini kısır tabiat şartları karşı
sında bir türlü toparlıyamanııştır. Fakat sahille
rimiz bol yağış, üstün toprak ve mutedil hava 
şartları içinde eski nebat örtüsü olan ormana bü
rünmekten zorluk çekmemiştir. Böyleec de mem
leketimizin esas verimli olan toprakları ormanlar
la kaplı her yönü ile kısır olan büyük bir kısım 
da çıplak ziraat arazisi olarak bulunmaktadır. 

Bütün bunlardan şu noktaya varmak isteriz : 
Tabiî zenginliklerimizin başında gelen orman 

varlığımızın hâkim olduğu yerde orman teşkilâ
tı, hayvancılığı hâkim kılacağımız ve tabiat şart
ları bu istikamette elverişli olan yerlerde vete
riner teşkilâtı, ziraatin de muhtelif kollarına 
göre imkânlar bahşeden yerlerimizde teşkilâtını 
hâkim kılmak ve bölgeleri bunlar üzerine oturt
mak şart ve zaruridir. Bu münasebetle her hali 
ile bize imkânlar bahşeden zengin topraklarımı
zın bulunduğu Ege ve Çukurova bölgesi gibi 
mıntakalar üzerinde toprağı heder edecek bü
yük tesisler vücuda getirmekten de şiddetle ka
çınmamızın gerektiğini arkadaşlarıma hatırlat
mak isterim. 

Her yönü ile tarım meselelerimizi -çözecek bir 
zirai reforma kavuşmayı zaten başlangıçta me
selelerimize ön görmüştük. Bugün üzerinde du
rulan toprak reformunu bunun bir cüzü ve baş
langıcı olarak kabul ediyoruz. Toprak mülkiye
tinin sağlam .esaslara bağlanması, arazi tevhidi 
tarımı teşvik edici yatırımlarla toprağın değer
lendirilmesini toprak reformu içerisinde ileri 
bir hamle olarak görmekteyiz. Ama şu da bir 
gerçek ki, toprak reformu Türkiye zira atinin 
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kalkınabilmesi için muhtacolduğu köklü esas
ları getiren bir zirai reform değildir. Bu bakım
dan Sayın Bakanın kendi deyimleriyle kabul ve 
ilân etmeye çalıştığı reformist hükümetin tarım 
politikasını sadece toprak reformuna bağlaması 
ve bunu Yüce Senatoda ifade etmesi bizi çok 
düşündürmüştür. Polemiğe ve dejenere olmaya 
tahammülü olmıyan böylesine ciddî bir konu
nun Türkiye'nin kalkınmasının bütün nedenle
rine bağlanması acaba ne derece gerçeklere uy
gun düşer ve gelecekten büyük ümitler bekli-
yen insanları hayal kırıklığına uğratmaz mı? 
Bunun derin mesuliyetleri düşünülmekte midir? 
Yeri gelmişken bir noktayı d*tha öğrenmek isti
yoruz. Her vesile ile açık rejimden bahseden 
bugünün hükümet politikasının Türkiye zi-
raatinin bir numaralı meselesi haline konulan 
toprak reformuna büyük bir gizlilik içerisinde 
yön verilmeye çalışılmasının esbap ve saiki ne
lerdir? Bugün seyrini esefle müşahede ettiği
miz durum şudur ki ; sadece saksıda gül gör
mekten öteye memleketimizin zirai gerçeklerini 
bilmiyen kişilerin dillerinde anlamı mâna ve 
ifade bulmaya çalıştırılan toprak reformu kar
şısında hakiki söz. sahiplerinin, olan bitenlerden 
habersizmiş gibi bir derin sükûta dalışın neden
lerini anlamıyor, bir türlü mâna veremiyoruz. 

Toprak re formunun başarılması sosyal şart
ların dışarısında evvelâ bir para işidir. Bütçede 
bizi bu yönden aydınlatacak hususları göreme
dik. Açıklanmasını Sayın Bakandan beklemek
teyiz. Bizim görüşümüze göre toprak reformu
nun tahakkuku ve toprağa kavuşan çiftçinin ta
sarıda derpiş edilen lüzumlu kredilerle teçhiz 
edilmesi bütçede yer bulmıyan yönü ile biraz 
hayalî görülmektedir. Bugün Türkiye'de top
raksız olan ve toprağa kavuşturulması düşünü
len çiftçi ailesi 1960 tahminlerinde 2 240 000 
üstündedir. Aile başına ortalama 50 dönüm ara
zi verilmesi bir norma olarak kabul ve düşünü
lürse 2 240 000 topraksız çiftçi ailesine İ l i mil
yon 800 bin dönüm toprağa ihtiyaç gösterir. 
Sadece Devlete ait arazinin toprak istiyen to'p-
raksız aileler adına tescil mevzuunda lüzumlu 
olan para 849 milyon 680 bin Türk Lirasını aş
maktadır. Zira Devlet arazisinin yalnız Hazine 
adına tescili için (Belirtme ölçü ve tescil mas
rafı) dönüm başına 760 kuruş tutmaktadır. Bu 
da 2 240 000 çiftçi ailesi için lüzumlu olan 
111 milyon 800 000 dönüm arazinin Hazine adı-
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na yalnız tescil masrafı karşılığıdır. Bir de bunu 
aileler adına tapulama için gereken formalite 
masraflarım ilâve edersek meselenin malî yönü 
biç de küçümsennıiyccek bir malî problem ola
rak karşımızda yer alır. Yeter ki, her geçen gün 
miktarı bir büyük ııisbette tüketilegelen Hazi
ne arazileri yetkililerin ifadesine göre ihtiyaç. 
duyulan miktarın pek çok gerilcrindedir. 

(jîftçi ailelerinin kredi ile teçhiz meselesine 
gelince : Bir çiftçi ailesine kuruluş ve onarma 
kredisi olarak 20 000 T.L. sı ve çevirme işine 
2 000 T.L. sı yine yetkililere göre ortalama bir 
rakam olarak kabul ve düşünülmektedir. Bu
nun yekûnu da, 2 milyon 240 000 çiftçi ailesi için 
50 milyar lira, tutar. En iyimsiz bir görüşte Türk 
çiftçisinin % 50 nisbetinde ihtiyaç göstermesi 
25 milyar liradır. Bu ise bugün takati üzerinde 
aşırı zorlamalar ile kredi imkânları son haddi
ne kadar sömürü İm üş olan, çiftçinin yegâne kre
di, kaynağı olan Ziraat Bankası ile ne dereceye 
kadar karşılanabilir. 

Üzel kişilere ait Cazla toprakların yani mev
cut büyük işletmelerin dağıtıma tabi tutulması 
düşünüldüğünde : istimlâkler dolayısiyle doğa
cak malî. mülâhazalar bir yana mevcut istatis
tik dökümlerine göre bu işletmelerde dağıtıma, 
tabi tutulacak toprak miktarı 2 milyon 832 bin 
400 dönüm civarındadır. Tasarıda derpiş edilen 
norm vasatisine göre - ki gazetelerden öğrendi
ğimize göre 150 dönüm civarındadır - bu arazi 
ancak 18 bin. 880 çiftçi ailesini, topraklandırma
ya, yeterli olabilir. Bu da topraksız çiftçiye 
nisbet edilirse iki köyde bir aile c<\ov. 

S ay! n m i 11 et veki 11 e r i, 
Bunlar bize her şeyden önce şu gerçeği illi

de ediyor : Türkiye'de nüfus artışı 700 000 
üzerindedir. Bunun da üçte ikisi yani 500 000 
civarı çiftçi ailesinden gelen bir artıştır-. Top
rak reformunun: getireceği arazi tevhidi gibi 
yenilikler kaldırılacağı kiraeil.ikc.ilık ve ortak
çılık gibi müesseselerle toprağın dışında kala
cak kuvvetle muhtemel büyük nüfusu kanalize 
edebilecek bir sanayii düşünmemiz ve o istika
mette çalışmalarımızı teksif etmemiz gerektiği 
kanısını veriyor. Yoksa bir zirai reforma gidil
meyi p de sadece toprak reformu ile eüeelcş-
1 irilen işletmelerde, traktörden öküze dem m ek 
hattâ, tasarıda yer alan arazi normlarına gövv 
iki öküzden bîre inmek, bilemeyiz ama, bizi bu

günkü acı gerçekler karşısında tatmin ve ihya, 
edecek bir çıkar yol değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tarım, kanunlarımızın çoğunluğu ile bu

günkü şartlara uymakla, ve ihtiyaçlara cevap 
vermemekte olduğundan bahsetmiştik. Her şey
den önce bakanlık hâlâ bir teşkilât kanunun
dan yoksun bulunmaktadır. Her yıl bütçe 
münasebeti ile vadcdilen teşkilât kanununun 
bugün ne durumda olduğunu Sayın Bakandan 
(iğrenmek isliyoruz? Bir kuruluşu olmıyaıı 
Abdülhanıidİn paşalıkları gibi yersiz unvan
lar dağıtan bir bakanlık olmaktan kendisini aca
ba, Tarım Bakanlığı ne zaman kurtaracaktır? 
Üç yıl zarfında Meclise tarımla" ilgili kaç ka
nun tasarısı bakanlıkça sevk edilmiş ve karnı -
niyet .kesbetmistir. Bunun da aydınlanmasını 
i .-iriyoruz, ivaza seviyesindeki elemanların çalış
ına durum lan yine teşkilât kanunu yoicluğıı 
yüzümku aksaktır. Kifayetsiz kadrolar bahane
siyle ziraat mühendisleri kaza seviyesindeki ku
ruluşlarda. istihdam edilmemekte daha ziyade 
büyük şehirlerde toplanmaktadır. Buna bir ça
re düşünülmekte midir? Vine kazalarda çalı
şan elemanların vakitlerinin büyük bir kısmı
nı idari, kanuni işlerin yürütülmesi almakla
dır. Daima, esas öğretici hizmetlere tekad-
düm eden ve bu suretle elemanların zamanının 
çoğunu işgal eden kısır mevzuatlardan teşkilât 
ne zaman kurtarılacaktır?- Zira her şeyden ev
vel bir eğitim müessesesi olan ziraat .teşkilâtmı 
bu karışık mevzuat felce uğratmaktadır. Bu 
ıne'-'.elenîn halledilmesi önemli gördüğümüz zi
raat konularımızın başında yer almaktadır. Ha
tırlatmakta fayda görür yerine getirilmesini 
beklemekte olduğumuzu ifade ederiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
İç ve dış pazarların islediği kaliteli mahsûl 

kurtsuz ve hastalıksız ürünleri idrakle müm
kündür. Bu yolda sarf edeceğimiz büyük mesai 
ve ihtiyar edeceğimiz masraflar hey şeyden ön
ce Müşterek Pazarın istikbalde doğmasını bekle
diğimiz isteklerini halli yolunda bir adım ola
caktır. Mahsûlün hastalık, ve haşerelerden ko
runması bilerek tatbik edilecek, zamanımızda 
bir hayli ilerleme kaydeden yeni yeni zirai 
mücadele metotlarının ziraatimizde tatbikiyle 
mümkün olabilir. (Joğunluğu ile eğitimi zayıf 
ve tecrübesizlik içerisinde menfaatlerini pek 
de müdrik olmıyaıı çiftçilerimizi bunun vanı-
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sıra ihtiyar edindiği ihmalkârlıklarla kendi
leri dışında çevrelerin e de zararlı oldukları, 
buna karşı da yetkiden uıahrum teşkilâtın se
yirci kalmaktan öteye gidemediği bugünkü zirai 
mücadelemizin meselelerinin başında yer al
maktadır. 'Bu sebeple kaybolan büyük iş gücü„ 
yanında milyonlarca, liralık dövizin çok cılız 
neticeler uğruna heba ve heder olması göz 
göro göre çok zaman pek de acı olmaktadır. 
Bu bakımdan zirai mücadele konusunda millî 
serveti koruyucu -ve kurtarıcı tedbirlerin alı
nabilmesinde kolaylık sağlıyabilecek, teşkilâta 
biraz yetki tanıyan kanunların çıkartılması ne za
man mümkün olacaktır? Kesin hatlarla sınır
landırılmış bir mücadele programından teşki
lât yoksundur. Bu sebeple politik zorlama
ları, direnmek; imkânından daima malınım ka
lınmaktadır. Verimsiz ve gayesiz olan bütçeye 
ağır külfet yükleyen Devlet eliyle mücade
lenin sınırları her zaman ellâsfikıyet göster
mekten çıkartılmamak!adır. Süne, kımıl, çekir
ge gibi ancak Devletin başarabileceği mücade-
lerle salgın hastalıklar ve öğretim mücadele
leri. dışında Devletin ilâç ve âlet hususunda 
ucuzluk ve kredi müesseseleri yaratarak zirai 
mücadelelere kolaylık getirecek metotları ge
tirmelidir. Devlet eliyle yapılan mücadele ne 
kadar güzel esaslarla hazırlanırsa hazırlansın, 
tatbikatta teşkilâtın inisiyatifinden çıkmakta', 
amele ve aımele başları gibi her hususta ye
tersiz kişiler elinde heder olmaktadır. Halk 
öğrenilen ve bilinen mücadeleler için yalnız 
teşkilâttan katı netice alınacak metotların 
tatbikma önderlik, ucuz ve müessir ilâçların 
zamanında bol ve kontrolü bulunmasını temin " 
ve bunlar için mümkün olan kredi imkânları
nın yaratılmasını istemektedir. 

Hal böyle olunca teşkilâtın, lâboratuvar ve 
ilmî araştırmalara ön verir bir istikamette 
çalışmasına daha ziyade önem vermesi îlâçla-
lamaların zamanını ve ilâçların kontrolünü bir 
disiplin altına alması lâzımdır. Bu gün olduğu 
şekilde araştırma enstitüleri hariç ilmî lâbo
ratuvar ve araştırma çalışmalarından yoksun, bir 
mücadele teşkilâtının ilaçlama da zaman ve me
tot tâyininde verimli olabileceğini iddia etmek 
ancak boş bir hayal mahsûlü olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Mücadele ilâç ve aletlerinin ithali, imali ve 

satışı organizasyon noksanlığı yüzünden aksak 
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ve yetersizdir. Piyasada mücadeleden çiftçiyi 
üşüten ve ürküten yetersiz tacirler türemiştir.' 
Ömrü boyunca tabiatla boğuşarak meydana ge
tirmeye çalıştığı bir lokmacık hasılatı üç beş 
madrabazın para kazanmak hırsı uğruna, heba 
ve heder etmesi pek acınacak bir haldir. Ilıma 
Hükümet olarak da seyirci kalmak pek esef ve
ricidir. Artık mesul kişilerin yetkisi altında zi
rai eczaneler açılması, Kî kuruşluk bir pullu 
istidaya iltifat göstererek bir yanında un ve yi
yecek gıda maddeleri gibi insan sağlığım teh
dit eden Ziraat ilâçları satılmasına ınüsade et
mek pek iptidai, gülünç ve son derece tehlikeli 
olmaktadır. Birçok ileri memleketlerde insan 
sağlığına, son derece zararlı ve teklikeli 
olan paratiyonlu ilâçların satılışı ve kullanılma
sı kaldırılmış iken bizde her yıl bir çok vatan
daşın bu ilâçları kullanılmasının ve satılmasının 
iyi disiplin edilememesi sebebiyle her yıl bir 
çok vatandaşın ölümüne sebebiyet verildiği bir 
gerçektir. Ilımlar hakkında ne düşünülmekte
dir? Hulâsa, edersek ucuz, mümkün olduğu 
kadar gümrüklerden muaf konibine ilâç ve alet
leri bol ve zamanında bulundurulması, çiftçinin 
malî bakımıdan "ölü devresine ra'slıyan ilaç
lama zamanında kredili ilâç;, verilmesi yoluna 
gidilmesi arzuladığımız yollar olmalıdır. 19(51 
yılından itibaren Ziraat Bankasınca tefrik edi
len bir fonla ziraat mücadele aletleri edinmek 
kredisi tatbikatta çok iyi neticeler vermiştir. 
Bu suretle Devlet birçok mmtakalarda alet sa
hibi olan çiftçilerin kendine yeterliği nisbetin-
de büyük bir yükten kurtulmuştur. İlâç temini 
•mevzuunda da böyle bir yola gidilmesi çok ye
rinde olacak, Devlet eliyle mücadele ortadan 
bir nisbet dâhilinde kalkabilecektir. Hükümetin 
bu hususu tatbikte ne düşünülmekte olduğunu 
öğrenmek istiyoruz. 

, Muhterem Milletvekilleri; 
Her hali ile destek bekliyen ziraatimizin is

teklerine cevap vermesini arzuladığımız zirai 
kredi işlerine de kısaca temas edeceğim. 

Ziraatte istihsalin temeli olan o ekonomik un
surdan (Arazi, iş gücü ve sermayeden) arazi v<-
iş gücünün bol olduğu memleketimizde üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken problem şüphe
siz sermaye olacaktır. Çiftçilerin daima güveni
lir, makbul faizli ve yeterli sistematik bir kredi 
kaynağına sahibolmak aradıkları başlıca husus-
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tur. Bğer bugün olduğu gibi, bir çiftçiye veri
len kredi sadece onu ümitsiz olan borçlu duru
munu uzatmaktan ibaret kalırsa bu gibi ikraz
lar çiftçiye yardımcı olmak yerine plasman kay
naklarını tüketmek ve lâyık olan diğer çiftçile
rin kredi sağlamalarını önlemekten öteye gide
mez. Ne yazık ki, tatbikat bugün bu istikamet
te gitmektedir. Bir süre kısır mevzuat içine gö
mülen Ziraat Bankamız ve Zirai Kredi Koopera
tiflerimiz ömrü boyunca- cüce kalan küçük çift
çiye iltifat etmeden onun ihtiyaçlarını karşıla
maktan uzak bulunmaktadır. Zira küçük çiftçi 
bugünün banka mevzuatına göre şart koştuğu 
karşılık tazminattan daima mahrumdur. Boynu 
her zaman kasaba tüccarına, murabahacıya, ka
derine terk edilmekten ötürü büküktür. Zirai 
reformun nedenleri arasında bu saydığımız 
nedenleri görmek ve beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Buraya, kadar açıklamaya çalıştığımız ziraa-

timizin ön görülen meseleleri karşısında şu sonu
ca varmış bulunuyoruz, istihsal ettiği mahsullerin 
çok zaman pazar bulamaması ve fiyat istikrar
sızlığı karşısında her geçen gün yükselik kay
dederek ağırlaşan yatırım masrafları çiftçimizi 
gelecek günler için acı acı düşündürmektedir. 
Reformlar adı altında getirilen zirai vergilerin 
de isabetsiz olan yönleriyle çiftçinin belini bir 
İcat daha bükeceği acı bir gerçek olacaktır. 'Fa
rım teşkilâtıııuı çalışmalarındaki sistemsizlik ve 
bunun neticesi tatbikattaki aksaklıklar ileri ham
le bekliyen ziraatimiz karşısında bizleri ümitlen
dirmemek! e ve hattâ düşündürmektedir. 

Hürmetlerinde. (Soldan, alkışlar) 
BAŞKAN" — A. ) \ Orupu adına Sayın Sabit 

Osman Avcı. 
A. P. ORUPU AIHYA SABİT OSMAN AV

CI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Tarım Bakanlığı bütçesi ve bu vesile ile Tür
kiye'mizin tarım meseleleri hakkındaki Adalet 
Partisinin görüş ve düşüncelerini, Yüksek Mec
lisin huzurunda bir kere daha arz ve ifadeye ça
lışacağı z. 

f)0 milyar liranın üstünde olan gayri'-'âfi mil
lî hâsılamızın % 42 si nisbetindeki kısmını tarım 
sektöründen temin eden ve nüfusunun (/( 72 si 
çiftçi ve köylü olan memleketimizde, külçesinin 
kritiğini yapmaya çalıştığımız Tarım Bakanlığı
nın önemi Yüksek Meclisimizin malumudur. 
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Milletimizin büyük ekseriyetini teşkil eden 

köylümüzün fert başına düşen millî gelirinin ar
tırılması ile umumi ekonomik hayatımızda hare
ketlenme ve bütçemizde hissedilir derecede ferah
lama olacağına inanıyoruz. 

Köylümüzün refahı birinci derecede Tarım 
Bakanlığının tutumuna ve çalışmalarına bağlıdır 
Bugünkü anlayış, elemanların tevzii ve çalışma 
yerlerinde ve şekil!erindeki isabetsizlik bunu te 
minelen çok uzaktır. 

Tarım meseleleri üç bakımdan ehemmiyet arz 
eder. 

1. Milletçe gıda maddelerimizin kaynağıdır. 
2. Sanayinin bellibaşlı hammadde kaynağı

dır. 
3. Sarftan fazlasının ihracı suretiyle döviz 

kaynağıdır. 
işte Türki^yo'mizin tarım politikası bu üç me

selenin halli istikâmetinde tesbit ve bu mesnetler 
üzerine oturtulmalıdır. Bu üç ana gayeye ulaşmak 
için tarımda başlıca halli gereken dâva istihsali 
artırmaktır. 

Resmî beyanlardan anlaşıldığı ve Hükümet 
programlarında da ifade edildiği veçhile Türki
ye'mizde ekilebilen topraklar son hududuna var
mıştır. Bu durumda istihsali artırmak için yeni 
sahalar bulmak imkânsızdır. Bu hale göre topra
ğın verimini artırma çarelerini aramak icabet
in ektedir. 

Şimdi, istihsal faktörlerinden en mühim olan 
toprağımızın durumuna ve Tarım Bakanlığının 
toprakla ilgili çalışmalarına kısaca göz atalım. 

Memleketimiz, büyük kısmı ile kurak bölgede 
bulunmaktadır. 

Bize göre : Memlekette ziraate elverişli top
rakların bir haritayı okur gibi detaylı bir şekil
de iyice etüt edilerek tanınması halli gereken ilk 
ve en önemli meseledir, ikinci husus, Tarım Ba
kanlığı mensuplarının bürokratik çalışmalardan 
sıyrılıp tatbikatçi ve pratik olmaları gerekir. Ku
raklık, bilgisizlik ve yanlış tatbikat toprakları
mızı verimsiz hale getirmiştir. 

Yerli ve yabancı uzmanların ikazlarına ve 
plânlamanın tavsiyelerine rağmen topraklarımıza 
uygun olmıyan pulluk tipleri kullanmaya devam 
edilmektedir. Bunlar ise rüzgâr ve yağmur suları 
erozyonuna sebebiyet vermektedir, bir taraftan 
dünyanın kurak bölgelerde terk ettiği diskaro ve 
deviren pulluk tiplerinin kullanılmasına devam 
edilir, bir taraftan da Topraksu Teşkilâtına erozî 
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yonta mücadele çalışmaları için milyonlar verilir. 
Elimizde toprağı tahribeder paramızla ıslaha ça
lışırız. 

Bu tip araziyi tahribeden pııluklarm ithal, 
imâl, ve istimali men edilmelidir.. 

İstihsal faktörlerinden ikincisi olan köylü ve 
çiftçilerimizin durumuna gelince : Türkiye'mizde 
köy adedi çok ve köylerimiz dağınık durumdadır. 
Bu hal Türkiye'nin içtimai yapısında ileri mem
leketlere nazaran mühim hir farklılık yaratmak
ta ve âmme hizmetlerinin ve bilhassa her sahada
ki eğitim hizmetlerinin köye ve köylüye ulaştırıl
masını güçleştirmektedir. Bu bakımdan köyleri
mizin merkezî yerlerde medeni topluluk haline 
î.»;et i film esi üzerindi» çalışmalar yapmak lâzımdır. 

T d aştırma imkânlarının mahdut ve yeterli ol
maması sebebiyle tarım mahsulleri değeri pahası
na lnymetlendirilmemektedir. 

Türk köylüsü vergi vermez gibi gösterilmekte 
ise de aslında vasıtalı vergilerin yükünü en ağır 
şekilde çekmektedir. Ayrıca Zirai Gelir Vergisi
nin şümullendirilmesi, yeni bir darbe olacaktır. 
Henüz zirai kalkınmanın başlangıcında bile olmı-
yan memleketimizde bu çeşit vergilerin faydasın
dan çok zararı olacağına kaaniyiz. Bunlar tarım 
sahasında sermaye teşkiline mâni olacaktır. Tarım 
sektöründe çalışanları evvelâ vergi ödiyecek hale 
getirmek, .Devletin, memleketimiz bünyesi bakı
mından, başta gelen vazifesidir. 

Tarım seJktörü en büyük sektör olması ha
sebiyle bu sektör e'v'velâ beslenmeli, geliştiril
in e'li ve ondan sonra Vergilendirilmelidir. Çift
çilerimizin vertgi verecek duruma gelmesi ha
linde Devlet gelirlerindeki artma çok fazla ola
caktır. Fakat gelişme halinde olduğu bugünkü 
durumda vergilendirilmesi farım sektörümüzün 
ilâuihaye Devlete gelir sağlıyanıaz halde cılız 
kalmasını intacedecektir. 

Tarımda meydana gelecek gelişme, tasarru
fa iştirak edenlerin sayılarını artıracak ve özel 
teşebbüslerin yatırım hacını igenişliyecektir. 

Zirai istihsalin artırılması zirai vergilerle 
sıkı sıkıya ilgilidir. Bu bakımdan da Tarım Ba
kanlığı köylüye .tatbik edilecek vergi ile yakın
dan ilgilenmelidir. Sosyal cepheden tarımda 'Ça
lışanlar tam anı en desteksiz ve teminatsız vazi
yettedir. Her türlü .sigortadan mahrum, kendi 
kaderine terk edilmiş olan 15 milyon çiftçinin 
de sosyal düzen içine alınması zaruretine ina
nıyoruz. 
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eğitim ve öğrenimden maltınım oluşudur. Halka 
bilerek, inandırıcı şekilde ve halkı tanıyıp, se
verek yapılan tavsiyeler faydalı olacağı gibi 
toprakla, uğraşanlardan öğrenilecek şeyler de 
yok değildir. 

Sadece öğüt vermekle netice almam ıyaeağı 
bilinmelidir. Zirai faaliyetlerin verim nisbeti-
ni artırmak için Bakanlığın bilhassa, teknik per
sonelinin merkezlerden ziyade arazide ve bizzat 
çiftçi ile yakın iş birliği yapmak suretiyle ça
lışmaları gerekir. 

Teknik Ziraat Teşkilâtı, demonstratif çalış
malardan ziyade her vilâyette bir ]\'öyü ele .ala
rak bizzat saha üzerinde tatbiki çalışmalar yap
malıdır. 

Toprak - Su Teşkilâtı gösteriş çalışmalarını 
bırakarak kurs ve kamp faaliyetlerini köylerde 
yapımdı ve çalışmalar köylü arazisi üzerinde ol
malıdır. 

Çok para ile palhalı iş ve hizmette marifeti 
arama yerine az para ile daha <ço.k ve isabetli iş
ler yapmak', yani ucuz hizmet yollarını bulmak 
ve tercih etmek icabeder. 

Çiftçinin eğitimi mevzuunda ilköğretim Se
ferberliğine müşabih bir çalışma yapılmasının 
zaruri olduğuna inanıyoruz. Ayrıca memleketi
mizde tatbikatçı yetiştirecek tanın okullarının 
çiftçi nüfusuna, n is beti e çok az ve kifayetsiz 
oluşuna işaret etmek isteriz. 

Bunun yanibaşında gece tarım okulları aç
manın çok müspet neticeler vereceğine inanı
yoruz. 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtının ; hizmetleri 
köye kadar götürmiyen bir yanlış hizmet an
layışının içinde bulunduğunu üzülerek kaydet
mek: isteriz. Teşkilâtın müstalhsılta çok sıkı iş 
birliği yapmak suretiyle, tanın politikasının 
uygulanmasında daha müessir hale getirilmesi
nin ana görüş olarak ele alınmadığını ve bu ko
nuda en ufak bir değişiklik müşahede edemedi
ğimizi açıkça beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

Tarımda eğitimin ve bitiğinin önemi cümle
nin malûmu olnıa'sma rağmen bizde yanlış bir 
zihniyet vardır. Her şeyin kaili için .mucize bek
leriz. Veya başarıya ulaşan memleketleri muci
ze olarak tavsif ederiz. Bir (Alman mucizesi, bir 
İsrail mucizesi gibi. Halbuki muhterem .arkadaş
larım, bunlar birer' mucize değil, bilmenin ve bi
lerek çalışmanın vâsıl olduğu neticelerdir. 
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'Tekniğe değer veren ve buna göre tedbirler 

alan bir Hükümet politikası içinde tarım sek
töründe milletle başarıya, ulaşmamız güç. o'tmı-
yacaktır. 

İstihsalin aritiril.inas.inda mühim tesiri olan 
zirai krediler mevzuuna gelince : Zirai pazar
lama ve mahsulün stok yapılabilmesinin zirai 
istihsalin artmasındaki müspet tesiri ve önemi 
gözden uzak tutulmamalıdır. Değerini bulamı-
ya,n bir inalın istihsal edilemiyeceği tabiîdir. 
'Bunun halli ise ancak finansman imkânlarının 
sağlanması, yani kredi ile mümkün olur. Tarım 
Bakanlığı zirai mahsullerin fiyat teshili ve pa-
zari an ma sı isi ile .yakinen ilgilenmeli ve gere
ken tedbirleri almalıdır. 

<llvv türlü, zirai kredi kifayetsizdir, işleyişi 
hatalıdır. Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığı 
ile irtibatı ve iş birliği zayıftır. Tarım Bakanı, 
Ticaret Bakanı ve Maliye Bakanı ile banka il
gililerinin «nâzım Iheyet» olarak zirai krediler 
•meselesini yenîbaştau ele almalı ve gerekli 
tedbirleri ittihaz etmelidir. 

Ziraat Bankasınca besicilere ve yetiştiricile
re verilen hayvancılık kredisi sembolik mahi-
yettedir. Faiz nisbetleri yüksektir. Halbuki az 
para ile çok müspet netice alınacak olan saha. 
hayVaneılıktır. Kredinin lartırıtması ve faiz 
nisbetlerinin normal hadde indirilmesi ile hem 
dâhilideki İhtiyaç karşılanır ve hem de ihracat
la, döviz sağlanır. Ayrıca bu türlü krediler için 
gayrimenkul ipoteği istenmektedir. Halbuki 
köylerde çoğu yerde arazinin tapusu yoktur. 
Tapulama işi ise Devlete ait bir vecibedir. Bu 
meselede pratik bir hal çaresinin bulunması lü
zumuna işaret etmek isteriz. 

ficine! (Koalisyon Hükümeti proig ramında 
«Zirai kallkınmamızda ve zirai istihsalin artışın
da çok önemli rolü bulunan zirai kredi 'rejimi
nin daha tesirli bir hale getirilmesini Hükümet 
önemli bir konu olarak görmektedir» denilmek-' 
te idi. Bugünkü Hükümet programında bu ko
nuya yer verilmemiş olmakla beraber bu husu
sun bir tekrardan tevakki m aksadı na matuf ol
duğu kanaati ile ve bu görüşün ışığı altında 
Adalet Partisi Meclis G-rupıı olarak bu konuda 
bir değişiklik ve hamle yapıldığına şahidolama-
dığımızı ifade ederken aynı (görüşün devam 
ediıı etmediğini Ve daha ne zamana kadar sa
dece bir görüş olarak muhafaza edileceğini öğ
renmek istiyoruz. 

Türkiye ziraat! ancak köylünün mahsulünün 
Devlet, tarafından himayesiyle kalkmabilir. Bu 
(himaye kredi temini, pazarlama ve değerlendir
me ve sair yollarla olur. 

Burada uzun yıllar Karadeniz vilâyetlerinde 
tatbik edilip son .senelerde tamamen veya fiyat 
artırılması voliyle .kısmen terk edilmiş olan hi
mayeli buğday politikasının yeni baıştan gözden 
.geçirilmesi ve eskisi gibi ihyası hususunun çok 
lüzumlu ve zaruri olduğuna Bakanlığın dikkat 
nazarını çekmek isteriz. 

Bu hususun Doğu Karadeniz nımtakasında 
yaşamakta olan kesif nüfıtsun beslenmesi ve 
sağlığı bakımından da çok. önemi vardır. 

Kayın milletvekilleri; 
Yukardan beri istihsalin artırılması için ge

reken tedbirlerin ve bizdeki mevcut aksaklık
ların izahına çalıştık. Ayrıca, istihsalde şu hu
susları da dikkattim uzak tutmamak lâzımdır. 

a) Bol istihsal, 
b) Ucuz istihsal, 
c.) Kaliteli istihsal. 
Bunda muvaffak olabilmek için ise yatırım 

yapmak ]azimdir. 
Tarım salı asın da yapılacak olan yatırımlar : 
a) Teknik yatırım, 
ti) Tarım eğitimine yapılacak yatırım ola

rak iki kısımda toplanabilir. Halbuki Tarım 
Bakanlığı Bütçesi bunları tahakkuk ettirebile
cek imkândan mahrum ve millî gelirdeki nis-
betine göre Devlet Bütçesinden payını alabil
miş değildir. 

Iktisaden geri kalmış memleketler, memle
ketler içinde iktisaden geri kalmış bölgeler ol
duğu gibi iktisadi ve malî imkânların teminin
de geri kalmış sektörler de vardır. Tarım sek
törümüz bu talihsiz sektörler arasındadır. 

Malhsul çeşitleri mahduttur. Zira köylümüz 
umumiyetle kendi ihtiyacını bizzat karşılama 
temayülüne ve alışkanlığına ıgöre hareket et
mektedir. Bunun, neticesi de topraklarımız de
ğeri düşük mahsul için kullanılmakta, dalıa 
doğrusu israf edilmektedir. 

Şimdi mücmel olarak zirai istihsalin art ir ıl
ın alsı esaslarını araştıralım. Bunun için şu şart
ların tahakkuku lâzımdır. 

1. Toprağın muhafazası, 
'2. Toprak tahlilleri, .arazinin ziraat nevile

rine 'göre tefriki, 
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'î. Ara/ in in 'teknik meto t la r la sulanmadı, 
4. (Ilibre kul lanı lmasının teşviki, 
5. Mera la IMıı ıslahı, 
(>. Bkonomik olmak kaydiyle örnek z i raa t 

yerlerinin tesisi, 
7. Veler derecede kredi temini ve kredinin 

ilmihalime sarf edilmesi tedbirlerinin aimmalsı, 
S. (Jiftçinin leknik ziraat (iğretimine ehem

miyet verilmesi, 
Memleketimizde ziraat arazisinin miktarı ya

nında, sulanabllen arazinin nisbeti pek azdır. 
Bütün bu işlerin önemi nisbetinde yat ı r ını 

ihtiyacının, karşıl ıklarını Bakanl ığ ın bütçelsln-
de bulmak miim.küıı değildir. Aynı zamanda su
lama. için yapı lacak ya t ı r ımlar hariç birçok ya- ' 
tir.nnl.ai' da prodiikl if olan yerlere tahsis edil
memiştir. 

Bilgili ve teknik bir sulama zirai geliri .'1-4 
misli ve ha t t a bazı yer lerde daha yüksek, ma
bet lerde art ı rabil i r . Ancak bu iş büyük yat ı r ım- ' 
lar ister. 

Hüküm el programında «Tarımda istihsalin 
art ır ı lması maksadiyle sulama, işleri hızlandırı
lacak; bu arada küçük sulama ve yeralt ı sula
rından yarar lanma a lanlar ındaki eaiışmlar için 
bunlardan istifade edecek vataiKbşlarla iş birli
ğine değer verilecektir» seklindeki ifdeyi sula
ma. işlerinin Devlet ve özel sektörün müşterek 
çalışma yolunda ilk adımı telâkki, etmekteyiz 
ve talhakkuknnu beklemekteyiz. Büyük yat ı r ım
lara ihtiyaç »-asteren ve sadece Devlet ıgelirlc-
riyle istenilen asgari zamanda t a h a k k u k u n a im- ' 
kân göremediğimiz bu sahada, erken amort i im
kân la r ına sahip yer lerde süra t le yeni bir orga
nizasyona. gidilmeli ve çiftçinin de işt iraki ile 
döner sermayeli bir fon teşkili suret iyle yeni 
yal ı r ını lar yapılmasına, imkân hazır lanmalıdır 

Zirai istihsalin ar t ış ında sulama, kaıdar tek
nik icaplara uygun .oia.n gübrelemenin de önem
li yeri vardır . Memleketimizin topraklar ı tahli l 
edilerek bu topraklar ın ve yapı lacak ziraat in 
çeşidine göre verilmesi icabedeıı gübre nevile- f 

rinin teshili yolundaki araş t ı rma faaliyetleri 
çok ağır yürümekted i r , Bu faaliyetlere, her şe
ye rağmen, önem ve öncelik 'verilmelidir. 

P lânlamanın da lavsiyesine uyularak suni 
gübre f iyat lar ında Devlet yard ımı ile gerekin 
indirimler yapılmalı ve gübre ku l lanmaya çift
çi teşvik edilmelidir. B i r memlekette suni güb

re fiyatı bir kilo fosfatlı ıgübrede 40ü - 450 gram 
buğdayın fiyatını geçmemelidir. Bizde ise bu
nun çok üstündedir . 

Zirai Donatım, 'Kurumunun /gübre i thal ini ve 
tevziatını tek elde tul masına dair 0-951 .sayılL 
Kararname .hükümlerinin Anayasanın 51 nci 
maddesi ile çelişir durumda olduğu kanaat in
deyiz. Anayasanın 51 nci maddesinde «Devlet, 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıya^cak tedbir
leri ahi'» 'hükmünün yanıbaşında yı l lar öncesi 
kurulmuş, iyi işlemiş ve taazuv etmiş olan müs
tahsil kooperatif lerinin ellinden gübre ithalinin 
alınmış obuasının mâkul bir İzahını bulamıyo
ruz. Bahis konusu Kararnamenin yeniden göz
den geçirilerek kooperatiflerin haklar ının iade
sine imkân verilmesini temenni ediyoruz. Hak
sız olan bu tasar ruf ıslalh edilinceye kadar , her 
fırsat ve vesile ile ikazlarımıza devam edece
ğiz. 

.Mühim olan konulardan birisi de t r ak tö r ko
nusudur. Bütçe Komisyonu müzaıkereleri sıra
sında ifade edildiğine göre 250 ti]) marka t rak
tör, 11 büyük ve 7 küçük olmak üzere "18 tipe 
'indirilmiştir. Bunu memnunlukla karşı larız. An
cak mevcut 42 OOO t rak törden dör t te biri yedek 
parçasızl ıklan yu tmaktad ı r . 

Tanın aletleri ve makina la r ınm dövizle te
mini yerine yerli imalâ f teşvik edilmeli ve bu 
koııuda çok radikal tedbirler al ınmalıdır . Bu 
yıl bu mevzu için .'144 milyon lira. ayrılmış ol
d u ğ u n u öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dövizin dört
te birinin talhsisi ile mevcut tesislerin takviyesi 
kem mümkün ve hem de çok daha isabetli olur. 

Çiftçini u, i thalâ tç ıya % 35 kâ r ödemeye 
mecbur bırakılması yerine kısa bir müddet için 
Zirai Donat ım Kurumu dalıa az kâr la t r a k t ö r 
(ihtiyacını, karşı!amali , aradaki farktan bir kıs
mının karşı l ığında t r ak tö r fabrikalarının hisse 
'senetlerinin çiftçiye intikali sağlanmalıdır . 

B u suretle hem sermaye teşkili ve hem de 
yerli sanaviin inkişafına hizmet edileceği gibi, 
hususi şahıslardan ve bilhassa, çiftçilerden bir 
kısmının tarım aletleri fabrika'larına işi i rakı 
ile or tak olması sağlanmış olur. 

ıKarma ekonomi ta tb ikat ına Tarım Bakanlı
ğının sulama, mücadele ve tarım, aletleri sana
yii sahalar ında örnek ve önderlik etmesini sa
mimî olarale temenni etmekteyiz. 
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Traktör ithalâtı konusunda Tarım Bakanlı

ğının çok uyanık bulunmasını önemle istirham 
ediyoruz. 

Zirai mücadele işleri : Piyasada tesirsiz ilaç- ' 
hır satılmakta, mevzuata rağmen buna mâni " 
'olunamamaktadır. Bu hal ise hem zirai mücade
leye köylünün inneını sarsmakta ve hem de ih
raç mallarımızın «atış imkânlarına menfi tesir ' 
etmektedir. 

Zirai mücadele ilâçlarının imali, fiyat kon
trolü, döviz tahsisi ile ilgili işlenin tamamı Ta-' 
rım Bakanlığının kontrolü altında tutulmalı
dır. 

Devlet, ilaçlamada, özel teşebbüsten ciddî 
fç alışan mütehassıs firmaları teşvik ve takviye 
etmelidir. Borçlandırma yoliyle zirai ilaçlama 
yapılmalıdır. 

(Muhterem arkadaşlarım ; 
Bugünkü ithalât ve ihracat rejimimiz zirai 

mahsullerin aleyhinedir. Zirai mah'suller ucuza 
ıhraeelilmckte, buna mukabil çiftçinin ihtiyacı 
olan ithal malları ise pahalıya, ithal edilmekte
dir. Bilhassa fındık ihraç fiyatlarının bâzı spe
külatörler 'elinde müstahsilim aleyhine neticeler 
verdiğine Hükümetin dikkat nazarım çekmek 
İsteriz. 

'önümüzdeki yıllarda, bilhassa Müşterek Pa
zar memleketleri içinde hemen tek ihraç imalı- ı 
mız olacak olan çay ziraatı durgunluk devre
sine girmiş, hattâ .gerileme tehlikesi göstermiş 
bulunmaktadır. Tohum bozulmuştur, elhil müte
hassıs azdır, gübre'lenmesi .güçleştirilmiş ve pa-
.halılaştırılmıştır, saha genişlemesi durmuş gibi
dir. Müstahsil kooperatifleri müşkül durumda
dır. 

'Sayın milletvekilleri, 
Tarımı gelirlerimizin % 33 ü de hayvancılık- • 

'fan saklanmaktadır. Almanya'da bu nisbet 
% 73 tür. Amerika'da. hayvancılığın istihsal 
potansiyeli tarımdaki istihsalin önüne geçmiş
tir. 

Bakımın, »hayvan mahsulleri randımanı üze
rindeki tesir nis'betinin % 60 - 70 olduğu ilmen 
sabittir. O halde hayvancılığımıza biraz hizmet 
ile bakım sağlanırsa sadece millî gelirdeki'hay
vancılık hissesinde % 60 - 70 artış «ağlanır. Bu 
miktar, yılda gayrlsâfi millî hâsılada 3,15 mil
yar lira artış sağlıyacaktır. Bu suretle her yıl 
vâki olan dış ticaret açığımızın mühim, bir kıs-

25 . 2 . 1964 O : 4 
mı hayvancılığımızın isİalhi ve ihracatın orga
nize edilmesi ile mümkün öl-a-caktiı'; 

Türkiyemizde halkın yemeklik buğday ihti
yacı. ithal edilirken, hayvancılıkta tane yem 
kullanılması elbette ki bu hali ile bahis konusu 
olamaz. O halde, meralarımızın dikkatle ele 
alınması ve iyi bir şekilde kullanılmaları ile 
ıslahı çarelerinin geciktirilmeden realize edil
mesi zarureti vardır. Bu konuda geniş dış yar
dım. imkanlarının olduğuna kaaniiz. öncelikle 
ele alınması gereken ve prodüktif olan bu saha
daki Tarım Bakanlığı çalışmalarının objektif 
bir görüşle, değil tatminkâr olmaya yakın ol
duğunu söyliyebilmek, başlangıçta olduğumuzu 
bile ifade etmek güçtür. Bu hususların temini
ne bir başlangıç teşkil edecek olan meraların 
ıslahı ve idaresini temin edecek bir kanun ha
zırlanmasına, şiddetle 'ihtiyaç, olduğuna inanıyo
ruz. 

•Sayın milletvekilleri; 
Tarım Bakanlığı Bütçesi münase'betiyle 

Önemle dokunulması gereken bir husus da mem
leketimizin bir gıda ve besleme politikasının ol
mamasıdır. 

Yıllık buğday istihsalimiz ile ihtiyacımız ve 
artan nüfus .muvacehesinde yapılan hesaplara 
ıglöre bugün için senede İd ,5 milyon ton istih
sal fazlası buğdaya ihtiyaç vardır. Bu ise 100 
milyon dolar demektir. 'Bulgun için Amerika'
nın istihsal fazlasından temin edilebilen bu mik
tarın kısılması veya tamamiyle kesilmesi ha
linde Hükümetçe düşünülen tedbirler nelerdir1? 

Nüfusumuzun artışı ile istihsal artışı ara
sında hal ve istikbal için endişe verici bir du
rum mevcuttur. Medeni âlemin istihsal fazlalı
ğı ve fiyat düşürmeleri problemini çözmeye ça
lıştığı bu devirde, galip vasfı ile bir ziraat 
memleketi olan Türkiyemizde nüfusumuzu bes-
liyebilmek dâvası ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Türkiyemizde tarımda çalışan nüfusun ve 
işletme adedinin incelenmesi halinde .'görülür ki, 
her zirai işletmede ortalama 6-7 nüfus çalış
maktadır. Tarım işletmelerimizin küçük ve ta
rım usullerimizin iptidai oluşu nazara alınırsa 
birçok zamanlarda bu küçük işletmeler hâsılası 
ile kendi sallı iplerinin .dâhi doymamak'ta olduğu 
anlaşılır, tşte, buğday ithaline kadar varan bu
günkü netice bundan doğmaktadır, 
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sastalı gıda maddeleri istihlâkimiz çok yüksek
tir. Amerika'daki ,gıda ve beslenme sistemi he- ' 
sahi ile nisastalı gıda maddeleri istihlâkimiz 
mümkün olsa mevcut buğday istihsalimizin ya
rısı ihtiyacımıza kifayet edecek durumdadır. O 
halde nisastalı gıdalar yerine tedrici bir suret
te proteinli gıdaların ikamesi yoluna gidilecek \ 
tedbirlerin Hükümetçe şimdiden alınması zaru
ri bir haldir. Görülüyor ki, Türkiyenin; istik
balini garanti edecek bir iaşe politikasının tes-
bitine ve bunu yerine getirecek istihsal politi
kasına ihtiyaç vardır. Bunda kaybedilecek her 
dakikanın ileride telâfisi mümkün olmıyacak 
büyük meseleler tevlidedeeeğine asla şüphe et
miyoruz. 

Muhterem üyeler; 
'Tarım Bakanlığı bünyesi içinde mülhak büt

çeli ve döner sermayeli Devlet Üretme Çiftlik
lerine de bir nebze temas etmek istiyoıruz. 

Zirai verimi artırmak, istihsalin çeşidini ço
ğaltmak ve kalitesini yükseltmek, iyi vasıflı to
hum ve damızlık hayvan yetiştirmek, çiftçiye 
dağıtmak, örneklik ve öğreticilik yapmak mak-
sadiyle kurulmuş olan bu çiftliklerin 14 sene
den beri gayesine ulaşamamış olduğunu ve bu 
yola da giremediğini açıkça ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Tohumluk ve damızlık hayvan tevzii kifa
yetsiz, örnek olma çalışmaların pahalı yapılma
sı dolayısiyle gayrimümkün, öğreticiliği birta
kım klâsik memuriyet anlayışı içinde disiplin ve 
nizam gibi lüzumsuz sebep ve bahanelerle kapı
ları köylüye kapalı olması yüzünden muhal bu
lunmaktadır. 

Devlet Meteoroloji Teşkilâtının iyi bir çalış
ma istikametinde olduğunu ve gün ıgeçtikçe hiz
metlerinin daha şümullü hale getirilmesi gaye
siyle kuruluşunu yurt sathına tevsi etmekte ol
duğunu görmekteyiz. Ancak bu iyi çalışmalara 
rağmen 've ortada mevcut kanun hükümleri bu-
luıiduo'U halde Devlet Su İşleri ve Elektrik 
Etüt İdaresinin ayrıca masraf ihtiyar ederek 
meteoroloji istasyonları açmakta ve hattâ şebe
keler kurmakta olduğu da bir vakıadır. Aynı 
hizmetlerin ifası için ayrı ayrı teşkilât kurul
ması ve masraf yapılması iktisadi bakımdan 
mahzurlu olduğu gibi mer'i kanun hükümlerine 
de aykırıdır. Bakanlığın bu mevzu üzerinde 
'gereken ilgiyi göstermesini arzuluyoruz. 
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Toprak reformu : 
Muhterem arkadaşlar, daha doğru bir ifade 

ile zirai reform, Türk ziraatinin ve dolayısiyle 
Türk köylüsü ve çiftçisinin içinde çabaladığı 
mevzulardan birisi ve en mühimmidir. Cemiye
timizi son derece yakından ilgilendiren bu mev
zuda yeniden ele alındığını gazeteler neşriyatın
dan ve bütçe raporundan iğrendiğimiz Toprak 
Eeformu Kanununun hazırlıklarının hâlâ bir 
Devlet sırrı imişcesîne saklı tutulmasını haklı 
'gösterebilecek sebepler olduğunu sanmıyoruz. 
Bu 'gizliliğin hilâkis çeşitli söylentilere ve pro
pagandalara vesile teşkil etmek suretiyle za
rarlı neticeler tevlidetmekte olduğuna inanıyo
ruz. 

Bu usulden vazgeçilerek en azından ilgili te
şekküller, ilim müesseseleri ve hattâ mümkünse 
siyasi partilerin de görüşlerinin alınması sure
tiyle tasarının hazırlanmasında isabet ve netice 
bakımından büyük faydalar olduğuna inanıyo
ruz. 

Bize göre; topraksız köylümüzü, bölge hu
susiyetlerini, işletme gücü ve maliyeti koruma 
şartlarını ihtiva edecek ve istihsali artırıcı isti
kametteki tedbirleri getirecek surette toprak sa
hibi yapmak önemli bir vazifedir. 

Ancak bu gayenin tahakkukuna girişirken 
millet yapısının ihtiyaç gösterdiği topyekûn kal
kınmanın sağlanmasında mühim rolü olduğun
da şüphe olmıyan iktisadi düzenimizin bozulma-
masma, teknik çalışma imkânlarına sahip orta 
işletmelerin, ekonomik ve sosyal faydaları mu
hakkak olan istihsal ünitelerinin zedelenmemesi
ne, sermayenin topraktan kaçırılmamasma ve 
toprak mülkiyeti ve tasarruf hakkının korunma
sına hususi itina gösterilmelidir. Ayrıca çok par
çalanmış ve istihsal kabiliyeti zayıflamış bulu
nan arazilerin işlenmesine ve faydalı bir hale so
kulması çalışmalarına da yer verilmesini çok 
zaruri görmekte ve bunu da zirai reform içinde 
mütalâa etmekteyiz. 

Türkiyemizde; ziraatle birlikte sanayinin mü
nasip bir tempo ile geliştirilmemesi, artan ve 
ziraatte fazla olan nüfusun sanayi sektörüne 
kaydırılmam ası halinde sadece toprak dağıtımı 
suretiyle zirai reformdan beklenen gayenin ta
hakkuk ettirilmesini mümkün görememekteyiz. 

Hulâsa olarak : Toprak reformunu zirai re
form içerisinde ve onun bir cüzü telâkki etmek
teyiz. Bu sebeple de arazi klasfikasyonu, ka-
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dastro faaliyetleri, toprak lmkukıı, zirai eğitim, 
çiftçinin tarım alet ve vasıtaları ile teçhizi, kre
di imkânlarının temini gibi toprak reformundan 
önce, toprak reformu ile birlikte ve ondan sonra 
yapılması gereken hususların kül halinde ele 
alınmasını hem lüzumlu ve hem do zaruri gör
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
yukarıdan beri arzına çalıştığımız topyekûn 

kalkınmamızda mühim rolü olacak olan tarım 
meselelerimizin ve tarımla uğraşan çiftçi ve köy
lülerimizin ana dâvalarının halline, incelemekte 
olduğumuz Tarım Bakanlığının bu bütçesi ile 
imkân var mıdır?. Veya daha geniş bütçe im
kânlarının temini halinde Bakanlık buna kadir 
midir? Kanaatimize göre mevcut bütçe imkânla
rı ile buna imkân yoktur. 

Ook daha geniş bütçe ve tahsisat imkânları 
temin edilse dahi arzulanan gayenin tahakkuku 
da mümkün değildir. 

Burada şöyle bir sual hatırımıza gelmekte
dir: 

Bu bütçe ile Aerilen tahsisat biran için kal
dırılsa bunun Türkiye ziraatı ve Türk çiftçisine 
aksi ne olacaktır? 

Veya aksine olarak bu tahsisat bir veya bir
kaç; misline çıkarılması mümkün olsa bunun zi-
raatimizo ve ziraat!e uğraşanlarımıza müspet 
akisleri ne derece ve nisbetlerle mümkün olabi
lecektir? 

Bize göre Bakanlık! ar ar ası koordinasyon sağ
lanarak arz ve izahına çalıştığımız tarım mesele
lerinde Tarım Bakanlığı birinci derecede söz sa
hibi kılmmadıkça ve Bakanlık bünyesi yenibaş-
1an reorganize edilerek istihsalin artırılması ve 
teknik ziraatin geliştirilmesi istikametinde bir 
zihniyet farklılığı yaratılmadıkça, zaman yine 
kendi bildiğine işi ivecek, milyonlar sarf ve hat
tâ bir kanaate göre israf edilecek ve fakat Türk 
ziraatçiliği her gecen gün istihsâl ve istihlâk ara
sındaki açığın artması istikametinde korkunç bir 
noktaya doğru hızla yürüyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tarım meselelerimizin sürüncemede kalması

nın başında koordinasyon yetersizliği ve organi
zasyon hatasını görmekteyiz. 

Bugün Tarım Bakanlığından istenilenlerin 
yanında bilhassa kredi, fiyat politikası, stan-
dardizasyon, pazarlama ve değerlendirme ko
nularında Tarım Bakanlığının söz sahibi olma-
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masını koordinasyonun iyi işlememekte olduğuna 
tipik misal olarak verebiliriz. 

Zirai .mahsullerimizden tütün, şeker panca
rı, çay ve et fiyatları ve hattâ hububat fiyatla
rının tesbitinde, birbirlerine olan nisbetlerinin 
tâyinin de Tarım. Bakanlığı söz sahibi değildir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinin mevzuu ve ilgisi 
dolayısiyle Tarım Bakanlığına bağlı olması lâ
zımdır. 

Türk köylüsünün ezeli ve ebedi derdi olan 
zirai kredilerin müstakar ve ihtiyacı tatmin eden 
bir şekle ifrağı, faiz hadlerinin yeniden göz
den geçirilmesi ve sair konularla ilgili, Ziraat 
Bankasının gerçek bir zirai kredi müessesesi ha
line getirilmesini, faaliyetini Tarım Bakanlığı
nın göstereceği yolda tâyin etmesini, tarım po
litikamızın tabiî ve mantıkî bir neticesi telâkki 
etmekteyiz. 

Tarım politikası, toprağın mükellefiyetinden 
başlamalı ve mahsulün istihlâkine kadar devam 
etmelidir. 

Bu itibarla Tarım Bakanlığının Türkiye ta
rım politikasını tesbit, takip ve intaca muvaf
fak olabilecek bir surette yeniden tanzim ve ka
nuni salâhiyetlerle teçhiz edilecek şekilde teşki
lâtlandırılması iktiza eder. 

Diğer taraftan da Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilâtının yeniden gözden geçirilmek suretiyle 
Bakanlığa bağlı genel müdürlükler ve teşekkül
ler arasında koordinasyon sağlanmalı, şimdiye 
kadar olduğu gibi birbirine çok bağlı olan işler 
için yeniden daireler veya genel müdürlükler ih
dası suretiyle hem Bakanlık içindeki koordinas
yonun bozulmasına ve hem de masraf artırmak 
suretiyle iş kapasitesini düşürmek gibi menfi tu
tuma son verilmelidir. 

Mevcut meslek!erarası ihtilâflar, kadroların 
tevziindeki adaletsizlik iddiaları, ücret anarşisi, 
tatbikî bilgi ve tatbikî çalışmada olan eksiklik 

Bakanlık bünyesine arız olmuş, tedavisi mutlak 
şart olan hastalık halindedir. 

Buna ilâveten bürokrasi, ağır iş görme alış
kanlığı, sökülüp atılarak dinamizmin ve arazide 
tatbikî çalışmalarla halka örnek olma zihniyeti
nin getirilmesine olan ihtiyaç bugünden yarma 
tehiri tahammül edilmez hale gelmiştir. 

Tarım Bakanlığı teşkilâtının bugüne kadar 
reorganizasyon namı altında girişmiş oldukları 
faaliyetler, daima kadro, unvan, mevkii ihdası 
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ile merkezde yerleşmeyi temin sadedinde olmuş
tur. Bu ise reorganizasyon değildir. Burada 
Tarım Bakanlığı camiasında sadece Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğünde çalışan yüksek tahsilli zi
raat mühendislerinden taşrada çalışanların • sayı
sının 400 olmasına mukabil sadece Ankara'da 
166 ve İstanbul ile İzmir'de olanların sayısının 
100 olduğunu dikkat nazarlarınıza arz etmek is
teriz. Bu arada ilçelerde çalışan ziraat mühen
disi sayısının da sadece 9 dan ibaret olduğunu 
üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Türk toplumunun refahı ve kalkınması ko

nusunda en mühim vazifeleri- uhdesinde bulun
duran Tarım Bakanlığına, çiftçimize ve köylü
müze 1964 bütçe yılının uğurlu ve başarılı olma
sını Adalet Partisi Meclis Grupumuz samimiyet
le temenni eder. 

Hürmetlerimizle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Binay, orman mevzuunda. 

A. P. GRUPU ADINA SADÎ BİNAY (Bile
cik) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili ar
kadaşlarım; huzurunuza Adalet Partisi Grupu 
adına Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
bütçesinin tenkidini yapmak üzere çıkmış bulun
maktayım. 

Sözlerime evvelâ, orman bakımından Türki
ye'mizin hazin durumunu açıklamakla başlamak 
istiyorum. Bu durum yeşil bir çerçeve içerisin
de maalesef bir acı gerçekler tablosu olacaktır. 

Memleketimizdeki orman sahası katiyetle tes-
bit edilmiş olmamakla beraber, mevcut kayıtla
ra nazaran 10 548 bin hektar olup umum saha
mızın % 13,7 sidir. Halbuki bir memleketin or
manca normal kolektif hizmetleri ifa edebilme
si, yani orman bakımından fakir addedilmeme
si için, umum sahasının asgari % 20 sini nor
mal vasıflı ormanla kaplı olması iktiza eylediği 
bütün dünyaca kabul edilmiş bir hakikattir. Şu 
halde biz, ormanca fakiriz. Kaldı ki, mevcut 
ormanlarımızın da sadece % 36 sı iyi vasıflı 
% 64 dü ise bozuk vasıflı istihsal yapılamaz ka
rakterdedir. Bu vaziyet işin vahametini baştan 
tâyin etmektedir. 

Son seneler vasati yıllık istihsal yekûnu kul
lanacak odun olarak 2 500 bin metreküp, yaka
cak odun olarak 5 500 bin ton olmuştur. 
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Bu resmî rakamlar memleket ve halkın ihti

yaçlarını karşılamaktan çok uzak kalmıştır. 
Şöyle ki, dünyada nüfus başına yakacak ve ya
pacak odun istihlâki bir metreküp olarak hesap
lanmaktadır. Nüfusumuzu 30 milyon düşünür
sek yılda 30 milyon metreküp istihlâk yapaca
ğımız ortaya çıkar. Resmî istihsaller yekûnu ise 
yakacak ve yapacak olarak sadece 13 milyon met
reküptür. Gerisi yani 17 milyon metreküp ne 
ile karşılanmaktadır? İthalât ile mi? Hayır. 
Başka bir ikame maddesi ile mi? Hayır. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 de yapılan Tür
kiye yakıt seminerinin raporlarından neticeyi 
söylemek mümkündür. Tam 12 milyon metre
küp odun bilhassa yakacak olarak gizli bir şe
kilde istihlâk edilmekte yani usulsüz kaçak ke
simlerle temin edilmekte, bakiye ihtiyaç ise tam 
14 milyon ton tezeği yakacak olarak kullanmak 
suretiyle karşılanmaktadır. Toprağa verilmesi 
icabeden gübrenin sadece % 5 sinin verilebildi
ği ve adı ziraat memleketi olan bir ülkede mil
yonlarca ton gübrenin tezek olarak israfı ne ka
dar isabetsiz ve acıdır. Ne mevzuat ne de Dev
letin zabıta tedbirleri bu gizli istihlâka mâni ola
mamakta ve âdeta zaruretler, suçu mubah kıl
maktadır. Son 10 yıl içerisinde bu gizli istihlâk 
yüzünden ana orman servetimizden 113 milyon 
metreküp bir azalma olduğu hesaplanmıştır. 
Gittikçe artmakta olan nüfusumuz muvacehesin
de bundan sonra her yıl normal kesimler hari
cinde 17 milyon metreküp gizli bir istihlâk vâki 
olacağı hesabedilirse, halen 661 milyon metre-
küb civarında tahmin edilen orman servetimizin 
yangınlar, haşere v. s. tahripler hariç sadece 
bu gizli istihlâk yüzünden 40 senede tamamen 
bitebileceği şeklinde korkunç bir ihtimalin tehli
ke çanları şimdiden acı acı çalmıyor demektir. 

Ormanlarımız müthiş bir hızla azalmaya de
vam ederken, halk - orman münasebetleri öyle
sine bozulmuştur ki, şu anda âdeta içinden çı
kılmaz, çıkılamaz bir durum haline gelmiştir. 
Türkiye'nin dört tarafına yayılmış orman dâva
sı adedi yüzbini geçmektedir. Mahkemeler or
man dâvalariyle dolmuş taşmış, Orman Genel 
Müdürlüğünün yalnız bir şubesine muvakkat bi
rinci madde ile ilgili bir yerin orman sayılıp sa
yılmaması mevzuunda gelen evrak adedi 115 bi
ni bulmuştur. 

Mevzuatın dar ve tedbirsiz çerçevesi içerisin
de böylece ormancı ve vatandaş birbirlerine nâ-

— 935 — 



M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1964 O : 4 
hak yere düşman haline getirilmiş, çekişmeler, 
mahkemeler devam edegeimiştir. 

Mevzuatı tamamlayıcı iktisadi tedbirler alın
madığı için, 3116 ve 6831 sayılı Orman kanun
ları derde deva olmaktan uzak kalmışlardır. En 
basit misali, masrafsız ve kolay bir iskân poli
tikasının tatbiki yüzünden ormanlar içerisine 
veya kenarına yerleştirilmiş ve sonra da, tıpkı, 
balığı yaşaması için suya atıp ondan sonra ora
da öl der gibi 13 732 köyde 9,5 milyon vatandaş 
her türlü medeniyet nimetlerinden uzak, peri
şan halde kendi mukadderatlarına terk edilmiş, 
arkasından da ihtiyacına kestiği bir çalı çırpı 
için dahi zaman zaman mutaasıp bir tatbikatla 
hapis ve para cezalarına sürüklenmiştir. Bu ta
lihsiz vatandaşlar iein mahkemeler gidi]) gelmek 
bile günlerce süren bir külfet halindedir. 

Neticede ise, ne orman gerektiği gibi koru-
nabilmiş ve ne de vatandaş memnun edilebil
miştir. Bu dâva esaslı bir şekilde ve kökünden 
ele alınmaz ise, çekişme ve ıstıraplar ormanla
rımız tükenene kadar devam etme istidadındadır. 

Kanaatimizce orman yangınlarından haşere 
tahribinden, açmalardan daha tehlikeli olan bil
hassa yakıt yüzünden yapılan kaçak kesimlerdir. 
1950 - 1962 yılları arasında 13 yıllık ortala™aya. 
nazaran yuda vasati 27 794 hektar orman yan
mış iken, bu vasati orman işletmelerinin 1 elsiz 
cihazları ile, kulelerle ve modern yangın sön
dürme vasıtaları ile teçhizi ve teşkilâtın lakdire 
şayan gayretleri ile 1962 yılında 10 059 hektar 
üzerinden 114 metreküp oduna 1963 yılında 
5 178 hektar üzerinden 87 000 metreküpe in
miştir. Tarla açmaları yüzünden ise yılda va
sati 90 000 metreküp ağaç tahribcdilmektedir ki, 
yangın ve açmalardan yekûn olarak senede 
200 000 metreküp ağaç kaybetmemize mukabil 
yakıt için yapılan kaçak kesimlerin bunun 85 
misli, yani 17 000 000 metrekübe baliğ .olduğu
nu sölersek esas dâva kendiliğinden meydana 
çıkmış olur. 

Meseleye şimdi de başka bir açıdan bakalım. 
Yangınlardan yılda vasati 27 794 hektar, açma
lardan 8 bin hektar olmak üzere ecm'an 35 794 
hektar orman kaybetmiş olmamıza mukabil, şim
diye kadar yapılan orman içi ağaçlamaların en 
fazlası 1962 yılında 11 602 hektarı bulmuştur. 
1963 de 30 200 ve 1964 de 31 500 hektara ba'iğ 
olmasına rağmen netice tatmin edici olmak hm 

çok uzaktır. Orman dışı ağaçlamalar ise birkaç 
bin hektardan öteye geçememiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu demliktir ki, ya
pılan ağaçlamalar orman sahalarımızı artırmak 
dursun zayiatı dahi karşılıyamıyacak bir seyir 
takibetmektedir. Bu itibarla Hükümet muvaffa
kiyet ve netice alma ihtimali fazla olan bilhassa 
orman içi ağaçlamalara ne kadar hız verir ve bu 
bölüme ne kadar fazla tahsisat ayırırsa, millî bir 
dâvamıza o kadar fazla hizmet etmiş olacaktır. 
Biz bu konuda ayrılan tahsisatı kifayetli bul
mamaktayız. Bu istikamette yapılacak bütün 
çalışmaların A. P. olarak d esteki iveceği m izi arz 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye için orman
sızlaşma ile birlikte ikinci bir felâket bulutu da
ha ufukta gözükmüştür. Erozyon... 

(Millet ve memleketlerin yükseliş ve göçüş
leri kısır kayaları kaplıyan ince bir toprak ta
bakasının korunmasına .(bağlıdır. Bu tabaka
nın teşekkülü için ise, 'binlerce yılın geçmesi 
lâzımdır. Halbuki orm anlarım izm ve toprak 
üzerindeki, nebat örtüsünün taihribi ve toprağın 
fena bir şekilde işletilmesi bu cevheri bir insan 
ömrü içerisinde mahfe'traektir. İşte bu selVeple 
her yıl Kıbrıs Adası cesametindeki koskoca 
bir vaıtan parçası, 544 milyon metreküp top
rak bir daha dönmemek üzere denizlere taşına
rak kaybolmaktadır. Birçok nelhirlerkniz bu 
yüzden çamur halinde akmakta, barajlar dol
makta ovalar, kasabalar, şehirler !her yıl ige-
niş ölçüde sel afetlerine uğramaktadırlar. Ha
len bozulmuş olan su ve nelbaıt uıuvazenfesi (bü
yük ümit bağladığımız ziraatimizi ağır surette 
tehdit eylemektedir. Böyle bir akıbet memle
ketimizde barınma imkânlarını da italhdif edi
ci bir mahiyet almış 'köylerden «ielhirleule (hicret 
'başlamıştır. 

Memleketimizde umumi yakıt yüzdesinin 
% 49 zu odun, % 43 ü «tezek sadece % 5 m 
taş'köımür ve % 3 ü linyittir. Bu tablo orman
larımızı her yıl takatlerinin dışında üç misli 
izinsiz kesimlerin tahribine sürüklemlektedir. 

Topraklarının % 70 şi erozyon tehlikesi al
tında bulunan bir memlekette sadece para kuv
veti ile ormanların imar ve ihyası da 'mümkün. 
değildir. Zira, ağaç yetişene kadar ibir aşıra 
yakın bir müddette vatanda-ş nasıl ıgeçiuecek-
tir. O da ayrı bir dâvadır. Kaldı ki, 1964 
'bütçesinde bozuk ormanların imarına ayrılabi-
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len para yalnız 4,ti milyon lira gilbi 
bir rakamda kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, iste bu sebepler 
tahtında biz deriz ki, dâvanın kökten halli için 
evvelâ yakıt problemini ele almalı ve odun yeri
ne mutlak surette diğer bir madde ikame etme
liyiz. 

Filhakika bu mesele ilk olarak 1937 yılında 
ele alınmış; ve resmî devairin odun yakmıyarak 
kömür kullanması hususunu ihtiva eden bir 
Mahrukat Kanunu çıkarılmış ise de maalesef iş
lemeni istir. Dünyada bundan 100 yıl önce istih
lâk. edilen yekûn enerjinin % 56 sini yakacak 
odun teşkil etmekte iken bugün miktar % 4 de 
düşmüştür. Bu azalma bilhassa kömür kaynak
larındaki inkişaf sayesinde olmuştur. Bu % 4 
dün de % 85 şi sanayide ve sadece % 15 şi ya
kıtta kullanılmaktadır. Türkiye'de ise durum 
tamamen tersinedir. Avrupa'da bir yakacak j 
odun ekonomisi ve politikası yarım asır evvel i 
tesis edildiği halde bizde bugün işaretleri bile i 
yoktur. Merkezî Avrupa'da Almanya, İsviçre ' 
Uzak .Doğu'da Endonezya, Japonya bu mesele- \ 
yi son 20 sene zarfında kesin bir şekilde hallet- | 
mislerdir. ! 

Beynelmilel ve yerli otoritelere göre, Türki- j 
ye'nin yakarak odun dâvasının muazam ve-cid
dî olduğu kabul edilmekle beraber Türkiye'nin 
topraklarını ve ormanlarını kurtarmak, hususun
da Hükümet organları ile birlikte halka ve bir 
bütün olarak memlekete şâmil, bir millî hareket 
yapıldığı takdirde bu problem halledilebilecektir. 

Memlekette mevcut bütün linyit kaynakları
nın kapasite, istihsal, kalitesi ve lâzımgelen ya
tırım miktarları acele incelenmeli ve bu rezerv
ler çalıştırılmaya başlanmalıdır. Orman işlet
mesi döner sermayesine linyit ocakları için kre
di imkânları konmuş ise de şimdiye kadar beş 
milyon sarf edilmiş olması dolayısiyle bunu ki
fayetli bulmamıza imkân yoktur. 

Memleketin muhtelif yerlerinde imal edilen 
ve kullanılan ısıtma ve pişirme cihazları ince
lenmeli, ekonomik olmıyanların yerine ekonomik 
soba ve kuzineler çok ucuz bedellerle tevzi edil
melidir. Orman Gene! Müdürlüğü bu mevzuda 
başlamış olduğu ön çalışmaları süratle inkişaf et
tirmelidir. 

inşaat tipleri, bilhassa duvarlar haraket za
yiatına mâni olacak nitelikte yapılmalıdır. 
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sleımlbolik Kömür ve linyit yakan sobalarda bu gibi ya

kıt maddelerini tutuşturucu olarak kullanılan 
odun yerine turp, zift gibi ucuz ve kimyevi 
maddeler kullanılmadıdır. 

Bilhassa resmî dairelerde, fırın, hamam ve 
imalâthanelerde hiçbir şekilde odun yakmıyarak 
linyit, briket, fuel - oil gibi maddeler yakılma-
lıdır. Millî Savunma Bakanlığının 1963 yılında 
kendi teşkilâtına bu mevzuda bir bildiri yayınla
masını takdire şayan görüyoruz. Yakıt proble
minin halli konusunda Tarım Bakanlığının, 
Enerji Bakanlığı ile en kısa zamanda sıkı bir iş
birliğine geçmesini keza temenniye şayan bulu
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu bahsi burada 
keserek, biraz da cari orman mevzuatına kısaca 
temas etmek istiyoruz. 6831 sayılı Orman Ka
nununun köy kalkınması ile ilgili 13 ve 35 nei 
maddeleri yürürlüktedir. Fakat maalesef bu 
iki mühim madde de senelerdir lâyıkı ile işle-
1 dememektedir. Köy kalkınmasından bahsedilen 
ve hattâ bu uğurda bir bakanlık tesis edilen 
bir memlekette kanuni imkânların tatbikata in
tikal ettirilememesi cidden acı olmuştur. 

Malûmlarıdır ki, 13 ncü madde her yıl as
gari 50 milyon liranın orman köylerinin- kalkın
masında kullanılmak üzere Hazinece Tarım Ba
kanlığı bütçesine konmasına âmirdir. Bu pa
radan 1957 senesinden bugüne kadar 7 senede 
350 milyon lira konması lâzımgelirken sadece 
7,5 milyon lira konmuş ve Orman idaresi kredi 
mevzuatının kifayetsizliği mülâhazası ile bunu 
dahi çalıştı ram amıştır. Mevzuatın ıslahı için 
1959 senesinden beri Tarım - Maliye bakanlık
ları ve Ziraat Bankası arasındaki çalışmalar, 
toplantılar yazışma ve mütalâalar 5 sene gibi 
uzun bir zamana rağmen hâlâ neticelenememiş-
tir. Her yıl muhtelif parti ve milletvekilleri ta
rafından dile getirilen bu 13 ncü maddenin 1964 
yılında Hükümetçe işler hale konması en samimî 
temennimizdir. 

Orman köylerinin kalkınmaları yönünden, 
etütleri başlanmış ise. de muhtelif sebeplerle ve 
bu konu sadece Orman Genel Müdürlüğüne bı
rakılmasından dolayı bugüne kadar 13 732 köy
de yalnız 6 240 adedinin etüdü bitirilmiştir. 
Biz bu dâvaların bir genel müdürlüğün omuz
larına yüklenmeyip topyekûn Hükümetçe millî 
ve partiler üstü bir dâva olarak yürütülmesini 
savunmaktayız. 
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Kiremit, tuğla, kireç ocakları açacaklara 

kredi yardımını temin eden 35 nei maddeye göre 
şimdiye kadar 14 milyon lira verilmiş ve sarf 
edilmiş olması icabettiği halde 8 milyon 50 bin 
lira ayrılmış ve bundan yalnız 50 bin liranın 
sarf edilmiş olmasını tenkide şayan buluyoruz. 
Tatbikatta işletilemiyen bu maddenin gayeye 
uygun şekilde harekete geçirilmesini beklemek el-
betteki hakkımızdır. 

Keza çabuk yetişen kavak ağacını dikeceklere, 
yetiştireceklere kredi sağlıyan ve Ziraat Ban
kasının ağır mevzuatı yüzünden çalıştırılamadığı 
beyan edilen 64 ncü maddenin (4,5 milyon lira 
birikmiş tahsisattan verilen kredi 300 bin lira 
civarındadır.) de işler hale getirilmesini istiyo
ruz. Bu konularda ihtiyaca uygun olarak geti
rilecek mevzuatı destekliyeceğimizi beyan ede
riz. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, memle
ketimizde düzenli bir orman varlığını kurmak, 
muhafaza etmek her şeyden önce muhtar bir po
litikanın tatbiki ile mümkün olacağı bedihidir. 
îşte bu sebeple tekraren arz etmek isteriz ki, or
man dâvamızı yeni Anayasanın ışığı altında poli
tika üstü bir millî dâva olarak görüyor, yeşil ve 
mesut bir Türkiye'nin hasreti içerisinde bulu
nuyoruz. 

Ancak, ormanlarımızın korunması için ev
velemirde orman mefhumunda katî bir vuzuh ve 
istikrar tesis eylemek suretiyle, ormanlarımızın 
tahdit, tescil ve sınırlama işlerinin biran evvel 
neticelendirilmesini de bekliyoruz. 1963 yılında 
adedi 20 ye çıkarılan tahdit komisyonlarının sa
dece dördüne hukukçu üye temin edilebilmesi 
yüzünden 16 sı maalesef muattal kalarak reçine 
sahaları ile meşgul edilmişlerdir. 1964 de 40 a 
çıkarılacağı belirtilen komisyonların tam faali
yeti için hazırlanan tasarıların biran evvel ka
nunlaşması takibedilmelidir. 

Kendilerinden yurdun en ücra köşelerinde 
türlü mahrumiyetler altında geniş ve feragatli 
hizmetler beklediğimiz Orman Teşkilâtımızın ye
ni ihtiyaçlara göre hazırlanmış Teşkilât kanunu 
tasarısını ve reorganizasyonunu beklerken tek
nik personelde ücret yönünden farklı tatbikatın 
izalesini ve istikrarlı bir personel politikasının 
tesisini de temenni ediyoruz. En aktif istih
sal ve koruma çalışmalarının yapıldığı 200 aded 
bölge şefliği elemansızl ıktan münhal iken, teknik 
kadronun üçte biri yani 641 ormancı maddi ve 
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mfmevi daha iyi şartlar elde ettikleri için Devlet 
Su İşleri, Devlet Demiryolları, Karayolları ve 
Maden Tetkik Arama gibi teşekküllerde çalış
makta oldukları bir gerçektir. Millî bir dâva
mızda bu kıymetlerin öz mesleklerine avdetlerini 
sağlıyacak onlardan faydalanma imkânlarım 
bulmak lâzımdır. 

Saym milletvekilleri, netice olarak belirtmek 
isteriz ki, 1964 bütçesinin 1963 e nazaran 11 mil
yon 875 bin 660 liralık bir artma göstermesine 
rağmen yukarda arz ettiğimiz sebepler ve reali
teler muvacehesinde gerekli hizmetlerin yeteri 
kadar yapılabileceğine kaani olmadığımızdan 
bütçeyi kifayetsiz bulmaktayız. 

Bir fâni olarak beşikten mezara kadar muh-
taeolduğumuz ve memleketimizin, milletimizin 
bekası ile bu kadar yakından ilgili millî bir dâ
vanın tatbikatçılarına 1964 yılında başarılar di
leyerek sözlerimi bitirir beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için partim adına hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ve hürmetler ederim. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Kadircan Kaili, bu
yurunuz. 

C. K. M.. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir memleketin hayatında tarım birinci derecede 
önemlidir. Büyük İslâm Peygamberi tarımı ve 
bilhassa koyunculuğu çok övmüş, Atatürk de, 
«Millî ekonomimizin temeli, ziraattir», demiştir. 
«Kılıçların fethettiği ülkelere ancak sabanla sa-
hibolunatbilir», diye bir vecize vardır. Bu da 
meşhurdur. Bâzıları kalkınmanın yalnız endüstri 
ile olabileceğini söylerler. Bâzıları da ziraatle 
mümkündür, derler. İkisi de doğrudur. Ama en 
doğrusu ikisinin beraber oluşudur. (Bravo ses
leri) 

Asrımızda tarım ve endüstri beraber yürür. 
Birini ayırdığınız zaman öbürü muattal kalır, 
felce uğrar. O itibarla her ikisini aynı derecede 
korumak lâzımdı? ve her ikisini birbiriyle tak
viye etmek gerekir. Zaten şimdi öküz ve at ta
rihe karışmış, makin a devri hüküm sürüyor. 
Traktörle işliyorlar, diğer makinalarla işliyorlar. 
Biz Konya'ya gittiğimiz zaman orada bir köylü 
bir sigorta meselesinden şikâyet ederken, bize, 
«Benim öküze yüz lira vergi koyuyorlar, ne hak
la koyuyorlar» dedi. «Canım, öküze vergi koya
mazlar, evlâdım»; dedim. «Koyuyorlar, alıyor-
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lar» dedi. Sonradan anladık ki, meğer öküz de
diği traktörmüş ve alman para da sigorta para
sı imiş. 

Şimdi karşımızda iki tane dâva var. Birisi 
toprak reformu, birisi de zirai reformdur. Top
rak reformu çok çetin bir iştir. Büyük hazırlık 
ister. Biz toprak reformunun karşısında değiliz. 
Fakat, toprak reformu yapmak için kadastro lâ
zım, kayıtla tahrir lâzım, çok iş yapmak lâzım 
ve bütün bunları yapmak için de senelerce meş
gul olmak lâzımdır. Çünkü bu çok zor bir iştir. 
Kaldı ki, toprak reformu meseleyi halletmez. Da
ha kolayı ve daha çabuk yapılması mümkün olan 
zirai reform memleketin istihsalini kısa bir za
manda artırılabilir. Zaten bizim maksadımız her
kesi toprak sahibi yapmak değil. Bizim asıl mak
sadımız memleketin istihsalini artırmak; karnı
mızı doyurmak için yiyecek bulmak.. (Bravo ses
leri) Biz şimdi asıl dâvayı, kolay halledilecek 
dâvayı bir tarafa bırakıyoruz, gayet zor ve za
mana muhtacolan bir dâvayı Önümüze koyuyor 
onunla âdeta aç insanları oyalamaya çalışıyoruz. 
Toprak reformu için de çalışalım; fakat, öbür 
taraftan zirai reformu bir an evvel yapmaya ça
lışalım. Bir Fransız muharririnin Amerika mu
cizesi diye bir kitabı var. Amerika'ya giderken 
yolda okumuştum. Orada okuduğuma göre, bun
dan 80 sene evvel Amerika'nın nüfusunun % 80 i 
köylü imiş. Şimdi ise nüfusun ancak % 20 si 
köylü. Fakat Amerika zirai istihsali o zamanki 
zirai istihsale nisbetle 15 - 20 misli artmış. De
mek ki, ziraatte çalışan insanların sayısı istihsa
li garanti etmiyor. Demek ki ziraatte, bazen, bü
yük istihsal, büyük işletmeler meydana getirmek 
daha kârlı oluyor, daha faydalı oluyor. Bunun 
için biz, büyük işletmeleri küçültmeye çalışmıya-
lım. Bu hatadır, bence. Ben mütahassıs değilim 
ama gazeteci olmak münasebetiyle bu mevzuda 
çok şeyler okudum. Hep okuduk. Yani, mütahas-
sısların söylediklerine göre söylüyorum, onların 
söylediklerini tekrar ediyorum. Zannediyorum 
ki, burada hazır bulunan kıymetli ziraatçileri-
miz de buna itiraz etmezler. Amerika'nın bu ba
şarısı, istihsalinin 1 5 - 2 0 misli artması, ihtiya
cından fazla olarak bütün dünyaya buğday sat
ması, toprak reformu sayesinde değil, zirai re
form sayesinde olmuştur. Bu nokta üzerinde bil
hassa durulmalıdır. (Alkışlar ve bravo sesleri) 
Bütçenin rakamları üzerinde durmuyorum. Çün
kü Anayasaya göre bu rakamları ne indirebili-
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riz, ne bindirebiliriz. (Gülüşmeler) Arkadaşla
rımız da ziraat bahsinde tarım bahsinde pek çok 
konuştular. Hakikaten vâkıfane konuştular, âli-
mane konuştular. Onların da dediklerini tekrar-
lamıyacağım. Yalnız müşahedelerime dayanan bâ
zı noktalar üzerinde duracağım. İhtisasım olma
dığı için bu müşahedelerin neticesinde bâzı ku
surlar olursa bittabiî özür dilerim. Bizim çift
çimiz verimsiz diyorlar. Fakat onun verimsizliği 
gayretsizliğinden değildir. Onun verimsizliği bil-
gisizliğindendir. Binaenaleyh, Tarım Bakanlığı
nın en mühim vazifesi köylümüze çiftçimize öğ
retmek, yol göstermektir. Burada bir arkadaşı
mız aynı sözleri söylediler, önder olmak. Ama 
bizim ziraat öğretmenlerimiz, ziraat memurları
mız, ziraat müdürlerimiz, (Ben gözlerimle mü
şahede ettim, özür dilerim, kusura bakmasın
lar) masalarının başından pek ayrılmıyorlar. 
Masaların başında oturuyorlar, orada evrak im
zalıyorlar, ayaklarına kadar gelen bir köylü bu
lunursa ona şöyle üstün körü, baştan savma ka
bilinden birtakım lâflar söylüyorlar. Böylece 
günlerini doldurup maaşlarını alıyorlar. Yani 
meşhur söz; «Salla başı al maaşı», (Gülüşme
ler) Bizim ziraat öğretmenlerimiz memurlarımız 
ve müdürlerimiz de bu prensibe sadıkane bağlı
dırlar. Biz geçen yaz Konya'nın bütün köylerini 
ve kazalarını dolaştık. Köylerinin hepsini değil, 
bir kısmını dolaştık. Çünkü köylerinin hepsini 
dolaşmaya imkân yok. 1 200 köy, ömrü yetmez 
insanın. Orada köylülerin hepsi bize bu mevzu-
dan bahsettiler. Bize gelsin ziraat öğretmenleri, 
ziraat memurları öğretsinler, bilemiyoruz diyor
lar. Ziraat Bakanlığından benim en mühim ricam 
budur. Bunların miktarını azaltmasınlar, yevmi
yelerini çoğaltsınlar, maaşlarını artırsınlar. Ba
yındırlık Bakanlığında günde 170 lira alan mü
hendis var; Ziraat Bakanlığında ancak ayda 
500 - 600 lira alan mühendis var. Bunlar bir
biriyle kıyas edilmiyecek kadar bir garabettir. 
Para verelim bu adamlara gezsinler, dolaşsınlar, 
söylesinler, öğretsinler. Hattâ ben bir teklif da
ha yapacağım, lütfen ziraat memurlarına her böl
gede 5 - 10 dönüm arazi verelim, eksinler, biç
sinler, örnek bir ziraat göstersinler. Ermenek'e 
gittiğim zaman Ziraat Vekâletinden ayrılmış 
genç bir adama rasladım. Fevkalâde güzel elma 
bahçesi yetiştirmiş. Civarda bulunan bütün köy
lüler gidip ondan lelmacılığı öğreniyorlardı. Köy
lüler, «Allah razı olsun Ziraat Bakanlığı bize 
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bakmıyor ama, bu adamı bize Allah gönderdi, 
ondan çok faydalanıyoruz», diyorlardı. 

Şimdi biraz da Devlet Üretme Çiftlikleri üze
rinde duracağım. Derler yâ, «Efendim, adam 
filânı çiftlik yapmış», filânın evini, barkını, bil
mem nesini... Devlet Üretme Çiftlikleri de haki- ! 
katen çiftlik... (Gülüşmeler.) Tam çiftlik... Ya
lova'da bir Baltacı Çiftliği var; oraya fırsat bu
lursak gideriz. Doğrusu ben burada milletvekili j 
veya bakan olmaktansa orada çiftlik müdürü ol- | 
mayı tercih ederim. (Gülüşmeler) Sermaye var, j 
para var, ziyan edersen Devlet karşılıyor, eliniz
de araba var, herşey var; soran yok. Kekâh, gi
diyor... E... Bu nasıl Şey? Bu üretme çiftlikleri, 
üretme çiftliği midir, yoksa tüketme çiftliği mi
dir! (Gürültüler) 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muammer Ka-
raca'ya döndürdün. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Keyf ederler. 
BAŞKAN — Nihat Bey... 
KADIRGAN KAFLI (Devamla) — öyle mü-

esselerdir ki, bunlar, sermaye Devletin, zarar da 
Devletin, kârı, bunları işletenlerin. Sonra burada 
mahsul falan yetiştiriliyor. Bu mahsul o perso
nele ve çiftlik müdürlerine gittiği gibi aynı za
manda makam sahiplerine de gittiğini söylediler. 
Meselâ; Baltacı Çiftliğinden sandık sandık elma 
gidermiş. Çok güzel elma yetişir orada. Bunlara 
son vermek lâzım. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bu devreye son -
verildi gibi geliyor bana. 

KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Vallahi 
bilmiyorum. Son verildi ise sizi tebrik ederim. 
Tahkik edeceğim, eğer son verildi ise tebrikimi 
yazılı olarak da arz edeceğim. 

Bu münasebetle bir çiftlikten bahsedeceğim. 
Konya'da Konuklar Çiftliği diye bir Devlet Üret
me Çiftliği vardır. Ermenek'ten bir adam git
miş, Devlet Üretme Çiftliğinden iki kamyon do
lusu elma fidesi almış, getirmiş, oraya dikmiş. 
Bakmış, gübrelemiş, sulamış büyütmüş falan. En 
sonunda bakıyor ki, diktiği fideler ekşi yabani 
elma çıkmış. Gitmiş Devlet Üretme Çiftliğine, 
«Aman efendim sizden aldığım fidelerin hepsi 
ekşi elma, yabani elma çıktı, bu nasıl iştir?» de
miş. Tahkikat yapmışlar, sıkıştırmışlar falan... 
Nihayet anlaşılmış ki, üretme çiftliğinde aşılı 
elma yetiştiren öğrenciler mi, varmış, ırgatlar 
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mı varmış nedir, bunlar dalları keserlermiş, ay
nı dalları yine koyup bağlarlarmış. Çünkü aşılı 
elma dalını koyarlarsa vakit kaybedecek zor ola
cak. Belki tutar, belki tutmaz. Onun için aynı 
yabani dalı keserler, bağlarlarmış. Bunlara biraz 
bakmak lâzım. Bu gibi sahtekârlıklar artık üret
me çiftliklerine de girerse biz mahvolduk demek
tir. 

Sonra yine bâzı arkadaşlarımız da dokundu
lar. Evvelki gün Çorum'dan bir vatandaşımız 
geldi, şu traktör meselesinden acı acı şikâyet etti. 
Biz de Zirai Donatım Kurumu traktör satarmış. 
Dört tane de özel firma varmış. Zirai Donatım 
Kurumunun sattığı traktör Fortson Majör, 32 
bin lira,- diğer firmaların sattıkları traktörler, 
başka marka, (Şimdi kötü markanın ismini an-
mıyayım), fiyatı 45 bin lira. - Peki, köylü gider 
iyiyi alır, dersiniz. İyiyi ve ucuzunu. İyi ama, 
Ticaret Bakanlığı iyi ve ucuz traktör için 500 
traktörlük tahsisatı veriyormuş, öbür traktörler 
için iki bin traktörlük tahsisat veriyormuş. Ga
liba bu özel firmalar, birtakım cazip işler çevi
riyorlar ki, Ticaret Bakanlığı Zirai Donatım Ku
rumunun tahsisatını neden bu kadar az koyuyor 
da diğerlerine çok koyuyor? Bu şayanı dikkattir. 
Vakaa bu Ticaret Bakanlığına aittir, fakat do-
layısiyle Tarım Bakanlığına da dokunur. Tarım 
Bakanlığının bunlara bakması lâzım. Sonra, Ba
kanlıklar arasında koordinasyon lâzım. Ve Bakan
lıklar koordinasyon yapmazsa o, karanlıkta el 
yordamı ile yürümek olur. Bakarsınız karşınıza 
bir merdiven gelir, paldır küldür yuvarlanırsınız. 
Onun için ben Tarım Bakanından bilhassa rica 
ediyorum, bu traktör meselesi üzerinde bilhassa 
dursun ve Ticaret Bakanlığı ile anlaşarak bu me
seleyi halletsin. Köylü almıyor, öbür traktörleri. 
Almayınca da ekim yapamıyor. Bana birçokları 
geldiler, şikâyet ettiler, «Ekim yapamıyoruz.» 
dediler. «Hem 13 000 - 15 000 lira fazla para 
verelim, hem çürük mal alalım, hem de bula-
mıyalım, yani arzumuza uygun bir makina olma
sın, bu olmaz», dediler. «Bunu rica edelim, hal
ledin, meşgul olun.» dediler. Ben de burada va
zifemi yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biraz da kendi se
çim bölgemden bir iki nokta üzerinde duracağım. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Grup adına 
olur mu hocam? 

KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Olur, 
olur, Grupum da bu fikirdedir. 

— 940 — 



M. Meclisi B : 62 
BAŞKAN — Grupundan talimat almıştır ta

biî. 
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Aldım, 

aldım, beni tamamen serbest bıraktılar, tam salâ
hiyet verdiler. (Gülüşmeler) 

ŞEVKÎ AYSAN (Mardin) — Tebrik ederiz. 
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Efend'iım, Konya'nın Karapınar ilçesi var. 

Ben oraya gittim. O rainin güzel ve temiz bir 
kaymakamı var. iyi tetkik etmiş, korkunç bir 
çölleşme ile karşı (karşıya. (Bu Karapınar ilçesıi-
nlıı çölleşmesi 'meselesiyle Tarım Balkanlısının 
alâkadar olduğunu söylediler. Fakat derecesi 
hakkında bilgi vermediler. Sayın 'Tarım Balka
nından bu hususta bilgi vermesini rica ederim. 
Bittabi vatandaşlara ulaştırırım. 

Hayvancılık üzerinde arkadaşlarım durdular 
ve çok haklıdırlar. Hakikaten otlaklar meselesi 
çok .mühimdir. Karapınar'ın çölleşmesinin sebebi 
olarak bize oradaki otlakların ekime verilmesini 
gösterdiler. Meğer orada bir nevi ot varmış ve 
bu ot sabanla sökülünce topraktaki otların al
tından kum tabakası çıkmış ve rüzgârla savru-
luyormuş. Tabiî ıbumu mütehassıslarımız daha 
iyi bilirler, bu otlaklar meselesini halletmek lâ
zım. 

Ankara'nın civarındaki Kulu kazasında da 
yine otlaklar gittikçe tükeniyor. Korkarım Ka
rapınar'daki facia Kulu'da da kendisini göstere
cek. 

Konya'nın yine, 70 Km. Kuzey Doğusunda 
bir göl var, küçük bir ıgöl, aşağı - yukarı bu sa
lonun ikisi kadar bir şey. Fakat dibinden kayna
dığını söylüyorlar. Suyu gayet bol, içimi de gü
zel. En soğukta bile donmuyor. Şayanı dikkat 
bir göl. Civarı da bâzı yerlere de yeraMından 
geçerek su verdiği de söyleniyor. Orada vatan
daşlar bunun üzerinde çok duruyorlar. Diyorlar 
ki, «Bu gölden civardaki arazi sulanmaz mı, 
'gelseler de baksalar... Bu mümkünse bu arazi 
şimdiki verdiğinim 10 mislini verir.» Sayın Ta
rım Bakanının, Bayındırlık Bakanıyla mı, yahut 
bizzat kendisi mi meşgul olacak, bu göl mesele
siyle de meşgul olmasını rica ederim. 

Simidi burada yalnız tenkidleıie, yalnız ku
surları saymakla ıkalmıyalım, bir de teşekkür 
edelim. Konya Ereğlisi'nde İvriz suyu var. Civa
rında bir de dere var. Bundan 3 - 4 ay evvel 
Hükümetin bu dere üzerinde bir baraj kuraca-

25 . 2 . 1964 O : 4 
I ğını ve îvriz sallarından ziraat sahasında istifa- • 

ide için tesisler yapılacağını öğrendik. Bayındır-
lık Bakanlığı bize (bildirdi. Bunun için de teşek
kür ederim Hükümete. Tarım Balkanı da bu iş
lerle yakından alâkadar o lursa bu iş biraz da
ha hızlanır ,zannederim. Zira Bayındırlık Ba
kanlığının inşaat bakımından işleri çoktur, bel
ki tarıma ait kısmı biraz geciktirebilir. 

Bugün Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federas
yonunun kongresinde bulundum. Bu vergi me
selelerinden bahsedildi. Aynı zamanda sayın Ta
rım Bakanının bu dernekle ve bu derneğin di
lekleriyle yakından ilgilendiklerini söylediler. 
Kendilerinin gösterdikleri bu ilgiye teşekkür 
ederim. Şikâyet ve dilekleri öğrenmek için gös
terilen ilgi ikadar bu şikâyetlerin giderilmesi, 
bu dileklerin yapılması yolundaki gayretlerin 
ide hararetli olmasını temenni eder, hepinizi 
C. K. M. P. adına ısevgi ve ısaygı ile selâmlarımı. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Delikaya. 

C. I-I. P. GRUPU ADINA MEHMET DE
LİKAYA (Malatya) — Sayın Başkan, Millet 

I Meclisinin değerli üyeleri, Tarım Bakanlığı büt
çesi münasebetiyle C. H. P. Millet Meclisi Gru-
punuıı görüşlerini arz edeceğiz. 

Endüstri ve Tarım sektörleri arasında den
geli bir durum kurabilmek bugün ekonomik ve 

I sosyal hayatın en önemli bir problemidir. Kal
kınmasını yapmış ülkelerde denge kurularak 
sosyal adalet gerçekleşmiştir. Almanya'da tarım 
işlerinde çalışanlarla endüstride çalışanların ge
lirleri arasında hemen hemen hiç fark fcalma-

I mış olup nüfusun % 14 ü tarım sektöründe ça
lıştığı halde yılda elde edilen ham ımaddelerin 
değeri endüstride elde edilen ham maddelerin 
değerinden yüksektir. 

Ekonoımjik striktürü tamamiyle sanayileşmiş 
bulunan bir memlekette dahi bu kadar önemli 
yer işgal eden tarım sektörünün, tamamiyle ta
rımsal bir <ekonomik bünyeye sahip memleketl
imizde bir kat daha önem kazanacağı şüphesiz
dir. Çünkü bizde tarım millî 'ekonominin kuru
luş ve geliştirilmesinde önceden başlıca servet 

I kaynağı olmak zorundadır. Bu bakımdan plânı-
I imiz memleketimizin kalkınmasını ıtarım ve sanayi 
I sektörleri arasındaki dengeye ve sanayiin geliş

mesini tarımda belirli ve ileri hedeflere ulaşma-
I ya bağlamış bulunmaktadır. 
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Aziz Millet vekilleri; 
Bilindiği üzere tarımsal üretim (toprak, do

natım, işçilik) olarak üç unsurun Mrleşiinidir. 
Türkiye'de toprak unsuru : Türkiye'iniz çe

şitli iklimler, sulaır, ormanlar, yeraltı servetleri 
ve çeşitli demiz ürünleri sile özellikler arz eder. 
Bu topraklar üzerinde ıbirçok medeniyetler do
ğup yaşamış olduğu için zenginliklerinden bir 
çoğu (harcanmış hattâ israf edilmiştir. (Orman
larımız gibi) Bugün de .hızla devamı eden ve bir 
ıtünlü önliyemediğimiz tahribat ile 'iklim üze
rimde menfi tesıirlerden başka erozyon gibi âfet
lerle de zirai potansiyelimiz gittikçe zayıfla
maktadır. Ayrıca topraklanınız asırlardan be
ri ıhiç gübrelenmeksizin işlenerek (büsbütün kuv
vetten düşmüş olduğundaın sömüırülmüş, bugün
kü verimsiz, çorak hale gelmiştir. Ve maalesef 
çoraklık tehlikesi süratle artmaktadır. Bugün 
yüz ölçümü 77 milyon hektar olan vatanımızda 
ancak 1 6 - 1 7 milyon hektar civanında ekime el
verişli toprak vardır. Ekimıe müsait bu topra
ğın ise 'Şdfcor Şirketi ve Devlet Üretme Çiftlik
leri ekim isahaısı hariç, kimyevi tahlilleri, ktâsifi-
kasyonu yapılmamış hangi nevi ziraata elverişli 
o'ldulu vasıfları tesbıiıt ve ilân edilmemiştir. Böy
le bir bilgiden mahrumiyet neticesi >ekim. nevi
leri ilmî kıstaslara göre değil, birtakım göırenek 
ve geleneklerle göre yapılmakta verimlilik düşük 
olmaktadır. Az verimliliğin bir başka sebebi de 
topraklarımızın mülkiyetinin nisbetsiz dağılışı
dır. Ünite olarak ekseriyeti veraset, satış, müs
takil tasarruf gibi faktörlerin tesiri altında ya 
küçük parçalara bölünmüş veya büyük mülkler 
halindedir. Bu hal üretime menfi surette etkili 
olarak verimliliği düşürmektedir. 

Keza zirai işlenmelerimiz de rasyonel ve ve
rimli olmaktan çok uzaktır. Ekseriya küçük aile 
işletmeleri şeklinde yapılan ziraat ıbir aileyi bile 
ıgeçıindiremiyecek çapa düşmüş, veraset vaşak 
sebeplerle daha da parçalanmaya devam ederek 
(sahiplerini göç haline düşürmüştür. Buna muka
bil büyük mülkler de çok defa ticaret maksa-
diyle veya malısahiplerinoe yarıcı, ya ortak ol
mak isuretiyle işletilmektedir. İşleticiler, toprak 
isahibindeki ıtoprağm verimliliğini muhafaza 
duygusundan yoksun oldukları içlin rantabl şe
kilde çalışamamadadırlar. 

Bir kısım büyük topraklarımız ise tarım 
yapmaya elverişli olduğu halde henüz işletmeye 
açılmamış durumda Devletin elindedir. 

25 . 2 . 1964 O : 4 
İşte bu şartlar içindeki topraklarımız bünye, 

vasıf, dağılış ve işletme şekilleri itibariyle ve
rimli olmaktan çok uzaktır. Ve yıldan yıla ve
rimsizlik, düzensizlik artmaktadır. Durumu ıs
lah etmek bakımından toprak reformu kaçınıl
maz bir zaruret haline gelmiştir. Bu zarurete 
binaen Hükümet programı toprak reformunu 
- Plân hedeflerine ulaşma bakımından - en 
önemli şart kabul etmiştir. En kısa zamanda 
Yüce Meclise getirilmesini temenni ettiğimiz 
toprak reformu kanun tasarısında : Üretimin 
plân hedeflerine uygun seviyeye çıkartılması ve 
verimin artırılması hedefleri saklı olmak üzere; 

Topraksız veya toprağı kâfi gelmiyen çift
çilerin. toprağa kavuşturulması, 

Dağıtlan topraklar üzerinde plânlı yerleştir
meler yapılması, 

Küçük toprakların birleştirilerek verimli aile 
işi etmeleri kurulması, 

Veraset, satış veya sair suretlerle parçalan
manın önlenmesi, 

Bilûmum işletme sistem ve düzenlerinin za
manımızın zaruretine uygun olarak değiştiril
mesi ve uygulanması, 

—Devlete ait tarıma açılmamış toprakların 
tarım yapılır hale getirilerek toprağı olmıyan-
lara verilmesi gibi hususların yer almasını uy
gun tedbirler olarak zaruri gördüğümüzü ifade 
etmek isteriz. 

Tarımda donatım unsuru : 
Birim sahasında verimliliği artırmak için 

yalnız toprakta bünye değişikliği yani toprak 
reformu kâfi olmayıp donatım, gibi diğer bâzı 
tedbirlere de ihtiyacolduğu muhakkaktır. 

Kalkınmasını yapmış uluslar, rasyonalist bir 
zihniyetle, tarım alanında, ilmî çalışmalar yap
mak. suretiyle teknik ve donatım unsurlarında 
yenilikler yapmayı başarmışlar ve dolayısiyle 
tarım sektörüne yepyeni bir yön vermişlerdir. 

Türkiye'mizde ise tarım, hemen hemen ata
dan kalma görenek usullerle yapılmaktadır. Ar
tık bu ampirik metodun terk edilerek çağımızın 
ileri madde ve metotlarının kullanılması bir za
rurettir. 

Bu mühim dâvanın halli için, ilkin Tarım 
Bakanlığının tecrübeli ve bilgili elemanlarının 
masa başından tarlaya ve müstahsilin yanma in
tikali sağlanarak toprağın hazırlanması, gübre
leme, ıslah edilmiş tohumluk, tarımsal müca-
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dele, makinalaşma, hayvancılık, kredi gibi do
natım unsurlarının uygulanmasında önder ol
maları temin edilmelidir. Yeni bir usulü yay
mak ve bunun benimsenmesini temin etmek güç 
ve uzun zaman istiyen bir iştir. Çiftçilerimiz 
dede ve babadan gördüklerini kolay kolay bı
rakamazlar. Bu itibarla gözü ile görür ve iyi ne
tice vereceğine şahidolursa o zaman kabul ve 
tatbik eder. Şeker Fabrikaları Şirketinin bizzat 
müstahsılla ekim sahalarında işbirliği yapmak 
suretiyle çalışmaları başarılı olup üretimi yük
seltmiştir. 

Gerçi bu maksatla Tarım Bakanlığı Devlet 
Üretme Çiftlik! eri, teknik ziraat ve bahçıvanlık 
okulları, bölge zirai araştırma enstitüleri, dene
me tarlaları gibi teşebbüsler varsa da bunlar 
kısmen kendilerini istihsal faaliyetine verdik
leri aynı zamanda kapalı şekilde çalıştıkları 
için Türk çiftçisine pek faydalı olamamaktadır
lar. Daha rantabl olacak şekilde yeniden teşki
lâtlanmaları lâzımdır. Bu konuda mevcut ziraat 
makinalarmın tam kapasite ile çalışmalarını te
min etmek için Zirai Donatım Kurumunun da 
yeni bir anlayışla çiftçi ile işbirliği yapması za
rureti aşikârdır. Zira bizde makinalar hemen 
hemen şahıslara aidolduğundan makina sahiple
rinin istihsali makinalarm tam verimine teka
bül etmemekte asıl gayenin dışında kullanılmak
tadır. 

Tarım yolu ile kalkınmada asıl netice vere
cek husus istihsalin değerlendirilmesidir. Halen 
tarımsal ürünler arasında Hükümetçe hububat 
ile şeker pancarı fiyatları tesbit edilmiş bulun
makta, diğer ürünlerin fiyatları tesbit edilme
diği için, üretim miktarları iç ve dış piyasalar
daki alıcı ve satış fiyatlarına göre değişmekte 
ve her yıl ihtiyaçtan fazla veya noksan olmak 
suretiyle dengesizlikler meydana gelmektedir. 
Bunun için Dünya zirai istihsal ve stokları ya
kından takibedilerek müstahsilin gelecek yıl 
ekimlerinde hangi maddelerin ziraatine önem 
verilmesi yolunda ikaz edilmesi ve ihraç madde
lerini teşkil eden tarımsal ürünlerin alını ve 
satış fiyatlarının tesbiti lâzımgeldiği gibi ürün
lerimizin dış pazarlarda kolaylıkla alıcı bulma
sı ve değerlenmesi için her şeyden evvel kali
telerinin yükseltilmesi ve standart hale geti
rilmesi lâzımdır. Bu mesele ortak pazara girme
mizle kat bekat ehemmiyet kazanmış bulunmak
tadır. Biz daha şimdiden ürünlerimizi ve diğer 
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bütün mahsullerimizi ıslah etmeye ve standart
laşmaya mecburuz. Bunun için kaybedecek za-
manmmız yoktur. Hiç vakit kaybetmeden dava
yı ele almak zaruret haline gelmiştir. Bu gün 
kalite bozukluğundan bâzı maddelerimizin sa
tışlarında karşılaşılan zorluklardan gördüğü
müz zararlar odukça yüksek miktardadır. Bu 
ve buna benzer tedbirerle ekim ve üretimi tam 
bir koordinasyon halinde bulundurmak sure
tiyle istihsalin gayesi olan satış safhasında azâ
mi verim alma temini iktiza etmektedir. 

3. Tarımda işçilik unsuru : 
Türkiye nüfusunun % 70 i tarım sektöründe 

çalıştığı halde Amerika'da bu nisbet % 13 dür 
Türkiye, Avrupanm iktisaden geri kalmış böl
geleri ile mukayese edildiği takdirde dahi nis-
betin çok yüksek olduğu görülür. Bu 20 milyo
na yakın insanın geçimini toprağa bağlaması 
demektir. Her yıl % 3 artış nispeti de gözönün-
de tutulursa tarım sektöründeki nüfus bir kat 
daha önem kazanır. Mevcut nüfusun büyük bir 
kısmını yeteri kadar toprağı olmadığı gibi bir 
kısmının da hiç yoktur. Bugün tarım kesimin
de en yüksek çalışma mevsiminde bile bir mil
yon insanın işsiz olduğu bir vakıadır. Bu hal çö
zülmesi gereken sosyal bir konu olup arazi kay
naklarına paralel olarak nüfusun memleket 
içinde plânlı ve düzenli şekilde dağıtılması ge
rektiği gibi problemin çözülmesine yönelecek 
başka kaynakların aranıp bulunması ve çok 
çeşitli hizmetlerin ulaştırılması şiddetli bir ihti
yaç haline gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri : 
Türkiye tarımının problemleri olarak gördü

ğümüz bu meselelerden başka çok çeşitli bir 
çok meseleleri olduğu şüphesidir. Ancak özel
likle tarımsal üretim unsurları üzerinde dur
muş bulunmaktayız. Diğer konular üzerinde 
grupumuzun görüşlerini arkadaşlarımız arz ede
ceklerdir. 

Bugün Türkiye'mizin en" önemli problemi 
haline gelmiş bulunan tarım sektöründeki ran
dıman noksanlığının belli başlı selbepleri top
rakların fakir olması, iklim şartlarının gayri-
müsait oluşu, Teknik Ziraat usullerinin yayıl
mamış bulunması, toprak mülkiyetinin nis'bet-
siz dağılışı, açık ve gizli işsizlik gibi faktörler 
olarak özetlenebilir. Bu durum karşısında gele
cek için ciddî tedbirler almak, ilmî esaslara 
müstenit plânlar hazırlamak ve bu plânları yü-
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rütecok teşkilâta sahibolmak, kısaca. toprak 
ve tarım, reformu yapmak mecburiyeti vardır. 

Bu arada şunu belirtmek isteriz ki, bizim 
için toprak mülkiyeti, diğer haklar gilbi reji
min vazgeçilmez temellerindendi]'. Ve toprak 
mülkiyeti Anayaısaımızııı sarih teminatı altında
dır. (OBravo sesleri) Ancalk. Ibu suretle Türki 
ye'de ekonomik, sosyal bir denge kurulabilir. 
O. II. P. Grnpu olarak bu inançla Hükümete 
ve Tarım Bakanlığına en candan başarı dilekle
rimizi sunar, Yüce Meclisi 'saygı ile selâmla
rım. (Ortadan alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — O raplar adına konuşmalar bitti. 
F E T H İ Ç E L I K B A Ş (Burdur) — Hayır Re

is Boy, bizim iki arkadaşımız daha var. 
BAŞKAN --- Yazılı bayanınız var mı? Bura

da öyle (bir şey yok. Siz grup reisi olarak arzu 
ediyor musunuz? 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Tabiî 
efendim. 

BAŞKAN — Grup adına, konuşabil irsiniz, 
buyurun Sayın Eker. 

C. II. T. GRUPU ADINA RAFET EKER 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, C. H. P. Meclis Grupu adına 
Tarım Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel 
Müdürlüğü katma (bütçesi hakkında görüşleri
mizi aıeı'kl amadan önce Muhterem Meclisi hür
metle selâmlarım. 

Sözlerime Prof. Fritz Bıaado başkanlığında
ki FAO Heyeti tarafından hazırlanan FAO 
Türkiye raporundan bir iki paragrafla haşla 
inak İstiyorum. 

«Türkiye'nin yaşayalbilir ve yabancı yaırdum 
muhtacolmıyacak bir duruma, 'gelmesi, lüzum
lu olan yatırımların ancalk aşağıdaki 1 edibi rl er in. 
'komibinc bir şekilde ele alındığı takdirde kısa 
Ibir mamanda vücuda getirildbilir : 

1. Türkiye yatırım plânları çerçevesi dâ
hil ind'e toprak muhafazası ve ormancılığın ge
lişmesine mütaalliik bütün lııısuıslara priyorito 
'tanınmalıdır. Projelere, lahsis edilen âmme 
tahsisatı ehemmiyetli miktarda artırılmalıdır. 

2. 1975 yılına kadar Türkiye uzun vadeli 
beynelmilel yardım .görmelidir. 

3. Türkiye köylerinde kullanılmakta, olan 
insan gücü memleketin inkişafı bakımından ha
rekete geçirilindidir. Türkiye'de alınacak ted-
hirlerin birçoğu herkes tarafından, avnı şekil

de hüsnükaibul göstermiyebilir- Ancak uzun 
vadeli ve iyi plânlanmış bir ecnebi yardımı, 
Türkiye hakkında, ıncvcudolduğu şüphe götür-
miyen geniş ölçüdeki maddi, mânevi kuvvet
lerin laıııannnın seferber edilmesiyle mezeedi-
lirse bu vaızifc başarılalhilir.» deniliyor. Bu 
gerçekten do böyledir. 

[Bugün Türkiye medeni milletlerin yanın
da geri kalmış bir ülke derken, bu deyiş! 'bizi 
hüzne değil, bilâkis ileri.hamleler yaptıracak 
kamçılayıcı bir bereket olmalıdır. Bu arzu ve 
anlayış içerisinde plânlı kalkınma devresine gir
dik. Birinci beş yıllık plânlı kalkınma devre
mizin idrak etiiğimiz 1963 yılı, diğer resmî 
vo özel sektörler gibi Onman. Genel Müdürlü
ğünde de başarı ile kapanmıştır. Bu başarıları 
resmî kayıtlardan öğrenebildiğimiz gibi vatan
daş gözü ile de görmekteyiz.] 

Muhterem arkadaşlarım, nâçiz arkadaşınızın 
h'.v ormam'i olmam ıLola.yrsiyle elime böyle bir 
fırsat geçmiş iken, ormancılık yönünden vata
nımızda gördüğümüz pek çok acı realiteleri hu
zurunuza! teferruatiyle getirmek isterdim. Mü
zakere! eri m izin, günlük programları çok yüklü. 
Vakit de bir hayli ilerlemiş bulunuyor. Bu (ba
kımdan mâruz atlımızı ana noktalara dokunarak 
arz et meye çalışacağım. 

Arkadaşlarım, 780 579 km2 olan vatanımız
da ormanlarımızın kapladığı saha amenajman 
vo istikşaf plânlarının neticesine göre 10 583 687 
hektardır. Koru ve baltalık orman işletme şe
killeriyle idare edilmektedir. 10,5 milyon hek
tar olarak ifade ettiğimiz ormanlarımızın 2,2 
mil.yon hektarı normal koru, 2,8 milyon hek
tarı bozuk koru, 1,7 milyon hektarı normal ba
taklık, 3,9 milyon hektarı da bozuk bataklıktır. 
Ecdadımızın geride bıraktıkları nesillerini dü
şünmeden ormanları gelişigüzel kullanmaları, 
tahribetmeleri sadece orman servetimizin azal
ma';!, mevcutların peik çoğunun vasıflarının ho-
;zuk olması ile kalmamış, memleketimizi erozyon 
diyarı ve çoraklaşnn. 'bir diyar haline getirmiş
tir. Her yıl denizlere 'taşınan topraklarımız 544 
milyon nı2 den fazladır. Bu miktar toprak 
50 cm. kalınlığında I 080 000 dekarlık sahaya. 
'tekabül eder. Ormanların kapladığı saha yurt 
sahasının asgan'i % 30 u olmalı ki, tabiî âfetler
den emin bir halde İstikbale güvenle bakaibihile
lidir- Bu oran % 20 den aşağı düştüğü hallerde. 
talbiî âfetler birbirini kovalıvaeaktır. Ormanla-
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rıhınızın ancak 1/3 i normal vasıflı olup, yurdu
muzun yüz ölcümıüne nazaran % 13,7 sidir. 

Ormancılık işletmeleri uzun vadeli, yorucu 
ve devamlı hizmetlerin görüldüğü •müessesedir. 
İşletmelerin meşgul olduğu ağaç toplulukları
nın, asırların gerek kendiliğinden ve gcrcksa 
insan müdahalesi ile meydana getirdiği serveti, 
yüz yılı bulan, idare müddetlerinden sonra hâ
sıla olarak elde edilebilir. O halde ormanın 
tahribi halinde onun yerine konması, 100, 150, 
200 yıl sonra mümkün olalbilir. 

Ormanlar sadece hasep serveti olarak düşü
nülemez. O yerin toptan hayat ve yetişme mu
hiti şartlarına tesir eder. Bölgeye sıhhat ve
rir, yerüstü ve yeraltı sularını düzenli hale 
sdka;*, erozyona mâni olur, tarım arazisinin 
rüzigâr ve hattâ kum istilâlarına karşı muhafa
za şeritleri teşkil edilerek verimli halde kalma
sını sağlar. 

Bataklıklar okaliptüs gibi ağaç cinsleri ile 
kurutulabilir. Asrımızın yorucu hizmetlerinin 
sonunda 'kendimizi eğlendirim dinlendirecek yer 
düşündüğümüz zaman yeşillik, ormanlık yerler 
hatırımıza gelir ve bu çeşit mesire yerlerinin 
bilhassa hafta sonu tatillerinde ararız. Bu -se
beple istanbul'da Belgrat ormanları, Bolu'da 
Ab ant Gölü civarı ormanları, muhafaza orman
ları ve millî parklarımız halinde, hattâ turistik 
değeri hudutsuz servetlerimiz olarak itina ile 
bakılmaktadır. Sel felâketine sık sık mâruz 
kalan tahrip edilmiş ormanlarımız da o bölgenin 
canlı ve .cansız emniyeti bakımından !keza mu
hafaza ormanı olarak, bakılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
İnsanoğlu ilk dünyaya geldiği zaman kendi

sine verilen sütü alır. Hâlâ en çok kullandığı
mız ihtiyaç maddesi süttür. Ondan 'sonra ha
sep maddesi, yani orman mahsulleri gelir. İler 
ne ikadar modernleşen asrımızın pe'k çok ihti
yaçlarımızı karşıhyan plâstik sanayii, ısıtma 
ihtiyaçlarımıza cevap veren modern araçlar orman 
ürünlerinin sarfiyatını kısmen azaltınışsa da, ar
tan nüfusumuz karşısında orman ürünlerine 
olan ihtiyacımız bu yönden kabarmaktadır. Bu 
bakımdan orman servetlerimizin korunması ve 
çoğaltılması edebiyatta kalmamalı. 

Bu hale göre mevcut ormanlarımızın korun
ması için ne yapmalıyız; artan ihtiyaçlarımızın 
karşılanması, ormansızlık yüzünden meydana 

gelen tabiî âfetlerin ortadan kaldırılması ve 
âtideki Türkiyemiziıı yaşanır, cennet bir vatan 
haline getirilmesi için neler yapmamız lâzım-
gelir? 

1. Mevcut ormanlarımızın müessir bir halde 
korunabilmesi için : 

a) Milletimize, köylümüze orman sevgisinin 
aşılanması, 

h) Köylü zati ihtiyaçlarının vaktinde karşı-
• 1 anması, 

c) Orman içi otlaklıklarının ıslâhı, 
d) Hasep israfının önlenmesi, 
e) Orman içinde ve civarındaki köylülerin 

kalkındırılması, 
f) Kıl keçi miktarının ormanlara yaptığı 

büyük zarar göz önüne alınarak, bunların an
cak değeri pahasına bedelleri ödenerek sayıla
rının azaltılması ve et, süt, yağ gibi çeşitli yön
lerden daha verimli olan ahır hayvancılığına 
gidilmesi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir memlekette ormancılığın muvaffak ola

bilmesi için, orman içi köylerinin orman dışı sa
halara müsait kültür arazilerine veya onların 
daha iyi kalkınma imkânlarına sihibolabilecekle-
ri mahallere yerleştirmek gerekir. Ormancılı
ğın birinci şartı budur. Halbuki 10 milyon va
tandaşımız orman içi ve yakınında oturmakta
dır. Her ne kadar orman işletmesi şimdiye ka
dar açtığı orman içi yollarla, yaptığı istihsal
lerle direkt ve endirekt orman içi 'köylerinin 
maddi ve manevi sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor 
ise de, bu imkânlardan ancak 10 milyon vatan
daştan, 1 milyonu istifade edebilmektedir. Orman 
içinde acılan yollarla teknik olarak müdahale 
edilememiş ormanlarımız tam olarak değerlen
dirilmekte, tabiî âfetler neticesi devrilmiş is
tifadesi imkânsız olan servetler en düşük de
ğeriyle yakacak odun halinde yollar sayesinde 
kıymetlendirilmektedir. Hem halkımızın odun 
ihtiyacı giderilmekte, hem orman içerisinde or
man artığı birakılmamak suretiyle muhtemel ha
şere tahribatına mani olunuyor, yangın tehli
keleri kısmen azalıyor ve köylümüz de yolun 
yapımı sırasında bilfiil çalışmak suretiyle de 
istifade ediyor. Bu sebeple Orman Genel Mü
dürlüğü bütçelerindeki yatırımlarda orman yol
larına ayrılan tahsisatın fazlalaştırılmasını, bun
dan böyle temenni etmekteyiz. Orman içinde ya-
şıyan vatandaşlarımızdan 9' milyonun durumu 
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ne olacaktır'? Bu sualin Meclislerimizi hassasi- j 
yetle ilgilendireceğine kaaniiın. Orman Genel 
Müdürlüğü teşkilâtında bu yaraya çare bulmak 
amaciyle kendi imkânları nisbetindc köylümü
ze faydalı olabilmek için «Köy kalkındırma şu
besi müdürlüğü» ihdas edilmiştir. Bu şube ve 
başmüdürlük ve işletme müdürlüklerimizin ha
zırladıkları bilgiler, dokümanlar plânlama ça
lışmalarına ışık tutmuştur. Büyük bölge plân
lamasının yanında, köy kalkınmasını hedef tu
tan küçük bölge plânlamasına gitmek ve ger
çekleştirmek lâzımdır. 

Bu anlayış içerisinde ve yeni kuruluş halin
de olan Köy İşleri Bakanlığının Türk köylüsü 
ve köyleri için faydalı hizmetler göreceğini 
ümit etmekteyiz. Bu Bakanlığın Orman Genel 
Müdürlüğü ile olan teşriki mesaisi, Orman Ge
nel Müdürlüğünün orman içi ve yakınındaki 
vatandaşlara yapmak istediği hizmetlerin ger
çekleşmesinde müessiı olacaktır. Orman içi ve ya
kın köylerimizin kalkındırılmasında, Köy İşleri 
Bakanlığı, îınar ve İskân Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı ve bütün ilgili ba
kanlıkların müşterek ve koordone mesaileri büyük 
değer taşıyacaktır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desine göre orman içinde veya orman civarında 
oturan köylü vatandaşlarımızın kalkınmalarını I 
sağlamak maksadiyle açılacak kredilerde kulla- I 
nılmak üzere Ziraat Bankası sermayesine malı- j 
şuben her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 50 mil
yon liradan az olmamak üzere ödenek konulma
sı gerekmektedir. 

Bütçe mülâhazaları ile bugüne kadar bu 
maksatla; muhtelif yıllarda olmak üzere ceman 
7 500 000 lira ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 
maksada uygun şekilde kullanılabilmesini temi-
nen 31 . 10 . 1962 tarihinde Ticaret Bakanlı
ğı, Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası arasında 
bir protokol tanzim edilmiş ve Ibugüne kadar an
cak 753 595 lira kullanılmıştır. 

Diğer taraftan 6831 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesine göre ağaçlık tesis edecek müstahsıl-
lara açılacak kredilerde kullanılmak üzere yine 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben her yıl 
Tarım Bakanlığı bütçesine 2 500 000 liradan 
az olmamak üzere ödenek konması icabederken: t 
Muhtelif yıllarda olmak üzere ceman 4 500 000 
lira yatırılmıştır. Bu ödenekten de bugüne j 
kadaY ağaçlandırma kredisi olarak 370 265 lira ' 
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kullanılmıştır. Bu krediler Orman Genel Mü
dürlüğünün tasdikinden gelen raporlar üzerine 
verilir. Ancak bu krediler Ziraat Bankası mev
zuatlarına göre verildiğinden tam ' olarak işli-
yememektedir. Köylü vatandaşlarımızın bir kıs
mının tapusu yoktur, olanların toprak baremi 
düşüktür; müteselsil kefalet olarak kimi bul
sun? Bu bakımdan teminat göstermekte müşki-
lât çekmektedir. Temennimiz odur ki, bundan 
böyle Tarım Baknalığı bütçesindeki Ibu çeşit 
ödenekler fazla ayrılsın ve Ziraat Bankasındaki 
mevzuatlar da bu kredilerin kolay işliyebilir 
bir hale getirilmesi için münasip şekilde değiş
tirilsin. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, ormancı
lık hizmetleri uzun vadeli işlerdir. Yerilen me
sailerin karşılığı yüz yıllar sonunda almıyor. 
Gelişen millî ekonomi büyük miktarda odun 
hammaddesine ihtiyaç göstermektedir. Bu ihti
yacın memleketimiz dâhilinde karşılanması, or
manların korunması ve imarı yanında bilhassa 
ağaçlandırılması ile mümkün kılmaya çalışma
lıdır. Bu bakımdan ihtiyaçların karşılanması, 
idare müddeti kısa olan ağaç türlerinin inkişaf 
ettirilmesi ve bunlarla bilhassa özel sektörün 
iştirak edeceği kavakçılık faaliyetlerinin artı
rılması ile mümkün olacaktır. Memleketimizde 
kurulan Kavakçılık Enstitüsü büyük araştırma
lar yapmakta, memleketimizde en iyi yetişme 
muhitinde en iyi hâsılayı verebilecek melez ırk
ları tesbit etmektedir. Misal olarak 214 İtalyan 
kavak cinsini, en kısa idare müddeti olan bir 
ağaç cinsi veya varyetesi olarak Ziraat Banka
sında kullanılmakta olan bu mevzudaki, yani 
kavakçılık mevzuundaki ikrazatm, % 3 gibi bü
yük bir oranla artan nüfusumuzun kültür ve 
hayat seviyesinin gelişmesi karşısında odun ham 
ve mamul maddelerine olan ihtiyacına göre özel 
sektör için basit ve özel bir halde istifade etti
rilmesinin zaruretine huzurlarınızda tekrar te
mas etmeyi faydalı görüyorum. Bu mevzu ile 
Sayın Bakanımızın ilgilerini bilhassa rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, ormancılık hizmetleri 
çeşitli, yüklü ve ağırdır. Ormanın yetiştirilme
sinden değerlendirilmesine kadar, geniş teknik 
bilgilerle mücehhez olmak gerekir. Kadastro sı
nırlama işlerinin yapılması, amenajman plânla
rının hazırlanması, istihsal, imalât ve satış işle
ri, orman yangınları ile mücadele, orman böcek
leri, haşereleri ve hastalıklariyle mücadele, re-

— 946 — 



M. Meclisi B : 62 
cine istihsali, orman yollarının yapımı, bina ve 
muhtelif tesisatların inşaatı, ağaçlandırma ça
lışmaları, fidanlık ve tohum ıslah işleri, köy 
kalkınması etüt ve plân işleri, orman köylerin
de el sanatlarının ve endüstrisinin geliştirilme
si, tarımda ve ormancılıkta entansitenin artırıl
ması gibi faaliyetler çeşitli bilgilerin tatbika-
tiyle değerlendirilebilir. 

Değerli ormancı kardeşlerimin sınırda nöbet 
bekliyen Mehmetçik kadar görevleri memleket 
çapında değerlidir, vatanperveranedir. Tabiat 
şartlarının bütün zorluklarına göğüs vererek 
çalışmaktadırlar, iftihar ettiğimiz bir husus 
vardır ki, bugün Türkiye'de ormancı kendisini 
vatandaşa sevdirmiş, ormancı ile orman ve köy
lü münasebetleri düzenli bir hale girmeye baş
lamış, köylü ormanı kendi öz malı gibi muha
faza etmeye alışmıştır. Ancak, çok münferit, 
binde bir denecek kadar mutaassıp tutumlu 
meslekdaşlarımm hatalı bâzı hareketleri müba
lâğalı şekilde efkâra yayılmak isteniyor. Bu
nunla ilgili olarak şu noktaya temas etmek iste
rim : Orman Kanununun muvakkat birinci mad
desinin münferit bâzı yanlış tatbikatı ormancıyı 
memlekette sevilmez hale sokmaktadır. Ormancı 
kardeşlerimiz de, nihayet diğer memur kardeş
lerimiz gibi kanun muvacehesinde vazifelerini 
yapmaktadırlar. (Bugün memleketimizde or
man ve köylü münasebetlerinde gerçekten ta
pulu ve dededen kalma ziraat arazileri ile ilgili 
olarak köylü vatandaşlarımızın ciddî ihtilâfları 
vardır. Meclisimiz Tarım Komisyonuna verilen 
bâzı kanun teklifleri karşısında Ziraat Komis
yonu, Anayasamızın ruhuna uygun olarak Hü
kümetimizden vatandaşlarımızın ıstıraplarını 
kökünden halledebilecek bir kanun tasarısının 
gelmesini beklemektedir. Bu tasarı Hükümeti
mizce hazırlanmış, Tarım Komisyonu dışındaki 
ilgili komisyonlarda görüşülmektedir.) 

Muhterem arkadaşlarım, ormancılık hizmet
leri, merkez teşkilâtından taşra teşkilâtına ka
dar muhtelif grup, şube ve kısımlarda 1 000 ka
dar yüksek mühendis, 750 mühendis muavini, 
250 tekniker tarafından görülmektedir. Plânda 
6 000 elemandan bahsediliyor. İşletme vüsatle
ri vasati 40 000, bölge vüsatleri 5 000 hektar 
olduğu takdirde 6 000 teknik elemana ihtiyaç 
vardır. 1973 e kadar asgari 1 500 yüksek mü
hendis, 2 800 tekniker yetiştirmek lâzımdır. Ge-
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çen yıla kadar Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lâtından 300 e yakın orman yüksek mühendisi, 
300 e yakın da mühendis muavini teknik ele
man vasıflarına binaen DSl ve Karayolları gibi 
müesseselerden aldıkları cazip yevmiyeli kadro 
tekliflerine uyarak ve haklı olarak ayrılmışlar
dır. Bugün halen 200 e yakın bölge, mühendis 
veya mühendis muavininden mahrum bulun
maktadır. Bakanlar Kurulunun bir kararının 
DSÎ gibi müesseselere tatbik edilen yevmiyeli 
kadrolar emsal gösterilerek Maliye Bakanlığın
dan 1963 yılı için istenen 875 kadrodan 300 ü 
döner sermaye ve 100 tanesi de katma bütçeden 
olmak üzere 400 kadro temin edilmiştir. 1964 
yılı için 257 döner sermayeden istenen kadro ay
nen verilmiş, katma bütçeden istenen 329 kadro 
Maliye Bakanlığınca ele alınacaktır. Maliye Ba
kanlığınca ormancılık hizmetlerinin görülebil-
mesine matuf talebedilen bu isteklerin karşısın
da, gösterdikleri büyük anlayışa Grupum ve 
Ovman Genel Müdürlüğü adına şükranlarımı 
arz ederim. 

Arkadaşlarım, malûmuâliniz olduğu veçhile 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye ve katma 
bütçe olmak üzere iki bütçe ile idare olunur. Bu
rada huzurlarınızda katma bütçe münasebetiyle 
konuşuyoruz. Bütçe, 1963 yılındaki 132 384 000 
liraya mukabil 15 405 971 lira fazlası; 
3 529 311 lira noksanı ile 144 260 660 lira ola
rak tetkik edilerek grupumuz tarafından aynen 
tasvibedilmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi mas
raf muhammenatı tamamen orman işletmeleri dö
ner sermayesi tarafından karşılanmaktadır. 

Hazine yardımı görmiyen bu mülhak bütçemi
zin milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, O. H. P. Grupu adına hepinizi tekrar saygı
larımla selâmlarım. (Ortadan, alkışlar.) 

Muhterem Başkan, Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi tenkidi de bendenize verilmiş 
bulunuyor.. Müsaade ederseniz devam etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAFET EKER 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu 
defa da yine Tarım Bakanlığı bünyesindeki Me
teoroloji işleri Genel Müdürlüğü bütçesi hakkın
da tenkid ve temennilerimizi C. H. P. Grupu adı
na huzurlarınızda arz etmeye çalışacağım. 
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Memleketimizde pek faydalı hizmetler gören 

bu mümtaz müessesemizin tarihçesinden söze baş
lamayı uygun görüyorum. 

Türkiye'de meteoroloji kuruluşunda ilk adım 
1925 yılında Tarım Bakanlığı tarafından atılmış? 
ve bu maksatla Macaristan'dan bir profesör geti
rilmiştir. Bu şahıs bir yıl içinde meteorolojinin 
ilk sekiz, on kadar istasyonunu kurduktan sonra 
yerine Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi Müderrisle
rinden Ahmet Tevfik Bey atanmış ve bunun çalış-
malariyle kuruluş, bir Meteoroloji Enstitüsü hali
ne getirilmiştir. Bu arada 1928 yılında Millî Sa
vunma Bakanlığı, 1929 yılında da Bayındırlık 
Bakanlığı aynı şekilde birer teşkilât kurmuşlardır. 

1937 yılında ayrı ayrı Bakanlıklara bağlı ola
rak çalışan bu kuruluşların hem personel, hem 
para bakımından rantabl olmadığı anlaşıldığından 
rahmetli Ahmet Tevfik Göymen Bevin teşebbüsü 
ile bu üç kuruluş bir araya getirilerek 3127 >sa-, 
yılı Kanunla Bakanlığa bağlı Devlet Meteoroloji 
tşleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Başına da Ge
nel Müdür olarak rahmetli Ahmet Tevfik Bey 
getirildi. Bu suretle, Türkiye'de Ahmet Tevfik 
Göymen Bey Meteorolojinin ilk Genel Müdürlük 
ve kuruculuk görevini üzerine almıştır. 

O zamanki imkânlar oranında, kuruluşun ge
lişmesine rahmetli büyük hizmet yapmıştır. 1962 
yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, memurla
rını, bir kadirşinaslık eseri olarak, Ahmet Tevfik 
Beyin bir büstünü yaptırmak maksadiyle yardı
ma davet etmiş ve yapılan büst Genel Müdürlük 
salonlarına konmuştur. 

Daha sonra çıkarılan 6967 sayılı Kanunla bu 
Genel Müdürlük Başbakanlıktan ayrılarak Tarım 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hizmetleri iti
bariyle bugün tamamen bir âmme müessesesi ha
linde çalışmakta ve çalışmaları bütün bakanlıkla
rı, teşekkülleri, ilim müesseselerini ve teker te
ker bütün vatandaşları ilgilendirmektedir. 

Tarımsal mahsullerin emniyeti, zirai mücade
lenin emniyetle yapılması, orman yangınlarının 
söndürülmesi bu müessesenin verdiği hava tah
minlerine dayanmaktadır. Denizlerde seyreden 
yerli, yabancı, sivil veya harb gemilerinin emni
yetle seyretmelerini sağlamak ve askerî ve sivil, 
millî ve yabancı bütün uçakların meteorolojik 
uçuş emniyetini mesuliyet sahası içinde temin et
mek, vukuu muhtemel fırtınaları zamanından ev
vel limanlara ve gemilere bildirmek, hazar ve se-
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ferde Hava, Deniz ve Kara Kuvvetlerine gerekli 
yurt içi ve yurt dışı meteorolojik desteği sağla
mak, NATO ve CENTO askerî ve sivil andlaşma-
ları gereğince meteorolojik bakımdan yüklendiği 
görevleri vardır. 

Doğu'da Tahran ve Karaşi'ye kadar uçakların 
himayesini yapmaktadır. Sicilya'nın doğusunda 
kalan Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldenizin Kuzey 
kısmı denizlerde Türkiye'nin meteorolojik hima
ye bakının id an mesuliyet sahasıdır. Sivil hava
cılık an di aşmasına göre ve bunların standart 
ölçüleri dâhilinde hizmet gören meteoroloji istas
yonları bu milletlerarası standartları uygulamak 
üzere, muhtelif kategoride, 30 personel ile bu hiz
meti görmektedirler. Gece ve gündüz her yarım 
saatte bir rasat yapılmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sinoptik is
tasyonlarından Malatya, İzmir, Yeşilköy, Eseııbo-
ğa, Mürtet istasyonları ve merkez teşkilâtı son 
zamanlarda alıcı ve verici radyo - teletayplarla 
teçhiz edilmiştir. Elektronik olan bu cihazlarla 
Moskova, Frankfurt, Paris, Hindistan merkezle
rinin yaptıkları neşriyatı toplamakta ve Türkiye'
nin rasatlarını ihtiva eden millî emisyon dahi rad
yo - teletaypla yapılmaktadır. 

Geçen sene temin edilen radyo faksimil cihaz
larından iki verici ve iki alıcı merkeze ve birer 
alıcı da Yeşilköy; Esenboğa, İzmir, Adana, Ban
dırma, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Malatya, Di
yarbakır, Merzifon ve Mürtet istasyonlarına kon
muştur. Bu cihazlar sayesinde merkezde çizilen 
haritalar telsizle meydanlara gönderilmekte ve 
meydanlarımızda mevcut alıcılarla alınmaktadır. 
Moskova, Paris, Londra'nın Dunstable'dan bu 
radyo faksimil cihazları ile yayınlanan meteoro
lojik haritalar aynı anda hem Ankara'dan ve hem 
de 12 meydan istasyonu tarafından alınmaktadır. 

Muhtelif istasyonların rasat dökümleri mer
kezde yeni temin edilen Punchcart (Delikli kart) 
makinaları ile yapılmakta ve bu suretle hesaplar
da modern elektronik cihazların kullanılmasına 
başlanmış bulunmaktadır. 

Şurası şayanı iftihardır ki, muhtelif 51 istas
yonda alıcı ve verici telsiz cihazları ile merkezde 
ve taşrada radyo - teletayp, radyo - faksimil, radio-
sonde gibi birçok elektronik cihazları bulunan bu 
Genel Müdürlük bütün bunların tamirlerini yep
yeni bir şekle sokmak suretiyle merkezde ve ica
bında mahallinde kendi elemanlariyle yapabilmek-
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tedir. 1.925 yılında ilk temeli atılan meteoroloji 
teşkilâtının 1960 yılında yani, 35 yıl içerisinde 
kurmuş olduğu iklim istasyonlarının sayısı 85 
iken, 1960 yılından 1963 yılı sonuna kadar yani 
dört sene içerisinde bu istasyonların sayısı 274 e 
yükseltilmiştir. 

1960 yılında memleketimizin yağış karekteıv 
ni tesbit eden istasyonların sayısı 398 iken 1963 
yılı sonunda bunların sayısı 830 a yükselmiştir. 
Bu rakamlar teşkilâtın şebeke olarak ne derece 
kuvvetlenmekte olduğunu göstermektedir. 

Yetkililerin ifadesine göre Türkiye'nin yüz 
ölçümü itibariyle en az 750 civarında iklim is
tasyonuna ve 7 500 civarında da yağış istasyonu
na ihtiyaç vardır. Çünkü, memleketimiz çok fark
lı büyük iklim sahalarına sahibolduğu gibi, kısa 
mesafelerde iklim farkları çok değişmektedir. Bu 
sebeple memleketimizin iklim servetini ortaya ko
yabilmek maksadiyle bu şebekeyi kuvvetlendir
mek gerektirmektedir. 

Memleketin iklim karekterini, memleketin ya
ğış rejimini ortaya koymaya çalışan bu Genel Mü
dürlük çalışmaları ile ilmî araştırma yapanların, 
adlî ihtilâfların daima yardımcısı olmaktadır. 

Şurasını kabul etmek lâzımdır ki, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü son seneler içinde büyük inki
şaflar kaydetmiş, bilhassa yetkili birçok yabancı 
mütehassıslar tarafından memleketimizde çalışan 
örnek bir müessese olarak gösterilmekte ve ileri 
memleketler seviyesine yaklaşan bir teşkilât ola
rak vasıflandırılmıştır . Hava tahminlerinde kay
dedilen ilerleme sayesinde vatandaşın, bu teşkilâ
tın raporlarına olan itimadı artmış durumdadır. 
Bugün artık köylümüz dahi transistorlu radyo
ları ile hava raporlarını dinlemektedir. 

Teknik personel sıkıntısı çeken Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü bu ihtiyacını gidermek üzere 
iki sene evvel üç sınıflı bir Meteoroloji Meslek 
Okulu açmıştır. Lise muadili olan bu meslek 
okulunun halen birinci ve ikinci sınıfları okumak
tadır. 1965 yılında ilk mezunlarını verecek olan 
bu okul kuruluşun büyük bir ihtiyacını kapata
caktır. Okulun binası da inşa halindedir. 

İstiklâl Savaşı sıralarında bir süre Atatürk'
ün çalıştığı ve halen Meteoroloji Genel Müdürlü
ğü olan eski Genelkurmay binasında Atatürk'ün 
çalıştığı oda bir müze olarak muhafaza edilmek
tedir. 

O zamandan kalma bir masa ile bir halı, 
bir soba ve iki perdeden ibaret dört hâtıra 
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ihtiva eden bu oda güzel bir şekilde tezyin 
edilmiş ve ziyaretçilere gezdirilin oktedir. 

Bir noktaya dokunmak gerekir ki, Meteoro
loji Genel Müdürlüğü halkın gösterdiği ilıgiye 
cevap verebilmek ve bilhassa köylü ve çiftçi 
vatandaşla iş erbabının meteorolojik ihtiyacım 
knrşıhyabilmeyi çalışma programına almıştır. 

Bu maksatla sık sık, bölge bölge mevcut 
ve gelecek hava durumlarını geniş ölçüde 
vatandaşa duyurmak gayesiyle özel bir dal
gadan radyo istasyonu kurmuştur. Ancak 
belirli saatlerde verilecek hava raporlarını 
vatandaşın istemiyerek kaçırabileceğini dü
şünen. Genel Müdürlük rapor yayınlarını Türk 
müziği ile süslemeyi düşünmüş ve cidden 
halkın ve bütün vatandaşların dikkat nazarını, 
üzerine çeken bir karakter taşıyan verici posta 
kurmuştur. Memleketin her tarafında çok 
güzel dinlenen bu verici Rusya'nın Kuzeyin
deki Arkajelsk limanıındaın dahi dinlenmekte 
olduğunu oradan ümran isimli şilebimizden 
alman teşekkür mektubu ifade etmektedir. 
Meteorolojinin sesi adını taşıyan 2500 vatlık 
İm istasyon bugün Türkiye'nin büyük bir ülgi 
ile dinlenen radyosu halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğünün gelişme payında gösterdiği 
büyük gayret Mecliste de aynı şekilde takdir, 
edildiğinden bu Genel Müdürlüğün bütçesi 
bakımından 'kendilerine kargı yakın alâka 
gösterilmektedir. Ve alman her kuruş cidden 
yerine sarf »edilmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün bugün en büyük hu-
üusivcıi büyük bir ciddiyetle çalışılması, her
kesin görevini bilmesi, tam bir otoritenin 
mevcudoloşu ve bilhassa her dairede arzu edil
mesi lâzımgelen iltimas denilen ve kötü so
nuçlar doğuran mefhumun bu dairede görül
memesidir. 

Ancak şurasını kabul etmek lâzımdır ki, 
i gece gündüz 24 saat çalışan bu teşkilâtın per

soneli çok yıpranmaktadır. Esasında özel eği
tim ile yetiştirilmiş personelin bir kısmı, 

İ işlerini ve vazifelerini sevdikleri halde bu 
ı 
| çalışma tarzına tahammül edememekte ve teş-
! kilâtı mecburen, bırakmak ve ayrılmak yoluna 
j gitmektedir. Bu suretle uzun senelerin yetiş-
! tirdiği elemanları teşkilât kaybetmektedir. 

Bu hususu göz önünde tutmak gerekmektedir. 
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1937 yılında hazırlanmış olan Teşkilât Ka

nunu bugün için artık yeter değildir. Bu 
maksatla hazırlanmış ve Başbakanlığa sevk 
edilmiş bir teşkilât kanunu vardır. Bunu çı
karmak lâzımdır. 

Diğer taraftan gece gündüz çalışan per
sonel bu ağır çalışına sistemi dolayısıiyle fazla 
bir ücret almiaımaktadır. Devamlı olarak ra
satlara sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa, gi
rip çıkmakta vo sıhhalbları bozulmaktadır. 
Gece ve gündüz nöbetleri memurların uyku 
sistemlerini bozmakta ve asapları sıhhatleri 
üzerine zararlı tesir yapmaktadır. 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa uyarak bu teşki
lâta bir yıpranma ve her seneye muka
bil ikd ay gibi bir fiilî hizmet zammı veril
mesi faydalıdır. Bu husustaki kanun da Baş
bakanlıktadır. 

Jet uçuşları ile ilgili bütün personele 6725 
sayılı Kanunla ussun veya uçmasın jet tay
yareciliği uçuş hizmetleri tazminatı veril
mektedir. Meselâ meydandaki doktor da bu taz
minatı .almaktadır. Buna mukabil jet uçuş 
harekâtını ve uçuş emniyetini meteoroloji1; 
yönden fiilen temin eden ve gece gündüz bu 
meydanlarda çalışan meteoroloji elemanları bı\ 
haktan istifade edememektedirler. (Bu husus
taki bir kanun tasarısı da Başbakanlıktadır.) 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlüğü 1964 bütçe teklifi 
1963 yılı 25 682 660 liraya nazaran 7 131 411 
lira fazlası, 1 084 000 lira noksanı ile 31 705 071 
liradır. Yatırım giderlerindeki fazlalık 
4 249 500 lira, cari giderlerdeki fazlalık ise 
2 881911 lira olup noksanı 25!) 000 liradır. 

Gruptun adına Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçesini tasvibeder bülç"- I 
niıı milletimiz için hayırlı olması dileği ile hu
zurunuzdan saygı ile ayrılının. (Ortadan alkış
lar.) 

BAŞKAN — O. İL P. Grubu adına Ahmet 
Üstün Devlet Üretme Çiftlikleri hakkında, bu
yurun.. _ I 

GH.P. GRUPU ADINA A M M UT ÜSTÜN 
(Ankara) — Sayın milletvekilleri; Devlet Üret- I 
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 malî yılı 
bütçesi hakkında O.II.P. Millet Meclisi Gurubu
nun görüşünü arz etmek üzere huzurunuza çık- I 
mrş bulunuyorum. I 
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Büyük Atatürk'ün Türk Ulusuna hediye et

tiği çiftliklerin işletilmesi için daha evvel ku
rulmuş olan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 
ile zirai kombinaların 5433 »sayılı Kanunla bir
leştirilmesi suretiyle yeni bir veçhe kazanan 
Devlet Üretme Çiftlikleri; nüfusunun % 70 
çiftçi olan memleketimizin senede iyi vasıfta 
300 000 ton hububat tohumluk ihtiyacını temin 
etmek, çeşitli kaynaklardan yüksek vasıflı to
humluk ve - daımazlık hayvan tomin ederek 
kendi işletmelerinde üretip, müsait fiyatlarla 
çiftçiye intikalini sağlıyarak hayvan nes
linin ıslahına yardımcı olmak, aşılı aşı
sız fidan 'bağ çubuğu yetiştirecek bağ 
ve bahçe inkişafını sağlama/k ve ziraatın her 
alanında köylü ve çiftçiye yardımcı ve örnek 
çalışmalarda bulunmak gibi çok önemli görev
leri üzerine almış buluımıaktadır. 

Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü; 
bir merkez atelyesi olmak üzere 21 işletme ile 
çalışmaktadır. 5433 sayılı Kanuna göre bu ku
rum Tarım Bakanlığına bağlı katma bütçeli 
120 milyon lira itibari döner sermayeli, katma 
bütçe gelirlerini döner sermaye gelirleri iie 
karşılıyan, döner sermayeye ait bilanço kâr ve 
zarar hesapları ile Genel Müdürlükçe bütün iş
letmelere şamil olmak üzere düzenlenecek dö
ner sermayenin genel blânço kâr ve zarar he
sapları ve döner sermayenin teknik işleri T. C. 
Yüksek Murakabe Heyetinde incelenen bir te
şekküldür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri faaliyet sahası: 
Yeni kayıtlara, göre, Devlet Üretme Çiftlikleri
nin 335 727 hektar arazisi vardır. Bu arazinin 
% 62,1 oranında 208 676 hektarı tarla ziraatına, 
% 0,4 oranında 1 200 hektarı bahçe kültürleri
ne, % 10,7 oranında 66 212 hektarı tabiî çayır, 
tabiî ve suni mera olarak hayvancılığa tahsis 
•olunmuştur. Geri kalan % 17,8 oranında 59 601) 
hektar ise dağlık, kumluk, Ibatakllk, çorak gibi 
işe yaramaz araziden ibarettir. 

Çiftliklerin makina varlığı : 
528 traktör, 332 biçerdöver, 369 motorlu 

taşıt ile yeteri kadar zirai ekipman, 4 sabit ve 
büyük 90 küçük ve seyyar selektör, 50 aded 
elektrojen grupu, 44 adet çeşitli yol ve arazi 
ıslah makin asi, 9 seyyar atelya su pompaları ile 
•muhtelif yem kırına ve balya makinalarından 
ibarettir. 
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Bünyesinde 536 memur 1 077 sürekli işçi 

3 434 geçici işçi bulunduran .bu teşekkülde 1963 
sonuna kadar katma bütçe cari ve yatırım har
camalarına 55. milyon liradan fazla para verildiği 
gibi 15 milyon lirası doğrudan hazineye olmak 
üzere yekûn 29 milyon lira hazine hesabına öden
miştir. 

Diğer taraftan da aktif yekûnun 1962 sonu 
itibariyle 223 milyon liraya yükselterek 21 İşlet
me ve Genel Müdürlük kuruluşunun çok mühim 
bir kısmını tamamlamıştır. 

1962 - 1963 EKİM YILI FAALİYETİ: 
885.000 Dekar buğday, 
75 000 Dekar arpa, 
15 000 Dekar Yulaf olmak üzere »75 000 de

kar hububat ekilmiş ve dekar başına, 
Buğdaydan 144,2 Kg. 
Arpadan 205,9 Kg. 
Yulaftan 123,3 Kg. 

elde edilmek suretiyle 145 000 ton hububat istih
sal olunmuştur, istihsal olunan bu miktardan 
62 000 tonu tohum olarak çiftçiye intikal etmiş 
15 800 ton tohum da yazlık hububat ekimi için 
mevcut bulunmaktadır. Bunlardan başka çeşitli 
ticaret ve sanayi bitkileri tohumlarından 1 792,5 
ton 1964 yazlık ekimlerine amade bulunmakta ol
duğu görülmektedir. 

Yine, 1963 yılında yüksek verimli. 226 bas da
mızlık sığır 1826 baş üstün vasıflı damızlık ko
yun, 95 691 aded damızlık kümes hayvanı, 27 467 
aded damızlık yumurta köylü ve çiftçiye intikal 
ettirilmiştir. 

Fidan ve fide konusunda da 300 000 aded aşı
lı fidan, 500 000 aded aşısız fidan, 500 000 aded 
ba.ğ çubuğu, 1 milyon 800 bin aded sebze fidesi 
ile 1 500 Kg. sebze tohumu keza köylü ve çiftçiye 
intikal ettirilmiştir. 

1963 - 1964 Ekim yılı için 872 000 dekar buğ
day, 86 000, dekar arpa, 15 000 dekar yulaf ve 
çavdar olmak üzere 973 000 dekar saha hububata 
tahsis edilerek tamamen ekilmiş olup çeşitli tica
ret ve sanayi bitkileri içinde de 47 500 dekar yer, 
ilk yaz için ekime hazırlanmıştır. Ayrıca çiftlik
lerde 60 000 dekar daimî olarak yonca ve korunga 
özel bir münavebe ile idame edilmektedir. 

Elde mevcut bulunan T. Cumhuriyeti Yüksek 
Murakabe Heyetinin raporunda da görüldüğü 
üzere bu müessese son senelerde daha semereli ça
lışmak suretiyle 1962 kârı 38 milyonu geçmekte 
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1963 kârı da 30 619 857 lira tesbit edilmekle be
raber 1963 kâr neticesi 1962 den aşağı olmıyacağı 
anlaşılmaktadır. 

• Görülmektedir ki, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına konuşan Muhterem Kaflı, burada 
Devlet Üretme Çiftlikleri hakkında beyanda bulu
nurken, herhalde, eski hatıralarını nakletmiş ola
caklar. 

Gerek bilfiil yaptığı zirai işler ve işlemlerle, 
çiftçi ve köylüye rasyonel çalışmada önderlik 
yapan, gerekse çeşitli tohumluk damızlık ve fidan 
ihtiyacını temin eden, çiftçinin çeşitli ziraat alet 
ve makinalannı çiftlik, atelye ve tamirhanelerin
de imkân nisbetinde tamir eden, çiftliklerde açı
lan kurslarla ve tertiplenen tarla günlerinde bilgi 
ve görgü veren ve Teşekkül kuruluş Kanununda 
kendisine yüklenen görevleri başarmaya çalışmış
tır. 

1963 te plân ve projelerle kabul edilen 
24 382 900 liralık yatırımın fiilî tahakkuk nisbeti 
31 Aralık itibariyle % 83,6 dır. Katma bütçe his
seleri ve müşterek masraflar bu yatırımlara ilâve 
edildiği takdirde tahakkukun yüzde yüz olacağı 
anlaşılmaktadır. 

1964 yılında döner sermaye ve katma bütçe 
yatırımları olarak 3 252 000 liralık programın da 
aynı gayretle çalışıldığı takdirde tahakkukuna 
inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

yukarda sıraladığım müspet faaliyetleri yanında 
bâzı temennilerimizi de belirtmek isteriz. 

1. Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde bulu
nan arazinin ancak %2,5 sulanabilmektedir. Ger
çi bu miktarın artırılabilmesi için bâzı çalışmalar 
mevcut ise de kifayetsizdir. Bu çalışmaların daha 
da genişletilerek sulanır arazinin artırılması, 

2. 1963 programında yer alan 80 000 ton 
hububat tohumluğu programa uygun olarak te
min edilmiş olması memnuniyet verici olmakla 
.beraber, çiftliklerin arazisinin genişleme imkânı 
olmadığına göre önümüzdeki senelerde hububat 
tohumluk ihtiyacının temin edilemiyeceği gerçeği 
de ortaya çıkmaktadır; Bu durum karşısında, hu
bubat tohumluğu ihtiyacını karşılamak maksa-
diyle sözleşmeli çiftçi adedini artırmak için ge
rekli tedbirlerin alınması, 

3. işletmenin sahip bulunduğu imkân ve 
şartlarla ölçülü olarak hayvancılık yapılması; 
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işletmecilik prensibinden hareket ederek çiftlik
lerin imkânlarını ve çevrenin damızlık taleple
rine göre ırk ve miktar bakımından hayvan üre
timinin artırılması ve yetiştirilen tohumluk ve 
damızlık hayvanların fiyat bakımından fedakâr
lık yapılarak gerçek yetiştiriciye intikalinin sağ
lanması, 

4. Traktör, biçerdöver ve motorlu taşıtlar 
genel olarak yıpranmış ve randımanları düşmüş
tür. Bu durum toprak hazırlığı, ekim ve özellik
le hasat işlerinin aksamasına sebebolmaktadır. 
Her ne kadar 1962 - 1963 seneleri içerisinde ras
yonel bir çalışma sayesinde, çiftlikler makinâla-
rın i,ş saatini artırarak hem hizmeti başarmış ve 
hem de onarım ve parça masraflarını kapatarak 
maliyetin yükselmesini önlemek gibi sevindirici 
bir sonuç elde etmiş ise de, her sene biraz daha 
yıpranan bu makinalarm önümüzdeki seneler 
içerisinde iş yapmaz hale geleceği ve hizmetle
rin daha çok alcsıyacağı göz önünde tutularak 
traktör ve biçerdöverlerden başlamak üzere ye
nilerinin alınması, 

5. Çiftliklerin asli görevleri dışına çıkan; 
Tiftik, Yapağı Anonim Ortaklığı, Kauçuk Sana
yii .Anonim Ortaklığı, Gıdalı İhtiyaç maddeleri 
Türk Anonim Ortaklığı, Kilis Zeytinyağı Ano
nim Ortaklığı gibi iştiraklerden bir an evvel ay
rılması ve kendisine mevdu hizmetlere bütün im
kânlarını sarf etmesini uygun bulmaktayız. 

14 yıldan beri daima tekrarlanan ve Yüksek 
Murakabe Heyetinin her raporunda tavsiye edi
len bu Kurumun İktisadi Devlet Teşebbüsü ol
ması arzu ve temennileri nihayet Meclisimizce 
kabul edilen İktisadi Devlet Teşebbüsleri kanun 
tasarisiyle tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 
1.964 malî yılı bütçesi hakkında görüşlerimize 
son verirken gelecek mesaisinin daha semereli 
ve bütçesinin hayırlı olmasını diler, hepinizi 
C. H, P. Grupu adına saygı ile selâmlarım, (Or
tadan, alkışlar) ! 

BAŞKAN — Sayın Uzun, konuşmanız Ta- J 
rım Bakanlığı Bütçesi hakkında mıdır? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Bir dakika Saym Uzun; bir dakikanızı rica 

edeceğini. Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
•bütçe tasarısına oylarını kullammıyan arkadaş
lar var •mı? Yok. Oylama* muam'elesi bitmiştir. | 
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Buyurun Saym UEUII. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, bugün 
Tarım Bakanlığı üzerinde düşüncelerimi uzun 
olarak anlatmak isterdim. Fakat buna zaman 
Ibaikınıından imkân olmadığı için kısa olarak bir 
iki nokta üzerinde fikirlerimi arz edeceğim. 

3203 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı, mem-
İdketin taırım, hayvan ve orman işlerine ve bu 
konulara giren işlerin iktisadi vaziyetlere göre 
düzenlenmesine, ıslalhiylo ilgili hizmetleri ve 
özel kanunların yüklediği görevleri yapmakla 
yükümlenmiş bir Bakanlıktır. Yüzde sekseni 
çiftçi olan memleketimizde Tarım Bakanlığı ayrı 
ve özel önemi taşır. Ben bu yönden konuyu 
ele alıp temennilerimi zikretmek istiyorum. 

Küçük ziraaıt yapan, diğer tâjbiri ile, küçük 
çiftçilerim hin hâlâ eski usullerle ürün almaya 
çalıştıkları artık araştırma bulguları ile ortaya 
konmuş aksi iddia edi'lcmiyceek bir gerçektir. 
Yeni usullerle toprağı zenginleştirmek mutla
ka arzu edilir. 

Bu usulleri onlara götürecek ve onlara öğ
renecek olan tarım memurları ve köylülerle ilk 
teması kuran diğer tanım uzmanlarıdır. Size 
enteresan .bir araştırma sonucunu arz edeyim : 
İki yıl evvel 'bütün Türk köylerini içine alan 
sosyolojik bir araştırma yapılmıştı. Bu aıraş-
tırmadan elde ettiğim 'bilgiye göre köylülerimi
zin yüzde doksanına yakın bir miktarı tarım 
ide ilgili güçlükleri olduğu zaman tarım mensup
larına müracarat etmemekte, muhtara) danış 
m aktadır lar. Zannediyorum ki, Tarım Bakan
lığı köylülerle temais kurmak yönünde çalışma
lara başladıkları zaman îbu araıştırmadan istifa
de edecekler ve mutlaka köylülere tarım alanın
da liderlik eddbllecek tedbirleri 'alacaktır. ' Bu 
önemlidir arkadaşlar. Tarım alanındaki gel'ş-
nıe mutkJka Tarım Bakanlığı 'mensuplar] ile 
çiftçi köylülerimizin 'beraberlik kavası içinde 
çalışmaları ile mümkün ola/bilecektir. 

Ayrıca küçük çiftçilerimizıin âdil ölçülerle 
dağıtılmış tarımsal kredilerin arttırılmasına ih
tiyaçları vardır. Bunun için Ziraat Barikatsı 
ile temas kurarak kusa zamanda tanımsal kredi
lerin arttırılmasını bilhassa istirham etmekte
yim. En önemli konulardan birisi de, çiftçile
rim ize ucuz gübre verilmesidir. Bunun için 
Tarım Bakanl iğinin gerekli tedlbirleri alması 
lâzımdır. 
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Zirai donatım kurumları, Tarım Bakanlı- , 

ğı içinde hakikaten değerli çalışmalar yapan I 
bir teşekkül olarak takdire değer. Yalnız köy- ı 
lülerimizi çeşitli külfetlerden korumak için bu J 
kurumun kara merkezlerinde, hiç olmazsa bü j 
yük kaza merkezlerinde, şubelerinin açılması- ı 
na imlkân yok mudur? Bir milsal vereyim : Mc- j 
selâ Kırklareli ve Babaeski merkezlerinde birer J 
Zirai Donatum Kurumu şulbeleri vardır. Fakait j 
buna mukaibit 24 000 nüfuslu Lüldbnngaız kaza- j 
mızda kurum hâlâ bir sulbe açmamış!ir. Bin
lerce çiftçinin bulunduğu Dülebungaz kaza- ı 
mızda ve haltta benzeri bütün ilçelerde Zirai Do
natım Kurumunun şubeler açmasını bekleımek-
toyi'z. ; 

Bir diğer önemli noktaya temas ctmıek iste
mekteyim. Arkadaşlarım, tarım siyasetinin ba
şarılı olarak uygulanmaısmda tarım ürünleri
nin gereken şekilde kıymetlendirilmesinin rolü 
-büyüktür. Bu uygulama ve düzenlemeden so- j 
rumlu bir merci olarak, tarım ürün'lerinin ge- | 
ı-eği gilbi değerlendirilmesinde âmil olan paı-
zarlama hizmetlerinin 'birinci derecede Tarım i 
Bakanlığını ilgilendirdiği de şüplhesizdir. Bili- ! 
nen duruma göre pazarlama sorumluluğu hiç- ' 
bir mercie verilmemiştir. i 

Ürünlerin istihsal yerlerinden toplama mer- j 
közlerine, buralardan istihlâk veya ihracat çı- { 
kış noktalarına taşınması, bu toplama ve taşı- j 
ma işlerinin teşkilâtlandırılması, ürünlerin hu- i 
susiyetlerine göre depolanması ve muhafazası i 
gibi hususların sorumluluğunun Tarım Bakan- j 
lığına verilmesi zaruri görünmektedir. Böylece ! 
istihsal alanında bu amaçla alınacak tedbirlerin j 
devamı ve tamamlayıcı karakterini taşıması yÖ- ! 
nünden pazarlama işlerinin bir düzene girmesi i 
de mümkün olabilecektir. j 

Bahsetmek istediğim son nokta orman köy- : 
İnlerimizin durumudur. Ormanlık bölge içinde j 
sayıları bir hayli olan bu tip köylerde köylüle- j 
rimizin birçokları sıkıntı içerisindedirler. Ekile- ' 
cek toprağı olan ve bunun vergisini ödemekte ; 

bulunan köylülerimizin bu topraklan orman : 
bölgesi içine isabet ettiği için ekim yapamamak- ,' 
ladırlar. Mümkün olan süratle yapılacak bir ] 
hazırlıkla, Orman Kanununda yapılacak bir de
ğişiklikle bu köylülerimizi içinde bulundukları 
güç durumdan kurtarmak mümkün olacaktır, 
zannediyorum. Tavzih etmek isterim, ormanla
rımızın gelişmesini önlemek istiyen bir kanunun 
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çıkarılmasını asla tasvibetmiyorum. Fakat bu 
gelişmeyi önlemeden, orman köylerimizi içinde 
bulundukları güe durumdan kurtarmanın da 
mümkün olabileceği kanaatini taşımaktayım. 
Tarım ve orman uzmanlarımızın lütfedip bu 
konu üzerine eğilmeleri en iyi yolun bulunma
sını sağlıyacaktır, ümidindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir orman köylüsü 
vatandaştan aldığım çok enteresan bir mektu
bun bir kısmını okumak isterim... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere Sayın 
Uzun, lütfen hulâsa edin. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Hu
lâsa ediyorum, efendim. «Diğer Devlet dairele
rinde memurluk yapan bir arkadaş memur iki 
çocuğu tahsil çağma geldiği zaman akla karayı 
seçemiyor. Fakat bir orman bakım memuru 
3 ilâ 5 sene içinde 25, 30 bin liralık ev yaptırı
yor. işte misal ve sübut meydanda. Sayın Bakan 
şunu da bilsin ki, bu işin aslını halihazır umum 
müdür de dâhil personel vasıtasiyle tahkik et
tirecek olursa bu betonarme binalar sazdan sa
mandan birer kulübe olurlar. Günkü, çok şikâ
yetlerimiz için gelen müfettişler, nerede ise el
lerinde olsa şikâyetçileri tevkif etmeden Anka
ra'ya dönmek istemezler. Bereket versin güçleri 
yetmez. Fvet, doğru,, yukardaki arz ettiğim gibi 
o rakamlar aylık değil, yıllık- değil, günlük 
beyefendi günlük!...» 

1904 yılı bütçesinin Tarım Bakanlığı ve do-
layısı ile çiftçi kardeşlerim için başarılı sonuç
lar intacedebilmesi ümidi ile saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bütçenin hakkın
da mı konuşacaksınız? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Evet d e n 
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. -
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

milletvekilleri; tarım dâvamızın esasen mev-
cudolan ehemmiyeti gün geçtikçe artmakta ve 
bu memleketin millî ve aslî bir dâvası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Topraklarımız, verimli 
ve iklim itibariyle her nevi mahsul yetiştirilme
sine nıüsaidolduğu halde, bu yoldaki çalışmala
rımız, gaye ve ihtiyaçtan uzaktır. 

Topraklarımızın ıslahı ve istihsale elverişli 
hale getirilmesi temin edilemediği gibi, tahrip
ten de kurtulamamaktadır. Bitki örtüsü, orman, 
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her gün tahribedilmekte, erozyon bir kangren 
gibi gelişip yayılmakta, akarsulardan gereği 
gibi istifade edilememektedir. Meraların kapa- | 
nm elinde kalması ve gelişigüzel tarla haline 
getirilmesi hayvancılığımızı baltalamakta, ürün
lerimiz lâyık olduğu şekilde değerlendirilmedik
lerinden bizi mühim bir döviz kaynağından mah
rum bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
10 dakikaya sığdırılması icabeden bu konuş

mam içinde yukarda sıraladığımız dertleri izah 
ve tahlile imkân olmadığından mühim gördü
ğüm. birkaç mevzua kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Kaderi ve istikbali hemen hemen tarıma, top
rağa bağlı olan bu memleketin kalkınması ve 
milletçe çekmekte olduğumuz iktisadi ve sosyal 
sıkıntıların süratle giderilmesi için zirai re
forma ihtiyacımız vardır. Köylü, yani toprakla 
uğraşanlar, hâlâ dedesinden gördüğü metodu 
tatbik etmekte ve istihsalde bir artış sağlıyama-
maktadır. tyi ve kaliteli tohum, sulama ve güb
releme istihsalin unsurlarındandır. Ayrıca top
rak tahlillerinin yapılması, her toprağa elverişli 
ve iktisadi mahsulün tâyini de lâzımdır. 

Bütün bunları tâyin ve tesbit edecek, yeni 
metotları bizzat köylüye gösterip öğretecek ve 
onların ihtiyacını kısmen de olsa giderecek bir 
teşkilâta şiddetle ihtiyaç vardır. 

Tarım Bakanlığı kadrosunda mevcut teknik 
elemanın ekserisinin, Ankara, İstanbul ve îzmir 
gibi zirai fonksiyonu pek mühim olmıyan mer
kezlerde toplanmış olması teknik bilgi ve araş
tırmaların neticesinin çiftçiye toprağı bizzat iş
leyip geçimini temine çalışan kimselere aktarıl
mamış olması, yapılan harcamaları semereli kıl
mamaktadır. 

Ziraat mühendisi olarak vazife almış olan 
kimselerin, daha fakülteye başlarken aslî vazi
felerinin toprak ve çiftçinin yanı olduğunu ka
bul etmeleri ve mesailerini tarlada ve çiftçi ara
sında geçireceklerini bilmeleri lâzımdır. Hal-/ 
buki masa başında rahat bir hayat geçirme yolu 
takibedilmiş eskiden olduğu gibi, bugün de 
türlü kayırmalarla, bir ilkokul mezununun ya
pabileceği basit evrak işlerinin bu teknik ele
manlara yaptırıldığı müşahede edilmiştir. Şu 
halde bu Bakanlığın klâsik zihniyet sahibi ida
recileri üzerinde durmak, meseleye bu noktadan 
da el atmak lâzımdır. Zihniyet aynı oldukça va-
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tanın her köşesinde vazife görmenin mecburi
yeti kabul edilmedikçe, tarım dâvasının halline 
imkân yoktur. Tarım dâvası masa başında de
ğil, tarlada halledilmesi lâzımgelen bir dâvadır. 
Taşrada mahdut imkânlarla vazife görmekte 
olan teşkilât mensupları aslî vazifelerini büyük 
bir vazife hissi ile ifa ve çiftçiye faydalı hiz
metler eda ederken yukarda saydığım şehirler
deki teknik elemanın ekserisi aslî vazifelerinin 
dışında bütçeye yük olmaktan ileri gidememek-
tedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Şimdi bu mevzudaki tenkidlerimizde haklı 

olup olmadığımızı göstermek için Tarım Bakan
lığı Teşkilâtında vazife almış teknik personelin 
memlekette dağılışlarını ıttılaınıza arz ediyo
rum. 

Tarım Bakanlığı bünyesinde mevcut muhte
lit umum müdürlük kadrolarında 1 387 aded 
yüksek ziraat mühendisi olup, bunun 465 i An
kara'da, 112 tanesi İstanbul'da ve 131 tanesi de 
İzmir'de vazife görmektedirler. Ankara'dakile-
rin. umumi yekûna nisbeti % 33,3, Ankaraj İs
tanbul ve İzmir'dekilerin umumi yekûna nisbeti 
ise % 51 dir. Yani yüksek ziraat mühendisleri
nin yarısından fazlası bu üç şehirde istihdam 
edilmektedir. 

Kazalarda vazife gören mühendislerin adedi 
sadece dokuzdur. 

Bu haliyle Bakanlık teşkilâtı gayesinden uzak 
bir çalışma içindedir. 

Zirai istihsal artan nüfusla orantılı olarak 
bir çoğalma gösterememektedir. İstatistik bül
tenlerinde görülen zirai fazlalık, artan nüfusla 
orantılı olmadığı gibi, bu artış toprağın verimi
nin artırılmasından da ileri gelmemektedir. 
Meraların sürülüp tarla haline getirilmesi, keza 
ormanların tahribi ile tarla vaziyetine sokulma
sı, sadece ekim sahalarının genişlemiş olmasiyle 
istihsalde artış meydana getirmektedir. Memle
ketin menfaatine olan artışın, aynı sahadan elde 
edilen daha fazla ürün, mahsul şeklinde olması 
lâzımdır. Bu da ancak, yukarda kısaca temas 
ettiğimiz mahzurların giderilmesi, teknik bilgi 
ve araştırmaların çiftçiye aktarılması ile müm
kün olacaktır. 

Zirai reorganizasyonun her türlü mahzura 
ve aksaklıkları giderecek şekilde tamamlanma
sının ve tatbika konulmasının, memleketimizin 
hayrına' olacağında şüphe yoktur. Bakanlığın 
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bu mevzuda mevcut çalışmalarını bir an evvel 
ikmal ederek, fiiliyata geçmesi bizleri sevindi
recektir. 

Büyük sulama işlerine ehemmiyet vermek, 
Bayındırlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ara
sında işbirliği sağlamak şarttır. 

İmkânları mahdut da olsa Topraksu faaliyet
lerini, köye ve köylüye nüfuz edebilmesi, fay
dalı olması bakımından takdirle anmak lâzım
dır. Bu sahada, yani küçük sulama işlerine, im
kânları nisbetinde köylüyü de iştirak ettirmek, 
hem Devletin yükünü azaltmak, hem de daha 
çok iş yapmak bakımından üzerinde durulması 
gereken bir mevzudur. Memleketimizde, masra
fını en kısa zamanda amorti eden hizmetin su
lama hizmetleri olduğunu bilhassa belirtmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Orman mevzuu da millî bir dâva halinde 

karşımızdadır. Köylere ve en ücra köşelere ka
dar uzanan orman faaliyetleri, maalesef arzu 
edilen neticeyi sağlıyamamakta ve ormanları
mızın tahribine mâni olamamaktadır. Orman 
mıntakalarında yaşıyan, hakikaten geçim zor
luğu içinde kıvranan vatandaşlarımıza, geçim
lerini temin içjn halıcılık, dokumacılık, küçük 
el sanatları v. s. gibi yeni iş sahaları temin ve 
teşvik edilmedikçe, iskân mevzuu üzerinde du-
rulmadıkça, bu dâvanın halline imkân yoktur. 
Orman tahribini önlemek için, ceza kanunları
nın en şidetli cezaları da koymak, şiddet ted
birleri almak aç. insanları hapse girmek pahası
na da olsa suç işlemekten alıkoyamamaktadır. 

Ormanları kısmen de olsa tahripten kurtar
mak, yeni orman mıntakaları meydana getir
mek, ve geniş vazife ve salâhiyetlerle bu mev
zular üzerinde çalışmak ve bu memleketi çöl
leşmekten, bozkır hale gelmekten kurtarmak 
için bir Orman Bakanlığına ihtiyaç vardır. 

îstek ve temennilerimizin Bakanlıkça nazarı 
itibara alınacağı ümidiyle 1964 Tarım Bakan
lığı bütçesinin verimli ve hayırlı olmasını diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tarım 
Bakanlığı bütçesi üzerinde partileri adına ko
nuşma yapan arkadaşlarımızdan, iktidar grupu-
na mensup arkadaşlar lehte, muahalefet «grupu 
arkadaşlarımız aleyhte, şahısları adma söz alan 
arkadaşlarımız da üzerinde, yani hakkında ko-
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nuştular. En az ikişer kişi konuştuğundan 103 
neti madde muvaceehsinde yeterlik Önergesini 
oya koymak mümkün olacaktır. 

AZİZ ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
AzizoğluL 103 ncü maddeyi bir kere daha oku
yorum : «Mevzu müzakere lehinde, aleyhinde ve 
hakkında söz istiyenlerden en az ikişer mebus 
iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye 
konamaz.» Bir kifayet önergesi gelmiştir. Eğer 
bunun üzerinde şu üç mevzuda konuşan arka
daşlar en az ikişer kişi olmasaydı o zaman reye 
konmazdı. Bunun dışında bir usulsüzlük bahis 
mevzuu olamaz. 

AZÎZ ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Var 
efendim. İzah edeceğim. 

BAŞKAN —- Mamafih, usul hakkında söz 
isliyorsunuz, buyurunuz konuşunuz efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kifayet aley
hinde »Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AZÎZ ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir)'— Muhte

rem arkadaşlar; Tüzüğümüzün 85 nci maddesi, 
«Encümen veya parti grupu namına söz istiyen 
encümen reisi veya mazbata muharrirleri ile 
grup reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildir
ler.» demektedir. 

BAŞKAN — Encümenlerle ilgili bir hüküm. 
AZÎZ ZEYTtNOĞLU (Devamla) — Parti 

grupları ile de ilgili. 
BAŞKAN — Heyeti Umumiye müzakereleri.. 

Baksanıza, 103 ncü maddeyi okudum. 
AZİZ ZEYTtNOĞLU (Devamla) — Efen

dim, sıra ile izah ediyorum. 103 ncü maddeye-
de geleceğim. 

Şimdi, bu 85 nci madde. 103 ncü maddede de 
arkadaşlarım, «Lâyiha veya teklifin müzakere
ye başlanmasında Reis, Heyeti Umumiye hakkın
da mütalâa beyan etmek istiyetılere söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
kında söz istiyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye ko
namaz» demektedir. Binaenaleyh, burada parti 
grupları dâhil değildir. 

BAŞKAN — Parti grupu diye bir şey mev-
zuubahis değil. 

AZtZ ZEYTtNOĞLU (Devamla) — Tamam 
ama, şimdi buradaki iki arkadaşımızdan daha 
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evvel konuşanla)' parti gruplarına namına ko
nuşmuşlardır; 6 milletvekili dâhil değildir, ar
kadaşlarım. Eğer dâhil olsaydı bu 6 kişinin 
içinde parti grupları dâhildir, diye bir madde 
bulunurdu. Bu 6 kişiye dâhil olsaydı bu 85 nci 
maddeye göre konuşan arkadaşlarımız parti 
gruplarına namına konuşan arkadaşlarımız al
tıdan çok fazla konuşmuşlardır. Hattâ öyle' ka
nun teklifleri olur ki, sözcü arkadaşlarımız çı
kar, altı değil, onaltı defa çıkar. Şu halde ko
nuşma adedi altı oldu, diye kesmek mi icabeder1? 
Bu, müzakereyi inkıtaa uğratmak olur. Binaen
aleyh, sözcüler ve parti grupları adına konuş
malar bu altı milletvekiline dâhil değildir. Ar
kadaşlar, nihayet burada kısa bir zaman i celi
sinde konuşuyoruz. Memleketin bir senelik mu
kadderatına hâkim olacak bütçeleri bir saat gibi 
kısa bir zaman içerisinde çıkarıyoruz. Muhale
fet milletvekillerinin de burada konuşması 
icabeder. Aleyhinde konuşmaların da olması lâ
zımdır; ışık tutacaktır. Bu konuşmalardan ka
çınmamak icabeder. Benim bütün temennim, bu 
85 nci madde muvacehesinde parti grupları adı
na konuşanların bu 103 ncü maddeye dâhil edil
memesidir. Parti grupları adına konuşan arka
daşlar ve sözcüler onaltı defa da çıkabilir, ama 
bunlar bu altıya dâhil değildir, kanaatindeyim, 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlar, bir* defa 
daha beyan ediyorum ; biliyorsunuz, teklif veya 
lâyihaların müzakeresi Heyeti Umumiyede ya
pılırken yeterlik önergesinin geldiğinde düşü
nülecek hüküm 103 ncü maddedir. Ama, söz 
alanlar parti grupları adına alır, şahısları adı
na alır; ne şekilde isterse o şekilde alır. Mesele; 
lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşup konu
şulmadığı meselesidir. Bakınız 10 arkadaşımız 
konuştu. Grup namına konuştukları için hep le
hinde, aleyhinde konuştular. İki arkadaşımız da 
üzerinde konuştuğu için önergeyi oya koymaya 
niyet ettim. Eğer iki arkadaşımız, hakkında ko
nuşmasa idi ve önerge de gelmemiş olsaydı de
vam edecektik. 

Sayın Bakan konuşmanız ne kadar sürecek
tir. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Muğla) 
..— Kısa sürecektir, arkadaşlarımı yormıyaca-
ğım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Muğla) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, ev
velâ grupları adına ve şahısları adına konuşan 
arkadaşlarımın Tarım Bakanlığı meselelerine ve 
memleketin zirai politikasına ışık tutan, istika
met veren ve bize önümüzdeki sene çalışmala
rında geniş ölçüde yardımcı olan tenkidleri, te
mennileri ve türlü tarizleri için dahi teşkilât 
adına teşekkürlerimi alenen ve peşinen ifade 
etmek isterim. 

Huzurunuza getirilmiş olan Tarım Bakanlı
ğının genel ve katma bütçeli genel müdürlük ve 
dairelerinin 1064 bütçesi 779 615 41.2 lira tut
maktadır. Bunun 317 402 000 lirası, sari inşaat 
dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığı bütçesine ya
pılan transferle birlikte yatırım ve 462 21.3 4.12 
lirası da cari harcamalardır. Buna göre bakanlı
ğın .1964 bütçesinin % 40,7 sini yatırımlar ve 
59,3 de cari harcamalar teşkil etmektedir. 

Bakanlığın tarımla ilgili yatırımları biraz 
evvel bildirdiğim 317 402 000 liradan ibaret de
ğildir. Buna döner sermayeli teşekküllerimizin 
ve.Tarım Bakanlığının murakabesine tabi İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları da dâ
hil edilirse, tarım sektörü, eğitim ve imalât sa
nayii alanlarındaki Bakanlığın yatırım tutarı 
549 587 980 liraya baliğ olmaktadır. Meteorolo
ji ile ilgili yatırımlar da katılırsa bütün yatı
rımlar 561. 189 980 lirayı bulmaktadır. 1963 büt
çesinde genel ve katma bütçeli dairelerimizin 
yatırım tutarı 215 204 000 lira idi. Buna göre 
aynı dairelerin 1964 yatırım bütçesi bundan 
102 198 000 lira fazla bulunmaktadır. 

Döner sermayeli kuruluşlar ve iktisadi Dev
let Teşekkülleri de hesaba katılırsa 1963 te Ba
kanlığın larımla ilgili yatırımları tutarı 
-148 684 000 lira idi. Buna göre 1964 yatırımları 
tutarı, 1963 yatırımlarındım 112 505 380 lira faz
la bulunmaktadır. 

Şimdi 1963 yatırım bütçemizin, tümünün ana 
kollara bölümünü, bu kollardaki uygulama du
rumunu ve aynı kollarda 1964 bütçesiyle tasvi
binize sunulan yatırım miktarlarını ve iş üze
rinden uygulaması gereken hedeflerimizi arz 
edeceğim. 

Tarım yatırımlarımızın en mühimlerinden 
biri, sulama, sulama geliştirilmesi, drenaj, ku
rutma ve' toprak koruma alanmdakilerdir; Kü
çük su ve sulama konusunda Bakanlığımızın 
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1963 yatırımları tutarı 31 895 000 lira idi. Buna 
kargılık 11)63 programına alman 15 000 hektarlık 
küçüksu projesinden Bakanlığıma 5 800 hekta
rın gerçekleştirilmesi vazife olarak verilmişti. 
Bu yatırım alanı çiftçi emeği ve imkânlarından 
da faydalanılmak suretiyle 13 321 hektar ola
rak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca programa alı
nan .1.7 400 hektarlık sulama geliştirme alanın
dan 31 Aralık 1963 tarihine kadar 14 114 hek
tarı i amamlanmı§tır. 

1964 yılında ise 35 200 000 lira yatırım ya
pılmak suretiyle 21 800 hektar arazinin sulan
ması ve ayrıca 52 103 000 lira, karşılığında da 
33 500 hektarlık arazide sulama geliştirmesi 
gerçekleştirilecektir. 

Drenaj, kurutma ve toprak koruma için 
1963 bütçesinde 31 120 000 lira ayrılarak 8 800 
hektarın kurutulması ve 24 500 hektar arazide 
toprak koruma yapılması programlaştırılmıştır. 
Bu miktarlar kurutmada 6 600 hektar ve top
rak koruma alanında 26 323 hektar olarak ger
çekleştirilmiştir. 

1964 bütçesinde bu iki konu için 35 828 000 
lira ayrılmış olup bununla 6 600 hektar arazi
nin isi fi h ve kurutulması sağlanacaktır ve 21 000 
hektar arazide de toprak koruma çalışması ya
pılacaktır. 

Bu rakamlardan anlaşılacağı gibi, 1964 Top-
raksu yatırımları arasında küçük - su ve sula
ma geliştirilmesi projelerine daha çok _önem ve
rilmiş ve ağırlık bu iki konuda toplanmıştır. 

Bakanlığımızın 1963 hayvancılık yatırımları 
tutarı 28 000 000 lira idi. Bu yatırım karşılığı 
ile başlıca 392 baş damızlık hayvan ithali, 100 
aded taşıt mubayaası, 51 yerde veteriner sağ
lık merkezi, ve ayrıca İzmir, Kars, Mersin, Ha
tay hayvan taafi'uzhanelcri, sun'i tohumlama ve 
bakterioloji lâboratuvarları, inşası programa alın
mıştır. 

Bunlardan 31 Aralık 1963 durumuna göre 
19 aded sağlık merkezinin inşası tamamlanmış
tır. Diğerlerinin inşası devam etmektedir. Da
mızlık ithali ve-taşıt mubayaası aynen gerçek
leştirilmiştir. 

Bildiğiniz gibi memleketimiz hayvancılık ala
nında geniş bir üretim kapasitesine sahiptir. 
Sayı miktarı artırılmadan yüksek kaliteli ve 
bol miktarda hayvansal ürünlerini artırmak 
ve bu suretle milletçe beslenme sistemimizin 
düzeltilmesi, köylümüzün gelirinin ve hayat se-
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viyesinin yükseltilmesi ve hayvan ürünleri ih
racatının artırılması hayvancılık politikamızın 
esasını teşkil etmektedir. 

Arz ettiğim gayeler göz önünde tutularak 
1964- bütçesinde hayvancılık yatırımları 
44 348 000 liraya çıkartılarak İm alandaki ya
tırım geçen seneye göre % 58 oranında i'azl al ar
tırılmıştır. 

1964 hayvancılık yatırımlariyle hayvan ıs
lahı konusunda ele alınan .leırsey, Brown - 8wiss, 
Holstein, Hereford, Suni ve Tabiî Tohumlama 
Projelerine ve meriımslaştırmıa çalışmalarıma de
vam edilecektir. Programa alınımış olan yerlerde 
32 .milyon lira karşılığında Veteriner Sağlık 
•Merkezleri, Suni ve Tabiî Tohumlama Lâbora
tuvarları, Tahaffuzhane, Bakterioloji Lâboratu
varları ve Zootekni Müesseseleri inşa edilecek
tir. Taşıt ihtiyacım karşılamak için 5 milyon 
lira. ve. çeşitli aletler için 4,5 milyon lira sarf 
edilecektir. 

Ormancılık mevzuunda politikamız üç ana 
prensip altında 'toplanabilir : 

a) Orman'larımızı korumak ve ısüreMiliğini 
sağlamak, 

:b) Bozuk ormanları ıslah etmek, verimle
rini yükselt inek ve rasyonel bir şekilde işletilme-
leüni sağlamak, 

e) Yeni orman alanları tesis etmek, 
Bu prensipleri tatbikata koymak üzere or

mancılık yatırımları katıma ve döner «enmaye 
bir arada olmak üzere 1963 bütçesinde, imalât 
ve eğitimle ilgili olanlar hariç tutulduğunda, 
198 397 000 lira. idi. Bu yatırımlarla yaptığı
mız işlerin başlıcalarının program hedefleri ve 
gerçekleştirme mikıtaırlatrı şöyledir: 

Orman içi ve dışı ağaçlandırma hedef 
35 800 hektar, uygulama 37 712 hektar, yeni or
man yolları inşası hedef: 3 000 Km., uygulama 
4 124 Km., Onman yolları tamir ve bakımı, he
def : 18 277 Km. uygulama 17 939 Km., orman 
imarı ve temizleme programı hedef 8 000 hek
tar uygulama 31 396 hektar, havfla ıslahı prog
ram 5 8O0 hektar, uygulama 6 308 hektardır. 

Tetkik bıiyuiFmakta olduğunuz, 1964 bütçe
sinde, gene katına ve döner ısermaye ıbüıt çel erin
deki yattırım tutarı, eğitim ve imalât sanayii ha-
ricolmak üzere, 192 085 000 liradır. Bu yatırım 
miktarı ile 1964 yılında programa giren, bliraz 
evvel bildirdiğim, kal emler d eki iş hedefleri azal-
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mamış fakat artırılmıştır. Ağaçlama 35 510 
hektar, orman imar ve (temizleme 15 000 hektar, 
havza ıslahı 26 100 hektar, yeni orman yolu ya
pımı 4 553 Km. ve bakım ve tamire tabi tutu
lacak yol ise 22 811 Kim. dir. 

Ayrıca 1 600 000 hektarlık orman sahasının 
amenajman programı yapılacaktır. Ormancılığın 
imalât . kesimi yatıranları, 1963 bütçesinde 
16 533 OOO lira iken 1964 de 17 410 000 T İraya 
çıkarılmıştır. Bu 17 milyon 'liralık yatırım ile 
onman sanayii ile ilgili 7 yeni fabrika tesis edi
lecek ve 7 mevcut fabrikanın da geliştirilnıesi 
Kapanacaktır. 

Tarımsal eğitim, tarımsal kalkınmamızın 
'başlıca dayanaklarından biridir. Gerek Bakan
lığımızın yayım personelinin yetiştirilmesinde, 
gerekse çiftçilerimizin ve çocuklar m in eğitiımln-
de tarımda eğilimi yatırımları hususi bir önem 
taşımaktadır. 1963 programlımızda ziraat, or
mancılık ve meteoroloji kesimlerini içine almak 
üzere tanımda eğitim yatırımlarımızın tutarı 
8 881 000 lira, idi. Bu yaıtıriımlarıımızlıa Erzincan, 
Malatya Tarım okullarımızın ikmal inşaatları 
•bitirilmiş Adana, ve. Aydın'da yayım personeli 
ve çiftçi kurs binaları tamamlanmıştır. Trabzon, 
Mardin, Van Teknik okulları ile Trabzon Or
man Tekniker okullarının ve Ankara Meteorolo
ji Meslek okulunun inşaları devam etmektedir. 
Tarımda 1964 eğitim yatırımlarını, taşıdığı 
önem. dolayısiy'le yüzde yüze yakın artırarak, 
15 714 000 liraya çıkarmış, bulunuyoruz. I.»u eği
tim yatırımlarımızla Trabzon, Van Bölge Ziraat 
okulları, Ulaş ve Mardin Teknik Ziraat okulla
rı, Ankara Ev lEfconomıisi Okulu, Trabzon Or
man Tekniker Okulu ve Anlkara Meteoroloji 
Meslek okulları inşaatnıa devam edilecek' ve 
ayrıca Muş Bölge Ziraat Okulunun ve 'Samsun 
Hayvan Sağlık Okulunun unsallarına başlanacak 
ve mevcut bölge Ziraat okulları genişletilerek 
alabilecekleri öğrenci sayısı artırılacaktır. 

Tarımın makineleştirilnıeısl alanında ıMyük 
tipler yerine küçük ve onfca çaptaki tarım maki-
nalarmm aıtırılması ve bunların memleketimiz 
şartlarına uygun ibir şekilde yerli olarak montaj 
ve imali kabul ettiğimiz ibir prensiptir. 1963 yı
lında resmî ve Özel sektörün iştirakiyle 6 000 
traktörün monte edilmesi programlaştırılımıştı. 
Bu hedef 2 000 fazlasiyle 8 000 olarak gerçek
leştirilmiş ve çiftçiye intikal ettirilmiştir. Bun
dan 2 461 adedinin montajı Zirai Donatımı Ku-
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mımu tarafından yapılmış ve çiftçiye satılmış
tır. Ayrıca Bakanlığımıza ıbağlı teşekküllerin 
tanım ımakimaları ihtiyacını karşılamak üzere 
1963 te 17 354 000 liralık yatırım 1964 de 
24 024 000 liraya çıkarılmıştır. 

Tarla, bağ ve bahçe ürünlerimizin gerek ve
rimini artırmak gerek kalitesini yükseltmek için 
tohumluk, fidan ve fide yatırımlarına daha çok 
önem vermek zörunluğundayız. Bu maksatla 
1963 bütçesinde ayrılan 14 685 000 lira yerine 
1964 bütçesinde 32 335 000 lira yatırım yapma
yı teklif ediyoruz. Bu aırada selektör sayısının 
artırılması, selektör evleri inşası ve sıcak yas
tık fideliklerinin yayımı mühim yer almakta
dır. 

Yatırım konusunda son olarak, fakat mem
leketimizin hayatî meselelerinden »birisi olan, süt 
endüstrisine temas etmek isterim. Bildiğiniz gibi 
memleketimizde bir Süt Endüstrisi Kurumu ku
rulmuş ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Ge
çen sene bu kesimde öngörülen 7 122 000 liralık 
yatırımdan bu Kuruma aidolan 5 947 000 lira
sı, kuruluşu ancak son aylarda tamamlandığın
dan, gerçekleştirilememiş, aneak 1 175 000 lira
lık kısmı Atatürk Orman Çiftliği tarafından uy
gulanmıştır. 

1964 yatırım bütçemizde, bu kesimde 
14 135 000 liralık yatırım yapılması öngörül
müştür. Bununla Kars, İzmir ve İstanbul'da pas
törize süt, peynir ve tereyağı fabrikaları kuru
lacaktır. 

Buraya kadar olan mâruzâtımla Tarım Ba
kanlığının genel hatlariyle başlıca yatırımları
nın 1963 miktarlarını ve uygulamalarını ve 1964 
te yapacaklarımızı açıklamış bulunuyorum. 

Prodüktivitenin artırılması tedbirleri : 
Şimdi, memleketimiz ziraatinin geliştirilmesi 

ile ilgili olarak yatırım dışında almış olduğumuz 
diğer tedbirler hakkında kısaca malûmat arz et
mek isterim. 

Bilindiği üzere memleketimizde saha genişle
mesi suretiyle üretim artırılmasının sonuna yak
laşılmıştır. Bundan böyle birim alandan ve hay
van başına fazla ürün almak suretiyle üretimi 
artıracağız. Bu amacı sağlıyacak tedbirler ara
sında özellikle sertifikalı tohumluk üretimi ve 
dağıtımı, kimyevi gübre kullanılması, tarımsal 
mücadele, fidan ve damızlık dağıtımı, demonst-
rasyonlar gibi konulara kısaca temas etmek İs
terim. 

— 9Ö8 — 
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Sertifikalı tohumluk meselesi : 
1963 programında 100 000 ton sertifikalı ve 

kontrollü çeşitli tohumlukların yetiştirilmesi vo 
çiftçiye intikali ve bu miktarın 15 000 tonunun 
sözleşmeli tohumcu çiftçiler eliyle yetiştirilmesi 
ön görülmüştü. Uygulamada 100 000 ton yerine 
113 000 ton yetiştirilmiş ve 31 Aralık 1963 ta
rihine kadar bunun 90 000 tonu çiftçiye intikal 
ettirilmiştir. Gerisinin ilkbahar ekimleriyle çift
çiye intikal ettirileceği beklenmektedir. 

Sertifikalı tohumluktan programda ön görü
len İ5 000 ton yerine 27 000 ton tohumluk, 
çiftçiler vasıtasiyle yetiştirilmiştir. 

1964 hedefimiz 165 000 ton sertifikalı ve 
kontrollü tohumluğun yetiştirilmesi ve çiftçiye 
intikalidir. 

Gübreleme : 
1963 yılı programında fosforlu, azotlu ve po-

taslı olmak üzero kullanılacak kimyevi gübre 
miktarı 466 000 ton idi. Bundan uygulanan mik
tar 426 000 tondur. Uygulama oram % 91 üs
tündedir. 1964 te gübreleme hedefimi?: 665 000 
tondur. 

Tarımsal mücadele : 
Tarımsal üretimin artırılmasında büyük rolü 

olan bitki ve hayvan, hastalık, haşere ve zararlı-
lariyle mücadele konusunda; yurt çapında ve sal
gın bir şekilde yer alan hastalık ve zararlılarla 
savaşta, Devletin birinci derecede görevli olması, 
talî derecedeki hastalık ve zararlılar ile savag-
ta ise özel sektörün mücadele çalışmalarına ka
tılmasının sağlanması ilkesini kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

Bu cümleden olarak, 1963 yılında 5 532 hek
tar arazide tütün zararlılarına, 13 000 hektar 
arazide pamuk zararlılarına, 55 500 hektar ara
zide fındık zararlılarına, 125 000 hektar arazide 
hububat zararlılarına, 217 000 hektar arazide 
bağ zararlılarına ve 1 783 468 hektar arazide 
meyva ve sebze zararlılarına karşı mücadele ya
pılmıştır. 

Ayrıca, 359 000 hektar arazide fare mücade
lesi uygulanmış, 1 400 000 aded zeytin, 1 844 000 
narenciye, 542 000 antep fıstığı v& 26 614 000 
aded diğer meyva ağaçları ilâçlanmıştır. 

Hayvan hastalıklariyle mücadele alanında 
31 08a mihrakta 15 609 000 baş hayvan çeşitli 
hastalıklara karşı aşılanmış ve bu konuda kul-
1 anılmak üzere, enstitü ve lâboratuvarlarımızda 

25 . 2 . 1964 6 : 4 
24 milyon doz aşı, serum ve biyolojik madde is
tihsal edilmiştir. 

Fidan ve Damızlık dağıtımı : 
1963 yılında yerli ve Amerikan olmak Çizene 

2 3ll 000 köklü asma fidanı, 1 600 000 aded 
çeşitli meyva fidanı, halka bedeli karşılığı dağı
tılmıştır. Yetiştirilen 80 milyon meyvasız orman 
fidanından 20 milyonu halka satılmış 60 milyo
nu da orman ağaçlandırılmasında kullanılmıştır. 
Memleketimizde yetiştirilmesini teşvik ettiğimiz 
sebze tohumlarından 633 kilo halka intikal etti
rilmiştir. 

Ayrıca hara, inekhane, ve Devlet Üretme Çift
liklerinde yetiştirilen damızlık .hayvanlardan 
inek, boğa, koyun, tiftik keçisi, aygır ve merkep 
olmak üzere 9 684 baş halka satılmıştır. Bun
dan başka 448 540 damızlık civciv dağıtılmış
tır. 

Tabiî vo suni yoldan 1963 yılı içinde 292 792 
baş inek, kısrak ve koyun tohumlanmıştır. 

Demonstrasyonlar : 
Çiftçilerimize, gerek bitki gerekse hayvan ye

tiştirilmesi, modern teknik usullerin öğretilmesi 
konusunda, çeşitli demonstrasyonlardan olumlu 
sonuçlar almaktayız. Bu yöndeki çalışmalar da
ha ziyade çiftçi arazilerinde veya tesislerinde ya
pılarak onların da iştiraki sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda muhitlerindeki çiftçilere tertibedilen 
tarla ve gösteri günlerinde alınan sonuçlar gös
terilmekte vo uygulama hakkında bilgi veril
mektedir. 

1963 yılında bu maksatla yapılan demonstras-
yonları 7 grupta toplıyabiliriz : -

I - Hububat çeşit domonstrasyonîarı, 4 023 
yerde yapılmıştır, 

II - Bağ ve meyvalık kurma domonstrasyon
îarı, 553 yerde yapılmıştır, 

III - Budama, aşılama ve meyva bahçesi ba
kımı demonstrasyonları 376 yerde, 

IV - Çeşitli ürünler üzerinde gübre demonst-
rasyonu 1 890 yerde, 

V - Tavukçuluk; arıcılık, süt ineği ve buza
ğı bakımı, sığır ve koyun semirtme demonstras-
yonu 574 yerde, 

VI - Orman kesimi, bakımı, ağaçlandırma, 
43 yerde yapılmıştır. 

VII - Ayrıca hemen bütün illerimizde parça 
tutarı, 143 630 dekarı bulan yonca, korunga, fiğ, 
sudan otu, hayvan pancarı tesis demonstrasyon-
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M. Meclisi B : 62 
lan yapılmıştır. Bu yöndeki çalışmalarımıza 1964 
programında daha geniş yer verilecektir. 

Tarımsal bünyenin ıslahı : 
Memleketimizde ziraat arazisinin mülkiyet, 

tasarruf rejimleri ve işletme şe'killeri yıllar bo
yu bozulmuş ve her yıl artan nüfus tazyiki kar
şısında had bir safhaya girmiştir. Topraksız ve 
yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçi aile sayısı 
çoğalmıştır. İşletmeler, ufalanmış ve dağılmış
tır. öbür yanda ise verimli olarak işletilmiyen 
büyük mülk araziler muayyen ellerde toplanmış
tır. Bu söylediklerimizi 1952 de yapılan anket 
sonuçları açıkça göstermektedir. O zaman mev
cut 2 527 000 çiftçi ailesinden % 84 ünün işle
dikleri arazi 10 hektarın altında olup, bu Tür
kiye'nin kültür arazisinin ancak % 40 mı teşkil 
etmektedir. 

1950 ziraat sayımı göstermiştir ki, mevcut 
aile işletmelerinin ancak % 5 inin işlediği arazi 
tek parça halindedir. Diğerlerinin parça sayısı 
muhtelif uzaklıkta, 2 - 13 arasında değişmekte 
ve ortalama çiftçi ailesi başına 7 parça düşmek
tedir. 

Tarımsal arazi bünyesindeki bu düzensizlik 
giderilmedikçe memleketimiz tarımında reform 
çalışmaları daima başarısız kalacaktır. Bu sebep
ten tarım reformuna gidilmeden evvel toprak re
formunun yapılması hukukî, teknik, ekonomik ve 
sosyal bir zorunluktur. Toprak reformu, tarım 
reformunun temelini gövdesini teşkil edecektir. 
Aile ve milliyeti esas olan yeni Anayasamızın 
emrettiği istikamette hazırlanmakta olan toprak 
reformu tasarısı bu memleketin arazisi ile insa
nı arasındaki münasebetleri tanzim edecek ve 
iktisaden yaşıyaibilir aile işletmeleri kurulmasını 
sağlıyacak, topraklarımızdan en verimli bir şe
kilde faydalanmayı mümkün kılacaktır. 

Tarımsal kalkınmamızın sağlanmasında çift
çilerimizin teşkilâtlanması, kooperatifler kurma
ları, kaçınılmaz bir zorun!üktur. Aynı şekilde 
tarım hizmetlerine çiftçiye en verimli bir şekil
de götürmek için Bakanlığımız Teşkilâtının da 
yeniden ele alınıp günün ihtiyaçlarına göre or
ganize edilmesi ihtiyacı karşısındayız. Bu alanda 
yüksek heyetinize teşkilâtlanma ile ilgili olarak 
mühim 'gördüğüm beş konudaki çalışmalar hak
kında malûmat arz etmek isterim. 

Ziraalt Odaları ve Ziraat Odaları Birliği : 
1957 yılında 6964 sayılı Kanunla kurulma»' 

öngörülen ziraat odaları ve Ziraat Odaları Bir-
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liginin kuruluşu bir meslekî ve kamu teşekkülü 
olarak ancak yakın zamanda tamamlanabilmiş
tir. Bu müessese halen normal çalışmalarına baş
lamış ve kananda sayılan görevlerini yerine ge
tirmek ^çabası içindedir. Çiftçilerimizin meslekî 
bilgilerinin artırılmasında ve tarımsal kalkınma
mızın sağlanmasında bu kamu teşekkülünün ve
rimli hizmetlerde bulunacağına inanarak kuru
luşundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. • 

Kooperatifler : 
Çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması için bol 

ve kalitesi yüksek üretim elde edilmesinde ve 
ürünlerinin kıymetlendirilmesindc kooperatifler 
kurmak, konusu üzerinde ısrarla ve devamlı ola
rak çalışmamızı gerektirmektedir. Çiftçilerimizin 
teker teker ürettikleri ürünlerin kıymetlendiril
mesi, iç ve dış pazarlara sevkı kooperatifler, şir
ketler, birlikler kurulmadıkça kazançlı olamıya-
cak ve beklediğimiz gelişme sağlanamıyaeaktır. 
Mevcut mevzuat imkânları içinde Bakanlığımız 
Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak, koopera
tifçiliğin memleketimizde gelişmesini önliyen se
beplerin giderilmesi konusunda bir tetkik yap
maktadır. 

Ayrıca programa göre ön. görülmüş olan An
talya ve Mersin'de meyva ve sebzelerin, Kars ve 
Erzurum'da, da hayvan ürünlerinin üretim ve pa
zarlamaları. ile ilgili olarak yon i kooperatifler 
kurulması üzerinde çalışmalar devam etmekte
dir. 

Pazarlama : 
J-Talen memleketimizde genel olarak tarımsal 

ürünlerin pazarlama, meseleleri çok önem kazan
mış bulunmaktadır. 

Avrupa pazarlarında kalitesi yüksek standart 
mallara, özellikle taze meyva ve sebzelere ve 
hayvan ürünlerine her zaman talep bulunmak
tadır. Bu alanda çiftçinin eğitimi ve araştırma 
yapılması Bakanlığımın üzerinde çalıştığı başlı
ca iki. konudur. 

Bu maksatla AID Teşkilâtından sağlanan 
malî yardımla, yürürlüğe konulmuş olan meyva 
ve sebze ihracatı deneme projesi altında Avrupa 
pazarlarında tutunması şanslı görülen meyva ve 
sebzelerimizin deneme ihracatları yapılarak kar
şılaşılan zorlukların tanınması ve bunların halli 
cihetine gidilecektir. Bu suretle özel sektöre yar
dım edilecek ve yol açılacaktır. Bursa'dan yapı
lan şeftali ve Antalya'dan yapılmakta olan na-
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renciye ihracatında ÎGKEME Teşkilâtı ile iş bir
liği yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Tarım kredileri : 
Zirai kredi müessesesinin tarımsal işletmele

rin ihtiyaçlarına daha uygun ve verimli bir şe
kilde işletilmesi için AID Teşkilâtı ile Bakanlı
ğımız ve T. C. Ziraat Bankası arasında yapılan 
bir anlaşmaya göre kontrollü zirai kredi sistemi 
kurulmuş ve bu maksatla Denizli ve Erzincan 
illeri pilot bölge olarak seçilmiştir. Uygulamaya 
pek yakında geçilecektir. Bu sistem altında kre
dinin. zirai işletmelerin geliştirilmesi dışında baş
ka maksatla kullanılması önlenecek ve aynı za
manda yapılacak bir işletme plânı altında ve 
ödeme kabiliyetine göre çiftçilerin kredi ihtiyacı 
bütün olarak karşılanacaktır. 

Diğer taraftan sertifikalı tohumluk, kimyevi 
gübre, mücadele ilâçları ve aletleri ve suni hay
van yemlerinin aynı kredi programı altında çift
çiye aynen verilmesinden olumlu sonuçlar alın
maktadır. Bu sistemin daha da genişlet ibnesine 
çalışılmaktadır. 

Roorganizasyon : 
Teşkilâtlanma ile ilgili diğer mühim konu, 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtının, te
kerrürlere meydan vermeden mevcut eleman ve 
ekipmanlarla daha verimli çalışmasının sağlan
masıdır. Bu ihtiyaç Hükümetçe de lüzumlu gö
rülmüş ve gereken çalışmalara 18 . 9 . 1963 
gün ve 6/2223 sayılı Kararname esasları dâhi
linde başlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar 
(Tarım hizmetlerinin reorganizasyon projesi) 
altında "yürütülmektedir. Bu projeye göre evvelâ 
mevcut teşkilâtın halihazır durumu tesbit edile
cek ve tarımsal görevlerin ifasında karşılaşılan 
meseleler ve aksaklıklar ve eksiklikler meydana 
çıkarılacaktır. Bundan sonra Bakanlığın hangi 
esas vo prensiplere göre teşkilâtlanması ile ilgili 
teklif ve tavsiyeler tesbit edilecektir. Son olarak 
da tesbit ve kabul edilen prensip ve esaslara uyu
larak teşkilâtla ilgili kanun tasarıları hazırlana
caktır.' Bu çalışmalar hızla devam etmektedir. 
Pek yakında sonuçları alınacaktır. 

Simdi muhterem arkadaşlarım, 'bütçenin tü
mü üzerinde umumi politikamıızın yatırımla'': 
VG ca.'.ri harcamalar olarak ana 'hatlarını kısa
cı belirttikten sonra, (bir iki noktaya temas ede
rek, hepinizin ı'sraula üzerindo durduğu me-
ç-eleler'n-bizim açımızdan da aynı istikamette 
görüldüğünü ifade etmek isterim. 
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Memleketimizin tarım hizmetlerinin ifasın^ 

da, grupları, adınaı ve şahısları adına .söz alan 
'bütün değerli arkadaşlarımın meselelere vu
zuhla parmak basmış 'olmaları, Türkiye'de bir 
zirai kalkınmaya ihtiyaç 'bulunduğunun hemen 
hepimizin ittifakla üzerinde durduğu bir mese
le h dinde ortaya çıkarmaya vesile tenkil etmiştir. 

Dışta ve içte U/J un münakaşalar mevzuu ya
pı ku zirai kalkınmayı bir zirai reform çerçevesi 
içinde görmekteyiz. Bu arada, toprak reformu 
ile zirai reform arasındaki 'bağıntının ne oldu
ğu hakkında birtakım arkadaşLarımuzm değişik 
kanaatler halinde anlayışları mevcuttur. Sarih 
olarak ifade etmek isterim ki, Türkiye'de zirai 
kalkınmayı »ağlamanın yolu, teknik ziraat im
kânlarını yaratmak, tatbik etmek, yani herke
sin ifade ettiği mânada bir zirai reform yap
maktır. Aner.ik, zirai reform içinde bir temel 
unsur olan, yani birçok unsurlardan bir tanesi 
olan toprak reformu, Türkiye'nin şartları ve 
.gerçekleri karşısında vaızigeçiılmez bir unsur 
olarak tatbikatta yer alması iktizaı eden bir 
problemidir. Toprak reformunun ehemmiyeti bu 
noktada toplanır. Toprak reformu bavşlıbaışına 
'mücerret bir mesele olarak ele alınacak zirai 
reform yapılmıyacak veya zirai reformdan ayrı 
'bir niiüesiseao halinde yürütülecektir şeklindeki 
yanlış anlayışı peşinen düzeltmek isterim. (Bra
vo sesleri) 

Anayasamızın sair ili olarak ifade ettiği isti
kamette, mülkiyeti esas kalbul eden anlayış için
de, Anayasanın i eaibctt irdiği istikamette bu 
memlekette bir toprak reformunu, zirai refor
mun vazgeçilmez unsuru, temeli, tekniğin iea-
o."ıtı olan bir müessese olarak vaz'edilecektir. 
Kaldı ki, toprak reformu gibi memleketimizin 
Ibir ana prolblemi ve dâvası Meclisimizde, Sena
tomuzda ve efkârı umum iyede konuşularak, 
tartışılarak memleketin bütünü ile alâkadar ol
duğu bir mesele olarak mütalâa edildiği için ve 
memh.lket gerçeklerine uyacak istikamette ve 
tatibik imkanı olduğu yerde memlekete mal etme 
arzusu içinde bulunduğumuız için, henüz ta
sarıyı dahi hazırlamış ve Meclise -sevk etmiş de
ğiliz. Ziraat Vekâleti olarak; bir toprak ka
nunu, toprak reformunda bulunması ıcaıbeden 
ilkelerin, (teknik ve ilmî hüviyeti itibariyle) 
neler dlrması lâ;zımgeldiği hakkındaki çalışma
mız Hükümet görüşü haline gelip, de bir siyasi 
karar, (bir .siyasi görüş haline gelip de efkâr; 



umumiyeye, Parlâmentoya, dolayısiyle siyasi 
partilere ve bütün bu mevzu ile alâkalı her mu
hite intikaıl. ettirilip üzerinde rahatça konuşa-
II »ileceğimiz, müzakere edebileceğimiz, müna
kaşa edebileceğimiz 'bir mevzu olarak görülmek
tedir. Toprak reformunun ne tasarımı ve ne 
de 'buna ait düşünceler hiejbir zaman tarafımız
dan .gizlilik aıııiamında benimsenemez- Memle
kete mal. edilecek, cesaretle müdafaa edilecek, 
cesaretle karşıkarşıya fikir münakaşalı yapıla
cak bir mevzu olarak görülür. Yoksa, Hükü
met olarak gizli ,'bir çalışma neticesinde memle
kete toprak reformu tasarısı getirdik diye or
taya çıkacak bir anlayışa sahip değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, açık olarak, belli 
olmuştur ki, biçlbir- siyasi parti zirai reformu, 
zirai kalkınmayı ve bunun temel inde, gövdesin
de. yatan bir unsur olarak toprak reformunu 
kalbu'l etmez 'durumda değildir. Anayasanın 
emrettiği istikamette bir toprak reformu çalış
ması yapılacaktır. O halde, .'bu Meclisten, hepi
mizin birleşeceğini kuvvetle tahmin ettiğim bir 
istikamette ibir toprak reformu kanun tasarısı, 
memlekete faydalı olacak şekilde çıkacaktır. 
Toprak reformu kanun tasarısı hayatiyeti olan, 
canlı olanak doğacak olanı bir kanun. tasarısı 
olarak bu memleketin zirai kalkımm asına hiz
met edici unsur olarak yer alacaktır. Toprak 
reformu seneler itibariyle, tatbikatta; kaldığı 
müddetçe, muayyen bölgelerden haışlıyaıı, zirai 
reform 'bakımından memleketin 'bütününe doğru 
giden ibir çalışmalar manzumesi halinde olacaktır. 

Toprak reformuna bir an evvel başlamak, 
bir an evvel zirai reformu yapmanın yolu ve 
memleketin zirai kalkınmasının şartı ha
linde gözükmektedir. Bunu bütünü ile müna
kaşa edeceğiz, rahatlıkla münakaşa edeceğiz, 
haklı olduğu yerde Parlâmentonun kabul et
tiği şekilde millete mal edeceğiz. Ne gizli ta
rafı vardır, ne de birtakım endişeler taşıta
cak istikametlerin malıdır. Doğrudan doğruya 
Türkiyo'nin gerçeklerine uygun, Anayasanın 
kabul »ettiği-esaslar istikametinde hazırlanacak 
bir kanun tasarısı halinde olacaktır arkadaş
la r. Bilhassa burada vuzuh ile bir anlayışın sa
hibi olmamızı istirham ederim. 

Diğer taraftan, yine memleketimizin zirai 
kalknı masında arkadaşlarımızın ısrarla üzerin
de durduğu bir mesele, hakikaten 11 umum 
müdürlük halinde bulunan vekâletimizin reor-
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ganize ediilimesidir. ÛBu vekâlet, tarımsad hiz
metlerin ne olduğunun tesbiti ve hu hizmet
lerin nasıl görüleceğinin anlaşılmasiyle be
raber, reorganize edilerek, memleket tarım 
hizmetlerini hepimizin istediği ve üzerine par
mak bastığımız, köyde birleşen ve bütün hiz
metlerini, köyde birim sahada toprakta ve
rimi artıran; hayvanda birim sahada, bir tek 
hayvanda verimini artıran istikam-ette çalış
manın içerisine mutlak surette girecektir, an
layışımız bu istikamettedir. 

Memleketimizin bir numaralı problemi ha
lindeki ormancılık ve orman dâvası meselesi 
(ki, Anayasamızda da teminatını bulmuştur.) 
Bütün arkadaşlarımın hususiyle sayın A. P. 
sözcüsü arkadaşımın vuzuhla üzerinde dur
duğu ormancılık meseleleri lâyık olduğu ehem
miyet derecesinde ele alınacaktır. Memleke
tin vatan olmasında birinci derecede rol oynı-
yan ormahlarımızın korunması çarelerim ve 
hepinizin dikkatle tesbit ettiği gibi senede 
540 metreküp toprak zayiatının doğurduğu 
endişeler yanında, aynı zamanda orman için
de veya kenarında yaşıyan vatandaşın or
manla münasebetini, onun ıstırabını dindire
cek istikamette halletmek çaresini mutlaka. 
bulacağız arkadaşlarım. 

Bu memleket vatan olmak vasfını üzerin
deki tabiî kıymetleriyle kazandığı kadar, üze
rinde yaşıyan insanlaıiyıle kazanır. Vatandaş
lara huzur verici, vatandaşlarına refah «ağla
yıcı, vatandaşını ıstırap içinde bıraktırmı-
yacak bir rejimi tatbik etmekle beraber, va
tanı aynı ölçüde muhafaza eden, onu kıymet
lendiren. o rinan mefhumunu da Anayasadaki 
teminatı içinde aynı ölçüde, memleketin vaz
geçilmez unsuru olarak kıymetlendirmen/in yo
lunu bulacağız. Umumi ve millî bir dâva olan 
bu meselede, hususiyle ana muhalefet par
tisi sözcüsünün de tesbit ettiği gibi birleşmiş 
olmak ve aynı maksattaki her türlü davranışı 
haklı görücü çalışmalara girmek, bize ancak 
gurur verir. Orman sahasında, ziraat sahasın
da ve hayvancılık sahasında yapacağımız ca-
] ı şmalar, memleketin ger çeklerine, meral ek e-
tin isteklerine uygun istikamette olacaktır. 

Hayvancılık mevzuu, Türkiye zirai politi
kasında haklı olduğu yerini bulacaktır. 76 
milyon baş hayvanın getirdiği gelirin, Holân-
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da'nın dört milyon baş hayvanının getirdiği 
gelirden az olmasının ıstırabını duyan insan Lar 
olarak, memleket hayvancılığının inkişaf et
tirilmesi için her türlü tedbiri almış olacağız. 

Müşterek sualler halinde cevaplandıracağım 
bu hususlardan sonra, müsaade ederseniz, arka
daşlarının umumi konuşmalarında ve şahısları 
adına konuşma yapmış olan arkadaşlarımın ko
nuşmalarında, müesseseler itibariyle sormuş ol
dukları suallere yine müesseseler sırasiyle ce
vaplarımı arz edeyim. Ziraat Vekâleti bünye
sinde yer 'alan umum müdürlükler olarak bu 
umum müdürlüklerle alâkalı konuşmalar için
deki sualleri kıymetlendirmeye çalışayım. 

Zirai İşler Genel Müdürlüğü ile ilgili ola
rak M. . Sözcüsü Sayın Oğuzdemir Tüzün ar
kadaşımız konuşmaları içinde, sorduğu sualler 
içinde tohumluk tevziatına ait endişelerini gi
derici malûmatı arz ediyorum. 

Tohumluk tevziatı zamanında yapılmıştır. 
MüstahsTİa da kilo kilo tevzi edilmiştir. Bu 
miktar 62 500 tondur. 

Mibzer ithalâtı için 12 nci kotadan lisans 
verilmiştir. 

Arkadaşımız çiftçinin teşkilâtlanması konu
sunda bir şikâyette bulunmuştu. Ziraat Oda
ları bugün kurulmuş vaziyettedir. .Yüzde 75 
inin köylü olduğunu ve geniş bir ölçüde 
çiftçi olduğunu kabul ettiğimiz bir memle
kette, bu kütlenin teşkilâtlanması bizi ziyade
siyle memnun eden ve kalkınmamızda rol oy-
nıyacak bir hareket tarzıdır. Ziraat odalı hakiki 
yerini bulmuş, kuruluşlarını tamamlamış ve mak
sada uygun çalışmalara da geçmiş durumdadır. 

Ziraat eğitim ve öğretim mevzuunda sayın ar
kadaşımın gösterdiği hassasiyetin aynını göstermek
teyiz. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de zirai 
eğitimi iki başlı mütalâa etmek lâzımgelir. Birin
cisi direkt halkın eğitimidir. Çiftçilikle uğraşan, 
yani narenciye ile uğraşan, zeytincilikle, tütün 
veya pamukla uğraşan kütlenin direkt olarak bil
gili çiftçi haline getirilmesi işi; yani halk eğitimi 
halinde bir eğitim sistemi. Diğeri bu eğitimde 
kullanılacak teknik personelin yetiştirilmesi mese
lesidir. önümüzdeki devreler için elimizdeki im
kânlarla, hususiyetle çiftlikleri, haraları ve inek-
haneleri, mmtaka çiftçilerine zirai kültürü, zirai 
eğitimi veren müesseseler haline getirmenin gay
reti gösterilecektir. Bunların etüdünü yapmak
tayız. Diğer taraftan ziraat okulları açılmaktadır. 
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Teknik Zirat ve Teknik Bahçivaıılık okullarında' 
teknisyen kademesinde olmayıp, daha altındaki 
kademede, usta kademesinde ve köyüne dönüp de 
önder çiftçilik yapacak istikamette talebe yetişti
rilmekte, bölge ziraat okullarında teknisyen yetiş
tirilmekte, üniversitelerde, fakültelerinde, yüksek 
mühendis olarak ekonomik kariyere mensup ar
kadaşlar temin edilmektedir. 1963 yılında Malat-n, 
ya ve Erzincan'da Bölge Zirat Okulu ve Ankara'
da Ev Ekonomisi okulu açılmış, 1962 yılına na
zaran 450 fazla öğrenci alınmış halkın eğitimi
ne önem verilmiş ve çeşitli kurslara da aşağı - yu
karı yüzbine yakın çiftçi iştirak etmiştir. Teknik 
ziraat okulları mezunlarının daha iyi yetiştirilme
leri hususunda gerekli müfredat programı deği
şiklikleri yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, teknik ziraat bahçi
vaıılık okullarında yetişen arkadaşlarımızdan asıl 
maksat, köylerine dönmeleri, fiilen çiftçilikle uğ
raşmaları ve önder çiftçi olmaları idi. Tetkik ve 
tesbit ettik ki, bu mekteplerden mezun olanların 
büyük bir kısmı ya tahsildar veya polis olmuşlar
dır. Bunları köye göndermenin yolunu araştır
mak, bu mekteplere verilmesi gereken formasyo
nun ne olması icabettiğini tesbit etmek yolunda 
mütehassıs arkadaşlarımız büyük ölçüde çalışma
lar yapmışlardır. Ve bu okulların mezunlarına 
zirai kalkınmamızda teknik personel kademesi 
içinde bir yer bulmak ve o yeri kendilerinden is
tifade edecek şekilde kıymetlendirmek yolunu 
araştırıp bulacağız. 

Sayın Haydar Özalp arkadaşımın Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğü ile alâkalı suallerine geçi
yorum. Müşterek Pazar ihtiyaçlarına uygun nıey-
va ve sebze çeşitleri tesbit edilmiş. Bir kısım da
mızlık çeşitlerin ithali 1964 yılında programa 
alınmıştır. Üretim bu istikamette yapılacaktır. 

Sayın Sabit Avcı arkadaşımın suallerine ce
vap arz ediyorum. Erozyona sebebolan diskaro ve 
dikili pulluk ithali men olunmuştur. 

Ziraat okulları miktar itibariyle azdır. Mem
leketimizde beş bölge zirat. okulu, bir ev eko
nomisi okulu, yedi teknik ziraat ve bir aded 
makina okulu olmak üzere yekûn olarak 14 okul 
vardır 1964 yılında da 4 yeni tarım okulu açı
lacaktır. Hedefimiz her ilde bir tarım okulu aç
mak istikametinde inkişaf edecektir. 

Gübre, halihazırda, toprağın karekterine ve 
mahsul çeşidine göre verilmektedir. Gübre fiya
tı, fosforlu gübrelerde 43, azotlu gübrelerde 63 
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kuruştur. Konıpoze gübre ithalinde kooperatifle
re öncelik verilmiştir. 

Çay ziraati gelişmektedir. İ963 yılında 13 685 
dekar yeni plantasyon yapılmıştır. Çay ziraati-
îiin gelişmesini sağlamak maksadı ile Rize Çayci-
İık Enstitüsü eleman ve lâboratuvar bakımından 
takviye edilmiştir. 

Mera Kanunu kısa bir müddet sonra Bakan
lıklar arası tetkika sunulacaktır. Hazırlıklar bit
mek. üzeredir. 

«Ekmek dâvası nasıl halledilecektir?» demiş 
arkadaşımız. Hububat istihsalinin artırılması için 
gübre kullanılması teşvik edilmektedir. Kontrollü 
ve sertifikalı, üstün vasıflı tohum verilmektedir. 
Baklagiller hububat münavebesine sokulmaktadır. 
Yeni âlet ve makinalar sayesinde toprağın za ina
nında ve iyi olarak hazırlanması sağlanmaktadır. 

Sayın Kadircan Kaflı, «Çiftçimiz bilgisizdir, 
yoksa gayretlidir.» demişlerdi. Çiftçinin eğitimi 
için kurslar açılacaktır. Tarla günleri tertibedi-
lerek demonstratif hareketlerde bulunulacaktır. 
Bu demonstrasy onlar köylünün tarlasında, ona 
yakm yerde, onun göreceği yerde yapılacaktır. 
Bu açılacak kurslarla halk eğitimi, köylünün doğ
rudan doğruya eğitimi, aiclolduğu mevzu ile alâ
kalı olarak eğitimi sağlanacaktır. Faraza zeytinci 
ise, zeytinin bakımı, yetiştirilmesi, istihsali; naren-
eiyeci ise, narenciyenin bakımı, yetiştirilmesi, na
renciyede kullanılacak ilâçların hangileri ol
duğu. ilaçlamanın nasıl yapılabileceği gibi, kısa 
vadeli, kısa hcdcfli, bilgili usta adam yetiştirmek 
yolunda bir çiftçi eğitimine gitmek zorunluğunu 
kabul etmiş ve o istikamette çalışmalara başla-
mışızdır. 

Muhtrem arkadaşlarım, Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü ile alâkalı olarak «Mamason Barajı
nın sol sahil sulama kanalından bin dönüm arazi
nin sulanmasından ne fayda sağlanır?» tarzında 
Sayın Oğuzdemir Tüzün arakadaşınıızm bir suali 
olmuştur. 

Sol sahil 1963 yılında developman çalışmala
rına-müsait hale gelmiş ve 1964 programında bin 
değil, 10 bin dekar saha ele alınmıştır. 

Arkadaşımız Taşpmar, rüzgâr erozyonu sahası 
için ayrılmış olan tahsisatın başka sahalara ak
tarılmasının sebebini sordular. Etütler yapılmış-
projelemc safhasına geçildiği anda köylüler pro
jenin tatbik şekline itiraz ettikleri için çalışma
lar akim kalmıştır. Buna rağmen bir örnek çalış
ma olmak üzere ilk plânda rüzgâr erezyoımna mâ-
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ni olacak tedbirlere esas teşkil eden suyun temini 
gayesiyle onbir aded sondaj kuyusu projesi ha
zırlanarak, bunlardan 140 814 lira tutarında S kıt= 
yıı 1963 yılında ele aîinmiştir; Ancak iki defa ka
palı zarf usulü ile, iki defa da birer aylik pazar
lık müddetine bağlanmış, fakat, yiıie talip Çıkma
mış, bundan dolayı da bu projeden vazgeçilmek 
zarureti hâsıl olmuştur. Alınacak toprak muhafa
za tedbîrleri sonunda ağaçlandırmak suretiyle bil' 
kısım arazi ve tarla karakterini kaybedeceği Cr 
Jıetle, çiftçiler bu yönden de muhalefet ederek mu
tasavver çalışma vö yatırıma imkân bırakmamış
lardır. Projeler tekemmül etmediği için kati ke
şif malûm olmadığından, 1963 yılında bir milyon
luk tahsisat ayrılmıştır, ancak başka işlere nakli 
hususu varit değildir,, 

Arkadaşımızın ikinci sorusu; «Devlet Su İşle
rine e yapılan barajlardan lâyıkı veçhile istifade 
edilebilmesi için lüzumlu olan tersiyer kanalları
nın daha çabuk yapılabilmesi için ne düşünülü
yor?.» 

Muhterem arkadaşlarım ; Devlet Su İşleri baraj 
yapımından sonra primler ve sekonder kanallarla 
birlikte tersiyerleri de yapmaktadır. Topraksu ça
lışması, zirai sulama, üçüncü derece olan tersiyer
den sonra başlamaktadır. Bunların her iki idare 
arasında nüıştcrek olarak bir yapılış tarzına bağ
lanmış olması, zirai sulamayı Devlet Su İşlerinin 
çalışmalarına muvazi istikamette ve zamanında 
bitirmeyi bağlıyacaktır. Aslında .tersiyer normal 
olarak zirai sulamanın başladığı yerdir. Tersiyer
leri e birlikte zirai sulamalar başlar. Devlet Su İş
leri ile temasa geçtik. Tersiyer çalışmalarının, ka
nal inşaatının, Topraksu içersinde yer bulmasına 
gayret etmekteyiz. Netice aldığımız zaman o tak
dirle zirai sulamada daha büyük bir kolaylık sağ
lanmış duruma geleceğiz. Câri mevzuata göre bu
gün tersiverler DSİ tarafından vürütülmektedir. 

Sayın Kadircan Kaflı, arkadaşımız Karapınar 
erizyoıı sahası ve çalışmaları hakkında bilgi iste
diler. 

Karapınar'da erozyona mâruz 450 bin dekar 
arazi vardır. Bu saha üzerinde gerekli etütler ta
mamlanarak 5 Yıllık Plâna alınmıştır. Plân tat
biki ile ilgili olarak; 

1. 1963 yılında 80 bin dönüm arazide çalış
ma yapılmış, 1 milyon 9 bin 19 lira harcanmış
tır. Bu arada açılan 9 aded sondaj kuyusundan 
elde olunan su ile rüzgârın bu alandaki tahribatı 
örnek mahiyette bir çalışma ile durdurulmuştur. 
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2, 1064 yılında ise 70 bin dekar üzerinde ça

lışılacaktır. Bu maksatla I milyon 800 bin liralık 
bîr ödenek yarılmıştır. Bu yatırımlarla yağmur
lama, sulama sistemi kurularak bitki örtüsü ta
mamlanacak, neticede toprak stabilizasyonu temin 
edilerek rüzgâr erozyonu önlenmiş olacaktır. Plâ
na bağlı olarak toprak erozyonu ile mücadele 
Topraksıt (ienel Müdürlüğü Teşkilâtı tarafından 
plânlı olarak yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; veteriner işleriyle alâ
kalı olarak muhterem arkadaşlarımızın konuşma-, 
lan içerisinde soru halinde yer alan suallerine 
cevaplarımı arz edeceğim. 

Millet Partisi Sözcüsü arkadaşım Sayın Oğuz-
demir Tüzün'ün hayvan hastalıklariyle daha iyi 
bir şekilde mücadele yapılması, ahır hayvancılı
ğının ön plâna alınması, hayvan ıslahının birta
kım sert müeyyidelerle sağlanması, hayvan ihracı 
mevzuları hakkında sordukları suallerine cevap
larımı arz ediyorum. Hayvan hastalıklariyle çok 
yakından ilgilcnilmektedir. Bugün yurdumuzda 
her hangi bîr tehlikeli hayvan hastalığı salgını 
yoktur. Ahır hayvancılığını geliştirmek elbette 
ş;ıyanı tavsiyedir. Yalnız bu temenninin kısa bir 
zamanda gerçekleştirilmesi imkânsızdır. Program
lı bir çalışma devresine girmiş vaziyetteyiz. 904 
sayılı İslahı Hayvanat Kanunu üzerinde çalışıla
caktır. Hayvan, ihracatı üzerinde Ticaret Bakan
lığı ile müşterek mesailerimiz vardır. Henüz ne
tice vermemiştir. Hayvan sağlık memurlarının 
adedlerinin artırılması plânlanmış vaziyettedir. 
Bu yıl İstanbul Hayvan Sağlık Memurları Oku
luna 100 talebe daha alınmıştır, önümüzdeki yıl
larda Konya'da bir üçüncü okul daha açılacaktır. 
Samsun'da da bir okul inşa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; hayvan sağlığı ile 
mücadele, hayvancılığın kalkınmasında ve mem
leketin hayvancılık mevzuundaki beklediği ümit
lerde birinci plânda yer işgal eden bir meseledir. 
Bugün memleketimizde 67 vilâyetin 64 tanesi şap
lı olduğu halde, bir hayvan ihracatından bahset
mek hayal olmaktadır. 

Hayvan hastalıkları ile mücadele mevzuun
da teşkilâtımız gayet ciddî plânlı bir çalışma 
içine girmiş bulunmaktadır. Trakya mmtakası 
tampon bir bölge olup, hastalıktan azade kılın
mış bir bölge haline getirilecektir. Beynelmilel 
müesseselerle müşterek çalışmalarımız verimli 
bir haldedir. Hususiyle Ankara'da yapılmakta 
olan Şap Enstitüsünde bundan böyle elde edi-
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lecek aşılar büyük ölçüde tatbikat sahasına ko
nacaktır. Hayvan hastalıkları ile mücadele ih
raç için bir esastır. Ancak daha evvel hayvan
cılığı kalkındırmanın, hayvancılığı inkişaf ettir
menin esasını teşkil eder. Meseleye verdiğimiz 
ehemmiyet bu ölçüdedir. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Haydar Be
yin temas ettiği hu-iuslardan biri kanunların 
yenibaştan elden geçirilmesi mevzuudur. 

1928 tarihinde neşredilen 1234 sayılı Hay
vanların Sağlık Zabıtası Kanunu yenibaştan 
hazırlanmıştır. Bu kanun Millet Meclisi komis
yonlarında görüşülmektedir. Ayrıca mücadele
de çalışan veteriner hekimler için de İtibari 
Hizmet kanun tasarısı Millet Meclisine sevk edil
miştir. Sanıyorum ki, Hayvan Sağlık Zabıtası 
Kanunu Dâhiliye Encümeninden çıkmış, Ta
rım Encümenine gelmiş bir vaziyettedir. Mev
zuatın da, Ziraat Vekâletinde bir bütün olarak 
günün şartlarına uygulayıcı bir istikamette ge
tirilmesi yolunda çalışmalarımız vardır. 

Sayın arkadaşımın «Ne kadar kira ödenmek
tedir» şeklinde bir soruları vardır. 550 bin lira 
kira olarak verilmektedir Kaldı ki, Türkiye'de 
hizmet binalarının süratle Devlet elinde mev
cut binalara kaydırılması ve arada tutulan bi
nalar vasıtasiyle Devlete büyük .masraflara 
malolan bu kira bedellerinin ortadan kaldırıl
mayı yolunda ayrıca Hükümet, Devlet Plânla
ma eli ile bütün bakanlıklara, kamu hizmetleri 
için bina kiralamak veya kamu hizmetinde kul
lanılan hizmet binalarının icar mevzuları üze
rinde dahi bir esasa bağlamak üzere bir takım 
tedbirler almıştır. Elbette vekâlet bünyemiz 
içinde icar verilen yerler mevzuunu ehemmiyet
le kaale alacak ve onların Devlete ait binalara 
intikalini bir plân çerçevesi içinde sağlamıya 
gayret edeceğiz. 

Arkadaşımız, kaç kanun tasarısının, sevk edil
diği hakkında sual sormuştu. Veteriner Umum 
Müdürlüğü içerisinde Şap Enstitüsü Bakterio-
loji enstitüleri, Inekhaneler döner sermayesi ka
nunları çıkarılmış vaziyettedir. Bu arada Hay
van Zabıtası Kanunu da Meclistedir. Bir takım 
çalışmalar, Vekâlet bünyesi içinde de yapılmak
tadır. 

Efendim, Devlet Üretme Çiftlikleri mevzuun
da, sayın arkadaşlarımın konuşmaları içinde 
yer alan suallere geliyorum. 
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Sayın Millet Parti i sözcüsü «işletmeler za

rar ediyor, ziraatc faydalı olmuyor, tohumluk 
kâfi değil, daha fazla yetiştirilmesi lazımdır» 
buyurdular. Arkadaşlar, diğer arkadaşların da 
ifade ettiği gibi Devlet Üretme Çiftlikleri, be
nim tetkik edebildiğim ölçüde, senelerden beri 
blânçolarını kârlı kapatan müesseseler halinde
dir. Devlet Üretme Çiftlikleri hakkında muhte
rem arkadaşımın emin olmasını isterim ki, ça
lışmalar, elde bulunan bir sermayenin getirece
ği faiz ne olmak lâzımdır gibi, ekonomik bir 
işletmecilik düşüncesinden hareketle yapılacak 
vo memlekete üretim gibi, damızlık hayvan ye
tiştirmek gibi, örnek olacak çalışmalar yapmak 
gibi hizmetlerin yanında; bir iktisadi işletme 
hüviyeti içerisinde netice verici çalışmalar ha
line getirilecektir. Kaldı ki, Devlet İktisadi Te
şekküllerinin Reorganizasyon Kanunu ile bera
ber Devlet Üretme Çiftliklerinin hüviyetlerine 
de bir değişiklik verilmesi mutasavverdir. 

•Sabit Osman Avcı arkadaşımız, «Üretme 
çiftlikleri gayelerine ulaşamamıştır» derler. 
Üretme Çiftlikleri, hizmetleri ifa etmektedir lor. 
Gayesi hizmeti yerine getirebilmek durumudur. 
Üretme Çiftlikleri, farazü, sertifikalı tohumluk 
mevzuunda kendisine plân ahkâmınca verilen 
hizmeti 1963 yılında fazlasiyle yapmıştır. 
1964 to daha fazlasiyle yapacaktır. Çiftlikler, 
makina güçleri, personel kadroları ve şartları ; 
normal işletmecilik icaba tından olarak düzenlen- ! 
diği ölçü içerisinde kendilerine düşen hizmetleri 
yapacak bir anlayışın içerisindedirler. 

Sayın Kadircan Kaili 'arkadaşımız, Üretme 
Çiftliklerinin tüketim çiftliği halinde olduğunu 
söylediler. Üretme Çiftlikleri, tüketim çiftliği 
değildir. Hazineden yardım almadan kârla ça
lışır, Üretme Çiftliklerinde ben böyle bir çalış
mayı, bir tüketim çiftliği halinde işlemeyi cihet
teki bugünün zihniyetiyle ve anlayışımızla bağ-
da-ştıraaııam. Birtakım seneler, birtakım tortu
lar bırakmış olabilir. Ama ümidederim ve sa
yın arkadaşınım da emin olmasını bilhassa istir
ham ederim ki Devlet Üretme Çiftlikleri kuru
luş gayesine, elde bulunan bir sermayenin en iyi 
şartlarla, memlekete en yarayışlı oluş haliyle 
millete hizmette âzamisini verecek bir çalışma 
düzeni içinde çalışacaklardır. 

Sayın. Kadircan Kaflı arkadaşımızın diğer 
bir sorularına geçiyorum. Orta - Anadolu'da çift
çilerin meyva fidanı ihtiyacını Konaklar çiftli- ! 
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ği karşılar. ErmenekÜ bir arkadaşımızdan at
fen vuskulbulan bir hatayı söylediler. Mümkün
dür, olabilir. Ama elbette ki asıl dâva, Devlet 
Üretme Çiftliklerinin Türk vatandaşının ve 
Türk çiftçisinin önünde itimat edilir, itibar 
edilir; fidanı ile, tohumluğu ile, elindeki stan
dart ölçülerine göre ve istenilen istikamette 
mahsul • veren 'müesseseler halinde olması mu1-
lak mânada kabul ettiğimiz, istediğimiz bir hal 
tarzıdır. 'Bunun içerisinden bir fidanın, üç fi
danın yoz çıkması veya başka tür çıkması, bir 
personelin veya tarlada çalışan her hangi bir 
adamın 'hatası halinde tecelli eder. Amma bu, 
Üretme Çiftliğinin bütünü ile bu ölçüde çalı
şan müessese olduğunun kabulü olmamak iktiza 
eder. Sayın arkadaşımın da bu anlayış içerisin
de1 olduğunu tahinin ederim. 

Sayın Ahmet Üstün arkadaşımızın temas 
ettiği Devlet Üretme Çiftliklerinin şirketlere 
iştirakten vazgeçmesi mevzuu üzerinde biz d!c 
du um aktayız. Geçmiş seneler içerisinde, Devlet 
Üretme Çiftliklerine, kuruluş maksatlarının dı
şında birtakım yatırımlar yapmaya zorlayıcı 
davranışlar olmuş ve bir miktar parası muay
yen yerlere yatırılmıştır. Üretme Çiftliklerinin 
kendine aidolaıı bu paralarını, bu teşekküller
den kendi bünyesine 'almanın çarelerini araş
tırmaktayız. Sayın arkadaşımızın temennileri 
de kısa zamanda böylece yerine getirilecektir. 

Muhterem, arkadaşlarım; pek fazla bir 
şey kalmadı, ormancılık mevzuunda, sayın 
arkadaşlarımın sözlerine aynen iştirak edi
yorum. Ve aşağı - yukarı onların dediği çalış
ma. istika'metinde bir görüşün .sahibiyiz. Sayın 
Sadi Biııay ve Oğuzdeımir Tüzün arkadaşlarım 
bir şey sormuşlar. «20 Tahdit Komisyonunun 
16 adedi çalıştırılamamaktadır.» diyorlar. Muh
terem arkadaşlarını; 20 tahdit komisyonunun 
başkanları 1963 yılında tâyin olunmuş, komis
yonlara lüzumlu malzemeler ikmâl edilerek ça
lışır 'bir duruma getirilmiş ise de komisyonların 
faaliyete geçebilmeleri için lüzumlu hukukçu 
üyeler, tatminkâr ücret verilemediğinden tâyin 
edilememişler dolayısiyle komisyonlar teşkil 
edilememiştir. Hukukçu üyelerin tâyini imkân
larını sağlayacak bir kanun tasarısı halen Mec
lis gündeminde, bulunmaktadır, ve tahdit komis
yonlarını süratle teşekkül ettirip, araziye sürüp, 
/hususiyle ihtilaflı bölgelere göndermenin çaresini 
Ibulaca ğız muhterem arkadaşlarım. 
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«1963 yılında açılması derpiş edilen 6 fidan

lıktan hiç biıi açılmamıştır.» diye soruyor ar
kadaşını. 

1963 programına alınan açılacak 6 fidanlık
tan 4 adedi, Bolu Bayburt (Traibzon), Bursa 
ve Antalya başmüdürlüklerinee realize edilmiş, 
olup kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 
Arazinin pahalı olması dolayısiyle Adapazarı ve 
Giresun fidanlıkları realize edilememiştir. 

Arkadaşımız «Fen Heyeti saltanatı mevcut
tur» diyor. Bundan ne kastedildiği pek anlaşıla
mamıştır. Onman idaresinde, ormancılık mev
zuunda selâhiyetli makam olarak çalışan, mev
zuat" hazırlayan ormancılık prensip kararların
da hizmetleri gören bir fen heyeti vardır. Bu 
fen heyetinde çalışan arkadaşlar, bu meslek 
içerisinde ömür tüketen, bu meslekte muayyen 
bir istikâmette bir seviye sahibi olmuş arka
daşlarımızdır. Bunların teşekkül ettirdiği bu 
kurul, ormancılık çalışmalarında büyük ehem* 
miyetf ıhaizdir. Kaldı ki, icrada rolü olan bir 
teşekkül değildir. Umum Müdürlük içinde bir 
istişari organ halindedir. Bu teşekkülün bir sal
tanatı olacağını zannetmiyorum. 

Sayın Ş/adi Biııay, yalkıt. yüzünden muazzam 
bir orman talhrifbatı vardır, yılda 12 milyon 
tıon odun gizli olarak yani kaçak olarak kulla 
mlmalktadır ve bu gidişle 40 sene zarfında or
man kalmıyacaıktır, odun yerine bir ikaıme mad
desi bulmak lâzımdır, diyorlar. Doğrudur. 
Türkiye'nin bir numaralı problemidir. Türki
ye'de "orman mailısıılü yakıt olarak kullanılırsa,, 
Türkiye'de tezek yakıt olarak kullanılırsa Tür
kiye'nin toprağının mulhafaizası ile beraber o top
rağın bakımı imkânları bir ölçüde değil, büyük 
ölçüde taıhrip görecektir. Yakıt mevzuunda, ye
ni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
geniş çalışmalara girmiştir. Orman Umum Mü
dürlüğü de buıgüne kadarki çalışmalarını götür 
müş, bir komisyon halinde çalışmaktadırlar. 
Artık pek ipttidad1 olan hasebin yakacak olarak 
kullanmak meselesini, Türkiye'de de halletme
ye doğru giden 'bir istikamet mutlaka tâyin 
edilmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşını, ormancılık mevzuunu 'bü
yük bir vukuf ve vuzuh ile huzurunuza getir
miştir. . Muhalefet sözcüsü olacak, ormancılık 
mevzuundaki temennilerinden dolayı vekâlet 
adma kendilerine teşekkür ederim. Zannedi-
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yorum kü, suallerinin cevabı, umumi ormancı
lık anlayışı içinde yerini bulmuştur. 

Zirai mücadele mevzuunda, arkadaşlarımın 
tevcih etmiş oldukları suallere geçiyorum. 

Sayın Oğuzdemir Tüzün Ziraî Mücadele 
Genel Müdürlüğünün hizmetleri takdire şa
yandır. Yalnız bütçe gayrikâfidir. Mücade
leyi köylere kadar götürmek icabeder.» di
yorlar. 

Zirai mücadele hizmetlerinin genişletilmesi 
için 'her yıl artan bir gayretle çalışıl'mıaıktadır. 

Zirai mücadeleyi lâyık olduğu ehemmiyet 
içinde alınmış ve tekniğin icalbatı her türlü çalış
ma,'bu müessesede, yapılmaktadır. Müessese .hak
kındaki düşüncelerinden dolayı, kendisine ay
rıca teşekkür ederiz. 

Sayın Haydar özıalp arkadaşıımın «mevcut 
mevzuat mücadele hizmetlerinin görülmesine 
kâfi değildir. Bu balkımdan teşkilâta yetki 
verecek müeyyidelerin çıkması lâzımdır. İlâç
ların imâli, ithali ve satışı kontrolsüzdür. Zi
rai mücadele eczanelerinin, kurulması lâzım
dır. Gelişi güzel ilâç satılması mahzur! udu r.:> 
giibi mütalâları üzerine şu malûmatı ar/ et
mek isterim. 

Çiftçilerin binbir emek sarfiyle idrak ettiği 
-mahsulün korunması için Bölge Mücadele ens
titüleri en önemli zararlı ve hastalıklar üzerin
de devamlı araştırmalar yapmakta Ve bulunan 
mücadele metotları çiftçiye intikal, ettirilmek
tedir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânının ilkelerine uy
gun olarak mücadele teşkilâtı devamlı surette 
mahsulleri korumak konusunda çiftçiye önder
lik etmektedir. 

Çiftçilerimizin ihtiyacı bulunan ilâç ve alet
ler her yıl mevsiminden önce tesbit edilmekte, 
imalci ve ithale! firmalara duyurularak bunla
rın zamanında ihtiyaç mahallerinde bulundu
rulmasına >gayret gösterilmektedir. 

(Bölge ve vilâyetler teşkilâtı ile çiftçilere en 
uygun ilaçlama metotları ulaştırılmaya çalışıl
makta ve teşkilâtın genişletilmesine önem veril
mektedir. 

6%8 sayılı Kanunun ^verdiği yetkilere göre 
ilâçların imal, ithal ve satışı kontrol edilmek
tedir. Ayrıca ilâç satışlarının yeni esaslara ĝ ö-
re yapılması için gerekli çalışmalara başlan
mıştır. 
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Paratlhi'onlıı İlâçların satışı, Sağlık ve Sosyal r 

Yardım Balkanlığı ile nıiiştereıken tesbit olunan 
esaslara göre yapılmaktadır. 

Alet teminini kolaylaştırmak için kredi im
kânları bu yıl daha, da genişletilmiştir. llâ'ç için 
Ziraat (Bankasının imkânları mümkün olan nis-
bette zorlanmaktadır. 

Teşkilâtın yetkilendiriimesi konuşumda Ta
rım Bakanlığının reorıganizasyonu ile birlikte 
yeni esas ve tekliflerle huzurunuza gelinecek
tir. 

Zirai mücadele faaliyetleri her yıl tesbit 
edilen bir proıgrama göre yürütülmektedir. 

Zirai mücadelede özel sektörü mümkün olan 
nisbette mücadele içine sokabildiğimiz zaman, 
Devletin ıhie'bir zaman bütünü ile altından kal-
kaimıyacaftı 'bir meselede, karma ekonominin 
icâbettirdiği istikamette bir gelişmeyi sağlamış 
olacakız. Buigün zirai mücadele salıasında faali
yette bulunan ilaçlama, ilâç .şirketleri gibi bir--
takım şirketlere yeni yeni çalışma, imkânları ya
ratmada yol göstermek Vekâletimizin vazifesi 
halinde olacaktır. 

(Sayın Sabit Osman Aıvcı arkadaşımız da 
«Piyasada tesirsiz ilâç satılmakta ve bu da eko
nomimizi zarara sokmalktadır. Devlet özel fir
maları teşvik etmeli 've çiftçiyi borçlandırma 
yolu ile Devlet zirai mücadele yapmalıdır» de
mektedir. 

Çiftçilerin uygun ilâç kullanması için kon-
troliar yapılmaktadır. Nitekim Çukurova'da bu 
yaz yapılan kontrol sonucunda spesifikasyonu
na uygun görülmiyen iki ilâcın ruhsatları ip
tal ve satışları menedilmistir. Yapılan teşvikler 
neticesinde halen 30 u mütecaviz özel firma be
deli mukabilinde zirai mücadele faaliyetinde 
bulunmaktadır. Bunların sayılarının artmasına 
önemle çalışılmakta ve .mücadele yapma gücü
ne salhlbolmıyan çiftçilerin bu baptaki ihtiyaç
ları bu suretle karşılanmaya çalışıImaiktadir. 

Muhterem arkadaşlarım,' arkadaşlarımızın 
zirai donatım mevzuunda birkaç suali kaldı, 
'Müsaade ederseniz onları da cevaplandırmaya ' 
çalışayım. 

Oğuzdemir Tüzün arkadaşımız, «Zirai Do
natım Kurumu gayesinden uzaiklaşmıştır. îmal 
ettiği mibzerlerin parçası bulunmamaktadır» 
demektedir. 

Zirai Donatım Kurumu, malî is;üci\ nisbetin-
de, •gayesi 4$Mlj?p4e <?8İışmalstacin\ Kurum mib

zer imal etmemektedir. Kurumun elinde, imal 
ve itihal ettiği makinalar için yeter miktarda ye
dek parça mevcuttur. Kurum vasıtasiylc çift
çiye intikal ettirilen traktörler, piyasanın en 
ucuzu olanlarıdır. 

(iktisadi Devlet Teşekküllerine ait reongani-
zasyon kanunu çıktıktan sonra, Kurumun te
şekkül. kanunu bugünün ihtiyaçları nazarı dik
kate alınarak, yeniden elden geçirilecektir. 

'Muhterem arkadaşlarım, bilhassa, •çiftçile
rin. te'şkilâtlandırılmasiyle meydana çıkan Zi
raat Odası ve Oil'tci Birlikleri vasıta siyi e; zi-
raatte kullanılan aletlerin her mıntakada kul
lanılma 'kabiliyetleri vasıflan ve fiyatları ve 
kullanış imkânları Zirai Donatım ve Bakanlığı
mıza intikal ettiği zaman, kullanılan ve yaptı
rılmaya çalışılan alet ve makinalarnı memleke
tin şartlar m a. uygun istikamette 'geliştirilmesi-
işi kolaylaşmış olacaktır. Ziraat Odaları vası-
ta.siyle bu müşterek işi, büyük ölçüde yapaca- ' 
ğımızı ümidetmekteyim. 

'Sa.vın Sabit Osman Avcı arkadaşımız, «Trak-' 
türden, alınan yüzde .'!5 kâr nisbeti azaltılmalı
dır. Zirai Donatım Kurumu traktörü da'ha az 
İcarla, satmalıdır. Traktör imal ve montajı işine 
müstahsilin da. iştiraki sağlanmalıdır» diyorlar. 

Zirai Donatım Kurumunca satılan traktör
ler, •diiler firmaların sattıkları aynı takattaki; 
traktörlere nisbelle ucuzdur. Kurum traktör sa
tışların] yüzde 20 kâr ile ifa, etmektedir. Trak
tör imal ve montajı işine müstahsilin iştiraki 
konusu tetkike değer, .bu iştiraki sağlamak (gü
zel bir 'harekettir. Ö.zel sektörü bu istikamete 
çekecek her türlü çalışma bizim kabul ettiğimiz 
bii' ekonomik görüş halindedir. 

'Sayın Jva.dir.oan Katlı «Donatım Kurumu
nun sattığı traktör ucuz ve çiftçinin beğendiği 
tralktör olduğu İnilde, ihtiyaçlar bu 'traktörler
le karşılanamamaktadır. Çünkü Donatıma 50ü 
traktör için tahsis verilmiş, halbuki diğer fir
malara 2 000 traktörlük tahsis verilmiştir. Ya
pılan tahsisin yalnız Ticaret Bakanlığına yapıl
mayıp, Tarım, Bakanlığı da bu işlere.saihibolma-
lıdır» demektedir. 

'Donatım Kurumuna verilen tahsisle 1 500 
traktörün imal ve montajı yapılacaktır. Yalnız 
bunlardan bin <adedi 312 beygir gücündeki Ford-
«on traktörü, 500 adedi o<2 beygir gücündeki 
Pordson traktörüdür. Tarım, traktörleri montaj 
sanayii kararname tasarı^ ^a-gii'la-nraıştiT. TÛ- . 
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»arının 'kararname haline gelmesiyle tahsislerin 
daha da isabetli hale, gelmesi sağlanmış olacak
tır. 

Hasan Tahsin Uzun arkadaşımız «Zirai Dona
tım Kurumu iyi hizmetlerin çiftçiye daha ko
laylıkla intikalini sağlamak için öz teşkilâtını' 
artırmalıdır» derler. 

.•Kurumun öz teşkilâtı 196:1 yılında 14 böl-
<ge, 4 ışühe müdürlüğü ve 09 ajansı ihtiva eder
ken 1964 te bölge ve ajans sayısında yüzde 50 
artma yapılarafk bölge adedi 21 e ve ajans ade
di de 104 e •çıkarılmıştır. 

Arkadaşlarım, (gecenin bu geç saatine kadar 
sizleri yordum. Böylelikle arkadaşlarımızın so
rularına cevap vermeye çalıştım. Bunların di-' 

•şında sayın arkadaşlarımızın .soTimalk istedikleri 
boruları varsa onlara da cevap vermeye gayret 
edeceğim. 

IBA.ŞKA'N •— Muhterem arkadaşlar, işaret 
ettiniz, ben yazdım, önce yazılanları okuya
yım. Daha yazılmak istiyen arkadaşlar varsa • 
•onları da yazalım. 

iSaym Geçioğlu, (Sayın Küçüker, Sayın Diler, 
Sayın Kılıçoğlu, Sayın Zeytinoğlu, Sayın Kılıç, 
Sayın Osman Şahin, Sayın Balım, Sayın Nizam -
oğlu, Sayın A'kan, Sayın Evliya. 

(Buyurun Sayın Geçioğlu. 
(MEHMET GEOİOĞLU (Adana) — ,Bu sene 

Adana'da pamuk müstahsili zirai mücadeleden 
memnun değildir. Taknik Ziraat Müdürlüğü
nün tavsiye ettiği ilâçlar, haşereye müessir ol
madığı için çiftçi büyük zarara uğramıştır. 

İkincisi; intihap dairem olan Adana'da :5 ta
ne akarsu vardır. Fakat halkı bundan istifade 
edemiyor. Vekil Beye bu hususta bir yazı veri
yorum, bu hususu tetkik ederlerse kendisine 
minnettar kalırını ve halk da istifade etmiş 
olur. 

Orman mevzuuna gelince : Orman içi boyle
rinin her yönden mahrumiyeti malûm. Bunların 
kalkınması hususunda bugüne kadar bir tedbir 
alınmış mıdır? Bunu rica ediyorum. 

Şu Orman Kanunu şu da Hükümet prog
ramı; Hükümet prgrammda, «orman içi köylüle
rinin kalkındırılması temin edilecektir» deniyor. 
Orman Kanununun 13 ncü maddesinde, ki 1958 
de kabul edilmiş bir kanundur, «Her sene Devlet 
Bütçesinden asgari 50 milyon liradan aşağı olma
mak üzere orman içi köylerinin kalkındırılması 
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için Ziraat Bankasına para tevdi edilir,» diyor. 
Her sene konuşulur, inşaallah maaşallah...Fakat 
bakıyoruz bütçeye buna ait karşılık yok. Buna 
dair izah rica ediyorum. Bu, orman içideki köy
lerde bu memleketin çocuklarıdır. Bunlarında az 
veya çok hak ve hukuklarına riayet etmek lazım
dır. Vekil beyden bilhassa rica ediyorum, bu me
sele ele alınmalı, orman içi köylüsünün hak ve 
hukuku verilmelidir. 

TARIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Aynı temennilere bütün kalbimle iştirak 
(diyorum. Her türlü tedbiri alacağız Sayın Ge
çioğlu. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ben de sizlerden bir 
ricada bulunacağım. Vakit gecikmiş olduğu için 
sualler lütfen, kısa kısa sorulsun. Bakanımızın 
da kısa kısa cevaplar vermesini istirham ediyo
rum. 

Sayın Küçüker...Yoklar. Sayın Diler. 
NİHAT DÎUER (ERZURUM) — Devlet li

retine Çiftliklerinin faalityetlerini tetkik eden 
bir Fransız uzmanı bu şekilde faaliyet göster-
mektense Ziraat Fakültesi mezunlarına, bilgili 
ehil kimselere küçük çapta işletmeler halinde ver
mek suretiyle işletilmesinin daha uygun olacağını 
beyan etmiştir. Bu hususta sayın Bakan'm dü
şüncesi nedir? 

TARIM BAKANİ TURHAN ŞAHİN (De
vamla) — Devlet Üretme Ciltlikleri Türkiye'nin 
rdrai kalkınmasında lüzumlu olan tohumluğu ye
tiştirmek, damızlık hayvan yetiştirmek, ziraat 
tekniğini muhitine ve civarına, Türkiye'ye uygu
lamada örneklik yapmak gibi memleketin bütünü 
ile alkali bir dava için teşekkül ettirilmiş. Ziraat 
Fakültesinden mezun olan mühendis arkadaşla
rımıza arazi vermek ve kıymetlendirmek mese
lesi ayrı bir mevzu, bu maksatların kamu sektörü 
olarak ele alınıp, işletilmesi ayrı bir mevzudur. 
Üretme çiftliklerinin rantabl çalışması yok ise 
veya olmadı ise, ki bugüne kadarki çalışması 
kârlı olmuştur; ama sermaye ile kâr münasebetini 
tanzim edici bu maksatlarının yanında lüzumlu 
rantabliteyi elde edici her türlü teknik imkân ve 
şartlar sağlamak suretiyle, neticede, üretme çift
likleri bir arkadaşımıza muayyen ölçüde arazi ve
rilmekten öteye gayet iyi bir şekilde kıymetlendi-
rilebileeek bir çalışma yeridir. Sayın Diler. 

MEHMET GEOİOĞLU (Adana) — Orman 
mmtakasında köylüye mesken yapacak malzeme 
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verilmiyor. Bu köylülere betonarme ev yapılmı
yor. 

T ARIM BAKANİ TUK AN ŞAHİN (Devam
la) —- Sayni Gcçioğlu, memlekette mesken politi
kasını, yapı malzemesi esasına dayatan bir zihni 
yetin insanıyım. Malzeme kerpiçse kerpiçten; ki
reç, taş, kum, kereste ise bundan, o memlekette 
yaşı yalı insanlara Örnek olucu, asgari bir bayat 
standardını sağlayıcı bir ev örneğini vermeyi ve 
bunu teşkilâtımızda yapmayı gaye edindiğimi bil
menizi bilhassa rica ederim. 

NİHAT DİLKR (Erzurum) — Toprak refor
muna gidilebilmesi için esaslı bir şekilde envante
rin olması, kadastro kayıtlarının bilinmesi, toprak 
bütünlüğünün, toprağın kadastro kapasitesinin 
tesbit edilmesi lâzımdır. 

TARIM BAKANI TUK 11 AN ŞA1IÎN (De
vamla) — Bunlar yapılacak Sayın Diler, ondan 
sonra toprak reformuna gidilecek. Toprak refor
mu çalışmaları, bütün bu söylediğimiz istikamet
te, kadastral ölçülerin yapılması, toprak ki Asili-
kanyonunun temin ve tesbit i gibi çalışmalarla bir 
arada ve kemanenle yürütülecek bir mesele ola
rak mütalâa edilmektedir. 

NİHAT DİLET?, (Erzurum) - - Bir hususu 
dalın rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bazı arkadaş

larım Topraksunun hakikaten isabetli çalışmadı
ğını beyan ettiler. Bendeniz bizzat gittim, Erzu
rum O ncu Bölgenin faaliyetlerini yakından gör
düm. Çalışmaları takdire şayandır. Biliyorsu
nuz ki, pek yakında Erzurum - Hasankale'de bir 
sel felâketi olmuştur. Buranın da taraslanması 
lâzımdır. Bakanlık bu mevzuda ne düşünmekte
dir?. 

TABIM BAKANI TURHAN ŞAHİN (De
vamla) — Arkadaşlarım, not aldılar, tetkik etti
rilecektir. 

BAŞKAN — Tetkik ettirecekler elendim. 
Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

—- Sayın Vekil toprak reformundan ne anladık
larını izah buyurmuşlardır. Anayasanın 37 nci 
maddesi toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmeyi, topraksız veya yeteri kadar 
toprağı bulunmıyaıılara toprak temin etmeyi 
sağlamak amacını güdüyor. Prensip budur. 
Plânlama, kişiler arasında toprak mülkiyeti den

gesini sağlamayı, toprağın verimini artırmak 
olarak anlıyor. Sayın Bakan bir gazeteye ver
diği beyanatta (manşet yapılmış) aynen şöyle 
buyuruyorlar: «Toprağı olandan toprak almak 
değil, topraksıza toprak temin etmek» Acaba ki
şiler arasındaki toprak mülkiyeti dengesizliğini 
ne şekilde anlıyorlar ki birisinden toprak alma
dan, ötekine toprağı nereden bulup verecekler? 
Sualimin birincisi bu. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Bunun cevabını vereyim sonra diğerlerini 
sorarsınız. Birbirleriyle irtibatlı mı? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
-•— Hayır efendim. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Şimdi geniş mânada «toprak almak değil, 
gaye toprak vermektir» beyanatmdaki mâna 
Anayasanın maddesinde mündemiçtir. Toprak
sızı topraklandırmak, az toprağı olanı yeter -top
raklı hale getirmek, gelirlerini artırmak, imkân
larını arl ırmak anlamında. Elbetteki Devlet re
zervi olarak, ıslahı kabil arazi olarak elde bulu
nan araziden sonra özel sektör elinde bulunan 
topraktan kamulaştırma, toprak alma mânasın -
dadır. Ama bu, şahısların elindeki arazinin bü
tünüyle alınıp başka kimselere verilmesi değil
dir. Mülkiyet anlayışı itibariyle, mülkiyetini 
sıfıra irca edip de bir adamın arazisini başka
larına dağıtmak değildir. Anlayış tarzı budur. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Kaça indirilecektir? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Bunun kaça indirileceği mevzuu ayrı bir 
mevzudur. Bir siyasi karar halinde kurulduktan 
sonra, hepimizin huzuruna gelecek ve münaka
şasını yapacağız. Yani, kanun haline gelmeden. 
tasarı halinde iken konuşacağız. 

BAŞKAN İkinci sorunuzu buyurunuz Sa
yın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— 1963 yılı icra programında Tarım Bakanlığı
nın transfer yatırımlarındaki gerçekleşme oranı 
yüzde 17 d ir. Bu oranın düşük olmasının sebep
leri nelerdir? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Yüzde kaç. dediniz? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Yüzde 17. 
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TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De

vamla) — Tetkik edeyim, Sayın Kılıçoğlu, mü
saade ederseniz yazılı olarak size .bildireyim. 

ETEM KILIÇJOĞLU (Giresun) — Peki efen
dim, teşekkül* ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Vekilimizin vo Vekâletin çiftçimize daima hi-
mayekâr olmaları icabeden, Teşkilât Kanunu mu
cibince. Gaza ve mazota yapılan zam, Hükümet 
esbabı mucibesine uymuyor. Bugün hem" gaza 
ve hem de mazota zam yapılmıştır. Çiftçileri
miz bu hususta şikâyetçidirler. Sayın Vekilimiz 
Maliye Bakanına bu durumu bildirmiş midir? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (De
vamla) — Zirai Geilr Vergisi kanunu hazırla
nırken Ziraat Vekâleti mütehassıslariyle müşte
rek çalışmalar yapılmıştır. Elbette ki, çiftçile
rimizle alâkalı himaye fikirleri ve zirai politika
mız içerisinde yerini bulan hizmetliler olarak 
çalışmalar maliyeye ve her yere görüşlerimiz 
olarak intikal ettirilir, çıkan netice bana çiftçi
lerin mutazarrır olacağı kanaatini vermez. Çün
kü o vergilerin altında imzası bulunan bir ar
kadaşınız olarak köyde bunum çiftçiye tesirini 
ben şahsan çok bulmam. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Vergi 
reformu adı altında çıkarılan ve çiftçimize ağır 
bir yük halinde yüklenen 10 tane vergi getiril
mektedir. Bu, çiftçiye malî bir terör müdür 
acalba? Bu hususta Maliye Vekâletinin müdaha
leleri olmuş mudur? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Sayın Zeytinoğlu, ben evvelâ bunu 
bir malî törer olarak mütalâa etmem. Bugün mev
cut Zirai Geilr Vergisine girecek olan aile adedi 
altmış bin tanedir. 3 milyonluk hattâ 4 milyon
luk bir çiftçi nüfusunda en aşağı üçyüz, dört 
yüz bin çiftçi ailesinden 50 - 60 bininin, yani ka
zancı olanın, kazanabilenin, gelir temin ede
bilenin bir vergiye tabi olmasını, bir memleket 
şartları içerisinde terör olarak mütalâa etmem. 
Bunlar bizim çiftçimizi mutazarrır edici vo 
Türk ziraatini kötüye götürücü bir davranış 
değildir, Zirai Gelir Vergisinin tatbikatı olarak. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Diğer 
meslek okulları mezunlarının kendi branşm-
daki yüksek mekteplere alındıkları gibi, zi
raat lisesi mezunlarının da ziraat fakültelerine 
alınmalariyle ilgili (teknik elemanların çoğal-
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tılması için) ve yeni ziraat liselerinin açılması hu
susunda çalışmalarınız var mıdır 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Bu mevzuda, her halde Sayın Zeytin-
oğlu'nun da bileceği gibi, Bakanlığımız bünye
sinde ormancı, ziraatçi ve veteriner ve hayvan 
sağlık memuru olarak bir alt kademe teknik 
personel vardır. Bunların inkişafları istikame
tinde teşebbüsler vardır, Vekâlet bu mevzuda 
çalışmaktadır. Maarif Vekâleti memleket üniver
siteleri ve nihayet bu kademedeki arkadaşları 
inkişaf ettirici tedbirler istikametinde gayet ha
lisane düşüncelere sahip bulunmaktayız. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, ziraat aletleri bugün 5 misli fiyatla satıl* 
maktadır. Çiftçi ise mahsûlünü dünya piyasası
na göre daha ucuz fiyatla satmaktadır. Bu du
rumu önleyici tedbirler var mıdır? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Sayın Zeytinoğlu, takdir edersiniz 
ki; maliyete intikal eden her malzemenin niha
yet Türk çiftçisine en ucuz olarak .intikali yo
lunda gayretler, alâkalı daireler itibariyle, -sari' 
edilmektedir. Faraza Zirai Donatım Kurumu 
yaptığı çapa, kürek gibi malzemenin asgari ma
liyetle çiftçiye İntikali yolunda gayret gös
termek zorundadır. Çiftçiye intikal edecek her 
türlü mevzuun asgari maliyeti sağlayıcı. ölçüye 
getirilmesi yolunda mutlaka bir gayret sarf edil
mektedir^ 

BAŞKAN — Daha var mı efendim? 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Pan

car fiyatları bu seneki şeker fiyatlarına nazaran 
çok düşüktür. Şeker fiyatlarına nazaran panca
rın 25 kuruş olması lâzımdır, 12 kuruştan öde
me yapılmıştır. Bugün Ziraat Vekâleti Sa
nayi Vekâleti nezdinde pancar müstahsilini hi
maye edecek midir? 

TARIM BAKANI TURHAN ŞAHİN (De
vamla) — Çiftçiler Derneği ile ve zürra ile ya
kın alâkası olan bir Bakanlık olarak; çiftçiler 
daima: odaları veya dernekleri vasııtasiyle Ziraat 
Vekâletine, lüzumlu hallerde müracaatte bu
lunurlar. Sizin dediğiniz istikâmette müracaatte 
bulunurlarsa Ziraat Vekâleti alâkalı mercilerde 
yakın alâkasını daima gösterir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ziraat 
Bankası bütün çiftçiye hitabeden bir bankadır. 
Zugün Ziraat Bankasına bin liraya kadar borçlu 
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olan 2 milyon çiftçi vardır, bunu ödeyememek
tedir. 

1. Ziraat Bankası sermayesine konulnı a sı Ifı-
zımgelen 1.40 milyon lira konulmamıştır. 

2. Müstahsil ziraat aletlerini 5 misli fazlaya 
alıyor. Sattığını da dünya fiyatlarından ucuza 
satıyor. Bunları önlemek için ne gibi tedbirleri 
vardır? 

T AHİM BAKANI TlTtAN ŞAHİN (De
vamla) —• Ziraat ıBanfeası sermayesinin zirai 
krediler olarak artırılması yolunda, zirai kre
dilerin orta ve uzun vadeli krediler haline ge
tirilmesi yolunda. Ziraat Bankasının özelliği
miz ve istediğimiz istikamette bir kredi ça
lışmasına girmesi yolunda gayretlerimiz ve ça
lışmalarımız vardır Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZKYTİNO<M,U (Eskişehir) — Efen
dim, bir sualim daha var. Devlet Üretme Çift
likleri bugün milyonlarca dönüm miktarın
da/! ir. Bugün l-ıO - 38 milyon, kâr olsa dahi, 
oranlarsak' dönüm başına 10 lira bile düş
mez. Binaenaleyh bu sermaye nisbetlnde ve
rim az olduğuna göre, bu Devlet Üretme Çift
likle rinin topraksız çiftçiye dağıtılması 
bilhassa topraksız yaşıyan dağ köylülerini 
buralara indirerek 'müstahsil bir hale getir'! 
meleri hususunda düşünceleriniz var mı? 

TAKIM BAKANJ TURAN ŞAHİN (De
vamla) —• Toprak reformu kanun tasarısı Mec
lise geldiği zaman Sayın Z'cytinoğlu bu ka
bil işlemlerin hangi ölçüde ve nasıl yapıldığını 
yakinen göreceklerdir. Üretme çiftliklerini 
'ayrı müesseseler olarak mütalâa etmeyiniz. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Devletin hizmetini 
gören bir müessesedir. Memlekette yaşılan in
sanlara faydalı olacak her türlü çalışmanın 
yeri halinde mütalâa edilir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — İki sual sora-

c.ığım Bir'^i Topra.ksu (!< e] Müdürlüğüne 
bağlı toprak tahlil lâboratuvarları senelerden 
beri tahlil ettiği toprakların neticesini köy
lere intikal ettirmediğimden dolayı bu tah
lillere göre gübre kullanılması mümkün ola
mamaktadır. Bu husus tez elden sağlanacak 
mıdır? 

T A Î Î - M BAKANI T T I U N ŞAHİN (De
vamla) — Sağlanacaktır, sağlanması lâzımdır. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — ikincisi; or-
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inan sahalarında, senelerden beri ormandan ka
zanılmış olan sahaların ihtilâfı devam et
mekte ve bu yüzden birçok insanlar mahke
meye sevk edilmektedir. Arazi halen orman 
sahası içinde gözükmekte ise de, fiilen, ziraat 
sahası olarak kullanılmaktadır. Bunların halli 
hususuıukı ciddî bir teşebbüsünüz var mı? 

TA KUM BAKANİ THIiAN ŞAHİN (De
vamla) — Bunların halli hususunda ciddî bir 
teşebbüsümüz vardır. Hazırlanan bir tas 
Yüksek Meclisinize sunulacaktır. Ziraat sahası 
olarak kullanılmış olan bu sahaların, üzerin
de yaşıyan vatandaşla aılâkası teshil oluna
rak orman ve vatandaş /münasebetlerini dü
zenlemek yolunda tedbirler alınmıştır. 

BAŞKAN —• Savın Balım. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Ufon-

dim, biraz evvel sözcü arkadaşımız Şenel ga
yet açık bir şekilde belirttiler; zira-atçiler 
ve bilhassa veterinerler ö büyük şehirde top
lanmış durumdalar. Bu durum memleketin hay
van sağlığı bakımından çok büyük mahzıii-
teşkil etmektedir. Haliyle veterinerin- baka
cağı hasta ayağına gelemez. Bu bakımdan ve
terinerlerin teşkil edeceği gezici, ekiplerin do
laş a na:k gerekli aşılama- ve bakımı mahallin
de yapmaları uygundur. Bu hususta ne düşü
nülmektedir:; 

T Al? İM BAKANI TTUAN ŞAHİN (De
vamla) — Sayın Balım, 'teşkilâtımızın, ziraat
çı olarak tarlada, ormancı olanaık ormanın bi
zatihi içinde, veteriner -olarak hayvancıılıkla, 
uğraşan insanlarla meseleleri halletmesi pren
sibini vekâlette vazifeye başladığım anda vaz'-
etmiş durumdayım. Binaenaleyh hizmeti direkt 
olarak, doğrudan doğruya ifa. edilen yere gö
tü rınendn çaresini bulacağız. Sizin dediğiniz 
ist'kâmette çalışma da olabilir. Büyük şehir
lerde toplandığı ifado edilen fazla persone
lin iş sahasına, köye tarlaya gitmesi şeklinde 
de anlıyabilirsiuiz. Yani, tarımsal hizmet
leri sahalarında ifa etmek gayretlerini g-ö" 
t ereceğiz ve bütün vekâlet o istikamette calı-
şacaktıi'. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Bir diğer 
sorum; çevremde - bizatihi görgüme müstenit 
konuşuyorum - yetiştirilen meyvalar maalesef, 
bütün gayretlere rağmen, parazitli olmaktadır. 
Parazitle mücadele zamanında, ve -sırasında ve 
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bilgiye müstenit yapılmadığı için muvaffak 
olla mam aktadır. Acaba 'Tarım bakanlığı bu 
özel bahçede zamanında ve kifayetli bir iş
kilde ilaçlanması ve fakat ilaçlama bedeli
nin de özvj,l teşebbüs sahibinden alınması hu
susunda bir ekip veya 'biı* teşebbüste bulu
nabilir mi? 

TAKİBİ BAKANİ TURAN ŞAHİN '.(De
vamla) — Bu fikir bizde de vardır; üzerinde 
ehemmiyetle de durmaktayız. Bu kabil nıeyva 
bahçelerinin ilâçla imasını, teknik yardım ola
ra1' ve nihayet v ok filet olarak )'z y. ;>.!:•:>'. 
Bunun parasını şahıstan almak da mümkündür. 
Faydalı bir hizmet telâkki ederim. Bu istika
mette çalışmalar yaparız. 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim, 
bir diğer sorum : Besicilik zannediyorum ki, 
bakanlığınızca da müsellemdir, •memleketimiz
de 'biFhasUa küçük özel teşclblbüs bakımından 
çok faydalı bir konudur. Besicilik kredisi, 
Amerikan yardımındım d inan kredi, çok mah 
dut, bir kaç vilâyeti sağlanmaktadır. Acaba bu 
imkânlar da/ha fazla vilâyetlere teşmil edilemez 
mi? 

TARIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (De-
v^mla) — Mümkün olacaktır zannediyorum. 
tkiyüz milyon liralık büyük Ibir projenin pe
şindeyiz. Besicilik eÜıemmiyet verdiğimiz bir 
mevzudur. Bu projuyi tahakkuk ettirirsek, 
büyük ölçüde hayvan besiciliğini tahakkuk 
ettirmiş duruma geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Nizamoğlu. 
TURGUT NÎZAMOÖLU (Yo;.gat) — Sa

yın Bakan, Teknik Ziraat okulundan me
zun olan 'gönçlerin bu güne kadar ya polis 
veya maliye tahsildarı olduğundan bahsettiler. 
Hakiki gayeleri bu olmadığına göre, bu genç
ler okuldan mezun olduktan .sonra Ziraat Ve
kâletinin muhtelif teşkilâtında çalışma imkânı 
sağlamış da, onlar tarafından ret mi edilmiş 
ve fbu mesleklere girm'işlerdir? Yoksa köylerin
de örnek çiftlikler yapmak üzere kredi, arazi 
verilmek sureti!e imkân sağlama yoluna .gidil
miş midir? Memleketimizin muhtelif yerlerin
de yeni bahçıvanlık ve teknik okulların açıl
ması. düşünülmekte midir? 

TARIM BAKANI TTK AN ŞAHİN (De
vamla) — - Teknik ziraat okulları ile babçe-
vanlık okullarını istediğimiz ve 'bize faydalı 
olaca1. istikamete getirmenin tetkiki ve plân-
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Lması içindeyiz. Bütünü ile bir konuşma 
yapmadım. Tetkik ettim ve gördüm ki c/c 20 si 
köyüne dönmüş ve çiftçilik yapmış; ama •% 80 i 
başka mevzularda çalışmış. Kuruluş maksat T 
Jarı, köye dönen, lider çiftçi yetiştirmek olan 
bu mektepler, bu maksatlarının dışıma çık
mış. Yirmi senelik bir mara'lsi olan ve çalışma 
yaparı Ibıı mektepleri istenilen istikamete ge
tirmek ve Bakanlığımız çerçevesinde de bir 
is sahası temin etmek yokunda onu çalıştır
mak; balhçede, fidanlıkta atomizer kullanan, 
pulvarizatör kullatnan bir usta işçi kademe
si halinde istifade etmek veya bir teknisyen 
durumuna getirmek, bize faydalı bir çalış
ma olacaktır. Tetkiklerimizi o istikamette ta
mamlıyoruz. Teknik tedrisat mektepleri ola
rak bu okulların açılmasını, genişletilmesini 
iy'tiyen bir düşüncemiz var. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Ge
çen yıl çiftçilerimizin çekmiş olduğu biçerdö
ver sıkıntısı hepimizin malûmudur. Bu yıl 
ihtiyacı karşılamak üzere bir tedlbir alınmış 
mıdır? Yani ne kadar biçerdöver ithal edi
lecektir? 

TARIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Tedbirleri alınmış ve zam anında 
tahsisatı da yapılmıştır. Fakat şimdi rakam
ları aklımda değil. Arzu ederseniz sonra ar
kadaşlarımdan sorup öğrenir size veririm. 
Lüzumlu, imkânlanmız çerçevesinde getirile
bilecek azami adette biçerdöver getirmenin 
teminatı vazedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın A t alay Akan 
AT ALAY AKAN (UrJia) — Efendim, be

nim bir sualim mahallime ait bir sual olduğu 
için yazılı olarak cevap 'vermelerini rica ede
ceğim. Diğeri ise; Sayın Vekil Urfa'da bir Zi
raat Okulunun açılacağını vadetmişlerdir. 
Acfiiba hangi sebeplerle açılmamıştır. Bu okulun 
öncelikle açlısmasında ne gibi objektif kıstasları 
vekâletiniz tâyin ve tesbit etmiştir? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) —• Bu mevzuda birtakım düşüncelerim 
var, müsaade ederseniz yazılı olarak arz ede
yim. 

ATALAY AKAN (Urla) — Olur efendim. 
BAŞKAN — Sayın Evliya. 
HASAN FUHMI EVLİYA (Maraş) — Efen

dim, tapulama kanununun Meclise iadesi selbe-
biyle dün Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir se-
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in iner yapıldı. Mevzu tapulama kanunu ve top- j 
rak reformu idi. Burada çok enteresan konuşma
lar yapıldı. Bu mcyanda kendisinin toprak re
formu işlerini tedvire salahiyetli olduğunu söy-
liyen Plânlama Dairesi müşavirlerinden Faruk 
Erdem, isminde bir zat, Türkiye'de ziraat refor
mu diye bir mevzuun bulunmadığını, ancak top
rak reformu diye bir mevzuun tetkik mevzuu ol
duğunu; sadece zirai politika olabileceğini ve 
Japonya'da arazinin ancak 20 dönüm olarak 
fertlere verilebileceğini, .saltanattan evvel toprak 
rejiminin Türkiye'de 7 sene fasılalarla verilip, 
tekrar geri alındığını ve bu suretle bir toprak 
rejiminin mevcudolduğunu ve buna mümasil bi
zim anlayışımızla kabili telif d mı yan birçok şey
ler söyledi. 

Şimdi Bakan Beyin beyanlarından anlaşılı
yor ki, bu memlekette bir toprak reformu yapıl
ması için- bir zirai reform yapılmasına ihtiyacı
mız vardır. Ve zirai reform düşüncesi olmadan 
toprak reformu yapılamaz diye buyurdular. Şim
di böyle bir mevkide olan ve kendisini orada 
Plânlama Müşaviri, diye takdim eden ve bu işi 
tedvir ile salahiyetli olduğunu söyliyen bu kim
senin beyanatı, ile zatı âlinizin beyanı arasında 
bir uygunsuzluk sarih olarak ortaya çıkıyor. Ta
mamen ayrı telâkkide1, olan bu kimseler nasıl olu
yor da böyle yerlerde istihdam ediliyor? Ve si
zin bu ifadeler karşısında ne düşündüğünüzü öğ
renmek isterim. 

TARİM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) —• Yapılan seminerde konuşan arkadaşı 
ben dinlemediğime göre, zatı âliniz dinlemiş ol
duğunuza göre, beni de burada yine siz dinlemiş 
bulunduğunuza göre, benim konuşmamla dinle
miş bulunduğunuz konuşmalar arasındaki farkın 
takdirini size bırakıyorum. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Ya
ni tasvibetmiyorsuıruz? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) -~• Oradaki konuşmasını dinlememişim. 
Konuşması şahsına aittir. Bizim anlayışımıza gö
re asi ol an zirai reformdur. Toprak reformu, zi
rai reformun temeli ve bir unsurudur. Anlayışı
mız budur, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nazmı Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Ziraat re

formu içinde halen elde bulunan 3 bin civarın
daki ziraat mühendisinin kâfi gelip gelmiyeceği-
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ni zannediyorum. Eğer kâfi gelmiyecek ise, ki 
benim hesabıma göre 8 bin civarındadır. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — 7 bin küsurdur... 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Devamla) — Zirai re
form bir an evvel gerçekleştirilmek istenildiğine 
göre yeni ziraat fakülteleri açılmasını düşünü
yor m usunuz 1 

TARIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (De
vamla) —• Teknik Ziraata doğru normal tedri
satı kaydırma gayreti, esasen, plânda mevcııdol-
duğundan, mevcut müesseselere daha fazla talebe 
girmesinin çareleri içerisindeyiz. Faraza bursla
rımızı artırıyoruz. Teknik Ziraat Okulu kademe
sindeki okulların artması, bizim teknik personel 
ihtiyacımıza muvazi ve plâna bağlı olarak yapıl
maktadır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. Bu
yurun Sayın Osman Şahinoğlu. 

OSMAN ŞAHİNOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; sözlerime öhur-
hil'in ata sözleri meyanma girmiş bir ata sözü 
ile başlıyacağım. Churchil, «Hâl maziyi tenkid 
ederse gelecekten ümit kalmamıştır.» diyor. Bu
raya çıkan iktidara mensup milletvekilleri ve 
bazı Bakanlar sıkıştıkları veya muvaffak olama
dıkları noktalarda, daima, maziyi tenkid etmek 
suretiyle müdafaa durumuna geçmektedirler. Bu 
hâl, beni ümitsizliğe sevk etmiş olduğu için, ten
kid ve temennilerimin tahakkuk edeceğine pek 
ihtimal vermemekle beraber, vazifemi yapmış ol
mak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Şahısları adına konuşacak milletvekillerine. 
şahsi görüşlerini açıklıyabilmok için ayrılan bu-
kadar dar zaman içerisinde teşkilâtı çok geniş 
ve büyük dertlerle malûl bir vekâlet bütçesinin 
detaylara kadar inen tenkidini yapmak kabil 
değildir. Bu itibarla tenkid ve temennilerimiz 
ana esasları ihtiva edecektir. 

Çok partili hayata girdiğimizden bu yana, 
partiler arasındaki siyasi mücadelenin temel he
defi, toprağı ve nüfusu ile bu güzel vatanı mü-
reffah ve mesut, görmektir. Mesut ve bahtiyar 
bir Türkiye iddiasının partilerin müşterek gaye
leri olduğuna inanıyorum. Her hali ile ayrı bir 
karakter arz eden Türkiyemiz cidden saadete lâ
yık bir ülkedir. 

Bugün bu memleket halkının yüzde 72 si ka
derini toprağa bağlamış olup zira ati e iştigal et-
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MektecLir. Şunu peşinen kabul etmek lâzımdır İd, 
millî kalkınma mücadelemizin ve millî iktisadi
yatımızın temelini geniş manada zirâat teşkil et
mektedir. Zirai kalkınmayı temin edebilmek için 
şu gerçeğin tesbit edilmesi icabeder. 

İ. Zirai kalkınmayı sağlamak için kaç sene
lik progYama ihtiyaç vardır? 

2. Bunun finansmanı ne miktara baliğ ola
caktır? 

3. Gereken personel ne suretle yetiştirile
cektir? 

4. Nerelerdo teknik müesseseler kurulacak
tır? Bu vekâletin muvaffakiyetinde bunlar, üze
rinde ehemmiyetle durulması icabeden meselele
ridir. : 

Ziraatlo uğraşan, ömrünü ve kaderini topra
ğa ve onun külfetlerine bağlamış bulunan Türk 
köylüsünün emeğinin değerlendirilmesi yolunda 
bir zirai politika takibedilmesi icabeder. Türk 
çiftçisi ve köylüsü ekserisi fakir, yokluk içinde 
vo sefaletle haşhaşadır. Kabul etmek lâzımdır ki, 
Türkiye'de köylü ve çiftçi nüfusunun büyük bir 
kısmı kaderi ile ba^başadır. Ziraat Vekâleti mem
leketin temeli olan köylüye onu hakikaten kal
kındıracak yardım elini uzatmalıdır. 

Köylümüz halen zirai sahada bilgisiz olup, 
iptidai usullerle çalışmakta olduğundan zirai ge
lirini bir türlü artıramamaktadır. Bu itibarla 
artık teknik ziraat elemanları bürolarda çalışan 
birer memur olmaktan çıkarılmalı, köyde köylü
nün yanıbaşında omuz omuza çalışan teknik yar
dımcılar halino .getirilmelidir. 

Köylüye şimdiye kadar verilmekte olan zirai 
kredi iıazari bir mâna ifade etmiş ve fakat hiç
bir zaman ihtiyacına cevap vermemiştir. 

Meselâ bunların bir nevinden sizlere bir mi
sal arz" edeyim. Bundan 10 - 15 sene evvel köy
lüye koşu hayvanı için verilen para 200 lira ise 
hâlâ bu miktar üzerinde durulmaktadır. Belki 
bu para ile o tarihlerde bir çift öküz alabilen 
köylü bugün bu para ile bir kağnı arabası bile 
alamamak durumundadır ve bu parayı cep harç
lığı yakmaktadır. Bu itibarla yardım haremleri
nin hali hazır durumu nazara alınmak suretiyle 
ayarlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman darlığı yü
zünden bâzı konulan atlamak mecburiyetinde
yim. Bu bakımdan belki konuşmamda insicam da 
olmıyacaktır. 

Şu'anda malî dertlere geçiyorum. 
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Zirai sahada fındık mahsulü de milyonlarca 

liranın memlekete girmesini temin eden millî 
bir mahsuldür. Fındık Karadeniz halkının mai
şetine medar olan yegâne metadır. Fiskobirlik 
denilen teşkilât şimdiye kadar kendisinden bek
lenen faydayı sağlamamış ve bu yüzden fındık 
müstahsili daima zarar görmüştür. Fındık mah
sulü bu Fiskobirliğin hatalı davranışları sebe
biyle müstahsilin elinden çok ucuz olarak çıktık
tan sonra hakikî değerini bulmuştur. Her ne ka
dar bu teşkilât Ticaret Vekâletine bağlı ise de 
Ziraat Vekâletinin böyle millî menfaat temin 
eden ve memlekete döviz getiren mahsulün de
ğerlendirilmesine seyirci kalmamalıdır. Ziraat 
Vekâletinin şimdiye kadar bu istikamette ne gibi 
mesaisi olmuştur? Ticaret Vekâleti ile temas ve 
koordone çalışma haline girmiş midir? Samsun'
da çeltik ekimi de hazin bir manzara arz etmek
tedir. Çeltik ekimi diyebilirim ki, en zor bir zi-
riaat neviidir. Hal böyle olmakla beraber, bu 
ziraat sahası şimdiye kadar daima ihmale uğra
mış ve istihsalin değerlendirilmesi ile hiçbir ve
kâlet meşgul olmamış ve üvey evlât muamelesi 
görmüştüi'. Müstahsil satış sahası bulamadığı gi
bi malını da değeri ile satamamaktadır. 1963 tc-
nesi içerisinde İni mevzuda Ticaret Vekâleti ve 
Sayın Başbakan nezdinde temasımız olmuştur. 
Sayın Başbakan 1963 senesi içerisinde pirinç iha
lelerinin resmî müesseselerimizce yapılmış oldu
ğunu bu itibarla Hükümet eliyle bir müdahale 
suretiyle çeltiğin değerlendirilmesine imkân ol 
madiğini beyan, etmiş ve gelecek yıl için hiç olmaz 
sa asgari manada tetbir olarak hastaneler, ordu ve 
buna mümasil resmi müesseselerin ihtiyacı olan 
çeltiğin ofis eliyle aldırmak suretiyle müstahsilin 
malını değerlendirme cihetine gidileceği vaat ve 
ifade etmiştir. 1964 bütçesi kabul edilmek üze
redir. Halen tatbikatı yapılmamıştır. Bu itibar
la Sayın Ziraat Vekilini hem ikaz ve hem de ken
disinden rica. edeceğim, 1964 senesi içerisinde, 
daha resmî müesseseler tarafından ihaleler yapıl
madan, pirincin değerlendirilmesi için Ticaret. 
Bakanlığı ile koordine bir çalışmaya gitmek su
retiyle hiç olmazsa resmî müesseselerin ihtiyacı 
olan miktarın ofis tarafından alınmasının temin 
edilmesine delâletlerini bilhassa rica ederim. 

BAKAN — Oümleyi bağlayınız lütfen, efen
dim. 

OSMAN ŞAHtNOĞ-LU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, vaktim doldu. Söyliyecekle-
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rinı daha çok, fakat zaman müsaade etmiyor. 
Bu vekâletten hayırlı çalışmalar da bekliyoruz, 
ümitsiz değiliz. 1964 bütçesinin Vekâlete hayırlı 
ve uğurlu olması temennisiyle, huzurunuzdan ay
rılıyorum; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme 

ler yeterlidir. Grup sözcülerinin konuşmaların
dan sonra yeterlik önergemin oya sunulmasını 
dilerim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Tanın Bakanlğı 'bütçeyi müzakerelerinin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fevzi Ceylan 

BAŞKAN —• Kifayet önergesinin aleyhinde 
Sayın Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATÎFOĞLU (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde 
yeterliğin aleyhinde konuşmak bir cesaret mese
lesi, ama nüfusunun yüzde sekseninin çiftçi ol-
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duğu bir memlekette çiftçi dâvalarını, köylü dâ
valarını dile getiren ve memleket hayatında bü
yük rol oynıyan Ziraat Vekâleti bütçesinin ko
nuşulmasında kifayetin aleyhinde olduğumu be
yan etmek zorunda isem.-de; burada Sayın Ziraat 
Vekilinin enerjik, vukuflu, bizi vuzuha eriştiren 
konuşmaları karşısında takdiri Muhterem Heye
tinize terk ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bakanlığının ve 
ona bağlı umum müdürlüklerin bütçeleri üzerin
deki konuşmalar bitmiştir. Bölümlerin oylaması 
gelecek Birleşimde yapılacaktır. Evvelâ Tarım 
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le;*... Kalnıl edilmiştir. 

Önümüzdeki Birleşimde bölümler okunacak
tır. 

Tekel (îenel. Müdürlüğü bütçesinin oylama
sında aranılan nisap temin edilemediği için, bun 
dan sonraki Birleşimde tekrarlanacaktır. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıvorum. 

Kapanma saati: 03,00 
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A-iirayoîları Genel Müdlrl :iğü 1CG4 yılı bütçe kanunu tasansına verilen oylann sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 189 

Kabul edenler : 1 4 0 
Reddedenler : 36 
Çekinserler 13 

Oya katılmıyanlar : 252 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

[ehmet Geçioğlu 
Kasıtrı Gülek 
Cavit Oral 

Y XT KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

sin Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ilaif Aybar 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
îhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ktem Ajrva 
Rafet Eker 

ÂRTVtN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş | 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
'ri'gııt Çulha 

Ivcmal Demir 

BURDUR 
•ethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Kdip düştü Akyürek 
Salirettin Çanga 
Ekrem Paiksoy 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENÎZLÎ 
tsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Gül doğan 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
fhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğan çay 
ihsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisn 

KONYA 
Ömer Kart 
VTefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos- . 
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
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MARDÎN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ram azan Demirsoy 

NİĞDE 

Asını. Eren 
Oğuzdomiir Tüziin 

ORDU 

Ref'et Aksoy 
I'V'rda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
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RtZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SîtRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 

Mahmut Alieanoğlu 
Haşini Tan 
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SİVAS 

Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğiu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizınan 
Zeyyat Koeamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNOELI 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
AMASYA 

İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Nazıni Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Talât Asa] 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

İÇEL 
Mazlıar Arıkaıı 

Celâl Kılıç 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlıı 
Hüsamettin Tiyanşaıı 

İZMİR 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

[Çekinserler] 

ADANA 

Ahmet Topaloğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbası 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Ramız Karakaşoğlu 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karauıüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepıııar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
t b rahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ( t Ü.) 
tbrahira Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
11 yas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Reşat uzarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü (Javdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî isi iniydi (\\.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktem ı 
(B-) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bsk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahmaıı Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necari ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Ilüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

[Oiftı katılmıy ânlar] 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Veri.'k Pirinçoioğl ıı (B.) 
Alp Doğan Son 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal. Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça. 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Oelâleltin Üzer (W.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğuş (\}>.) 
Hüseyin İneioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tir ali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
IJıırhan Uozdoğan (İ.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

' Ferrulı Iîozbeyli 
(Bsk. Y.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahmaıı Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanlı an 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Leflbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılarılıoğlu 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Mcmdııh Erdem ir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
M ok ki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü öz al 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
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Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksit 
Nurottin Akyurl 
İsmet İnönü (Başbakan'1 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali TTüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi O.üneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nu m an oğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
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Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B. 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal o î>-İn 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkatı 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şah in oğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Oevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İstanbul 

Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılu; 

VAN 
Mnslih (lörentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (t.) 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Yekûn 

>>-«><< ı 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : ı Q i 

Kabul edenler : 143 ' 
Reddedenler : 35 
Çekinserler : 13 

Oya katılmıyanlar : 250 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AYDIN 
Kerem özcan 

• ANKARA 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDJN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet T-iritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

[Kabul 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

edenler] 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

— 981 — 



MARAŞ 
Ali Hüdayioğiu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğiu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

ADANA 
Ali BozdoğanoğLu 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Salbit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat G-edik 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman JBölükbaşı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 

M. Meclisi B : 62 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlıı 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

25 . 2 . 1964 O : 4 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KONYA 
İrfan Baran 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur • 
İsmail Yılmaz 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

Remzi Şenel 
İÇEL 

İhsan önal 
KONYA 

Ahmet Gürkan 

[Oya katılmıy anlar] 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
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Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbayıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar' 

MUŞ 
Sami öztürk 

SAMSUN 
Ilâtıüt Kiper 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 



Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hegat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îbrahitn Sıtkı Hatip-
oğiu (î. Ü.) 
tbrahim tmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

' ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

M. Meclisi B : 62 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (13.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ö'kten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şelımus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

25 . 2 . 1964 O : 4 
ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(1.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin lucioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereiketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza.Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 

İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan ' 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı ö'ktem 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdem ir 
Halil özmen 

KOOAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
MekMKeskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
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Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 
İsmet İnönü 
''Başbakan) 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Muammet Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

1 Meclisi B : 62 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekıinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
FTalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

25 . 2 . 1964 O : • 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osaan Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (t.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKÎRDAft 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza U'lusoy 

[Açık üyelikler] 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yekûn 

'•<m *' 
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M. Meclisi B : 62 25 . 2 . 1964 O : 4 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Kararnüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
226 
175 
42 

9 
218 

9 

[Kabul 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
üürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şer af ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğhı 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Tl. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANTALYA 
Hısım Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BİLEOİK 
Sadi Binay 

M. Meclisi B : 62 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talıât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
îhsan Tekmalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naimı Hazinedar 

SAMSUN 
\urefHn (Vritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 
- ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
DENİZLİ 

ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GAZİANTEP 
Kudrot Mavitan 

25 . 2 . İ964 0 : 4 
SÜRT I 

Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay | 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan | 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğîu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

GİRESUN 
Ndzamettin Erimen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL , 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücehilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Cavat Yalgın 

SAKARYA 
Muslihittin GÜTOT 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Mehmet Kaxova 

[Reddedenler] 
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ADANA 
Ahmet Topaloğlu 

ANKARA 
Hüseyin Atamaan 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Velü Başaran 
Hasan Dînçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Ismaiıl Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Ndhat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 

Osmıan Bölükbaşı 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

[Çekinserler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

[Oya kattlrmyanlar] 
Mithat Şülkrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Piriçcioğlu (B. 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettân Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (î.) 
Muzaffer Canbolalt 
Ali thsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Offli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 

| Mahmut Rıza Bertan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekiııel 
Hüsamettin Tiyan^nn 
Abdurrahman Yazgaıı 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Nihat Kürsat 

KARS 

Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabrı Kesikin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdüemenM 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

M. Meclisi B : 62 
MALATYA 

Ahmet Fırajt 
tsmet înönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 

Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 
Nahit Yenişöhirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
A rinan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsıoy 

25 . 2 . 1964 0 : 4 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Silinen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hamit Kiper > 

SİİRT 
Cevdet Aydın (î.) 

SİNOP 
Mahmut Alicano&hı 
Cemıil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Kâmuran Urai 
Zeki Yasrmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü-

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat (1.) 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

....y.. »0<i 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
226 
175 
41 
10 

215 
9 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
îsımail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

[Kabul 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolafc 
Süreyya, Koç 
Mehmet Tiritoglu 

BlTLtS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlı; 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cem alçılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddm Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bayıkaım 
Alı Coşku Kırca 
Hilmi O ben 
Vahyi özarar 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref- Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 

ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 

Mehmet Göfeer 
Mehmet Sağlam 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altıığ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer K a n 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Tl. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara
nsın an oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M, Sıddık Aydar 

M. Meclisi B : 62 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Osıkay 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naiım Hazinedar 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç. 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
İbrahim Koeatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GAZİANTEP 
Kudrtt Mavitan 

GİRESUN 
Nizarnettin Erkmen 

25 . 2 . 1964 O : 4 
Adil Yaşa, 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhaft 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali. Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Saim Kaygan 
Şinasâ Osuna 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karalınnlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtekılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şüıkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğî-.ı 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüceni! pi; 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
MusiMhîttin Gürer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

[Reddi ıdenler] 
ibrahim Etem Kılıçoğh, 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin BereketoğUı 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
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[Çekinserler] 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Böiüfobaşı 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
AH Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın v r' 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ztihtü Pehlivanlı 
Ahmet Üsıtün 

ANTALYA 
Hasan Fehımi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AŞTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda * 

PATflKBffî» 
Cihat BÜgehan 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Gazi Sakarya 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

[Oya katılmvyarilar] 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî IsTimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın (t.) 
ibrahim öktem (B.) 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Ço/banoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlıı (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal ' ' 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (15.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (1. 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramız Karakaşoğlu 

Burlıatı Bozdoğan (I.) 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
I-'eı-rulı Bozlıoyli 
(Iî*k. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekiııel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KARS 

Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Sim öktem 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 

Avni. Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kapları 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlltı 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Açık ü\ 
Artvin 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Manisa 1 

Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güıley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper (1.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 

yelikler] 
Muş l 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

— 
Yekûn 9 

SİNOP 
Mahmut Alican oğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmur dereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

v 
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- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanun 

Tasarısına verilen oylann sonucu 

(Yeter çoğunluk .yoktur") 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rl er 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

-150 
166 
122 
35 

9 
275 

9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
Raif Aybar ' 
Muhlis Ete 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
îlyas Seçjkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
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ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursımoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğiu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
ismail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Ömer Kart 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdımir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 



Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

BURSA 
Hikmet, Aıkalın 
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İbrahim Göker 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamenıi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 
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URPA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç, 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza, Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğhı 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 

Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

[Çekinaerler] 
İsmail Yılmaz 

DENİZLİ 

Remzi Şenel 

İÇEL 

İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestüci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ORDU 
Sadi Pehliyanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sanspzen 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dincer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 
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ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerimoğlıı 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özard'a 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydm Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Oevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
(-ihat Turgut 

BILEOÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
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ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
İbrahim Kocat ürk 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Piriçcioğlıı (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I) 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (T.) 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sanca r (B.) 
Selini Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 

Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüın 
Sırrı Ökte'in 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğln 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Muınduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Oahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
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Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 

[Açık ü 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
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Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hami t Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztarak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ıjelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 4i W 1 1 \/<J«l JaJJn 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü J_ \31/11J, U 1 J \ U , 

URFA 
Kemal Badıllı »' 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (I.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büt 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Orhan Tu&rul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

25. 2 . 1964 0 : 4 
,çe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayıaı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnaerler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
110 
82 
26 

2 
331 

: 9 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İbrahim Kocatürk 
EDİRNE 

Süleyman Bilgen 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Vahyi özarar 

İzinin 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan' Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozhay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Mehmet Deli'kaya 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Eahmi Günay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sundur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
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[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BÎLECİK 
Sadi Binay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytin oğlu 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Ömer Eken 
ZONGULDAK 

Sadık Tekin Müftüo< 

lOya katıhmyanlarJ 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
NTihat Berkkan 
Osıaan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Udimi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar . 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağl ar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Osman Sahinofflu 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet A kaim 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tornbuş 

— 998 



DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hiklai O rai (Bakan) 
Atıf Şohoğlu" 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâl ettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Oı-han Bilen (t) 
Muzaffer Canlbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

M. Meclisi B : 62 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdomir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (L) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi D orman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gök ay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolae (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 

25 . 2 . 1964 O : 4 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lal it' Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 

Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüceaoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Aıkyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Scyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 



ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevaıt Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Bvliyaoğlu 

M. Meclisi B : 62 
Fevzi öeveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın (L) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

25 . 2 . 1964 O : 4 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztraik (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa. 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (1) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yekûn 

t>€> 

1000 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞÎKİNCÎ BÎRLEŞÎM 

25 . 2 . 1964 Sah 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

X I . — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sa
yısı: 344) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 591; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 596; C. Senatosu S. Sayısı: 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 .2 .1964] 

X 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603; C. 
Cenatosu S. Sayısı: 345) [Dağıtma tarihi: 
13 . 2 . 1964] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yıiı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 598; C. Senatosu S. Sa
yısı: 346) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 4. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 594; C. Senatosu S. Sayısı: 347) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 5. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis-
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yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 
C. Senatosu S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez

keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 595; C. Senatosu S. Sayısı: 350) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 p A / 
Toplan* 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 ü 4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme Çiftlik
leri 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1/583; C. Senatosu 1/357) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 347) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 3282 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1964 tarihli 41 nci Birleşiminde değişerek kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

E. Aka 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Millet Meclisi 1/583 12 . 2 . 1964 
C. Senatosu 1/357 
Karar No. : 44 - 379 

MILLET MECLÎSI YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 10 . 2 . 1964 tarihli ve 3282 sayılı tezkeresi ile gönderilen «Devlut 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü» 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca, 12.520 nci «kasa tazminatı» maddesine 60 000 lira eklenmiş, 12.847 nci 
«araştırma ve inceleme geçici görev yolluğu» maddesinden 30 000 lira, 12.848 nci «kurs geçici 
görev yolluğu» maddesinden 10 000 lira, 14.540 nci «araştırma ve inceleme giderleri» maddesiu-
den de 20 000 lira düşülmüştür. 

Komisyonumuz yapılan değiştirmeleri benimsemiştir, 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
H. DikeçMgil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Sözcü 
izmir 

İV. Mirkelâmoğlu 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. 0. Avcı 
Elâzığ 

II. Müftügü 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkım mahfuz 

G. Yalçın 

Trabzon 
A Şener 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. R. JJzuner 

Ankara 
N. Berkkan 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
§. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. Gürer 

Van 
F. Işık 

Sayfa 
No. 

29 
29 
30 
30 

30 
31 . 
31 

31 
33 
33 

Bölüm 

12.000 

1.4.000 

12.000 
14.000 

Madde 

12.520 

12.847 

12.848 

14.540 

ödeneğin çeşidi 
Karma Büitçje Komilsyionunca 

evvelice kalbul edilen 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ 

Personel giderleri 
Kasa tazminatı 
Yönetim yollukları kesim toplamı 
Araştırma ve inceleme geçici görev 
yolluğu 
Kurs geçici görev yolluğu 
Hizmet giderleri toplamı 
Eğitim ve araştırma giderleri kesim 
toplamı 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 

9 018 087 
20 500 

456 200 

,80 000 
30 000 

415 344 

237 544 
60 000 

9 018 087 
415 344 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 594 ) 
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Senatoda değiışftiıı#6'nefk "kalbıü edilen Karana Bütç-e Komisyommca kalbul edilen 

(iENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

038 087 
80 500 
415 ,200 

50 000 
20 000 
395 344 

217 544 
40 000 
038 087 
305 344 

9 038 087 
80 500 
415 200 

50 000 
20 000 
395 344 

217 544 
40 000 

9 038 087 
395 344 

r ı 1 ^ t 

M. Meclisti ( S. Sayısı : 594 ) 



Dönem : 1 £ Q 0 
Toptontı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı . O ü ü 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başka'nlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/589; C. Senatosu 1/362) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 348) 

Cumhuriyet Senatosu 
G*nel Sekreterliği 10 . 2 . 196A 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3286 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1964 tarihli 41 ncı Birleşiminde değişerek kabul 
olunan Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçeli ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
• ' " ' ; ' " " : " " * " ' ' . ' '' * * Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 
Mittet Meclisi 1/589 
C Senatosu 1/362 
Karar No. : 45-381 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 10 . 2 . 1964 tarihli ve 3386 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Orman 
Genel Müdürlüğü» 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca, Orman Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısının 12.430 ncu «kon
ferans ücreti» maddesinden 10 000 lira düşülmüş, 12.450 nci «kasa tazminatı» maddesine 10 000 
lira eklenmiştir. 

Komisyonumuz yapılan değişikliği benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğhı 

Sözcü 
tzmir 

Ar. Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 
Ankara 

IV. Berkkan 



_ 2 — 
Ankara 
M. Ett 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

' 

Kayseri 
H. DikeçligÜ 

Ordu 
§. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Artvin 
Söss lıakkım mahfuz 

»Sf. 0. Avcı 

Elâzığ 
ir. Mnftügü 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkım var 

C. Yalçın 

Trabzon 
A. Rmcr 

Aydın 
0. Apaydın 

(.TÜıııüşano 
Söz hakkım malıfuz 

S. Savan 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
Söz lıakkım malı hız 

B. Akdağ 

Trabzon 
A. R. Uzun er 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkını mahfuz 

M. Oürer 

Van 
/<'. Isıl-

Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Kofmilsyonunıca 
evvelice kajbul edilen 

26 
26 
26 

Ek çalışma karşılıkları kesinti l-opl-ı 
12.430 Konferans ücrelti 
12.450 Kasa taamın atı 

ORMAN GENEL 

102 080 
100 000 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 593 ) 
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Senatoda deği^tirilomk Tcabul edilen Kurma Bütçe Komisyonunca 'kalbui edilen 

MÜDÜRLÜĞÜ 

92 080 92 080 
90 000 90 000 
10 000 10 000 

M. Malisi ( S. Sayım : 503 ); 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/591,* 

C. Senatosu 1/348) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 346) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5.2. 1964 
Sayı: 3274 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel' Kurulunun 4 . 2 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Sematosıu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/591 C. S. 1/348 

Karar No. : 371 ' 12 . 2 . 1964 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 4 . 2 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul olunan (Tekel 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri) ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
A. Ş. Ağanoğlu 

598 




