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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Ankara, 
Ege, 
İstanbul, 

tstanlbul Teknik üniversiteleri, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarıları yeniden açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayinimi sonunda çoğunluk sağlana
madığı, oylamanın gelecek oturumda tekrarla
nacağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arka
daşlarının, Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde elklenımesine dair kanun tasarısını benitn-
»eme taleplerini geri aldıklarına dair önergeleri 
dkundu, geriverildiği bildirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi kabul olun
du. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri ka-
fbul olunarak tümrü açık oya sunuldu ise de oy
ların 'ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek oturumda tekrarlanacağı bil
dirildi. 

'Saat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Ankara, 
Ege, 
tstanlbul ve 
İstanbul Teknik üniversiteleri ile, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçe kanunu tasarıları yeniden açık oya sunu
larak ayırımlar sonunda kanunlaştırklan açık
landı. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi kabul olundu. 

Hu'dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının bölüm ve 
maddeleri kabul olunarak tümü açık oya su
nuldu ise de, oyların ayırımı sonunda yeter ço
ğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek Bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

22 . 2 . 1967 Çarşam'ba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,43 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 

Ahmet Bilgin Muzaffer Şamüoğlu 
Kâtip 

Manisa . 
önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Gümüşjane MilletveMli Sabrı özcan 
San'm, Bursa nutkunun, Atatürk tarafından 
söylenmiş olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına ve Adalet 
Bakanlığına göriderilmişitir. ('6/518) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karaderiiz Teknik Üniversitesinin ihti

yaçlarına dair ŝ özlü 'soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/519) 

Yazılı soru 
1. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 

Sakarya nehrinin, Kavuncu köprüsünden Çîfte-
ler'e kadar olan kısmının da temizlenip temiz-
lenmiyeceğine dair yazılı soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir. (7/335) 

— 160 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının: Ma
nisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop Mil
letvekili Hilmi İşgüzar'ın Tütün ve Tütün Tekeli 
kanun teklifinin, aynı konudaki tasarıyı görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona havale 
edilmesine dair tezkeresi (3/588, 2/362,1/205) 

BAŞKAN —Sayın Ticaret Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş bulunan -bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
KomisyonumuzJa ıgörüşülmek üzere havale 

edilmiş bulunan «Manisa Milletvekili Sami Bi-
nioloğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'
ın, Tütün ve Tütün Tekel kanunu teklifi» Genel 

3. — GÖRÜŞt 

1. — Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyon raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; Cumhuri-

« yet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
200) 

BAŞKAN — Açık oylaması yapılacak. Mü
saade buyurursanız bu açık oylamayı oy kupa
larını gezdimnek suretiyle yaıpa/cağız. Kupala
rı gezdiriniz. 

2. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı <ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 853) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Kurulun 2 . 12 . 1996 tarihli 13 ncü Birleşi
minde 'kurulması kalbul edülen, «Tütün ve Tü
tün Tekeli kanunu tasarısı» ı görüşecek olan 
Geçici Komisyona, aidiyeti dolayısâyle, havale 
edilmesi için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

îbralhim Aytaç 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum, Kalbul edenler... Etmsiy enler... Kabul edil
miştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 
, Gündemıe ıgeçiyoruz. 

LEN İŞLER 

M) Ticaret Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün

kü müzakerede Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler devam etımiş, Sayın Tica
ret Bakanının konuşmasından sıonra, (son söz 
milletvekillnindir) hükmüne göre, sıraâa bulu
nan bir arkadaşın konuşması gerekmişti. Bi
rinci sırada Sayın Hasan Tahsin Uzun, yerini 
Sayın Mustafa Kemal Çilesdz'e bırakmış. Bir 
dakika Sayın Çilesiz, rica edeceğim. Grup adı
na söz istiyenler vardır, takaddüm ederler. 

T. t. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren söz 
almış, kendileri yok. M. P. Grupu adına Sayın 
Necati Güven... Yok. A. P. Grupu adına Sayın 
Mesut Erez... Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ ( Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, bu kürsüde bütçeler dolayısiyle yapılan 
görüşmelerde bâzı mevzular sık sık kürsüye ge-
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tirilir ve bunun üzerinde uzun bcvylu sözler 
söylenir, münakaşalar açılır. Bunlardan bir ta
nesi yabancı sermaye konusudur. Ticaret Ba
kanlığının Bütçesi görüşülürken, çeşitli muha
lefet partilerimize mensup arkadaşlarımız, bu 
konunun vuzuha kavuşmasında memleket men
faati gördüğümüz için kendi düşüncelerimizi 
arz etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermayenin 
lellıinde ve aleyhinde söylenebilecek çok söz 
vardır, ve bunlar söylenmiştir. Bizim kanaati
mize göre, burada ifade edilmek istenen husus 
vuzuha kavuşmalıdır. Yaibancı sermaye Türki
ye'yi istisımar ediyor mu, etmiyor mu, veya 
(bugün işjbaşında bulunan Hükümet yabancı ser
mayenin Türkiye'yi istis'mar etmesini arzu edi
yor mu? Eğer yaibancı sermaye Türkiye'yi istis
mar etmekte ise, bugünkü dlktidar buna göz 
yummakta mıdır? Bunları bilmek iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermaye bir 
memlekette makûl bir şekilde o memleketin eko
nomik kalkınmasına iştirak etmekte ise, eğer 
yabancı sermaye o memleketi istismar etmi
yorsa tahmin ediyorum ki, mesele yoktur. Tür
kiye'deki durumu anlıyabilmek için, bu yaban
cı sermaye konusunun enine boyuna ctüdedil-
miş olması lâzımgelİT. Yabancı sermayeyi teş
vik kanununun meriyet tarihinden itibaren 
kaç firma gelmiştir, ne kadar sermaye koy
muşlardır, hangi dallarda, faaliyette bulunmak
tadırlar ve bunların içerisinde Türk sermaye
si nisbeti nedir? Bu firmalar ne kadar ithalât 
ikâmesi yaratmaktadırlar? Mamullerini ihracc-
diyorlra mı? Ne kadar işgücüne iş sahası bul
muşlardır, teknik bakımdan faydalı olmuşlar 
mıdır? Bunların etüdedilmesi iktiza eder. Ne 
kadar vergi ödüyorlar? Ne kadar kâr trans
fer''ediyorlar'? Bu etüt, Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından yapılmış bulunmaktadır. Ya
bancı sermaye konusunda mühim olanı da size 
sermaye gönderen memleketin veya şahsın 
menfaati ile sermaye ithal eden memleket men
faatine telif etmek olmalıdır. Bu, Devlet Plân
lama Teşkilâtının yaptığı etüde istinaden 1966 
programlında yabancı sermaye konusu teferrua-
tiıyle işlenmiştir. 1966 programının 675 nci say
fasında bir yabancı sermaye bölümü vardır ve 
bugünkü Hükümet bu programın altında imza
sı olan Hükümet bu programla yabancı serına-

— 162 
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ye konusunda bâzı tedbiri erin alınmasını der
piş etmiştir. Bu tedbirlere bakacak olursak, 
bu kürsüde yabancı sermaye konusunu bira,z 
da fuzili olarak münakaşa ettiğimiz neticesine 
varırız. Bunlar şunlardır. Bâzılarını arz edi
yorum: 

Yabancı sermayeyi teşvik komitesinin in
celemelerini kolaylaştırmak ve süreleri kısıtla
mak amaciyle kanunun aradığı, memleketin 
ekonomik kalkınmasına yardım şartının bir 
Hükümet kararı şeklinde tanımlaması yapılacak 
ve komitenin görevi yatının talebinin bu tanı
ma uygunluğunu araştırmaktan ibaret olacak
tır. Bu kararda özellikle hangi sektörlerde ya
bancı sermayenin kabul edileceği, fazla kapa
site tanımları, ihracata yönelme yolları belir
tilecektir. Yabancu sermayenin her türlü oto 
finansman yolu ile büyümesi, komitenin önce
den müsaadesine tabi tutulacaktır. Yabancı ser
mayeyi teşvik komitesi, kararında gösterilen 
alanlardan başka alanlarda faaliyet göstermesi 
kanuni müeyyideye bağlanacaktır. Ortaklık ve 
patent hakları aynı teşebbüste biıleştirilmiye-
cektir. Yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım
ları, yerli sermaye ile ortaklık şeklinde geliş
tirilecek ve kârın plâfone edilmesi imkânları! 
araştırılacaktır. 

Bugünkü Hükümet, yabancı sermayenin 
transfer edilecek kârlarının plâfone etmek lâ
zımdır, buna bir tavan tesbit etmek lâzımdır 
diyor ve bunu bir tedbir olarak programında 
derpiş ediyor. Yabancı sermayenin yerli finans
man kaynaklarından ki, burada münakaşası 
yapılmıştır bunun, zannediyorum. Hasan Üz-
ean arkadaşımız temas etmişti, sınırsız olarak 
faydalanması, sermaye çoğunluğunun yerli, mü
teşebbislerde olması halinde inhisar ettirilecek, 
bunun dışındaki hallerde kredi rasyoları ön
görülecektir. Yabancı sermaye ile müştereken 
kurulan bir teşebbüste Türk sermayesi ekseriyet
te değilse, bu teşebbüsün Türkiye'de krediler
den istifadesi tahdidedilecektir diyor. Belirli 
sektörlerde müsaade verilirken belirli dönem
ler sonunda ihracata geçmek şartı aranacak, 
bu yerine getirilmediği takdirde, bâzı memle
ketlerde olduğu gibi, transfer edilecek kâr yüz
deleri sınırlandırılacaktır. Yabancı sermayenin 
Türkiye'deki gelişmesinin sonuçları izlenmekte
dir. Bu noksanı gidermek amaciyle istatistik 
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bilgi toplama usulleri tesbit edilecek ve yıl için
de uygulamaya konacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir Hükümet ki Ba
kanlar Kurulu kararı ile kabul ettiği, tasvibct-
tiği ve programında yabancı sermayenin kâr
larının plâfonc edilmesi, yabancı sermayenin 
müteşebbislerinin kredilerinin tahdidolunması-
nı muayyen müddetler içinde ihracata yönel
mediği takdirde tedbir alınmasını derpiş edi
yor ve sonra da bu Hükümet yabancı serma
yeye Türkiye'yi somurtuyor. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bizatihi va
kıanın nerede olduğunu tesbit edip, inceleyip 
ondan sonra konuşmak itiyadını edinmeliyiz ve 
haksız tarizlerde bulunmamalıyız hiç kimse
ye. 

Benim sözlerim bu kadar, teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum.. 

Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuş

maların yeterliğinin oylanmasını rica ederim. 
Bolu 

Hasan Özcan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum: Yeterlik önergesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler sona ermiş bulunmakta
dır. 

Ticaret Baaknlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 
11.000 Ödenekler 

Lira 
22" 000 

BAŞKAN — Kabul edenüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 22 045 816 

BAŞKAN — Kabul edfcnller... 
Etmiyenller,.. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 898 186 

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

Bölüm Lira 
14.000 Hizmet giderleri 560 002 

BAŞKAN — Ka^u'l, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 -375 000 
BAŞKAN — Kabul «demler... 
Etmiyenler... Kabul edilimiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 853 500 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesisi ve büyük onarım 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilimiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

33.00 İktisadi transferler 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 157 196 
BAŞKAN —î Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN -* Kabul edenÜer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Ticaret Bakanlığı Bütçesi, Mecli
simizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleket 
Millet hayrına olsun. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Teşekkür ederiz. 

N. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tan
zim edilen program gereğince Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereye geçi
yoruz. Bakanlık erkânı lütfen yerini alsın. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde söz almış bulunan arkadaşkenmin isim-
lerini okuyorum. 5 ; ,. ^asrn 

Gruplarv^Una söz almışjtbulunan^arkadaşlar••-. 
C. İL .P..» Grupu adına. Sayın Mehm^.^üce-

ler, M. P. Grupu adına Sayın Hilmi İşgüzar, 
Y. THP. Grupu adına Saym Muslih Görentaş, 
T. 1. P. Grupu adına Sayın Ali Karcı, A. P. Gru
pu adına Sayın Süleyman Çağlar. 

- X63 -
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İkinci defa söz alan Grup Sözcüsü C. H. P. 
Grupu adına Sayın Mustafa Uyar. 

Şahısları adına söz almış bulunan arkadaş
ları okuyorum : 

Hasan Tahsin Uzun, Süleyman Onan, llyas 
Kılıç, Selâhattin Güven, Mustafa Kemal Çile
siz, Ahmet Mustafaoğlu, İhsan Kabadayı, Fa
ruk önder, Ali İhsan Balım, Nazif Arslan, Meh
met Altmsoy, Mustafa Uyar, Nuri Kodaman-
oğlu, İsmail Boyacıoğlu, Kemal Aytaç, Kemal 
Güven. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Mehmet Yüceler C. H. P. Grupu adına 
buyurunuz. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşeceksiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın, Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 1967 malî yılı Bütçesine 
ait görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Zamanın darlığı dolayısiyle konuşmamı 
önemli gördüğüm üç konu üzerinde toplamak 
istiyorum. 

1. Çıkarılması zorunlu olan Gümrüklerimiz
le alâkalı kanun tasarıları. 

2. Tekel Genel Müdürlüğü hizmetlerinin 
teknoloji ile alâkası ve bu sahadaki teknik kad
ro sıkıtısı. 

3. Çaycılığımızın istikbalinden duyduğumuz 
endişe, 

Hazinemizi besliyen en başta gelen kaynak
lardan birisinin Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
ait gelirler olduğu bilinmektedir. Nitekim, Dev
let Gelir bütçesindeki 1957 - 1966 yılları arasın
daki 10 senelik ortalama payı (Tekel dâhil) 
% 28,78 dir. Yalnız bu gelir nisbetinin bilin
mesi dahi bu Bakanlığın gördüğü hizmetlerin 
yurt ölçüsündeki önemini açıklamaya kâfi gelir 
kanaatindeyim. 

Hal böyle olmasına rağmen, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı, kuruluşundan bu yana lâyık oldu
ğu himaye ve desteği ilgililerden görememiştir. 
Halbuki, Bakanlığın aksıyan hizmetlerini daha 
düzenli yürütmek sureti ile hem vatandaş ve 
hem de Hazine lehine daha faydalı hale getirmek 
mümkündür. Nitekim bu maksadın tahakkuku 

için, plânlı devrede yeni Anayasamızın ışığı al
tında ve plân hedeflerine uygun olarak, diğer 
bakanlıklarda olduğu gibi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının ana problemleri de tetkik ve tesbit 
edilmiş, çözüm yolları da gösterilmiştir. Buna 
rağmen, birçok memleket meseleleri ile birlikte, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının problemleri de 
günlük siyasi ve hissi çekişmeler ve hele son 
yıllardaki ihmaller yüzünden bir türlü toplumun 
istifadesine sunulamamıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının gümrükleri
mizle alâkalı çözüm bekliyen anameseleleri şun
lardır. 

1. 5383 sayılı Gümrük Kanununun ıslahı, 
2. Yeni bir Teşkilât Kanununa olan ihti

yaç, 
3. Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 

Kanunun ıslahı, 
Halen yürürlükte bulunan 5383 sayılı Güm

rük Kanunu, bilhassa son yıllarda gelişen millet
lerarası münasebetlerdeki ihtiyaçlarımıza cevap 
verecek durumda olmadığı gibi, yurt içersinde 
de pek çok haklı şikâyetlerin kaynağı olmakta
dır. Ayrıca, turistik imkân ve kaynaklarımızın 
gelişmesine de mâni bulunmaktadır. 

Bu ihtiyaçlara rahatça cevap verecek muhte
vada hazırlanmış bulunan Gümrük kanunu tasa
rısının 1964 yılında Millet Meclisine sunulduğu
nu, Karma bir Komisyonun tetkik ve tasvibin
den geçerek Millet Meclisi gündemine alınmış 
olduğunu, 1966 malî yılı Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde yine C. H. P. Meclis 
Grupu adına yapmış olduğum konuşmada bu 
kürsüden açıklamıştım. O tarihten bu yana iş
başında bulunan hükümetler ve her bütçe mü
zakeresinde konunun halli için gayret sarf ede
ceklerini bu kürsüden ifade eden alâkalı bakan
lar, maalesef konunun halli şöyle dursun, en 
ufak bir ilgi daha göstermemişlerdir. 

Halbuki, 4 ncü Koalisyon Hükümetinin 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Ahmet Topal-
oğlu ki, halen Hükümet üyesidir, 1965 yılı aynı 
Bakanlık bütçesinin Millet Meclisinde müzake
resi sırasında bu kürsüden, Meclis tatilinden ön
ce bu tasarının kanunlaşabUeceğini ifade etmiş
lerdi. 

Ayrıca, 1965 yılı Hükümet programından 
«Gümrükler mevzuatını uluslararası ekonomik, 
ticari, sosyal ve turistik ilişkilerin seyrine para-
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lel olarak ve günün şart ve icaplarını karşılıya-
cak şekilde hemen ıslah etmek zaruretine inanı
yoruz» ibaresi ile bu kanun tasarısının önemine 
ve biran önce çıkarılmasının lüzumuna işaret 
edilmiştir. 

Halen, vazifede bulunan Gümrük ve Tekel 
Bakanımız Sayın ibrahim Tekin'de bütçe müza
kereleri sırasında ve bu buna benzer gümrükle
rimizle "alâkalı kanun tasarıları üzerinde dura
caklarını ifade etmişlerdir. 

Görülüyor ki, yalnız basma iktidarı işgal 
eden bir Hükümet işbaşında, konu Hükümet 
programlarında dahi yer almakta ve konunun 
halli için Meclis kürsüsünden söz veren bakan
lar vazife başında oldukları halde, üç seneden 
beri çıkanlması arzu edilen bu ve buna benzer 
'kanun tasardan olduğu yerde beklemektedir. 

Plânlı ve hızlı kalkınma iddiasında olan bir 
memlekette idarenin bu derece kaygısızlığı, Tür
kiye'mizin özlenen seviyeye kısa zamanda ulaşa
bileceği ümidini besliyenlere endişe ve üzüntü 
vermektedir. 

Bu, mazereti bulunmıyan bir olaydır. Bunun 
adı ihmaldir. Bu ihmal yurt sathında yol, su, 
elektrik, okul ve hastane gibi hizmetleri sabır
sızlıkla bekliyen milyonlarca halkın yaşayışı ile 
ilgilidir. 

Sayın Bakanın başarısı ve huzuru için, bu 
gibi önemli memleket meselelerinin üzerine dik
katle eğilmesini tavsiye ederiz. 

Modern Gümrük mevzuatım ihtiva eden ve 
kanunlaştığı takdirde yurdumuza geniş bir ikti
sadi ferahlık sağlıyacağında şüphe olmıyan 
Gümrük kanunu tasarısı kadar önemli bulunan, 
nir kanun tasarısı da bu mevzuatın ralhatça tat
bikata intikal ve intibakını sağlıyacak olan teş
kilât kanunu tasarısıdır. 

35 sene Önceki iş hacmma göre çok genişle
miş bulunan gümrük hizmetlerini böyle bir or
ganizasyonla daha rahat, daha süratli ve daha 
emniyetli yürütmek mümkün olacaktır. Bu mak
satla hazırlanmış bulunan teşkilât kanunu tasa
rısının da 5 Aralık 1964 tarihinde Başbakanlığa 
sunulmuş olduğunu, yine 1966 yılı Bütçe müza
keresinde açıklamıştım. Bu kanun tasansı da 
maalesef aynı şekilde, 2 seneyi aşkın bir zaman
dan beri Millet Meclisine intikal ettirilememiş
tir. 

Personel Kanununun daha da gecikmesi ihti
maline göre, bu kanun tasarısının da zaman kay
bedilmeden çıkanlmasmm faydalı olacağı kana
atindeyiz. 

24 Ekim 1964 tarihinde alâkalı bakanlıkların 
görüşüne sunulmuş bulunan Kaçakçılığın men 
ve takibine dair olan kanun tasarısının da diğer 
kanun tasarılan gibi, himmet ve alâka bekle
mekte olduğunu ifade etmek isterim. 

ıSaym milletvekilleri, 
Şimdi size, Tekel Genel Müdürlüğü hizmetle

rinin teknoloji ile alâkasını ve bu hizmetlerdeki 
teknik kadro sıkıntısından bahsetmek istiyo
rum. 

Tarım kesiminde içki, tekel ve çay teknoloji
sinin özel bir yeri vardır. 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenerek de
ğerlendirilmesini sağlıyan gıda, içki ve diğer ta
rım ürünleri sanayii veya kısa ifadesi ile tarım
sal teknoloji, hammaddesini ziraat işletmelerin
den alan ve bunları mamul veya yarı mamul ha
linde kıymetlendiren bir anateknoloji bölümü
dür. 

Gerçekte, tarım kesiminin sağladığı faydala
rı 4 grup altında toplamak mümkündür. 

1. Gıda maddelerini ve diğer çeşitli ham
maddeleri üretmek, 

2. Endüstrileşmeye yardımcı olmak, 
3. Döviz ve sermaye kaynağı teşkil etmek, 

4. İnsan gücü sağlamaktır. 
Esas olan tanmsal ürünlerin ham olarak de

ğil, işlenerek ihracedilmesidir. Eğer tarımsal 
ürünler, üretildikleri memleketlerde işlenecek 
olursa, o memlekette istihdam hacminin genişle
mesine sebebolduğu gibi, tüketim ekonomisini 
dalha iyi tanzim etmek suretiyle daha büyük ik
tisadi değerler kazandınr. Ayrıca, hammadde 
ihracatı yerine mamul veya işlenmiş maddeler 
ihracatı dolayısiyle ilgili memlekete daha geniş 
ekonomik faydalar temin edilmiş olur. 

Tarımsal ürünler teknolojisinin sağladığı 
faydalan da yine 4 grup altında belirtmek müm
kündür. 

1. İssizlik ve gizli işsizliğin azaltılması, 
2. İhracat imkânlarının daha geniş zaman 

ve saha içinde daha rahat tahakkuk ettirilmesi, 
3. Bozulmaktan mütevellit maddi kayıpla-

nn önlenmesi, 
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4, Tarımsal maddelerin işlenerek değerlen
dirilmesi ve imalât artıklarının da yine tarımda 
kullanılmasıdır. 

Görülüyor ki, maddeler halinde işaret etti
ğimiz konuların her biri memleketimiz için 
halli lüzumlu ve hattâ zorunlu olan prob
lemlerdir. Süratle netice alabilmek için bu 
sahadaki mevcut, tesis ve kurumlarda gü
nümüzün icaplarına uygun olan tedbirlerin 
alınması ve gerekli düzeltmelerin yapılması 
lâzımdır. 

Meselenin derinliğine ve genişliğine müna
kaşası ve ayrıntılı olarak teşrih edilmesine 
zamanımız maalesef • müsait değildir. Aslın
da konu, daha çok Tarım Bakanlığının iş
tigal sahasına taallûk etmektedir. Bu iti
barla, konuya sadece anahatları ile kısaca te
mas ettikten sonra, asıl Gümrük ve Tekel 
Bakanlığndaki bâzı hizmet ve görevleri ele 
alarak bunların özellikleri ve nedenleri üze
rinde durmak istiyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğündeki teknoloji ku
ruluşların hemen hepsi kolay bozulan ve bu 
yüzden maddi kayıplara mâruz bulunan ta
rımsal ürünleri değerlendiren ünitelerdir. 
Üzüm, incir ve arpa gibi, belli başlı ürünle
rimizden fermantasyon yolu ile ve özel ame
liyelerle elde edilen şarap, bira, ve ispir-
toculuk teknol'ojileri ile rakı, konyak, li
kör ve yüksek dereceli alkollü içkiler ima
lâtı, çay teknolojisi ve sigara imalı, bun
ların belli başlı dallarını teşkil eder. 

Bilindiği gibi, fermantasyon sanayii için
de mütalâa edilen içkilerin imali, 4250 sayılı 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu 
gereğince, Hükümetin inhisarı altına alın
mıştır. Bundan dolayı tekel rejimi altında 
bufunan imalâtın düzeltilmesi vazifesi Hükü
mete düşmektedir. Gerçekten, Hükümet ta
rafından yürütülen işlerde prensibolarak en 
ileri teknolojinin uygulanmasını beklemek 
vatandaşın ve teknik elemanların en,;; büyük 
arzusudur. Hükümet bu kabîl işletmelerde 
modern usulleri örnek olacak ölçüde uygula
makla yükümlüdür. Hal böyle olmasına rağ
men, Tekel Genel Müdürlüğünün . bu hiz
metleri bâzı imkânsızlıklar yüzünden arzula
nan şekilde yapamadığı da bir ' gerçektir. 

Bu imkânsızlıklardan birisi de teknik ele
man kifayetsizliğidir. 

22 . 2 . 1967 0 : 1 

Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde istih
dam edilen memur ve hizmetlilerin tahsil ve de
recelerine göre 'ortalama nisbetleri şöyledir : 

Üniversite ve yüksek okul mezunu % 9 
Lise muadili okul mezunu % 25 
Ortaokul mezunu % 30 
İlkokul, diplomasız % 36 

dır. 
Görülüyor ki, üniversite mezunu teknik kad

ro nisbeti çok düşüktür. 
Bu tablo karşısında Tekel Genel Müdürlü

ğünde ihtiyaç duyulan teknik kadronun süratle 
ikmal edilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Bu teknik kadro sıkıntısı çekilmesine rağ
men, yıllar yılı bu ihtiyaç bir türlü gideri
lememiştir. Halbuki , •bugün 'memleketimizde 
teknik icapları uygulıyacak kapasite mevcuttur. 
Almanya'mın teknik yardımı ile kurulan An
kara Ziraat Fakültesinin Tanmsal Teknoloji 
•bölümü 1933 yılından beri tedrisat yaparak 
Tcknolog Ziraat Yüksek Mühendisi yetiştiren 
bir kaymaktır. Buna, Ege Üniversitesi de yeni 
imkânları ile katılmış bulunmaktadır. Tekel 
Genel Müdürlüğü bu kaynaklardan derhal fay
dalanma imkânlarını araştırmalıdır. 

Teknoloji faaliyetleri ile alâkalı olan bu 
açıklamalardan sonra Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanımızdan şu sorularımızın cevaplandı
rılmasını istirham ediyorum. 

1. Gümrük ve Tekel Bakanlığı stratejik 
tarımsal ürünleri değerlendirmek bakımın
dan Tekel Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
üniteler de yeniden düzenlenme faaliyetleri 
öngörmekte midir? 

2. Fermantasyon, içki ve çay teknolojisi 
gibi ünitelerin herbirinde kaçar aded tarım
sal teknoloji bolümü mezunu ziraat yüksek 
mühendisi istihdam edilmektedir. 

3. Tekel Genel Müdürlüğündeki mevcut 
teknik kadro adedi yeterli midir? 

4. Mevcut teknik kadro yeterli bulunmu
yor ise bu teknik kadronun takviyesi için 
ne gibi bir istihdam politikası izlenmektedir 
yeya izlenecektir ? 

Sayın milletvekilleri : 
Şimdi size, Gümrük ve Tekel Bakanlığı

nın değil, memleketimizin halli zorunlu porJb-
lemlerinden birisi olan çay konusuna da te
mas etmek istiyorum ve bilhassa arkadaşları-
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mızm bu konuyu dikkatle dinlemelerini riea 
ediyorum. 

Çay tarımının Doğu - Karadeniz halkının 
geçim kaynağı olduğu, bu bölgenin ekonomik 
ve sosyal hayatına olumlu tesirler yaptığı her 
defasında dile getirilmiştir. Bu kısmı bir 
tarafa bırakarak, çaycılığımızın istikbâlin
den duyduğumuz endişeyi açıklamak istiyo
rum. 

Memleketimizde çay tarımı ve imalâtı üze-
riaıde son yıllarda yapılan politik müdaha
lelerle düzen bozulmuş olduğundan, gele
cekte Hazinenin olduğu kadar, üreticinin 
de bu konuda geniş zararlar göreceğinden 
ciddî şekilde endişe duymaktayız. 

Bilindiği gibi,. çay istihsalimiz tüketim 
ihtiyacımızı karşıladığından 1964 yılından 
itibaren çay ithalâtı durdurulmuştur. Hattâ 
dış memleketlere ihracedebilecek duruma da 
gelmiş bulunuyoruz. Yalnız, dâhilde ortalama 
olarak 20 liraya malctttiğimiız çaylarımızın 
kilosu, Londra borsasında diğer memleketlere 
aidolan çaylar 11 ilâ 12 liraya satılırken bi
zim çaylarımız kalite düşüklüğü yüzünden 
ortalama olarak 3.50' ilâ 5 liraya satılabil
mektedir. Halbuki, yerli ve yabann çay mü
tehassıslarının vermiş oldukları raporlara 
göre, bilgi ve tekniğe riayet edildiği takdir
de, yurdumuzda Seylân çayları nefasetinde çay 
imal etmek mümkündür. 

Son yıllarda çaycılığımızın inkişafı üzerin
de plân hedeflerine uygun olarak gerekli ted
birler alınmış ve bunun neticesi olarak di
siplinli bir mubayaa neticesinde 1964 yılında, 
bir evvelki yıla nazaran artış şöyle dur
sun, 255 ton daha noksanı ile çay yaprağı 
mubayaa kampanyası 45 319 tonla kapanmış 
ve bu noksan ah ma rağmen kuru çay imali, 
bir evvelki yıla nazaran 299 ton fazlası ile 
10 325 tona baliğ olmuştur. 

Kurulmuş olan bu düzen maalesef 1965 
yılı çay yaprağı mubayaası sırasında, poli
tik mülâhazalarla ihmal edilerek, fazla mik-
tardi kart çay yapraklarının mubayaa edilme
sine sebebolunmuştur. 

Bir hususu huzurunuzda bir defa daha açık
lamak isterim. Zira burada bâzı arkadaşlarımız 
yaprağın kalite üzerindeki tesirini bir tarafa ite

rek bilhassa fabrikasyon üzerinde durmaktadır
lar, onun için bu konuyu burada açıklamakta fay
da buluyorum. Çay kalite ve evsafına tesir eden 
çeşitli faktörler bulunmasına rağmen yaprak ev
safının birinci derecede rol oynadığı bütün müte-
hassıslarea bilinmektedir. İlmen tesbit edildiği
ne göre 2,5 yaprak yerine 3,5 veya daha fazla 
yaprakların fabrikasyonundan elde edilen çayla
rın evsafı ve kalitesi % 25 ilâ 50 nisbetinde dü
şeceği kabul edilmiştir. Bunun başka türlü iza
hı yapılamaz. Evet, fabrikasyonun ve fabrikas
yon sırasında uyulması lâzımgelen tekniğe riayet
sizliğin de çay evsaf ve kalitesine derece derece te
sir ettiği muhakkaktır. Yalnız yaprak mubayaa-
sındaki alınacak tedbirler derhal tetkik edilebi
lir, yetki idarenin elindedir. İyi izah edildiği 
takdirde çay müstahsili da buna gayet rahat in
tibak edebilir. ' Nitekim 1964 yılında örneği gö
rülmüştür. Fabrika sayısının artırılması, modern 
tesislerin kurulması, teknik usullere riayet, bilgi 
ve araştırma işi, para, eleman ve zaman istiyen 
meselelerdir. Bu hususlarda Bakanlığı kınamak 
da doğru olmaz. Bunlar Hükümet politikası ile 
ve malî imkânlarımızla halledilmesi lâzımgelen 
hususlardır. 

1965 yılı çay kampanyasında siyasi müdahale 
yüzünden, odunlaşmış yaprakların alınması ile 
Hazinenin zarara sokulmuş olduğunu, 

Mayıs ayında fabrikalara normalin üstünde 
çay yaprağı geldiğinden kapasitenin zorlandığını 
ve bu yüzden kalitenin daha da düştüğünü, 

Düşük kaliteli çayın piyasaya çıkmasına im
kân verildiği ve bu sebepten de çay içen vatan
daşlara daha fazla para ödeme külfeti yükletildi-
ğini, 

Gelen yaprakları aynı anda işleme mümkün 
olamadığından bir kısım yaprakların çürümesine 
sebebiyet verildiğini, 

Tekniğe uygun hasat yapılmadığından, Ha
ziran sürgünlerinin normal teşekkül edemediği
ni ve bu yüzden mütaakıp aylarda da evsafı dü
şük yaprakların fabrikaya gelmesine sebebolun-
duğunu, 

» Çay ziraatine, bitki gelişmesi ve ömrü yönün
den, menfi tesir yapıldığını ve bu suretle üreti
cinin de istikbale mıızaf zarara sokulduğunu, 

Dış pazarlarda çay satışlarımıza alt şansın 
baltalandığını, 
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Fabrikalardaki teknik müdürlerin istifalarına 
sebebiyet verildiğini, geçen şeneki bütçe konuş
malarında açıklamıştım. 

Bütün bunlara ve 1966 yılı çay kampanyasın
da yaş çay yaprağı alım fiyatlarına kiloda 50 ku
ruş da zam yapılmış olmasına rağmen yaprak 
mubayaasmdaki düzen, bir evvelki yıla nazaran 
daha da bozulmuş, çay zira ati tarihinde görül
memiş bir şekilde kart çay yaprakları mubayaa 
edilmiştir. Bu kampanyada mubayaa edilen yaş 
çay yaprağı miktarı 101 000 tonu bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa şunu belirtmek 
isterim ki, bütçe açığına tesir eden faktörlerden 
birisi de çaydan gelmektedir. Hesaplanırsa bir 
hayli yeldin tutmaktadır. Dikkatinizi çekmek is
terim, bütün hesaplar 60 bin ton üzerinde du
rurken, aynı yıl içinde 101 bin ton yaş çay yap
rağı mubayaa edilmişti, aradaki farkı 3,5 lira 
olarak hesabedecek olursanız yekûnun ne kadar 
yüksek olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 

Yıllara göre çay sahalarında anormal bir ar
tış bulunmadığı meydandadır. Hattâ 1 nci 5 Yıl
lık Kalkınma Plânında 1966 yılı yaş çay yaprağı 
istihsali 71 400 ton olarak hesaplanmıştır. Ayrı
ca Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1965 yılında ha
zırlanmış olan çay sanayii Özel İhtisas Komis
yonu raporunda resmî dikim sahasından £*ıyrı, 
kaçak çay dikiminin geçmişteki seyri de nazarı 
itibara alınarak 1972 yılında üretimin 102 000 
tona ulaşabileceği hesaplanmış ve aynı raporda 
1966 yılı çay yaprağı istihsali ise 60 752 ton 
olarak tahmin edilmiştir. 

Görülüyor ki alım evsafına uygun olmıyan 
çay yapraklarının mubayaa edilmesiyle bir sene
lik zaman içerisinde 1972 yılı seviyesinde 1966 
yılında çıkılmıştır. 

Bu hal yeniden, telâfisi mümkün olmıyan 
aşağıdaki problemleri doğurmuştur. 

1. Çay kalitesi düşmüş olduğundan çay içen 
vatandaşlara daha fazla para ödeme külfeti yük-
letilmiştir. 

2. Çaylarımızın dış piyasalardaki satış şans
ları daha da düşürülmüştür. 

3. Hazineye daha fazla para ödeme külfeti 
yüklenmiştir. 

4. Ambarlardaki ihtiyaçtan fazla bulunan 
stok çay miktarı elden çikanlmıyacak nisbette 
yükseltilmiştir. 
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5. İç ve dış piyasalarda eritilmesi müminin 
olmıyan stok çayların ileride çürütülüp denize 
dökülmesine imkân hazırlanmıştır. 

6. İdare, geri dönülmesi güç bir duruma dü
şürülmüştür. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımızdan, yu-
kardaki maddeler halinde belirttiğim hususlara 
ayrı ayrı cevap vermesini istirham ediyorum. 
(Sizin devrinizde nasıl idi sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yüceler bir dakikanız var. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Peki 

Sayın Başkan. 
izah ettim tarihleriyle, eğer arkadaşlarım dik

katle dinlemiş iseler bu soruyu sarmamaları icabe-
derdi. Benim zamanımda 1964 yılında alman çay 
yapraklarının miktarının tarım ürünlerinin sey
ri normal olmasına rağmen düştüğünü, buna 
rağmen kuru çay imalâtında bir artış nisbeti-
nin tahakkuk ettiğini, rakamlar vererek izah 
ettim, bunu dikkatle dinliyen arkadaşımız bunu 
sormazdı, benden. Pemek ki dinlememişler. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Boz rica ederim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, Adalet Partili kardeşlerime hitabe-
diyorum, bu memleket davasıdır. Bu kadar açık 
veren bir bütçede, bu kadar fazla bir açığı destek
lemek memleket severlik olamaz. Dikkatinizi 
çökmek isterim, lütfen dikkatle takibederseniz bu
nu sormazsınız. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet hizmetinde hangi kademede görev alır

sak alalım, bu fakir milletten aldığımız maddi 
bedelin karşılığını, vereceğimiz iyi hizmetlerle 
daha fazlasiyle geri ödemeye ve bu suretle ma
nen huzur duymaya mecbur olduğumuzu bilme-
liyiz. 

Bunun için de bilgili, sistemli," doğru ve bi
raz da fazla çalışmalı, hele partizanlığı unutmalı 
ve parolamız Yüce Türk Milletini sevmek ol
malıdır. 

İşte bu anlayış içerisinde sizlere C.H.P. si 
Millet Meclisi Grupu adına saygılar sunar, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin de milletimi
ze hayırlı olmasını temenni ederim. 

Tekrar ediyorum, konu tetkik edilirse büt
çeye bu kadar açık yüklemeye sebebolan arkadaş
lar hakkında lâzımgelen soruşturmayı bizden 
evvel sizler açarsınız. Hürmetlerimi sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — M.P. Grupu adına Sayın Hilmi 
İşgüzar. 

(Gürültüler, İbrahim Boz'un anlaşılmıyan 
müdahaleleri) • 

Sayın Boz çok rica ederim, Meclis devam edi
yor efendim, istirham ederim, dışarda konuşu
nuz. (Gürültüler) 

Sayın Boz rica ederim efendim, cezai müey
yide kullanacağım, istirham ederim, sinirinize 
hâkim olamıyorsanız dışarı çıkınız. 

Buyurun Sayın İşgüzar. 
M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Slinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının W67 yılı 
bütçesi üzerinde M. P. Meclis Grupunun gö
rüşlerini ve temennilerim sizlere ifadeye çalı
şacağım. 

Her memleketin iç ve dış politikası gibi 
bir de gümrük politikası vardır. Memleketi
mizde ithalât, ihracat ve transit gümrük işlem
leriyle yolcu ve transitlerin giriş ve çııkış güm
rük muamele' erini yapmak ve her türlü ka
çakçılığın önlenmesini sağlamak konul ariyle 
ilgilenen Gümrük ve Tekel Bakanlığı maale
sef arzu ediien şekilde bir gümrük politikası 
ve onun anabedeflerim tesbit edememiştir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluşundan 
bu yana geçen zaman içinde daima genel büt
çemizde oldukça fazla bir gelir temin eden 
kaynağı tedvir ve yöneltmiş ve fakat yeterli 
bir çalışıma seviyesine teabiit edilmiş bir poli
tikasının olmaması yüzünden ulaşamamıştır. 
Bu yüzden de devamlı şikâyet konusu eksik 
loknamış halk ve basımda en çok adı geçen ba
kanlıklardan biri olmuştur. Bunun neticesi de 
devamlı bir gümrük kaçakçılığı yüzümden is
tenilen gelir elde edilememiştir. Haklı haksız 
şikâyetlerin kaynağını kurutmak elbette ki, 
kolay olmıyacaktır. Fakat memleketimize gi-
tren ve çıkan her türlü emtia vasıta ve insan 
•gibi çeşitli konularla ilgilenen Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü tutum ve davranışlarında da
ha çok hassas olmak gerekli tedbirleri almalk 
ve şikâyetleri imkân nisbetinde azaltmak için 
de olumlu bir gayret sarf etmemiştir. Üzüle
rek ifadeye mecburuz ki, yılların getirdiği 
köklü ve silinmesi kolay kalay mümkün olmı-
yan gümrük muamele ve k^nti'iollarjnıdaiki kö

tü alışkanlıktan kendimizi kurtaramaımışıızdır. 
Bu kötü alışkanlıktan sivrildiğimiz veyahut hu
dut kapılarında ve gümrük iç servislerinde yapı
lacak kontrol ve muameleleri pratik objektifi 
ve emniyet içinde yapılmasını sağlıyacak hale 
getirdiğimiz gün gümrük .gelirlerimiz artacak 
halk şikâyetleri de azalmış olacaktır. 

Memleketimizin coğrafi mevkii, arazi dunu* 
mu, nüfus ve sosyal düzeni bize daha çok Güm
rük Genel Müdürlüğü vazifesinin ciddiyetle 
ve samimiyetle ele alınması gerçeği ve intiba
ını vermektedir. 

Artan nüfus, artan ihtiyaç karşısında mah
dut imkân, vasıta, işsizlik ve sanayiden mah
rum bir ortamda gelirimizin kaynağını teş
kil eden faaliyetleri yürüten Gümrük ve Te
kel Bakanlığı elbette ki, işin geleceğini em
niyet altına almak ve kuvvetli bir düzene gir
mek için gümrük tekel politikasını çizmek 
mecburiyetindedir. Bizde bu tesbit edilmeli sı
ra ile her şeyden evvel yerli ve yabancı yol
culara, turist vazifelilere gerekli dükkat ve 
kolaylık gösterilmeli, sürat ve emniyet için
de her türlü gümrük işleri ikmal edilmeli, şi
kâyetlerin konusunu teşkil eden meselelerin 
esaslı bir çözüm yoluna varılmak için İstatis
tik Genel Müdürlüğü ile temas temin edile
rek yerli - yabancı turistlere sorular sorulmak 
suretiyle 'gerçekler öğrenilmelidir. Formalist, 
sıkıcı ve anlayışsız tutum ve davranışlara son 
verilmeli, yeterli sayıda yüksek tahsil görmüş 
elemanların sayıları artırılmalı ve personel po« 
litikası küllolarak yeniden gözden geçirilmeli, 
diğer, bakanlıklardaki aynı tahsil görmüş 
^olanlarla bunların terfi etme imkânları sağ
lanmalıdır. Bunun yanında bol istihsal, iyi ka
liteli ve güzel ambalajlı tütün, çay ve sigara) 
ile her türlü içkiler tahdide tabi tutulmaksı-' 
«in dış memleketlere ihracettmek, pazar aramak 
ve yabancı memleketlerin Türkiye'de malları^ 
nı kaçak olarak satan kişilere ve pazarlara 
mâni olmak lâzımdır. Bugüne kadar Gümrük 
servislerimde bulunan memurlarla gümrük teş-» 
kilâtmda vazife almış olanların halkla müna* 
»ebetleri bir yana maddi ve mânevi yönden1 

karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi de Ve
kâletin en önemli vazifelerinden binidir. 

Halk - m.nmur münasebetlerinde halka yapı
lacak muameleler şahsa göre muamele ve key-
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fj işler olmaktan çıkartılmalı, herkese aynı 
muamele, kolaylık sağlanmalıdır. Hudut kapı
larında vazife alacaklar lisan bilen kişiler ol
malıdır. Fakat bu yerlerde vazife gören insan
ların daha iyi yetişmesi ve diğer servislerden 
anlaması bakımından bunlar zaman zaman 
kursa 'tabi tutulmalı, ya da değişik gümrük 
'kapılarımda çalıştınimahdır. Daha doğrusu 
muayyen kişiler devamlı bir şekilde aynı yer
de bırakılmamalı, münavebeli hizmetlerde 
kullanılmalıdır. Bunlar yapılmadığı için güm
rük kapılarımızda yapılan kontrol ve muaye
neler hâlâ devamlı şekilde şikâyetlere konu 
olmaktadır. Bütün bu şikâyetler âdil olmıyan, 
keyfe göre muameleden ileri gelmektedir. Ga
zete sütunlarına intikal eden haber elbette ki, 
ıbâzı gerçekleri ifade etmektedir. Şubat 19'67 
ayı içinde Akşam Gazetesinde (Gümrükten 
geçmek cehennem azabımdan farksız) başlığı
nı taşıyan şikâyetnamede bir vatandaşın söy
lediği dikkate değer şu kısımları ara etmek 
istiyorum. 

«Üç yıldan beri çeşitli kereler yurt dışına 
çıktım. Bu arada çeşitli gümrük kapılarından 
geçtim. Ama şunu itiraf edeyim ki, bizim güm
rüklerimizde gerek gelen turistlere ve gerekse 
(işçilerimize yapılan muamele bir eehenmem 
azabından farksızdır. Yabancı memleketlerde 
15 dakika bekletilen bir turist bizde 1,5 - 2 sa
atten önce yakasını kurtaramaımaktadır. Dı-
şarda yıllarca çalışıp çabalayıp karısına, çotu
ğuna çocuğuna üç - beş şey getiren işçiler 
gümrüklerde inletilirken, birtakım kimseler 
diledikleri kadar eşya ile dönmekte ve oluk 
gabi parayı da yurt dışında bırakıp gelmekte
dirler. Almanya'dan aldığım 300 liralık man
toya burada 1 070 lira gümrük ödemek mec-
iburiyetinde bırakılan bir işçiyim. Kanun buy
sa eyvallah deriz ama bize tatbik edilen bu 
kanunun hiç olmazsa % 1 inin de o paramız* 
dışarıda çarçur eden beylere, hanımlara tat
bik edilmesini belkleriım» demek suretiyle ya
pılan kontrol ve muamelelerde keyfîliği işaret 
etmektedir. Bu da bize gösteriyor ki, gümrük
lerde keyfî muamele vardır. Her şikâyeti pe
şinen haklı olarak kabul eden bir zihniyete 
sahip değiliz. Fakat, her şikâyetin altında da 
ıbir hak ve gerçeğin saklı olduğunu kabul et
mek. değilse bile, vatandaşın hakkı olan şikâ
yet müesessesini kıymetlendirmek demokra

side vazifemiz, haltta mecıburiyetinde olduğu
muz bir husustur. Kanunlar aynı anlayış için
de, aynı ölçülerde tatbik edildiği müddetçe 
objektif ve âdildir, yerindedir. Yoksa, kanun
lar şahıslara göre tatbik edilen keyfî bir emir
name olmaktan ileri gidemez. Gümrük kapıla
rında veya dâhilde yapılan şikâyet ve ihbar
lar vukuunda çok daha ciddî aramanın yapıl--
masına ve iyi bir süzgeçten geçirilmesine ta
raftar bulunduğumuzu da işaret etmek iste
rim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Gümrüklerde yapılan kontrol, muayene, 

gümrük muameleleri ve işlemlerimde ısrarla 
ıduruşumoız boşuna değildir. Bunun üzerinde 
Hükümetin de hassasiyetle durması halinde 
ıbüyük faydalar sağlanacağı ve ağır yükünün 
azalacağı ve bu yüzden gelirlerimizin de arta
cağı hissedilir bir şekilde görülecektir. 

Gümrüklerde giriş çııkış kapılarımızda mev-
'cudolan binalarımız memleketimizin durumu
na uygun bir nitelik ve kapasiteden uzaktır. 
Türkiye'nin ve onun hükümetlerinin şahsiyeti
ne uygun olarak bu binaların yeniden restora 
edilmesi ve ihtiyaca cevap verecek hale geti
rilmesi lüzumludur. Milyonlarca liralar kira 
'bedeli olarak harcanırken gümrük kapıların
da yapılacak inşaat ve binalar için çok hasis 
davranmak üzücü ve hattâ utanç verici ol
maktadır. Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, 
İran ve Suriye ile olan hudut] aramızdaki güm
rük binalarının durumu hakikaten üzerimde 
durulmaya değerdir. Bu binaların gerek güm
rük anlayışımız bakımından ve gerekse Cum
huriyet hükümetlerinin mânevi şahsiyeti ba
kımından gururumuzu zedeliyecek şekilde bı
rakılmasını doğru görmemekteyiz. Bunlar ihti
yaca cevap verecek şekilde ne pahasına olursa 
ıolsun yapılmalıdır. 

Bu binaların yapılması ile birlikte yalbancı-
larm her türlü istirahatlerine cevap verecek 
şekilde inşaatların planlanması ve ceibindefei 
son kuruşuna kadar turistlerin harcama yap
masına imkân verecekler her çeşit turistik eş
ya, hâtıra ve, el sanatları içıki, sigara ve kadın, 
erkek eşyalarının satılmasını organize etmek,, 
dükkânlar, açtırıp teşvik ve tahrik etmek de 
lâzımdır. 
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Gümrüklerim izden şikâyet eden büyük bir 
Çoğunluğu dış ülkelerde çalışan işçilerimizin 
'teşkil ettiği de bir gerçektir. Milyonlarca lira 
'döviz getiren bu işçilerimize özel kolaylıklar 
Bağlıyacak tedbirlerin alınması gönderecekle
ri veya getireeelkleri hediyelik eşyalardan güm
rük resminin alınımanıasj, ya da alınacak mik
tarların hattı -asgariyeyp düşürülmesinde mem
leketimiz ve gümrük teşkilâtımız için faydalar 
'görmekteyiz. 

Yurdumuza senede bir iki defa dönen ve 
her dönüşlerinde şahıs olarak asgari 5 - 10 bin 
'liralık döviz bırakan yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçilerinin durumunu Hükümetin tekrar 
<ele alacağını ümidetmekteyiz. 

Aynı görüşle hareket edilerek yabancı tu
ristlerin memleketimize ısınmaları ve her se
ne gelen sayıların artırılmasını sağlamak ve 
lehte propagandalara •vesile olımaık içinde daha 
samiımî ve itinalı şekilde bunlara özel bir ilga 
gösterilmesini yabancıların kendi örf ve âdet-" 
leriniıı icabı olan Noel ve bayramları münasebe
tiyle Türkiye^deki tanıdıklarına eş ve dostla
rına yolladıkları ya da getirdikleri hediyeler
den vazo, çiçek büst gibi hediyelerden kati
yen Gümrük Vergisi alınmamalıdır. Gelir kay
nağımız ve varlığımız kadar gelecek Türki
ye'sinin daha iyi ve daha olumlu neticeler is
tihsali bakımından geniş çapta ve yabancılar 
nezdinde propagandaya ihtiyacımız vardır. 
Bunun içinde Türkiye çolk yakın gelecekte 
dünyanın en sayılı turizm memleketi olacak
tır. Bütün tutumlarımızı buna göre ayarla
mak mecburiyetindeyiz. 

Memleketimizin dâhilinde imal ve monte 
edilen her türlü sanayi sektörüne hayat hakkı 
tanımak ve bunları himaye etmek ya da mu
ayyen seviyeye ulaşmasını temin etmek için 
ithalâttan alınacak Gümrük Resmi kanunun 
tatbikatında titizlikle durulmasını ve kademe
li usulün uygulanmasını Sayın Gümrük ve Te-
ikel Bakanından beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekili eni, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının bütçesini müzakere ederken bi
zim için çok önemli konulardan biri de hiç 
şüph yok ki, Güney hudutlarımızda devamlı 
bir şekilde yapılan kaçakçılık konusudur. Her 
sene devam eden bu kaçakçılık maalesef azal
mamış bilâkis artmıştır. Güney komşumuz 

olan Suriye^de bazan İran ve Irak'tan yurdu
muza bol bir şekilde kaçak eşyaların getirildi
ği ve bu kaçak eşyaların alenî satış yerleri 
olan pazarların kurulduğu da hepimizin ma
lûmudur. Bunlara- mâni olmak için gerekli ve 
ciddî bir tedbir alınmamış olduğunu üzüntü 
ile görmekteyiz. 

Güney illenimiz.de her türlü kadın ve er
kek giyim eşyaları kadın tualet takımları los
yon ve kremleri ile halılar her türlü akla ge
len çeşitli eşyalar ve inhisar malları çay, kah
ve alkollü içkiler ve ipekli, naylon eşyalar sa
tılmaktadır. 

Buna paralel alarak her türlü Amerikan 
giyim eşyaları kadın erkek levazım takımları 
Amerikan içki ve sigaraları çeşitli Amerikan 
malları bugün büyük şehirlerimizde bilhassa 
Ankara'nın merkezinde açıkça mağazalar açıl
mak suretiyle satılmaktadır. Bunları görme
nin üzüntüsünü zannederim ki, bizim kadar 
çclk Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı da duy
maktadır. Mesele üzüntüyü meydana getiren 
ıselbeplerin ortadan kaldırılmasıdır. Müsaade 
buyurulclıuğu taikdirde Sayın Gümrük Tekel 
Bakanımdan kaçakçılığın •önlenımemıesi ve sa
tışlara mâni olunmama sebebimi sormak isti
yorum. Ve acaba bunlara mâni olmak istiyen-
lere karşı bilmediğimiz bir kuvvet ve sebep 
imi vardır? Neden ve niçin kaçakçılık önlene
miyor kendi öz yurdumuzda yabancı ve kaçak 
olan mallar satılıyor. Memleketimize giren 
kaçak kahve ve kaçak çaym 'günün birinde 
memleketimizden büyük döviz çıkmasına sebe-
bolacağı gibi istihsal edilen çay ürünlerimize 
de büyük bir darbe olacağını peşinen kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan yurdu
muza kaçak yabancı milletlerin malı kolaylık
la girmekte ve satışları yapılmakta iken diğer 
taraftan da Suriye ve Güney komşularımıza 
kendi yetiştirdiğimiz canlı hayvanlar kaçak 
olarak götürülmekte ve dâhilde et istihsali
mize büyük çapta etki yapan hayvancılığımı
zın aleyhine bir tutumun içinde kıvranmakta
yız. Bunun için bu kaçakçılığa son verecek 
her türlü ciddî ve devamlı olacak tedbirlerin 
şimdiden alınmasında geç kalınmış olmasına 
rağmen memleket için büyük faydalar vardır. 

Muhterem milletvekilleri, İnhisar maddele
rinden olan tütün, çay, ispirto, tuz ve her ne-
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vi sigara ile bunun dışında kalan bira, şarap, 
vermut, rakı, kibrit, kahve gibi yan tekelin 
maddeleri üzerinde de biraz olsun durmak is
tiyorum. inhisar maddeleri özellikle Devletim 
monopolü altında bulunduğu için bunların ti
careti ve fiyat politikası da bizzat Devlete ve 
oleinde iktidar yapan hükümetler tarafından 
yürütülmektedir. Fiyatlarda istikrar emniyet 
ve sosyal adalet ilkesine uygun şekilde ve ge
niş bir halk kütlesinin müstehlik olduğu göz 
önıünde bulundurulmak suretiyle bunların iş-
tiralk gücüne göre hareket edilmesi ve buna 
•göre tanzim edilmesi lâzımdır. 

'Fiyatlardaki istikrar ve emniyet meımleike-
ftin kalkınmasına da büyük çapta yardım ede
cek ve muayyen kişilerin lehine büyük çoğun
luğun aleyhine gelişmeleri de önMyeeekîtir. Fa
kat Hükümet bütün ökonamik sahalarda oldu
ğu gibi tekel kesiminde de fiyat politikasını! 
'istikrar içinde elde tutamamıştır. Tütün gibi 
istihsali zor yorucu, devamlı çalışma istiyen 
ve yıpratıcı bir ürünün satınalınmasımda te
kel politikasına uygun hareket edilmemiştir. 
Bir ailenin bütün fertlerini meşgul eden ge-
oe - gündüz durmadın dikim, bakım sulama, 
toplama dizme çevirme, kurutup istif etme gi
bi çok önem'.i ve yönlü bir muamele gören tü
tünlerin değer fiyatları verilmem.e)klte ve bu 
yüzden tütün müstahsi'lları mağdur edilmek
tedirler. 

Her sene yapılan tenkidlerc rağmen bir 
türlü tütünlerin mubayaasında tütün taban 
fiyatları tesibit edilmemiş daima işin polemiği^ 
ne kaçılarak tütün piyasalarının açılışımda tü
tün baş fiyatları bir öğünme vesilesi olarak 
istismar edilmiştir. Muayyen miktar, baş fiyat 
veya civarındaki fiyatla tütün mubayaası ya
pıldıktan sonra müstahsıldan çıolk düşük fiyat
larla tütün alma yoluna gidildiğinden müs-
tahsıllar çoğu zaman ümitsiz bir bekleyişten! 
sonra tüccarların elinde oyuncak olmakta ve 
mahsullerinin değerini alamamak yüzünden 
mağdur edilmişlerdir. Dünyanın en iyi tütü
nünü yetiştiren memleketiimıiz olduğu halde 
ne tütün üreticilerimiz bu mahsulünü değer 
fiyatla satalbılmişler, ne de Devletimiz gerek-
ili ihraç imkânlarını bulup döviz sağlıyabilmiş-
lerdir. Tütün müstahsil larının himayesi mah
sullerinin kalitelerine göre amıflandıralmasi! 

ve her sınııfm asgari taban fiyatının tesibiJt' 
edilmesiyle mümikündür. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak görü
şümüz tütün istihsalimi tahdidetmek değil, ge
liştirmek dünya artan nüfusu karşısında da
hilî istihlâka paralel ihracatın da artacıağını 
esas tutmak suretiyle ihraç yollarını ve ko
laylıklarını aramak, bulmak Bakanlığa düşen1 

en önemli Hükümet vazifesidir. Bir taraftan 
taban fiyatları tesbit edilmeden çok düşük 
fiyatla tütün, mubayaama gitmek diğer ta
raftan müstahsıla intikal ettirilmeden sigara
lara zam yapmak ekonominin büyük . müsteh
lik halk kütlesinin kaıbul edemiyeceğini bir 
davranış olmuştur. Bütçenin açığını kapamak! 
için devamlı şekilde vasıtalı vergiler bilhassa/ 
ıgeniş fakir orta sınıfın işçi ve memurların 
kullandıkları sigaralara zam yapmayı âdet 
haline getiren iktidarlar artık bu itiyatların
dan vazgeçmelidir. Köylüden dört liraya ka
dar alınan bir kilo tütünü imalinden sonra ki
losunu 25 - 150 lira arasında satan ve taban 
fiyatını tesbitten kaçan hesapsız ve masrafta 
cömert davranan bir idarenin tutumunu ek 
bette ki, kabul edemiycceğiız. 

Hükümet mutlaka istihsali artıracak ted
birleri alması, her şeyden evvel bütün dünya 
devletleriyle ticari yönden hiçbir ayrıntı yap
madan tütünlerimize pazar olacak yerleri bul
ması kaçınılmaz bir memleiket meselesâdir. Bu 
yapılmadığı zaman basit bir ekonominin dahi
lî istihlâk bakımından inhisarı altında kalına 
nıa'k suretiyle tütüncülüğümüzün de söneceği
ni haber vermek isterim. 

Hiçbir telkel maddesine zam yapılmıyaicıa-
ğına dair vermiş oldukları beyanatlarını tek-
zibetmiş bulunduğundan, bundan sonra yapa-
caikları beyanatlarda gerçeği ifade etme term-
kün ve temenni ile hareket etmesini, beyanatı 
dışında bir karar alındığı zaman da onun re
daksiyonunu bizzat kendi vazife anlayışı ile 
göstermelerini istirham etmekteyiz, Sayın Ba
kamdan sigaraların ambalaj ve kalitesinin iyi 
/olmasını, paketlerin 12 lik halde piyasaya sü-
rülmesini burada te&rar etmekte fayda gö.rü« 
yoruz. Fiyatları artmış olan sigaraların yur
dun her tarafımda bulunması, içkilerim rakı 
ve şarapların kalitesine önem verilmesıini, si
gara fabrikalarının daha modern hale getirdi-
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ımıesini uygun mütalâa ediyoruz. Tütün gibi 
çay mahsulünün de bol istihsal ve iyi kaliteli 
istihsal amacı yerinde olacaktır* Çayların ka
litelerine göre sınıflara ayrılması ve her kali
teye uygun sıhhi ve zarif ambalaj yapılması 
sürümü artıracak tedbirlerdir. Piyasada çay
lara da zam olacağı dedikodusu yüzünden 
çaylar da yavaş yavaş piyasadan çekilmeye 
ve aranmaya başlamıştır. Onun için Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanından açıkça soruyoruz: 

İçtiğimiz çayların fiyatlarına zam yapıla
cak mıdır? Yapılacaksa miktarı nedir? Yapıl
mayacaksa beyanatlarını teminat olarak ka
bul edebilir miyiz? 

Çay istihsalimde kalite ve sınıflandırmaya 
önem verip halk tipi ucuz çaylar piyaısıaya sü-
rülmeli ve lüks ve pahalı olanlar ayrı tipler 
.halinde pazarlanmalıdır. 

Kibrit ve kibrit sanayiinin geliştirilmesini 
yapmış olduğu çalışmalarında kârlı ve ihtiya
cı giderici durumda bulunduğumuz için tasvi-
Ibetmıekteyiz. özel sektör karşısında fiyatlar
da istikrarı sağlamak ve müstehliki himaye 
etmek yönünden de Tekol Genel Müdürlüğüne 
bağlı Kibrit Fabrikasının geliştirilmesini pi
yasanın huzuru, iş verimi ve işçi yönünden 
faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. Bunun için 
de bir veya iki kibrit fabrikasının kurulması
nı yerinde görmekteyiz. 

(Geçen sene fMrlerrmizi söylerken işaret 
etıtiğimiz gilbi hammaddesinin kolaylıkla, bol 
ve ucuz olacak temin edilmesi mümkün olan 
yerlerde ve meselâ SinopMa bir kibrit fabri
kasının kurulması yerinde olacaktır. 1927 yı
lında Sinop'ta kurulmuş olan kibrit fabrika
sı bilinmiym politik sebeplerle buradan kal
dırılmış fabrikanın bacası hâlâ Sinop'ta ma
zinin acı bir hâtırası olarak kalmıştır. 8^10?'-
üu'lar da bundan derin t ir üzüntü ve elem duy
muşlar ve bu hisleri yaşamışlardır. Cumhura 
yet Gazetesinde (40 yıl önce) sütununda yer 
alan Sinop'a kibrit fabrikası kuruldu başlığı 
da buraya 40 yıl önce yani 1927 de bir kibrit 
fabrikasının kurulmuş olduğunu ve talepleri
mizin de dayanağına müspet bir vesika bulun
duğunu gösteren tarih'ı bir delilidir. Onun için 
Sinop'a bu hakkın teslimi şarttır. Şart olduğu 
kadar da bir ihtiyaçtır. 

'Sayın Milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının üzerine düşen vazifeyi yerine ge
tirmesi için teşkilât mensuplarına kadro, im
kân ve huzur verilmelidir. Geçen sene temen
ni ettiğimiz Yozgat Bira Fabrikasının inşaatı
na geçilmiş olmasına muttali olmanın huzuru
nu duyduğumuzu belirtmeyi burada vazife 
telâkki ediyoruz. 

Sözlerime aon verirken Millet Bartfiisi Mec
lis Grupu adına Bakan ve Bakanlık mensup
larına en samimî başarılarımızı diler, bütçenin' 
hayırlı olması temenniisi ile hepinize hürmet
lerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Muslih Görentaş, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MUSLİH GÖ
RENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; Y. T. P. Meclis Grupunun Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi üzerin
deki ıgörüş, düşünce ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza ıgelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 30 Aralık 1931 ta
rih ve 1909 sayılı Kanunla kurulmuş olan Güm
rük ve Tekel Bakanlığının lağvedilmesinin za
ruretini, bundan evvelki bütçe müzakerelerinde 
de arz etmiş idik. Gerek 1960 ihtilâlinden evvel 
yaşamış olan partiler ve ıgerekse 1961 Anaya
sasının meriyetinden sonra kurulmuş olan par
tilerin ekserisi ıbu fikri benimsemiş ve savun
muşlardır. Demokrat Parti muhalefet yılların
da bu bakanlığın lüzumsuz olduğuna işaret et
miş, bunu mütaakip Cumhuriyet Halk Partisi 
muhalefete geçtikten sonra bu fikri hararetle 
savunmuştur. A. P. 1961 seçim beyannamesin
de bu Bakanlığı lağvedeceğini açıkça vadetmiş 
idi. Temennimiz, iktidar koltuğunda iken de 
taahhütlere sadık kalsın. Hizmeti ve fonksi
yonları mevcut kuruluşlarımızca rahatlıkla 
yürütülebilecek Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın kaldırılması suretiyle bütçede tasarruf sağ
lanmış lOİsun. Bünyesinde Tarım, İşletmecilik, 
maliye, ticaret ve zabıta müesseselerini barın
dıran bu Bakanlık, Osmanlı İmparatorluğundan 
kalmış ıbir alışkanlığın içinde ve tutumunda ka
lınmak suretiyle devam ettirilmektedir. Bil
hassa, kaçakçılık ve ıgümrük kapılarındaki 
yolsuzluklara hâkim 'olamadıkları ,gün gibi aşi
kârdır. Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Ba
kan derler ki, •«Gümrük kapılarındaki kaçak-
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ıçılıktah, yolsuzluktan şikâyet edilmektedir. Ha
kikatleri acı da olsa itiraf etmek lâzımdır. An
cak, bunu yalnız teşkilât üzerine yüklememek 
ıgerekir. Teşkilât kabahatlidir. Doğru. Ahlâk 
meselesi.. Ancak rüşvet almak kadar rüşvet ver
menin de aynı şekilde mütalâa edilip, ona göre 
karar verilmesi gerekir. Bu bakımdan kaçakçı
lık, (bütün alman tedbirlere rağmen, devam ede
cektir. Evet, doğru, Sayın Bakanla 'hemfikiriz. 
Rüşvet almak kadar rüşvet vermekte ahlâk 
dışı bir harekettir. Ancak, bununla mücadele et
mek de bir vazifedir. Bakınız, bir tek kalemi ele 
alıyorum, kahve mevzuu bu... Türkiye'de kaihve 
istihlâki 500 bin ton. Gümrük kayıtlarına 'göre 
ithal 1 500 ton, aradaki fark olan 3 500 ton da 
kaçak 'olarak memlekete sokulmaktadır. Arap
ların meşhur 'bir ata sözü vardır. «İnsaf, dinin 
yarısıdır.» Hiç almazsa yarı yarıya paylaşılsın. 

Muhteerm arkadaşlarım, kaçakçılık anla
mını tavzihe muhtaç bulmaktayız. Doğu ve 
Güney - Doğu ıbölgelorindcki hapishanelere 
bakıyorsunuz, vatandaşlar içeri 'doldurulmuş, 
ısuç ne? Kaçakçılık.. Bu fakir vatandaşın yap
tığı kaçakçılık da şu; kendi tarlasına emeğinin 
mahsulü olarak yetiştirdiği tütünden ,bir taba
ka tütün cebinde taşımış veyahut evinde bir 
yatak çarşafı, bilemedin heybesinde bir torba 
kına yakalanmış. Değeri 15 - 20 lira. Bunun için 
bu fakir vatandaş hapishane köşelerinde mah
volmaktadır. Öbür taraftan İstanbul ve İzmir-
deki kaçakçı da şirket halinde 50 milyon değe
rinde 17 vagon dolusu kaçak eşya «birden geti
riyor. Ayrıca serbestçe gezebiliyor da. Bir ga
zetenin verdiği Ibir habere 'göre 1955 den bu 
yana yalnız 'gümrük depolarından çalınıp, pi
yasaya kaçak olarak sürülen malın değeri 300 
milyon dolardır. Hükümet merkezinde, İstan
bul'da Hükümet ricalinin .gözleri önünde mil
yonlar, ıhattâ milyarlar değerinde kaçak eşya 
Pieks veya Biteks namı altındaki müesseseler
de sertbestçe satılıyor. Bu suç sayılmıyor. Ame
rikalıların .kaçak olarak senede memlekete sok
tukları 250 milyon sigarayı büyük şehirlerimiz
deki ıher sınıfa mensup ve hattâ mesul insan
lar içiyor, bu suç sayılmıyor. Hayır arkadaş
lar, zecrî tedbirler sadece fakir halk talbakası 
için tatbik edilmemeli. Bu âdilâne bir sistem 
olmaz. Bunun biran evvel ıslahı gerekir. Güm
rüklerdeki yolsuzluklar senelerdir, ıbu kürsüden 

izah edilir. Alman tedbir? Hiç.. Gümrük mev
zuatımız bu muğlak şekli ile devam ettiği müd
detçe yolsuzluklar, rüşvet ve irtikâbın önü 
alınamaz. Bir muayene memuru bir emtiayı 
arzu 'ettiği şekilde kıymetlendirmektedir. Bu 
memur vatandaş gayet cüzi bir ücret mukabili 
istihdam edilmektedir. Maddî sıkıntı-çeken, her 
insan :kötü yola sapabilir. Bir bakımdan ücret 
sisteminin biran evvel ıslahı gerekir. Mevzuat 
o kadar muğlak ki, hiç bir ithalatçı, hiçıbir tüc
car, resmî müesses es el er dâhil, hidbir müessese 
ıgümrük komisyoncularını vasıta kılmadan 
•gümrüklerden ıbir mal çekmesine imkân ve ihti
mal yoktur. Mevzuatı 'bilmemek yüzünden 
yurda dönen işçilerimizin gümrük kapıla
rında çektikleri ıstırap çok hazindir. İki 
gömlek getiriyor diye âdeta sitriptiz yap-
tırırcasına don gömlek katına bırakıl
maktadır. Bunun yanında yolunu bulan sosye
te kaçakçıları da 'bavullar dolusu eşyayı (X) 
işareti koymak suretiyle geçirebilmektedirler. 
Bu 'bakımdan Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiş olan Yeni Gümrük kanunu tasarısının 
biran evvel kanunlaşmasını temenni etmekte
yiz. Mütaadclit bütçe görüşmelerinde de ifade 
edildiği gibi açık hudut pazarları ve hayvan 
borsaları kurulmalıdır. Bilhassa, hayvan yetiş
tiriciliği ile uğraşan Doğu - Anadolu köylü
leri, hükümetlerimizin zamanında ihracat emri 
'çıkarmaması ve pazar temin edememesi yüzün
den köylünün elinde kalan hayvan yemsizlik-
ten telef olmakta, bu yüzden perişan olan hay
van yetiştiricisi her şeyi göze alarak hayvanla
rını huduttan dışarıya haklı olarak aktarmak
tadır. Bu bakımdan doğu hudutlarımızda güm
rük kapılarını açmak mal mübadelesi ve satış
ları temin etmek faydalı olacağı kanısında
yız. Bu suretle hayvan yetiştiricisi pazar bu
lacağı için kaçakçılığa lüzum görmiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bünyesinde mündemiç Tekel Umum 
Müdürlüğü Bütçesine de biraz değindikten 
«onra sözlerime son vereceğim. Bugün 196 hin 
dekar arazide çay üretilmektedir. Şunu mem
nuniyetle ifade 'etmek isteriz ki, /birkaç sene 
evveline kadar çay ithal etmek zaruretiyle kar
şı karşıya olan Türkiyomiz bu dâvayı hallet
miş, 1966 yılında 100 bin tona yakın yaş yap
rak istihsal etmiş, ve bundan 22 ibin ton ci-
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varında kuru çay elde etmiştir. Bu sayede mil
yonlarca lira dövizin dışarıya gitmesi önlen
miş bulunmaktadır. Yalnız Teknik bakımdan 
noksanlıklar giderilirse ve çay fabrikaları is
tihsale muvazi yapılıp zamanında yaş yaprak
lar çürütülmeden fabrikaya sevk edildiği tak
dirde kalite itibarı ile Hindistan ve Seylan 
çayı ayarında bir çay elde edilmiş 'olacaktır. 

Büyük vatandaş kütlesini ilgilendiren tütün 
•mevzuu, arzu edildiği şekilde halledilmiştir. 
Mavi küf hastalığı hâlâ tam mânası ile önle
nememiştir. Tütün müstalhsılmı 'tefecilerin elin
den kurtarmak için Tütüncüler Bankasının ku
rulmasını faydalı bulmaktayız. Nefaset iti
bariyle dünyanın en nefis tütünlerine sahi'bol-
mamıza rağmen ambalaj ve ıgerekse sigara 
imalâthane ve fabrikalarımızın kifayetsizliği 
yüzünden dünya piyasasında kendimizi tanıta
mıyoruz. Türk tipi tütünü üretenlerden Yu
nanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya ile re
kabet halindeyiz. Maalesef üzüntü ile itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz ki, Yunanistan ve 
Bulgaristan Avrupa piyasasında bizden önde 
gelmektedirler. Bu mevzu üzerinde uyanık ve 
hassas olunması zaruretine bilhassa işaret et
mek isteriz. Tekel Umum Müdürlüğünün, Do
ğu - Anadolu 'bölgesinde yetiştirilen tütünlere 
lâyıkı veçhile ehemmiyet vermediğini üzüntü 
ile müşahade etmekteyiz. Bütün dünyaca dün
yanın en nefis 'tütününü yetiştirmekte olduğu 
kabul edilen Şemdinli de alâkasızlık sdbebiyle 
istihsal artmamaktadır. Bitlis, Van, Muş, Siirt, 
Diyarbakır, Bingöl mmtakalarmda vasıflı tü
tün yetişmesine rağmen, bir anlaşılmaz zihni
yetle ekim sahaları çok dar tutulmuştur. Mu
cip selbelbolarak tütün istihsalinin fazla oluşu 
ıgösterilir. îktisaden geri kalmış bu bölgenin 
halihazır istihsali, rekoltemizin yüzde ikisidir. 
8aha genişletilirse yüzde dört veya yüzde beş 
olacaktır. Doğal imkânları mahdut bu bölge
lerin kalkınmasına katkıda bulunabilecek bu 
artışın tanınması en azından sosyal adalet ica-
(bıdır. 

Memnuniyetle kaydedelim ki, son yıllarda 
ekim sahalarının genişletilmesi için deneme 
ekimine müsaade verilmekte ve 3 yıl müspet 
netice alındığı takdirde, ekim müsaadesi veril
mektedir. Ancak, arazi son derece müsaidolma-
sma rağmen ekim ecdattan kalma usullerle 

yapıldığından ıbazen denemenin istenilen ev
safı tam olarak tutmadığı ileri sürülmekte
dir ki, bu yanlıştır. Deneme ekim yapılan saha
lara, -Ziraat Vekâleti ile koordineli olarak tek
nik ve bilgi yardımı sağlanırsa, netice mut
laka müspet olacaktır. 

Bu çalışmalarla ekim sahaları hiç olmazsa, 
'bugünkünün bir misli genişletilirse bölgeye, 
kalkınmasında hakkı olan bir fırsat verilmiş 
olur. Konunun bu zihniyetle ele alınmasını te
menni etmekteyiz. Buna paralel olarakta Bit
lis'teki tütün ve Sigara Fabrikasının tevsiini 
ve maıkinalarmm yenilenmesini faydalı bir hiz
met telâkki ederiz. 

Burada sözlerime son verirken Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesinin memleket ve Mil
lete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Yüce 
Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Ali 
Karcı, buyurun. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ALt KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Türkiye İşçi Partisinin ^görüşlerini # anlatmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

İsminden de anlaşılacağı üzere, iki görevi 
olan bu bakanlığın Bütçesini eleştirirken, taki-
toedeceğimiz yol, önce bugünkü ıgümrük duru-
rumumuz, gümrük politikamız, sonra da Tekel 
ve tekelin niteliği üzerinde durmak olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, P. X'ler yolu, ve hu
dutlarımızı zorlıyarak yapılan kaçakçılıkların 
doğal bir sonucu olarak büyük şehirlerimizde 
kurulan-Amerikan pazarları, hangi gümrük po-
tikamızm tabiî ıbir sonucudur ? 

Bu pazarlarda ilgililerin gözü önünde satı
lan çeşitli kompostolar, peynirler, süt tozları, 
sigaralar, viskiler, biralar, parfümeri çeşitleri 
çocuk oyuncakları ve nihayet giyecek eşyaları 
gümrük mevzuatımızın içinde bulunduğu kor
kunç durumu, yansıtmış olmuyor mu? 

Gümrük üzerinde eleştirmemizi yaparken : 
1. — Hudutlarımızı ve gümrük kapılarımı

zı zorlıyarak yapılan kaçakçılıklar, 
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2. — P. X'ler yoliyle, resmen Amerikalılar 
tarafından yapılan kaçakçılıklar olmak üzere 
iki ibölümde inceliyeccğiz. 

1. — Hudutlarımızı ve gümrük kapılarımızı 
zorlıyarak yapılan kaçakçılıkları, hiç. şüphesiz 
'bilmiyenimiz yoktur. Geçenlerde Van'da emekli 
bir tapu memurunun bütün partilere gönderdiği 
.bir mektup vardı, (bu mektupta şöyle deni
yordu : 

«İlimiz, İran, Irak hudut bölgesidir. Köyün, 
afyon, her türlü nebatî ve hayvani yağlar, un, 
muhtelif yiyecek maddeleri, pek lau'bali ve 
adetâ resmî gümrükten geçmiş gibi bu ülke
lere serbestçe sevk ediliyor ve oradan halı, kı
na, çay, Şaıh ve Fara'h Diba'nın resimlerini taşı
yan porselen talbaklar, sahte altınlar ve paralar 
getiriliyor.» 

Nasıl önlenecek ıbu kaçakçılıklar sayın mil
letvekilleri1? tç fiyatlarımızı etkileyen maddele
rin yurt dışına kaçırılıp, bir yığın incik ve 
boncuğun ' elini kolunu sallıyarak ısmırlamı-
mızdan güpegündüz girmesi nasıl son bula
cak? 

Hemen burada şunu eklememiz gerekmek
tedir : Sınırlarımız içinde 100 - 120 lira için can
larını mayın tarlalarına atan milyonlarca işsiz 
bulunduğu sürece bunu önlemek maalesef müm
kün olamıyacaktır. Yıllardır Doğu kalkınma
sından bahsediliyor, fakat Doğu bir türlü kal-
kmamıyor, ama Doğu kalkınmasının sadece 
eddbiyatı yapılıyor. Kaçakçılık, gidecek ıbir 
nevi ımöslek halini alıyor. Tıpkı terzilik gibi, 
tıpkı kunduracılık ıgibi Güney ve Güney - Doğu 
İllerimizde. 

Sayın milletvekilleri, taşı sıksalar suyunu 
çıkaracak kadar kuvvetli olan bu işsiz vatan
daşlar aç kalınca ne yapabilirler? Düşününüz, 
bir tarafta mayın tarlaları ve ölüm, öbür taraf
ta yaşamak. Hiç şüphesiz hiç kimse ölümü ter
cih etmez, elbette ki, yaşamanın yanma gider 
ama maalesef yaşıyabilmek için bugün kaçak
çılık yapmak mecburiyetinde kalıyor, bu vatan
daşlarımız. Meselâ 2.1 Şubat 1967 tarihli bir 
Eesmî Gazete var, burada «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Suriye, Arap Cumhuriyeti 
arasında uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mü
cadele işbirliği protokolü» var. Saym milletve
killeri kaçakçılıklar idari tedbirlerle değil, an
cak iktisadi tedbirlerle önlenir, İktisadi tedbir

ler almadığımız sürece kaçakçılık devam ede
cektir. 

Hudutlarımızı ve gümrük kapılarımızı zor
lıyarak yapılan bu tip kaçakçılıklar için, yu
karda «hiç şüphesiz bunu bilmiyenlcrimiz yok
tur» dedik. Oysa ikinci tür kaçakçılığı, yani 
P,X. 1er yoluyla resmen Amerikalılar tarafın
dan yapılan kaçakçılıkları bilenlerimiz pek az
dır. 

Müsaadenizle resmî rakamlar da zikrederek 
gümrük bağımsızlığımıza, giderek ulusal ba
ğımsızlığımıza gölge düşüren, Amerikalıların 
yaptıkları kaçakçılıklar üzerinde duracağız. 

Yabancı mallar, bilhassa Amerikan malları 
karşısında Türkiye, bugün bir serbest bölge, 
serbest liman gibi görünür. Ama biraz daha iyi 
incelenirse Türkiye serbest bölgede ve serbest 
limanda tanınan haklardan da ileri haklar ta
nımıştır bu yabancılara. 

Dünyanın birçok yerindeki serbest bölge ve
ya serbest limanda, yabancılar için kısıtlayıcı 
birçok hükümler vardır. 

Meselâ Lübnan'da, Beyrut serbest limanın
da, yabancıların perakende satış yapmaları, 
gümrüksüz tüketim malları ithal etmeleri müm
kün değildir. 

Oysa Türkiye'de duranı böyle değildir. Bu
radaki Amerikalılar, harıl harıl perakende sa
tışlarda bulunmaktadırlar. Ve üstelik Ameri
kalılar diledikleri malı, diledikleri zamanda ve 
diledikleri miktarda getirebilmektedirler. 

Amerikalılar bu imtiyazlarını, 30 . 6 .1954 
tarihinde kabul edilen 6427 sayılı Kanunla tas
dik edilen bir Anlaşma ile kendilerine verildi
ğini söylerler. Bu Anlaşmanın adı (T. C. Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma taraftar devlet
ler kuvvetlerinin Sstatüsüne dair Sözleşmenin 
tatbikatına mütaallik Anlaşma) dır. 

Saym milletvekilleri, 
Bu Anlaşma, esasında Türkiye'deki Ameri

kan kuvvetlerinin çalışmalarını kolaylaştırmak 
amacı gütmektedir. NATO üyesi devletlerin 
Amerika Birleşik Devletleriyle imzaladığı kuv
vet statüsü anlaşmalarından pek farklı değil
dir. 

Amerikalıların kurnazca davranışları, bu 
Andlaşmanm uygulanmasını ve buna dayanıla-
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rak yapılan ikili sözleşmeleri tam bir kapitülâs
yon şekline sokmuştur. 

Bütün bunlara bizim ilgili makamlarımızın 
ihmalini de katarsanız, Türkiye'nin neden bir 
kaçakçılık merkezi haline geldiği kendiliğinden 
ortaya çıkmış olur. 

Meselâ Türkiye'deki Amerikalılar, ister as
ker, ister sivil olsunlar, elçilik, konsolosluk 
mensupları, AID memurları, Amerikan propa
ganda servislerinin görevlileri Türk posta ve 
gümrüğüne bir kuruş bile ödemeden kendi ör
gütleri olan A. P. O. adındaki Amerikan posta 
servisi aracılığiyle iş görürler. Adres olarak da 
askerî posta kutuları verilir. î l olarak Ankara, 
istanbul, İzmir yazılmaz, Washington yazılır. 
İşte zarf üzerindeki posta kutuları mektupların 
ya da paketlerin nereye gideceğini üstündeki 
numarayla belli eder. 

Şimdilik ulusal bağımsızlığımızla bağdaşmı-
yan bu posta işleri üzerinde durmıyacağız. Biz 
meseleyi gümrük mevzuatı açısından değerlen
direceğiz. Konumuz, A. P. O. aracılığiyle Tür
kiye'ye gelen paketlerdir. Çünkü mektuplar 
üzerinde hiçbir kontrol yetkisi bulunmıyan 
Türkiye'nin bu paketler üzerinde de hiçbir kon
trol yetkisi yoktur. Ve onun içindir ki, bu pa
ketler gümrüksüz olarak Türkiye'ye girer ve 
ucu Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bü
yük pazarların ve kaçakçı şebekelerinin kurul
masına kadar uzanır. 

Bu arada yine A. P. O. aracılığiyle kıymetli 
Türk malları gümrük ödenmeksizin Amerika'ya 
kaçırılır. Hattâ merkezi Atina'da olan antika 
eşya kaçakçılığı şebekesinin de A. P. O. aracı
lığiyle Türkiye'den arkeolojik değeri yüksek 
tarihî servetlerimizi kaçırdıkları günlük gaze
te haberleri olarak hiçbirinizin gözlerinizden 
kaçmamıştır. Bütün bu kaçakçılıkların tek se
bebi olan A. P. O. gerçeği, hiçbir resmî metne 
dayanmaksızın devam edip gitmektedir. 

1965 yılının ilk günlerinde askerî makam
larca, Amerikalılarla yapılan bâzı toplantılarda 
A. P. O. nun hangi andlaşmaya dayanılarak 
yürütüldüğü araştırılmıştır. 

Amerikalılar, bu konuda «karşılıklı anlaşma 
var» iddiasında bulunmuşlardır. Ama Dışişleri 
Bakanlığı arşivlerinde buna dair her hangi bir 
bilgi yoktur. Bunun üzerine Amerikan temsil
cisi «eski dışişleri bakanlarından birinin, sözlü 

izni» nden bahsetmişlerdir. Bu iznin sözlü ola
rak da olsa, verildiğine dair her hangi bir ve
sika da gösterememişlerdir. 

Amerikalıların Türkiye'deki görevli sayıları 
1964 yılında 20 binin üzerinde idi. Ve bunların 
P. X. 1er için getirdikleri mallar, resmî makam
larımızın tesbitine göre 1 Temmuz 1964 ten 
30 Haziran 1965 e kadar, yani bir yılda sadece 
İzmir Limanından getirdikleri malların bedeli 
94 milyon 978 bin 844 liradır. 

A. P. O. genellikle eşyalarını deniz yoluyla 
getirmektedir. İzmir, İstanbul, İskenderun li
manlarına gelen mallar, Türk resmî makamla
rına miktar hakkında bâzı ipuçları ve bâzı bil
giler vermektedir. Bizzat Amerikalıların verdi
ği 'bilgiye dayanılarak tutulan kayıtlar, 1964 
yılı içinde P. X. lerde Amerikan personeline sa
tılmak amaciyle Türkiye'ye 27 milyon paket 
Amerikan sigarası, 20 milyon teneke kutu bira 
ve 210 bin kilo viski sokulmuştur. 

Amerikalıların o yıl içinde Türkiye'deki 
miktarının 20 binin üzerinde olduğunu yukarda 
söylemiştik. Bu rakama çocuklar da dâhildir. 
Bu 20 binin % 40 mm bir an sigara tiryakisi 
olduğunu kabul edelim, adam başına günde 9 
paket sigara düşer. Bir kişinin günde bir paket 
sigara içtiği normal olarak kabul edilirse yıllık 
tüketimin 2 milyon 920 bin paket olduğu görü
lür. 

Şimdi soruyorum : 
Geriye kalan 25 milyon paket Amerikan si

garası ne olmuştur? 

Ben söyliyeyim, otel resepsiyonlarında, bi-
tekslerde, gece kulüplerinde lüks semtlerin kö
şe başlarında satışa sunulmuştur. 

Amerikan sigara paketlerinin ortalama fiya
tının beş lira olduğu kabıü edilirse, bunun bir 
lirasının aracıya kaldığı ve Amerikalının bu 
sigarayı birbuçuk liradan P. X. ten aldığı göz 
önünde tutulursa paket başındaki kârın ikibu-
çuk lira olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 

Bu bize 1964 yılında Amerikan vatandaşla
rının yalnız sigaradan 62,5 milyon lira kâr ede
rek kaçakçılık yaptıklarını gösterir. Diğer mad
delerin hesabını vermiyoruz. 

İlk bakışta, kaçakçılık yoluyla, elde edilen 
Türk paralarının gene Türkiye'de kaldığı zan
nedilmesin. Çünkü A. P. O. burada da imdada 
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yetişir ve işi tersine çevirir. Bu paralarla sa- I 
tmalınan kıymetli halılar, gümüş avadanlıklar, 
arkeolojik eserler, yukarda söylediğimiz gibi 
giriş kapısından tekrar dışarı çıkar. Çünkü 
Amerikalıların Türk parasına olan ihtiyaçları 
«karşılıklı paralar fonu» ndan karşılanmakta-

. dır. Görülüyor ki, girişteki kaçakçılık ikinci 
bir kaçakçılığı beslemektedir; çıkış kaçakçılı
ğını. 

Sayın milletvekilleri, 
Ulusal bağımsızlığımıza gölge düşürüldüğü 

kadar yerli sanayiimize de zarar veren bu güm
rük rezaletine artık son verilmelidir. Bu bizle
rin ilk ve gerçek ödevimizdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu olarak 

şimdi de tekel üzerinde durmak istiyorum. İs
minden de anlaşılacağı üzere, tekel, işlenmiş ve
ya işlenmemiş bâzı maddelerin tek elden Devlet 
eliyle alınıp, işlenip satılmasıdır. 

Konuyu, açıklığa kavuşturmak amaciyle, 
önce tekelin niteliği üzerinde durmak istiyo
rum. 

Tekel hiç şüphesiz hepimizin de bildiği gibi, 
dolaylı vergiler yoluyla, bütçeye yeni gelirler 
ve imkânlar sağlar. 

özel sektörcü bir düzende tekel, yatırımları, 
cari harcamaları karşılamak amaciyle başvuru- I 
lan en önemli kaynaklardan birisidir. 

Bu kaynağın işlemesi kolay, tahsilatı emek
siz, teşriî organa getirilmeden yürütülmesi 
mümkündür. Ne var ki, bu kaynağın bütçe için
deki yerinin yüzde olarak artması, ya da eksil
mesi iktidarların hangi sınıf ve tabakalardan 
yana olduğunu göstermesi bakımından önemli
dir. 

İşte bunun içindir ki, vasıtalı vergilerin büt
çe içindeki artışı, büyük kazançları direkt ver
gilerden kurtarmış olur. Asıl korkunç olan bu 
haksız vergilendirme yapılırken sosyal adalet 
deyiminin ağızda sakız olmasıdır, örneğin, 
tekel maddelerine zam yapıldıktan sonra, Sa
yın Bakanın Yüce Senatoda söylediklerine ba
kalım. Tekel maddelerine zam yapılmak sure
tiyle diyor Sayın Bakan, alman vasıtalı vergi
ler âdil olamaz, bu zamları sosyal adalete uy
gun olarak yapmaya çalıştık, az gelirli vatan
daşların içtiği sigaraya az zam yapılmıştır.» | 
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İşte özel sektörcü Adalet Partisi iktidarının, sos
yal adalet anlayışı, bir memlekette halkın 
% 10 dan daha eksiği ulusal gelirin % 57 sini 
alırken, halkın % 90 mdan fazlası ulusal ge
lirden ancak % 43 alabilirse, tekel fiyatlarına 
yapılan zamdan, kim zarar görür? Hiç şüphesiz 
emekçi kütleler, millî gelirden az pay alanlar, 
gecekondularda oturanlar, köylerde topraksız 
yaşıyanlar, memurlar, dar gelirliler. 

Tekel Bakanı az gelirli vatandaşların içtiği 
sigaraya az zam yaptık, sosyal adalete uygun 
hareket ettik demek ister. Bir de rakamlara ba
kalım gerçek öyle midir? 

Fiyatı 100 kuruşa kadar olan sigaralar en 
çok satılanlardır. Sayın milletvekilleri, halkın 
içtiği 1961 yılında ikinci sigarası 8 milyon 923 
bin 979 kilo satıyor idi. Buna yapılan şimdiki 
zam oranı % 25 tir. 

Birinci sigarasının satış miktarı 6 milyon 
kilodur. Fukaranın, dar gelirlinin içtiği şimdi 
yapılan zam % 11. 

27 Mayıs sigarasına yapılan zam % 30. 
Şimdi gelelim orta hallilerin içtiği sigaraya. 
100 - 150 kuruş arasındaki sigaralardan Baf

ra 6 milyon kilo satış yapar. Şimdi yapılan zam 
% 18 dir. 

Yenice 1961 hesabiyle 3 milyon kilo satış ya
par. Şimdi yapılan zam % 25 tir. 

Yaka sigarasına yapılan zam % 35. 

Şimdi bir de fiyatı 2,5 liradan yukarı olan 
sigaralara yapılan zamlara baldım : 

Samsun sigarasına yapılan zam % 8. 
Hisar sigarasına yapılan zam % 8. 
Sayın Tekel Bakanı sosyal adalet diyor. Ve 

hesabını paket başına yapılan zamla ilgili ola
rak yapıyor. Oysa Samsun, Hisar ve diğer lüks 
sigaraları içenler, 25 kuruş zam yerine 100 - 200 
kuruş zammı da karşılıyabilirler, buna dayana
bilirler, güeleri yeter. Oysa ikinci, 27 Mayıs 
içen bir vatandaş 5 kuruş zammı bile veremiye-
bilir. Yukarda kilolarını da verdiğimiz sigara
ların durumu bu vergilerin hangi sınıf ve taba
kaya yüklendiğini bilmiyorum. Açık olarak 
meydana çıkarmıyor mu? 

Sayın milletvekilleri, 
Söylediklerimizin doğruluğunu kanıtlayacak 

en önemli belge, hiç şüphesiz rakamlardır. Şim
di, vasıtalı vergilerin nasıl adaletsizce kondu-
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ğunu göstermek amaeiyle bütçe üzerine eğilece
ğiz. Vasıtalı vergilerin bütçe içindeki yerine ba
kacağız. 

Yıllar itibariyle vasıtalı vergilerle vasıtasız 
vergileri karşılaştırdığımız zaman şöyle bir du
rumla yüzyüzo geliriz. Vasıtalı vergilerin top
lam vergiler içindeki yeri, oranı % 66,4, vasıta
sız vergilerin yüzde oranı % 33,6 dır. 

Yıl 1966 (Bütçe tahminlerine göre) 
Vasıtasız vergi toplamı : 4 milyar 55 mil

yon lira, 
Vasıtalı vergi toplamı : 8 milyar 622 milyon 

lira. 
Vasıtalı vergiler oranı % 68, vasıtasız ver

giler oram % 32 dir. 
Bir de şu rakamlara bakalım : 
1964 yılında Maliyeye verilen beyanname

lerden 215 mükellefin 287 milyon 843 bin 12 
lira, 

1965 yılında 189 mükellefin 200 milyon 632 
bin 899 lira kazanmış olduğunu görüyoruz. 

îşte milyonlar kazanan bu vatandaşlarla iş
siz vatandaşlar bu zamlar karşısında eşit durum
dadır, hattâ eşit durumda da değil, aksine zam 
yüzde itibariyle az kazanan vatandaşa yüklen
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı bir dakikanız 
var, 

ALÎ KARCI (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukardan beri iktidarların, vergi politikala

rının sınıfsal çıkar ve karakterlerine uygun bir 
eylem izliycceğini anlatmış bulunuyoruz. 

Adalet Partisi, gerek seçim bildirisiyle, gerek 
Hükümet Programiyle gerek iki yıla yaklaşan ik
tidarı süresince yaptıklariyle ne kadar özel sek
törden yana olduğunu söyledi ve fiilen ispat 
etti. 

Türkiye İşçi Partisi olarak, geçen yıl, gümrük 
ve Tekel Bakanlığının Bütçesini eleştirirken te
kel maddelerine ve diğerlerine yapılacak zammı 
haber vererek, iktidarın sınıfsal yapısı gereği va
sıtasız vergilere gitmiyeceğini söylemiş idik. Bu 
bakımdan, bu zamların yapılacağını bildiğimiz
den bu son zamlar bizim için sürpriz olmamış
tır.. 

1964 Mayısında yürürlüğe giren Gümrük ver
gilerinin altınlısından sonra, bütün bunlar belirli 
ekonomik bir politikanın devam edegelen halka

larıdır. 
Hepinizin bildiği igibi tekel maddelerine ya

pılan bu zamlar, Ege tütün piyasasının yeni açıl
dığı bir zamana rasladı. Acaba sigara fiyatları 
bu şekilde yükseltilirken tütün ekicisinin durumu 
ne idi? 

Zannederim durumu 11 . 2 . 1967 Pazartesi 
tarihli Milliyet Gazetesinin ikinci sayfasından al
dığım şu yazı bütün <çıplaklığiyle ortaya çıkara
caktır. 

«Akhisar'ın sokakları hâlâ tütün dolu... Fakir 
fukara halk tütünü sebze gibi sokaklarda satmaya 
çalışıyor. Tefeciler de bunu fırsat bilip ıspanak 
fiyatına tütün alıyor. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
ALÎ KARCI (Devamla) — Gözlerimin önün

de cereyan eden bir alış verişi anlatayım. Tesa
düfen oradan geçiyorum. Tüccar tütüne baktık
tan sonra ayağıyle tütün balyasına vurarak, alay
cı sözlerle köylüye sordu : 

«Ne istiyorsun ağa?», Köylü ürkek ürkek ce
vap verdi. «Vurma be abi.» dedi. Tüccar, «Ulan, 
ne istiyorsun dedim sana.» diyerek yürümeye baş
ladı. Köylü koştu; «Sen ver bir şey.» Bu defa 
tüccar, «Yok vazgeçtim almıyacağım, aldım za
ten alacağımı, şimdi ne alırsam kâr.» diyordu. 
(A. P. sıralarından, «Bizim Radyo da söylüyor.» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Karcı (Gürültüler) 
ALÎ KARCI (Devamla) — T. I. P. Grupu 

adına hepinizi saygı ile selâmlarım. Yalnız ora
dan arkadaşlarımız, «Bizim Radyo» diyorlar. Bi
zim Radyonun olsa... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı Başkanlığın size 
lâyıık gördüğü müsamahayı suiistimal ettiniz, te
essüf ederim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Süleyman 
Çağlar, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — Muhterem Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Huzurunuzda 1967 malî yılı Gümrük ve Te
kel Bütçesi üzerindeki Adalet Partisinin görüş
lerini Yüksek Heyetinize arz etmek üzere bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mâruzâtımıza, önce gümrük konusu ile gir

mek istiyoruz. Mer^i 5385 sayılı Gümrük Kanu-
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nu ile icraatta bulunan Gümrük Genel Müdürlü
ğü, değişmiş olan hayat şartları, devletlerarası 
münasebetler ve bilhassa Yirminci Asrın ikinci 
yarısından sonra inkişaf eden turizm münasebet
leri muvacehesinde çekilen sıkıntılar dikkate alı
narak bu kanunun geçen seneki tavsiyelerimiz pa
ralelinde süratle değiştirilmesi öngörülmüş ve bir 
tasarı da Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmakta
dır. Halen Karma Komisyonda bulunan bu ta
sarının, kanunlaşması hususunda parti grupları
nın ve değerli üyelerin yakın alâkalarını rica ede
riz. Bu konu ile ilgili tavsiyelerimizi şöyle sıra-
lıyabiliriız. 

1. Milletçe ehemmiyet verdiğimiz turist cel
binin ilk şartı olarak, hudut kapılarımızda ve em
sali devletlerdeM turistlerin karşılaştıkları misa
firperverlik nezâketi içinde karşılanmaları ve ona 
göre muameleye tabi tutulmaları, bu maksadın 
tahakkuku da ancak hususen yetiştirilmiş gümrük 
personeli, muayene memurları ve heyetlere ihti
yaç gösterir. 

2. Hudut kapılarımıızdaki hizmet binaları
nın, misafirleri en iyi ağırlıyacak şekilde tesis, 
tanzim ve döşenmelidir. 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun, geçen yıl 
da arz ve izah ettiğimiz gibi, kifayetsizlik aşi
kârdır. Bu kanunun değiştirilmesi ve bugünkü 
icaplara uygun bir şekle getirilmesi hususun
da Gümrük Genel Müdürlüğünde bir çalışma
nın olduğunu memnuniyetle! kaydederken, alâ
kası itibariyle' İçişleri Bakanlığının da çalışma
lara yardımcı olarak katılmasını ve hazırlana
cak tasarının biran evvel Meclisimize' şevkini 
rica1 'ederiz. 

Serbest Bölge konusunda yeni bir kanun 
tasarısı da Ulaştırma Bakanlığınca hazırlan
mış ve Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmak
tadır. öteyandan serbest liman kurulması hak
kında 1966 yılı programının Tekel Bakanlığına 
verdiği çalışma görevi İçişleri, Maliye, Tica
ret, Gümrük, Ulaştırma ve Millî Savunma ba-
•kanlıkları ile müştereken yürütülmüş ve netice
sinin alınmak üzere bulunduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; hudutlarımızda ya
pılmakta bulunan kaçakçılığın ve bilhassa 
Suriye hududundaki olayların millî ekonomi

mizi ne derece zarardide ettiği hepinizin ma
lûmlarıdır. Yeni hazırlanacak tasarıda; 

a) Hayvan kaçakçılığı yapılan yerlerde 
hayvan borsalarının kurulması, 

ıb) Açık hudut pazarları ihdası, 
c) Gümrük muhafaza teşkilâtının ehil el

ler ile tedviri ve kontrolünün disipline edilmesi, 
d) Gümrüklerimizde kanuni bekleme süre

lerini doldurmuş eşyaların kolaylıkla tasfiyesi, 
e) Gümrüklerimize kota ve rejim dışı gel

miş olan malların süratle irat kaydedilmesi, 
f) Kaçakçılığı önliyecek iktisadi tedbirle

rin alınması, 
g) Kaçakçılık mahkemelerinin süratle ku

rulması, 

Gibi hususlar yer almalıdır. Ayrıca Türk -
İran Transit Anlaşmasının iki Devlet arasında 
müşterek menfaatleri koruyacak şekilde değiş
tirilmesi ve kolaylıklar sağlanması; hususunda 
imkân ve şartlar aranmalıdır. 

Değerli milletvekilleri; Gümrük Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arzdan sonra, Tekelle 
alâkalı düşüncelerimize geçiyoruz. 

Bu Genel Müdürlük sınai ve ticari karakte
ri ile maliyemize gelir getiren tüzel kişiliği 
haiz katma bütçeli bir Devlet müessesesidir. 
Malî idarenin bir kolu olarak tekel vergileri
ni toplamakta, diğer taraftan da Devlet teke
linin verimli olmasını sağlama bakımından ka j 

mu yasaklarının denetim ve kontrollük vazi
fesini ifa etmektedir. 

Tekelin Malî Komisyonu : 7424 sayılı Ka
nunla çıkarılan 750 milyon lira döner sermaye
nin bugüne kadar 504 milyon 837 bin 265 liralık 
kısmını ödemiş bulunmaktadır. Bu malî takat 
ile uhdesine verilmiş olan hizmetlerin karşılan
ması mümkün! olamamaktadır. Bu sebeple, 
muhtelif yıllarda Hazineye ödemesi gereken Sa
vunma Vergisi ve tekel hasılatından 1965 malî 
yılı sonu itibariyle 874 milyon lira ödeneme
miş ve sermaye olarak kullanılmıştır. İdare
nin içinde bulunduğu sıkıntıyı göz önüne alan 
Hükümetimiz, mezkûr Genel Müdürlük serma
yesini bir milyar 750 milyon liraya çıkarmak 
üzere bir kanun tasarısını Meclise sevk etmiş 
bulunmaktadır. 

- İ 8 0 -
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Tekel Genel Müdürlüğünün her yıl artan 
malî gücü Hazineye getirmekte bulunduğu im
kânları aşağıdaki tabloyu tetkik etmekle anla
şılacaktır : 

Yıli 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tl. 
1 792 874 407 
1 890 355 945 
2 037 672 897 
2 249 003 867 
2 465 576 854 
2 735 743 899 
3 122 886 '580 
3 136 256 280 

Bu iş hacminin safi hâsılası şöyledir : 
1960 - 878 177 368 
1967 - 1 '352 865 320 Tl. dir. Bu rakama 

Hazine, Tayyare Resmi Kurumlar Vergisi, Ta
sarruf bonosu, belediyeler hissesi, Bira İstihsal 
Vergisi kipritlerden temin edilen gelirlerle be
raber 1 438 376 '146 lirayı baliğ olmakta
dır. 

Yatırıımlar: Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının öngördüğü 77 milyon 618 bin liranın 
yıllar itibariyle gerçekle'şimesi şöyledir. 

Yıllar <% 

1982 55,82 
1963 '50,49 
1964 58,74 
1985 57,49 
1966 65,51 

Bu rakamın yıl sonuna kadar % 80 e ula
şacağı tahmin edilmektedir. 

Bu genel müdürlük, uhdesine verilmiş olan 
hizmetler, monopol duvarlarını aşmış, iş hacmi 
ve hareket sahası genişlemiş olmak hasebiyle 
yeni bir teşkilât kanununun tanzimine ihtıiyaç 
'görülmektedir. Alâkalı bakanlığın bu konu üze
rinde tetkikler yaparak bir haızırilığa girmesini 
tavsiyeye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
16 ncı yüzyılda başlıyan tütün istihsal ve 

istihlâkinin kısa zaman içerisinde milletlerin 
ekonomik hayatında mülhi'm rol oynıyan ticari 
Ibir meta haline geldiği malumlarınızdır. Şöy-
leki, Tekel İdaresinin meşgul olduğu konuların 

ıbaşmda ve T 769 köyde 453 866 ekici ailesini 
alâkalandıracak tütün maihsülü, diğer yandan 
da yaprak tütün işletmeciliği, navlun nakliye, 
sigara sanayiinde çalışan binlerce işçi vatan
daşlarımızın maişet kaynağı olmakta ve Hükü
metimizin de gelir kaynaklarından mühıim kıs
mını teşkil etmektedir. Bu yönleriyle memleke-
'timizin iktisadi ve sosyal hayaltmda müıhinı bir 
fonksiyonu vardır. 

Tütün politikamızı ne olmalıdır? Genellik
le tütün ihracaltiımızın yüzde altmışı A. B. Dev
letlerine, yüzde onlbeşi müşterek pazar, yüzde 
ıonlbeşi ikili anlaşmalı memleketlere, geri kalan 
kısmı da diğer ülkelere satılmaktadır 1 Bu ih
raç malımızın yetiştirilişinden ihracatına kadar 
tesibit edilmiş bulunan aksaklıkları aşağıdaki çe
şitli tablolardaki rakamlar ile müşahede et
mek mümkündür. Bu aksaklıkların giderilmesi 
için de tavsiye ve temennilerimizi şöylece sı-
rabyaıbiUiriz: 

Son 5 yıllık tütün istihsalimiz »şöyledir: 

Yıl Ton 

1962 89 793 
1963 132 183 
1964 193 668 
1905 132 374 
1966 166 500 (Tahminî) 

olmak üzere tecelli etmiştir. Görüldüğü gibi 
istikrarsız istihsalle karşı karşıya bulunmakta
yız. 

Rekoltede istikrarı sağlamak için, mevzuatta 
değişiklik yapılması ve hastalıklarla mücadele
yi daha müessir hale getirımekle mümkündür. 
Son dört yılı tüccar, destcikleme, ve teikel ol
mak üzere mubayaalar aşağıdaki şekilde tecelli 
etmiştir. 

Yıl Tekel Tüccar Destekleme 

1962 38 '698 ton '39 120 ton 8 601 ton 
•19>63 37 018 ;» 70 336 ;» 17 849 » 
1964 89 120 » 90 395 » 54 384 :» 
1985 35 000 ;» G2 339 » 35 015 » 

Bu tahlo, Devlet alımlarının her yıl artmak
ta olduğunu göstermektedir. 

Dış piyasalara satılan tütünlerimizin beş 
senelik mukayesesi aşağıdaki taiblodadır. 
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Yılı 

1962 -
1963 -
1964 -
1965 -
1966 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tüccar 
ihracat 

57 232 
30 918 
62 664 
83 887 
— 

Desteklerle 
Tekel ihracatı 

44 
500 

10 375 
19 350 
16 500 

Toplam ihracat 

57 376 
31 418 
63 039 
83 8'87 

Genel ihracatta. 
Tekelin payı 

—,08 
1,59 
16,46 
23,07 

Yakardaki rakamlar 1 . 2 . 1967 gününe ka
dar olan ihracat rakamlarıdır. Satış sezonu ha
len devam etmektedir. Yıl sonuna kadar bu ra
kamların daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Tütün istihsalimizle iç istihlâk, dış satışlar 
yekûrilndan her yıl stok devredildiği maalesef 
müşahade edilmektedir. İdarenin, Fransa'da 
İktisadi İşbirliği nezdinde, Japonya'da uzak - do
ğu monopollarıııda, Amerika'nın bizden tü
tün mubayaa 'eden firmaların nezdinde sa
tışların artırılması için gayret sarf ettiği 
memnuniyetle müşahade olunmuş ise de bu ça
lışmaların daha verimli olabilmesi ve tütünleri
mize yeril bir hamle kazandırmak için aşağıdaki 
hususların dikkate alınmasını riea ederiz. 

1. Tütünlerimiz - müstehlik pazarlarda lâ-
yıkı veçhile tanıtı İmamı ştır. Amerikan firma
ları kendi harmanlarına % 6 nisbetinde Türk 
tütünü paçallamakta bu suretle yanma ve1 nefa
setini tütünlerimizle temin etmektedir. Geren 
nikotin, gerekse zifir ve sigarada araman yanış 
kaabiliyeti ile en iyi vasıfta, olan bu mahsulü
müz maalesef bütçeye konmuş olan 60 bin lira
lık propaganda tahsisatı ile dış pazarlara empo
ze edilmektedir. Halbuki, fevkalâde reklâmı 
icabettiren bu konunun gerek tütünlerimize 
alışık memleketlerde istihlâki artırmak, gerek
se yeni pazarlar bulabilmek için, o memleketin 
radyo, televizyon ve matbuatı ile geniş bir pro
paganda kampanyasına ihtiyaç göstermektedir. 
Bu maksatla propaganda giderlerine 1967 büt
çesinde geniş yer verilmesi en büyük temenni
lerimiz arasındadır. 

2. Tütün istihsali ekonomik ve ticari icap
lara göre plânlamalıdır. 

3. İstihsal edilen tütünler rakip devletlerde 
olduğu gibi standardize edilmelidir. 

4. Tütün ihracatımız imal tiplerine göre 
•standart hale getirilmeli ve teknik kontrolü 
•tabi .tutulmalıdır. 

5. Tütün müstahsili teşkilatlandırılmalı, 
teknik cihazlarla teçhiz edilmelidir. 

6. Müşterek Pazar kontenjanı tamamen 
realize edilmelidir. 17 615 ton olan 1967 konten
janının satışlarının yapılabilmesi için özel sek
tör ile Tekel işbirliği yapmalıdır. 

7. Hükümetin desteklenmeden mütevellit 
elinde bulunan tütün stoklarının tasfiyesi için 
kamu sektörünün ihtiyacı olan makina ve mal
zeme bedelleri karşılığı olarak verilip tasfiye 
edilmelidir. 

8. Tekel mamullerine rağbet gösteren ül
kelerde satış mağazaları açılmalı ve bu mağa
zaları tedvir için 'milliyetçi, nıemleketsever Türk 
vatandaşları 'konulmalıdır. 

9. İsveç'te olduğu gibi, daha bir çok ec
nebi memleketlerde de sigara fabrikalarımız ol
malıdır. 

10. Eeexportu önleyici tedbirler alınmalı
dır. 

1.1. — Meclise sevk edilmiş ve halen karma ko
misyonlarda bulunan Tütün Tekeli Kanunu ile 
•tütün tarım satıg kooperatifleri bölge birlikle
rine. aidolan kanun tasarılar'inin biran önce çı
karılması için Yüce Meclis gayret sarfetmelidir. 

12. — Hükümetimiz bundan 'böy'leki yıllar
da da destekleme mubayaalarına devam etme
lidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Umumiyetle içkilerin üretim kapasitesinde 

bir artış olmamıştır. 

Şarap sanayiine daha fazla önem verme, 
memleketimizde yetişen çeşitli nefasetteki ka
lite bakımından üstün evsaflı ürünlerimizin de
ğerlendirilmesi için de ayrıca ehemmiyet taşı
maktadır. 

— 182 — 
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Tekelin imal ettiği şaraplar rakip ımemleıket-
lere nazaran alkol bakımından üstün, fakat 
kalite ve ambalaj yönünden kusurlu oluşu ,te-
'kelin 1965 yılına kadar gerektiği ölçüde ihra

catımıza imkân vermemiştir. Şarap sanıayünıize 
biraz daha dikkatle eğilirsek esaslı döviz kay
nakları mız dan biri haline geleceği aşağıdaki 
toblodan anlaşılmaktadır. 

Litre Malî yılı 

2 117i 684 
1 470 880 
1 622 535 
4 618 139 
3 739 253 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Şaraplarımızı n önem kazanması için, 1967 
yılı yatırım programında - Şarap İhracatçılar 
Birliğinin 1967 yılında faaliyete geçeceği zik-
rolunmaktadır. İkinci Boş Yıllık Plânın öngör
düğü bu kulruluşu Tekel ve Ticaret Bakanlık
larının süratle gerçekleştirmesi temennilerimiz-
dendir. 

Bira sanayiinde istihsalin istihlâke cevap 
vermediği yüksek malûmlarıdır. Yozgat fabri
kasının faaliyete geçmesi ile istihlâke kısmen 
de olsa, cevap verileceği sanılmaktadır. Halbu
ki, bira konusu, Türk ekonomisinde yalnız iç 
istihlâk konusu olanak ele alınmayıp ihracat 
metaı olarak geniş bir plâna bağlanmalıdır. 

Bu arada tuz konusundaki düşüncelerimizi 
de kaydetmek isteriz. Tekelin tuz imalâtında 
zarar kaydettiği hepimizin bildiği bir keyfi
yettir. İstihsal olunan tuzlarımız iç tüketim teh
zilinden sonra ihraç metalaramızdandır. Bu ko
nudaki pazarlarımızın kifayetsizliği lâyıkı veç
hile ihracat yapmamıza imkân vermemektedir. 
Bu suretle maliyet de yükselmekte ve ihraç 
metaımız da dışarıya satılamamaktadır. Bu ko
nuda yeni pazarlar aranması için gayret sarfe 
dilm elidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bilindiği gibi, istihsal ve imali ile 300 milyo

na yakın bir iktisadi potansiyeli olan çayın sa
dece Karadeniz bölgesi için değil, kalkınma dev
resi için de memleketin muhtacolduğu ekono
mik ve sosyal yönleri ile bütün memleıketi ilgi
lendiren bir konu olarak ele alınmak gerekir. 
Geniş imkanlar vadeden bu kaynağa değer ve
rilerek âzami istifade etmek: yollarını -aramalı

yız. Bugün 200 bin dekara yakın arazide ziraati 
yapılan çayın beş senelik imalâtı ve tüketimi 
iaşağıdaki ta'blodadır. 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Kuru çay (Ton) 

8 644 
10 134 
10 620 
14 527 
24 000 

Tüketim (Ton) 

9 082 
10 251 
10 788 
12 198 
14 000 

Son iki senede istihsalin tüketime nazaran 
yüksek olması neticesinde halen 19 141 ton çay 
stoku görülmektedir. Tekelin diğer bâzı ma
mulleri gibi çayın da ihracı yani pazarlanması 
problemi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Ça
yımızın dünya borsalarında rağbet bulabilmeesi 
için kalite, işleme, ambalaj v. s. hususlar dik
kate alınmalı ve borsalarda kota edilebilecek 
seviyeye getirilmeli ve stoklar eritilmelidir. 

Yepyeni bir konu olan çay mevzuu ile alâ
kalı bir genel müdürlük kurulup müstakil hale 
getirilmelidir. Halen 11 fabrika, 13 atelyeden 
ibaret işleme yerlerinin çoğaltılması ve modern 
esaslara göre teçhiz edilmesi lâzım geldiği ka
naatini taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, öözlerimi bitirirken 
1906 Ege tütün piyasası Yüce Heyetinizin de 
malûmu olduğu gibi, 28 Ocak 1966 günü açıl
mış olup Hükümetimizin taban fiyatları tuta
bilmek için müessir müdahale mubayaaları sa
yesinde Ege tütüncüsü memnun kılınmıştır. Kü
çük çiftçiyi kalkındırmak maksad'iyle yapılan 
!bu mubayaalarda, iyi niyetli tutumlarını müşa-
'hade ettiğimiz Tekel Genel Müdürlüğü mensup
larına, Ege tütüncüsü adma teşekkürlerimizi 
arz eder 1967 malî yılı Gümrük ve Telkel Büt
çesi üzerindeki mâruzâtımıza burada son verir. 
'bütçenin memleketimize, alâkalı Genel müdür
lüklere hayırlı olması temennisiyle Adalet Par
tisi Meclis Grupu adma Yüce Heyetinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. II. P. Grupu adma Musta
fa Uyar, ikinci defa söz istemiştir, buyurunuz. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen ••oylarını kullansınlar. 

C. II. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — Sayın Başlkan, sayın arkadaşlarım; 
C. H. P. Millet Meclisi Grupunun Tekel Bakan-

- l « 3 -
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lığının tütün politikası haklkındaki görüşlerini 
arz eıtmeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, ihracatımızın dolayı-
ısiyle, 'dış gelirlerimizin üçte birini teşkil eden 
tütünümüz üzerinde Millet olaralk, Meclis ola
rak, Hükümet olarak ne kadar clursak azdır. 
Türk tütüncülüğü tütünü eken aile bakımından, 
dkilcn arazi bakımıridan, elde edilen mahsul 
'bakımından yıldan yıla artmakta, iç istihlâki
mizin üstünde, ihracatımızın da ötesinde, her 
yıl fazlalık kaydedilmektedir. Artan bu fazla
lığın değerlendirilmesi için Hükümetin her yıl 
müessir ve gerekli tedbirleri alması lâzımdır, 
ziaruridir. Bir numaralı ihraç m'addemiz olan 
tütün, yıllarca evvel veya kısa bir müddet ev
vel, iç politikada bir alış - veriş mevzuu ol
muştu. Çok şükür ki, 27 Mayıs İnkılâbından 
bu tarafa tütünün iç politika mevzuunun öte
sine itildiği, millî bir ürün olduğu üzerinde ça
lışılmakta ve partiler Türk tütünciüsünü istis
mar etmekten vaz geçmiş 'bulunmandadırlar. 
Bu itibarla, hepimiz her yerde tütüncülerin. 
tütün ekicilerinin oy tarlalarına değil, tütün 
tarlalarına tütün ekmelerini tavsiye etmeliyiz. 
Hepimizin millî vazifelerinden birisi bu olma
lıdır. Halk Partisi tütün konusunda bu görüş
tedir. Tüttün is'tiilhsali her yil artıyor, dedim. 
Bunu, piyasası açılmış ve aşağı - yukarı kapan
mış bulunan Ege istihsalinin iki yıllık karşılaş
tırmasını yapmak suretiyle özetlemek mümkün
dür. 

1965 te 2 323 köy Ege'de tütün ekmiş, 1960 
da 2 344 'köy elemiştir. 21 köy fazladır. Ekici 
adedi 1965 te 186 815 iken 228 213 e yükselmiş, 
41 398 artış vardır. Ekilen saha itibariyle 
1965 te 1 437 412 dekar, 1966 da 1 948 334 de
kar olmak üzere 510 622 d efkar artış vardır. 

Istilhsa'l bakımından 1965 te 85 315 371, 
1966 da 117 791 912 kilo ki, 32 47'6 541 kilo faz
lalık vardır. Her yıl artan fazlalıkları ön 1 emcik 
için, Geçici Komisyonda bulunan Tütün Teke
li Kanununun da getirdiği gibi, bir memnu mın
tıka tütün ekilen ve ckilmiyecek olan yerleri 
kati surette ayırmak ve hangi iktidar o'lursa 
olsun hepimiz, çıkaracağımız bu kanunu hassa
siyetle tatbik etmek suretiyle, tütüncüyü ve tü
tüncünün alın terini korumalıyız. 

İkinci bir iş, arkadaşlarım, tütün piyasası
nın açılış tarihleri gecikmektedir. Takvimde bir 

yıl oniki aydır ama tütüncünün gönlünde, tütün
cünün takviminde bir yıl onsekiz aya kadar uza
maktadır. Her mahsul yılı içinde ekilir veya di
kilir, idrak edilir, satılır, parası alınır ama tü
tünde ekim hazırlığı, dikmek, elde etmek, sat
mak, parasını almak aynı yıl içinde mümkün ol
mamaktadır. Biraz ciddî ve sıkı bir şekilde tü
tün tarımı üzerine, tütün işlemesi üzerine eğile
cek olursak, tütüncümüzün de takvimdeki yılı
nı 12 aya indirmek mümkün olur ve Aralık ayı 
içerisinde bu piyasanın açılması imkân dâhiline 
girer kanısındayız. Bu dileğimiz yine Tütün Te
keli Kanununa talik edilmek suretiyle, Tütün 
Tekeli Kanununda bunu tesbit ederek, hepimizin 
aynı görüşte ve aynı tatbikat üzerinde olmamızı 
temenni ederiz. 

Aziz arkadaşlarım, tütün müstalhsılmm en 
çok şikâyet konularından birisi randımanların 
tes'biti ve fiyat politikasıdır. Bilindiği gibi, ran
dıman tesbiti mer'i mevzuata göre, her alıcı fir
manın, bu arada tekelin eksperleri tarafından 
münferiden veya ayrı ayrı tütün randımanları 
tesbit edilmektedir. Göz gözden üstündür. Hava 
şartlarının, havanın bulanık oluşunun, akşam 
üzeri, sabah, öğle oluşunun tütün randımanı üze
rinde etkisi vardır. Bu sebepten birçok yerlerde 
haklı bir şikâyet konusu olarak rasladığımız, 
her hangi bir zürraın tütününe tekel 80 randı
man vermiştir, tüccar da 60 randımandır. Veya 
tüccar da 80 randımandır, tekelde 50 randıman
dır veya tekelde sıfır randımandır, tüccarda 60 
ilâ 70 randımandır, şikayetleriyle karşılaşmak
tayız. Bunun önlenmesi, kanaatimizce randıman 
tesbitinin müşterek, kolektif bir heyet marifetiy
le yapılmasiyle olur. Randımanı yapacak olan 
heyete tekelin bir eksperi, alıcı firmaların bir 
eksperi, ziraat odalarının bir eksperi, mahallin 
bir eksperi üç beş kişilik bir eksper heyeti mari
fetiyle herkesin tütünü bu heyet tarafından ay
nı anda tes'bit edilir, görülür neticede bu tütün 
15 balyadır ve 60 randımandır, denir. Bu randı
man, tütün koçanlarına işlenir ve tütün balya
larının üzerinde tesbit edilir, böylelikle alıcı fir
malar arasındaki randıman farkı ortadan kal
kar inancındayız. Tütüncü müstahsilimiz da böy
le bir randıman tesbitini iştiyakla beklemekte
dir. Temennimiz odur ki, Tütün Tekeli Kanu
nunda bu şekilde randıman tesbiti kanunlaşmış 
olacaktır. 
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Yine, şimdiye kadar vâki şikâyette randıman
ların vatandaşa söylenmemesi neticesi tütün zür-
raının mağdur olmasını doğurmuştur. Demin 
arz ettiğim gibi, vatandaş evvelâ Devlet baba 
dediği Tekelden tütünün fiyatını öğrenmek iste
mektedir. Tekelden bu fiyatı alamayınca özel 
sektöre, tüccara gitmemektedir. Tekelin de fi
yatları söylemesi 3 - 5 gün, hattâ bir hafta haklı 
olarak gecikmektedir. Bu yıl Ege tütün piyasa
sının İzmir Bölgesinin Gâvurköy diye adlandır
dığımız Buca, Bornova, Cumaovası, Seyliköy, 
Bulgurca, Değirmendere köy ve kasabalarında 
oralardaki eksperler tütüncülere koçan kesme
den süratli iş yapmak için fiyatlarının Tekelden 
kaç kuruş olduğunu, kaç lira olduğunu tütün
cünün kulağına söylemiş, senin fiyatın budur, 
haydi git dön dolaş 3 gün, beş gün sonra gel da
ha fazla bulursan sat demiş ve bu bölgenin tütün
cüleri, Gâvurköy tâbir ettiğimiz, bu isimlerini 
saydığım mmtakanm tütüncüleri, bu yılkı tü
tün piyasasından, randımanının söylenmesinden 
hakikaten memnun olmuşlardır. Demek ki, yıl
lardan beri üzerinde durduğumuz bu iş yapılabili
yormuş. Biraz evvel arz ettiğim kolektif teşvik 
şekli yapıldıktan sonra, artık böyle bir randı
man söylenmesi, fiyat söylenmesi cihetine gidil-
miyecek ve yeni kanunumuzun getirdiği istika
mette randımana fiyat verilmek suretiyle randı
manının miktarını, randımanın seviyesini bilen 
tütüncü randımanı kuruşlandırmak suretiyle, 
randımanın kuruşu ilân edilmek suretiyle kendi 
fiyatını bilecek ve ilân edilen bu fiyatın dışında 
özel sektörde fazla fiyat bulduğu takdirde ora
ya satma imkânım bulacak, fazla fiyat bulama
dığı takdirde Tekele veya % 5 lerle kurulacak 
olan kendi müessesesi olan tütün satış koopera
tifine getirip satma imkânını bulacaktır ki, bu 
1,5 yıl devam eden, işlemesini bilen tütüncüyü, 

satmasını da bilme imkânına kavuşturmuş ola
cağız. 

Arkadaşlarım, yine bu yıl îzmir Bölgesinde 
Tasladığımız haklı bir şikâyeti burada dile getir
me zorundayız. Bir türlü nedenini hâlâ öğrene
medim, bir tütüncü olarak, tütüncü çocuğu ola
rak, tütün işlemiş bir insan olarak, satmış insan 
olarak nedenini hâlâ öğrenemedim. Menemen'e 
gidiyoruz, 80 randımanlı tütün 10,75 lira, Gâvur-
köye geliyoruz 80 randımanlı tütün 13,25 lira. 
Ödemiş'e gidiyoruz 80 randımanlı tütün 12,25 

lira. Randıman esasına göre satış değildir bu. 
Halbuki randıman esasına göre satış olmalıdır. 
Bu açık özelliğin yanında dikkati çeken başka 
bi rözellik de var. Menemen'de karşılaştık. 80 
randımanlı tütün Menemen'in filân köyünde 
10,75 lira, diğer bir köyünde 9,25 lira. İkisi de 
80 randıman. Bunun misali çoktur notlarımızda. 
Bu tatbikat nasıl oluyor? Aynı ilçenin tütünü, 
randımanı aynı, birisi A köyünde, birisi B kö
yünde. O köyün randımanının kıstasları ayrı, 
bu köyün randımanının kıstasları ayrı, o ilçenin 
randımanının kıstasları ayrı, bu ilçenin randı
manının kıstasları ayrı olarak mı değerlendirili
yor? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Gayet tabiî öyle 
'her yerde aynı fiyat olmaz. 

MUSTAFA AKTAR (Devamla) — Gayet ta
biî değil. Randıman esas ise, 80 randıman esas 
ise Ödemiş'teki 80 randımanın Menemen'deki 80 
randımanın aynı fiyata ulaşması lâzım. 

Sonra Bakırçay ve Küçük Menderes havza
larında tütün zürramm genellikle şikâyet konu
su olduğu bir nokta; kendi tütünlerinin bilerek 
veya emirle kasten düşük randımanlı olarak tes-
!bit edilmiş olmalarıdır. Bunu burada söylemek 
mevkiindeyiz. Bu sene Ege'de baş fiyat 13,25. 
Başfiyatm miktarına, seviyesine şikâyet yok. 
Ancak başfiyatm sembolik olarak kalmasından 
şikâyet var. Bir ilçede veya başfiyata nail olan 
bir köyde başfiyata satılan tütün, sembolik ola
rak kalmıştır; 1, 3, 5 gibi. Sembolik olan başfi-
yat ekiciyi tatmin etmemektedir. Başfiyatm 
sembolik olmaması, hiç olmazsa gözle görülür 
bir şekilde zürraa tatbik edilmesi gerekmekte
dir. Başfiyatm sembolik kalmasından şikâyetler 
umumidir. Bu yıl ki tütün satışlarında İzmir vi
lâyeti olarak, tesbit ettiğimiz bir memnuniyeti 
de burada söylemek mevkiindeyiz. 

Geçen yılların bilhassa geçen yılın müzmin 
şikâyet konusu olan, ve bu yıl Bütçe Komisyo
nunda da dile getirdiğimiz balya çıkarma işine 
son verilmiştir. Sayın Bakanın bu icraatından 
dolayı, balya çıkarma işine bu yıl son verilmiş 
olmasından dolayı kendisini tebrik etmek, ken
disine teşekkür etmek isteriz. Geçen yıllarda 15 
balya tütün bir ziirrada 13,25 kuruştan başfiyat, 
iki balya dışarı. Niçin? Sebebi yok. Bu yıl bunu 
görmemişizdir, bu bakımdan müteşekkiriz. Ama 
fiyatların düşüklüğü ve ikinci üçüncü günden 
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itibaren, bilhassa tekel alıcıları arasında iki lira
ya kadar fiyat düşüklüğü piyasada zürram aley
hine, Tekelin aleyhine panik yaratmıştır. Bunn 
da müzmin bir şikâyet konusu olarak söylemek 
mecburiyetindeyiz. Fiyat düşüklüğü, hiç olmaz
sa bir hafta olmamak lâzımdı. İkinci üçüncü 
günden itibaren yapılan fiyat düşüklüğü tütün
cünün morali üzerinde olumlu tesir yapmamış
tır. Maalesef 1962 - 1963 - 1964 yıllarından son
ra vasati fiyat 10 liranın altına düşmüştür. Ge
çen yıl ve bu yıl olduğu gibi 6 - 7 lira arasında 
dolaşmaktadır ki, bu artan istihsal masrafları 
karşısında ttüüncünün emeğini koruyan, tütün
cüyü destekliyen bir fiyat değildir. Vasati fiyat
ların biraz daha yüksek olması gerekirdi. Bu se
bepten bilhassa bu yıl en çok şikâyet konusu 
olarak tesbit ettiğimiz Çeşme ve Yarımada hav
zasında, Kımk'da, Bergama'da, ödemiş civarın
da birçok tütüncülerin borçlu kalacağını tesbit 
etmiş bulunmaktayız, bu fiyat düşüklüğü sebe
biyle... Çeşmeli tütüncüler, İzmir'deyken Sayın 
Bakana da bir heyet halinde borçların tecili ko
nusunda müracaat etmişlerdi. Tütün piyasasının 
kesilmesinden sonra, hesapların kapanmasından 
sonra Tekel Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ve 
Ziraat Bankası ile temasa geçerek, hakikaten 
fiyat düşüklüğü sebebiyle borçlarını ödiyeme-
mek durumunda kalan tütün müstahsilinin borç
larının tecili cihetine gitmek düşünülmelidir. 

BAŞKAN — Saym Uyar bir dakikanız var. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Taban yer
lere ekilen, azmak araziye ekilen tütünlerin alın
maması, desteklenmemesi esastır. Fakat bu yıl 
bilhassa Dikili'de taban yerlere dikilen tütünle
rin daha fazla kıymet bulduğu ve daha fazla fi
yatla satıldığını Dikili'deki tütüncü vatandaşla
rımız acı acı şikâyet etmişlerdir. 

Tekelin mukavelelerinde bir husus gözümüze 
çarptı, Sayın Bakanın bilhassa dikkat nazarına 
arz etmek isteriz : Tekel mukavelelerinde matbu 
olmıyan el yazısı ile sonradan yazıldığını tesbit 
ettiğimiz bir not var : «Tesbitte görülen randı
man tesellümde görülmezse mukavele hüküm
süzdür». Bu ilk nazarda tekeli haklı gibi göste
rir ama tesbitte görülen randımana göre fiyat 
verilmekte ve o şekilde alınmaktadır. Tütüncü 
bunu açıkta bırakmadığı, muhafaza ettiği tak
dirde randımanın değişmesine de imkân yoktur. 
Fakat bu, tesellüm edicilerin takdirine bırakıl

dığı, onun gözüne, «Evet bu tesbitte gördüğü
müz randıman değildir, randıman düşüklüğü 
vardır, mukavele münfesihtir» diye görünüp, 
bu yolda bir tatbikata yol açacaksa, bunun ön
lenmesinin tedbirleri şimdiden alınmalıdır. 

Saym arkadaşlarım, yıllarca evvel kesilmiş 
olan % 5 lerin iki gayesi vardı, bizim bildiğimiz 
kadar. Birisi, yüzde beşlerle kurulacak olan bir 
müessese ki, bunun kanun tasarısı gelmiştir, Tü
tün Satış Kooperatifleri olarak. İnşallah bunu 
hep beraber çıkaracağız, Tütün Tekeli Kanunu 
ile birlikte. 

Yüzde beşlerin ikinci gayesi, ikinci bir siga
ra fabrikası kurmak suretiyle elde edilen tütün
lerimizi yalnız tütün olarak dış pazarlara sat
mak değil, bilhassa Şark pazarlarına Türk siga
rası olarak satmak suretiyle artan istihsalin de
ğerlendirilmesinin imkânlarını da arıyacaktır. 
Bunun da Tekel Bakanlığı tarafından ele alın
masını bilhassa rica edeceğiz. Zaman bitmiş ol
duğundan sözlerimi burada kesmek zorundayım. 
Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelerin yeterli olduğuna dair bir önerge gel
miştir. Bu önergeyi mevkii muameleye koyma
dan önce Gümrük ve Tekel Bakanına, onu taki
ben sırada bulunan bir milletvekiline söz vere
ceğim. Buyurun, Saym Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Saym Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin
de, fazla zamanınızı almamak için, umumi izahat
ta bulunmıyacağım. Grup adına ve şahısları adı
na konuşan muhterem arkadaşlarıma cevap ve
rirken, Bakanlığımın görmüş olduğu vazifele
rin de meydana çıkacağını tahmin ederim. Yal
nız, Hükümet programımızda bulunan bâzı hu
susların tahakkuk edip etmediğini gayet kısaca 
söylemek isterim. 

Tütün ne Tütün Tekeli kanunu tasarısı ile, 
Gümrük kanunu tasarısı Meclise sevk edilmiş, 
Karma Komisyonda görüşülüyor. Benim temen
nin^ arkadaşlardan ricam, biz-e yardımcı olsunlar, 
bunu biran evvel çıkaralım. Bu şekilde hem güm
rüklerdeki birçok meseleler halledilmiş olacak
tır, hem de tütün ekicilerinin pek çok sıkıntıları, 
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bütün gayretlerimize rağmen mâni olamadığımız 
sıkıntıları da giderilmiş olacaktır. 

Gümrük Kanununa muvazi olarak yeni bir 
teşkilât kanununu da yakında Meclise sevk ede
ceğiz. Bunun gecikme sebebi Personel Kanunu 
idi. Bunun üzerinde burada fazla münakaşayı 
da fuzuli addederim. Fakat hakikaten lâzım olan 
bir kanun tasarısıdır. Maliye Bakanlığıyla da 
mutabakata varılmıştır. Pek kısa zamanda Mec
lise sevk edilecektir. 

1918 sayılı Kanun tasarısını yakında sevk 
edeceğiz dememize rağmen, bugüne kadar sevk 
edemediğimizi de burada açıkça itiraf etmek is
terim. Bu hususta İçişleri Bakanlığı - Maliye Ba
kanlığı ve bakanlığımız arasındaki bâzı ihtilâf
lardan dolayı gecikmiştir. Yakında bunu halle
deceğimizi ümidediyorum. Bu halledildiği tak
dirde onu da en kısa zamanda Meclise sevk ede
ceğiz. 

Yaltırımlar mevzuunda, bu yıl, Hükümet ola
rak veyahut da Bakan olarak kendimize bir övün
me payı çıkarmadan, yatırımların tahakkuku 
22 Şuhat tarihi itibariyle % 80 in üstündedir ve 
bu ay sonuna kadar da % 90 ı bulacağımızı tah
min ediyorum. Bu nispetler, 1962 den bugüne 
kadar, hiçbir zaman % 58 i geçmemiştir. Bu 
arada Yozgat Bira Fabrikası, Salara, Ardeşen, 
Of çay fabrikaları, Rize Paketleme Fabrikası, 
Maltepe Sigara Fabrikası ki, çok mühim bir fab
rikadır, Maltepe Sigara Fabrikasının büyük bir 
kısmı giderleri tamamen ihale edilmiştir. Bu kısa 
izahatımdan sonra muhterem arkadaşlarımın so
rularına mümkün mertebe cevap vermeye çalışa
cağım. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Yüceler 
arkadaşım, gümrük kanunu tasarısı üzerinde dur
dular ve 1964 senesinde komisyondan çıkmasına 
rağmen neden çıkmadı dediler. Ben de hayret 
ediyorum bunu, Karma Bütçe Komisyonunda ar
kadaşıma söylemiştim. Arkadaşım bu Meclisin 
üyesidir, kanun tasarıları Parlâmentolardan na
sıl geçer, bilhassa çift Meclis halinde çalışan Par
lâmentolardan nasıl geçer? Bunu benim kadar 
bilmeleri lâzımdır. Meclis geçimlere gitmiştir, ka-
dük olmuştur, tasarı tekrar revizyona tabi tutul
muştur. Karma Komisyonda görüşülüyor. Arka
daşlarımın da gayretleri sayesinde gelecek veya 
öbür hafta Karma Komisyondan çıkacaktır. 
Üzüntülü tarafı şudur: «Hiç alâka göstermiyor

lar.» diyorlar. Rica ederim arkadaşlar burada alâ
kasızlık nerede? Biraz şu Mecliste samimî olalım, 
bizi takdir edin demiyoruz, muhalefet olarak tak
dir etmeyiniz, teşekkür de etmeyiniz ama, bilhas
sa 'açık olmanızı rica edeceğiz. Bunun ihmal 
neresinde? 

Teşkilât Kanunu 1964 yılında Başbakanlığa 
sevk edilînişti. O da hâlâ çıkmadı dedi, arka
daşım. Doğrudur, de'min de söylediğim gibi, bir 
personel kanunu, yine Meclisin seçimlere gitme
si sebebiyle bu tasarının sevk edilmemesi bir ta
rafa Personel Kanunu sebebiyle bu teşkilât ka
nunu getirilmemişti. Ama bizim gayretlerimiz
le ve Maliye Bakanlığının anlayış göstermesiyle 
bu kanun tasarısını sevk edeceğiz. 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun durumu 
hakkında da biraz evvel izahat vermiştim. 

Arkadaşlarım tekel işletmelerinde teknik ve 
teknoloji üzerinde durdular. Teferruat üzerinde 
ben fazla durmak istemiyorum. Ama kendileri de 
kabul ederler, biz de kabul ediyoruz ki, bâzı bö
lümlerinde, çoğunda, teknik imkânsızlıklar var
dır. Bu, içki sanayiinde büyük ölçüde giderili
yor. Sigara imali sanayiinde, sigara sanayiinde 
ancak Maltepe Sigara Fabrikasının tamamlan
ması suretiyle bu teknik noksanlıklar giderilecek
tir. Çayda, uzun müddet daha devam edeceğini 
burada açıkça söylemek isterim. 2 nci 5 Yıllık 
Plâna konan 11 çay fabrikası da tamamlandık
tan sonra ancak çayda teknik imkânları haiz fab
rikalar ve atelyeler tamamlanmış olabilir. 

Bunun yanı sıra ikinci bir husus üzerinde 
arkadaşım durdular ki, en fazla da ona ehemmi
yet verdiler, teknik eleman. Teknik eleman ar
kadaşımızın da iyi bilmeleri lâzım ve sizler de tak
dir edersiniz ki, kolay yetiştirilecek şeylerden de
ğildir. Bu bir teşkilât kanunu meselesidir. Bu
gün için mümkün mertebe mütehassıs ve teknik 
eleman almaya çalışıyoruz ama, ihtiyacı karşıla
dığımızı da burada iddia edemeyiz. Tütün de ol
dukça kıymetli teknik elemanlar vardır. Bu nok
sanlık bilhassa çay sanayiinde hissedilmektedir. 
Bugün için çay sanayiindeki teknik eleman im
kânsızlığını hemen giderebileceğimizi söylemek 
safdillik olur. Ziraat Fakültesinden mezun olan 
herkesin her halde çaydan anlamıyacağını arka
daşlarım benden daha iyi bilirler. Ama çay sa
nayiine yeni, teknik eleman alınması üzerinde biz 
de hassasiyetle duruyoruz. Ben arkadaşımı hiç-
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bir zaman muaheze etmek istemem ama 
kendileri bu Bakanlıkta bulundukları zaman ne 
yapmışlar onu anlamıyorum? Kendileri de bulun
dular, bütün bu noksanlıklar, söyledikleri bu ka
dar noksanlık vardı, bunlarda tamamlamaya muh
taçtı. Bunları tamamlasa!ar da biz de rahata ka-
vuşsaydık şimdi. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Bakan, lütfen sorularıma cevap veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bu sorduğunuz suallerin 
cevaplarıdır sayın arkadaşım. 

Çayın kalitesinin düşük olduğu üzerinde dur
dular, bilgi ve kaliteye dikkat edilirse Seylân 
ayarında çay imal edebiliriz dediler. Demin de 
söylediğim gibi bugün için çay da istediğimiz 
eksper yoktur ama biz idare olarak mümkün mer
tebe iyi çay alınması üzerinde titizlikle duruyo
ruz. Bunu % 100 yaptık diye, kendileri kadar 
da iddialı konuşmıyacağım. Kendileri de za
manlarında alamamışlardır. Biz de yüzde yüz is
tediğimiz mânada yaş çay yaprağı mubayaa ede-
memişizdir. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sorula
rımı cevaplandırın. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, kendinize reva 
görmediğiniz müdahaleyi bizzat şimdi kendiniz 
yapmaktasınız, rica ederim. Mümıkün değil, hak
kınız yok. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Politik sebepten, fazla 
çay yaprağı mubayaa edildi derler. Biz ne Hü
kümet olarak, ne iktidar olarak, ne de ben Vekil 
olarak hiçbir zaman bu mevzularda politikayı 
karıştırmamışızdır, karıştırmamışımdır, karıştırıl
masına her zaman mâni olmuşumdur. Bu seneki 
çay mubayaası fazlalığının sebebini arkadaşımın 
biraz da havaların iyi gitmesinde aramaları ica-
ıbederdi. Bu sene havalar gayet müsait gitmiştir. 
Teşrinevvel sonuna kadar çay mubayaası devam 
etmiştir. Arkadaşımız giderler bunu bizzat yerin
de tesbit edebilirler. Plânlama Teşkilâtının 1966 -
1972 de 102 000 tona çıkacağını tahmin ettiği çay 
istihsali 1966 da 101 000 tona çıkmıştır, derler. 
Muhterem arkadaşlarım, bilmiyorum, ama. Plân
lama tahmin etmiştir diye, yani yüzde yüz doğ
ru mu tahmin etmiştir. Tahminlerin yüzde yüz 

•doğruluğu hiçbir memlekette yoktur. Hele Orta -
Şarkta, Türkiye'de hiç yoktur. 

Teknik imkânsızlıklar sebebiyle daima bu tah
minlerde aldanılalbileceğini hesaba katmak lâzım
dır. Bilhassa hafva şartlarına bağlı bu mahsulde, 
hele bir de kaçak ekimler dolayısiyle ne kadar 
yanılabileceğini arkadaşımın tahmin etmelerini 
istirham ederim. 

:Stokun fazla olacağını, stok fazlası ile bütçe
nin açık verdiğini de beyan ettiler. Yine hoşuma 
gitmiyen bir kelimesini burada söylemek isterim, 
memleketseverlik olamaz dediler, anlıyamadım, 
«ıBu bütçe açığını desteklemek, mcmleketsever-
•lik...» nedir kasıtları, ben bir türlü anlıyamadım. 
Bunun memleketiseverlikle ne alâkası vardır rica 
ederim? Bâzı kelimeleri, bâzı İstılahları o kadar 
kolay kullanıyorsunuz ki, her halde bunun mâ
nasını bilmediğinizdendir veya af buyurunuz, bu 
kürsüyü pelk hafife aldığmızdandır. 

Bu kürsüden bu kelimeler her zaman söylen
mez. Ne yani? Çay mubayaası vatanseverlik. «Bil-
igili, doğru çalışmalı, partizanlığı bırakmalı.» de
diler. Arkadaşımız müşahhaıs olarak nerede par
tizanlık yaptığımızı iddia edebilirler? Ben Sena
toda da söylediğim gibi geçmiş devrin icraatı üze
rinde durmuyorum, durmıyacağım da. Yaptığı
mız icraatla, fiilî durumlarla sizler hüküm vere
ceksiniz. Varsa benim partizanlık yaptığım lüt
fen müşahhas olarak getiriniz. Umumi olarak, 
yuvarlak kelimelerle partizanlık yapıyorsunuz de
meyiniz. Biz dediğimiz zaman başka oluyor ki, 
ben söylemiyeceğim. 

Millet Partisi Grupu adına konuşan sayın ar
kadaşım Hilmi İşgüzar evvelâ içkilerin ihracatı, 
kaçak eşyalara mâni olmak ve bilhassa kaçakçı
lık üzerinde hassasiyetle durdular. Hudut kapı
larında vazifeli memurların lisan bilmesi icalbet-
tiğini söylediler. Gümrük kapılarından geçen 
yerli, yabancı turistlere ve bilhassa gelen işçile
re zorluk çıkarıldığından bahsettiler. Bunları kı
saca cevaplandırmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçak mal Türkiye'
de satılmıyor diye iddia etmedim, dedim. Bunu 
Senatoda da söyledim. Sonrada üzerinde duraca
ğız. Biz bütün imkânlarımızla bu kaçakçılığa mâ
ni olmaya çalışıyoruz. Gümrük kapılarında şa
hıslar tarafından yapılan kaçakçılık ayrı, hudut
lardan yapılan kaçakçılık ayrı, bir de evraklar 
üzerinde yapılan kaçakçılık ayrı. Öyle zannedi-
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yorum ki, arkadaşım burada kapılardan yapılan 
kaçakçılık üzerinde durdular. Hudut kapılarında
ki gümrük memurlarının bugün istediğimiz kali
tede olduğunu ben de iddia edecek değilim. Hele 
istediğimiz vasıfta lisan bilenin de pek az oldu
ğunu burada söylemek isterim. Bütün imkânları
mızı kullanarak veya bâzı yerlerde, gümrük mü
dürlüklerinde fedakârlık yaparak iyi yetişmişle
ri, bilhassa fazla giriş çıkışların olduğu Kapıku
le gibi yerlere gönderiyoruz. Fakat buna rağmen 
memurların çoğu lisan bilmez. Buna rağmen ge
len yabancı turistlere âzami derecede kolaylık gös
teriliyor deniyor. Ve ben şunu iddia edebilirim 
ki, Avrupa'nın hiçibir yerinde de bu kadar ko
laylık gösterilmez. Zira ihlbar vâki olmadıkça 
hiçibir turist muayene edilmez. Fakat yerli tu
ristlerin, gelen işçi vatandaşlarımızın arandığını 
söylemek isterim ve bu normaldir. Garbi - Avru
pa'da da bu vardır. 

Her tarafta, bir memleketin vatandaşı, baş
ka bir yerden turist olarak: gelirken muayene 
yapılır. Bunları da normal karşılatmak lâzım
dır. Biz .gümrük memurlarına, vazifelilere 
şifahi olarak, tekrarlamak suretiyle emir veri
yoruz, mümkün olan toleransı gösteriniz, diyo
ruz ve mümkün 'olan tolerans da işçiye gösteri
liyor. Arkadaşım Akşam Gaztesinde çıkan bir 
yazıdan Ibahsettiler, 300 liralık: mantodan, 1 070 
liralık gümrük alındığını söylediler. Kürk gibi 
zatî olmıyan eşyaların bir tanesi muaftır, di
ğerleri vergiye tabidir. Bunlardan da vergi 
alınmasını normal karşılamaik lâzımdır. 

İşçilere kolaylık sağlanmalı, hediyelik eşya
lardan Gümrük Resmi alınmamalı veya az alın
malı buyurdular. Yabancıların m.ah'all erinden 
gönderdikleri hediyelerden, Gümrük Resmi 
alınmamalıdır dediler. Bunlar kanunîdir muh
terem arkadaşlarım, bunu ben de almam di
yemem, Hükümet de diyemez ve sizler de diye
mezsiniz, Yeni sevk ettiğimiz kanun tasarısın
da bu hükümler vardır. Bu kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde, yılbaşında ve dinî bay
ramlarda gönderilen hediyelik eşyalardan (ki, 
- bunun 'kıymetini Bakanlar Kurulu takdir ede
cektir - Gümrük Resmi almmıyacaktır. Ayrıca 
yabancılar da bu muafiyetten istifade edecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşım çaya zam yapılıp ya-
pılmıyacağını? bir îki 'kibrit fabrikasının daha 

kurulmasını, bilhassa bu kibrit falbrilkalann-
dan birisinin Sinop'ta kurulmasını taleib ettiler. 
Çaya zam yapılmıyacaktır, zaten çay değerin
de satıl/maktadır. 

Sinop'ta bugün için bir kibrit fabrikasının 
yapılması düşünülmemektedir. Zaten serbest 
teşebbüs de kibrit fabrikası kurmuştur. Bugün 
Tekelin 'kibrit fabrikası kurması ihtiyaeolarak 
görülmemektedir. 

Y. T. P. adına konuşan muhterem arkada
şım Muslih Görentaş, Bakanlığın lağvını ta
lebe ttil er. «Gelip geçmiş devirlerde de bunlar 
çok konuşuldu ama bu Balkanlık halâ durur.» 
dediler. Bugün için Hükümet tarafından böyle 
bir şey düşünülmüyor, ileride ne düşünülür. 
bu hususta burada bir şey söyliyerriiyeceğim. 

Kaçakçılık ve yolsuzluklar üzerinde de mulh-
terem arkadaşım durdular. Bilhassa birkaç 
kilo tütün için hapiste yatanlar var, fakat bü
yük şehirlerde kaçakçılık devaım eder, onlara 
'bir şey yapılmaz, dediler ve ıbenim Senatoda 
bir konuşmamı ele aldılar. Gümrük kapıların
da yolsuzluk vardır, rüşvet alma kadar, rüşvet 
verme de bir suçtur ve bir ahlâksızlıktır, de
diğimizi söylediler. 

Ben,' bu sözü söyledim muhterem arkadaşla
rım ve tekrarlıyarak yine söylemek isterim. 
Bir memlekette rüşvet almak kadar rüşvet ver
menin de ahlâksızlık olduğunu hepimizin va
tandaş olarak kabullenımesi lâzımdır. Ayrıca 
kanunlara ve nizamlara riayete hepimizin hür
met göstermesi lâzımdır. Ama gümrüklerden 
malımı geçireceğim diye rüşvet verilir, bu da 
öğünülerek meydanlarda söylenirse her halde 
'bunun ahlâkî olduğundan şüphe edilir, yani 
ibu ahlâksızlık sayılmaz mı? Ben öylelerini gör
düm ki, bana geldiler, rüşvet verdim malımı 
çıkardım dediler. Olabilir ve ben burada isim 
'de vermiyeceğim, isimlendirmiyeceğim bunu. 
Fakat bunun misalleri her sınıfta vardır. Muh
terem arkadaşlarım ve bu bir acı gerçektir. 

Gümrük mevzuatının ıslahı lâzım, komüs-
yoncusuz hiç'bir mal çekilemez derler. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten gümrük 
mevzuatımız ıslâha muhtaçtır. Demin de dedi
ğim gibi Karma Komisyonda görüşülüyor. Yal
nız gümrüğün bâzı müşkülleri vardır ki, bu 
komüsyonculara da ihtiyaç vardır. Bunu teknik 
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olmıyan 'kimselerin bilmesine imkân yoktur. Bu 
Avrupa'da da böyledir. Bilhassa pozisyon!an, 
diğer tarifeleri bilmek hakikaten güç1 tür. 

işçilere iki gömlek getiriyor diye striptiz 
yaptırılıyor, derler. Arkadaşımın bunda çok 
mübalâğa ettiğini burada tekrarlamak isterim. 
Nedense bizde mübalâğa çok seviliyor. Bu 
kürsüden de zaman zaman değil, ama çok za
man mübalâğalı konuşmak nedense hoşa gidi
yor. iki gömlek için bunlar yapılmıyor muh
terem arkadaş'! arı m. Görüyorsunuz .ayrıca da 
bâzı arkadaşlarım 'burada şikâyet ediyor, 
«Efendim tabanca getiriliyor, mermi geçirili
yor, memleket şeye çcvriMi, harb meydanına 
döndü» diyorlar. Getirenleri sıkıştırdınız mı 
bu defa da bağırıyorlar. «EPen'dlim neden bu ka
dar sıkı arıyorsunuzf» diye. Müsaade buyu
runuz da, bu kadarlık sıkı muayene de yapıl
sın. Çünkü, bu arada bâzı silâh kaçakçılığı ve 
diğer kaçakçılıklar da oluyor. Ama iki gömlek 
için de hiçbir işçi vatandaşa kötü muamele ya
pılmıyor ve müsaade ediliyor. 

Şark tütünlerine değer verilmesi üzerinde 
durdular, muhterem arkadaşlarım. Ben geçen
lerde bir sözlü soru münasebetiyle burada geniş 
izahat vermiştim. Şark't akı tütüncülüğe lüzu
mu kadar ehemmiyet veriliyor ve teşvik edili
yor. Deneme ekinleri için müsaade ediliyor ve 
geçen sene de sırf bu gaye ile fiyat artırılmış
tır. 

Şemdinli'yi misal verdi arkadaşım, Şemdin
li tütünleri Türkiye'de en pahalı satılan tütün
lerdir. Ama .miktarı azıdır. Şark tütünlerini 
yalnız yerli imalâtta kullanıyoruz. 

T. t. P. adına konuşan Sayın arkadaşım Ali 
Karcı kaçakçılığı iki kısma ayırıp, «Px.» lerle 
malûm olduğu veçhile, Amerika üzerinde, hu
dutlarımız ve gümrük kapılarından yapılan 
kaçakçılık üzerindo bilhassa durdular, «idari 
kararlarla, idari tedbirlerle kaçakçılığın önü
ne geçilemez.» dediler. Bu hususta ben de ken
disi ile beraberim. Geçen sene de arz etmiştim, 
kaçakçılığın önüne iktisadi tedbirlerle geçile
bilir. Bunun için de serbest pazarlar kurulma
sı ve buna benzer diğer tedbirlerin alınması lâ
zımdır. Bunlar üzerinde de duruluyor. Ama 
iktisadi tedbirlerin yanında idari tedbirlerin 
de lüzumunu her halde arkadaşım kabul ederler. 

Doğu'nun kalkınması yalnız edebiyatla ya
pılıyor, işsizlik devam ettiği müddetçe kaçak
çılık da devam edecektir, dediler. Muhterem 
arkadaşlarım, Ibizim elimizde bir sihirli değnek 
yok, şöyle çevirdiğimiz zaman bir işsizliği Do-
ğu'da ve bütün Türkiye'de kaldıralım. Fakat 
ben bütünüyle, içten gelerek politika yapmıya-
rak, bir Hükümet ve iktidar olarak, Doğu'ya 
lâzımgelen ehemmiyetin verildiğini söylemek is
terim. Ancak yatırımlarla, istihsali teşvik ile 
işsizliğin önüne geçilebilir ama, bu, bir gün, 
hattâ bir sene meselesi değildir, bir seçim dev
resi, 4 senelik devre içinde de mümkün değil
dir. Ama tedricen mesafe alınabilir. 

Arkadaşım geniş ölçüde Px'ler üzerinde dur
dular, «Yabancılar, bilhassa Amerikalılar, 
açık pazar gibi mal getirip satıyorlar.» dediler. 
Amerikalılar ister asker, ister sivil olsun APO 
adındaki posta servisleri vasıtasiyle kaçakçı
lığı büyük ölçüde idare ederler, hattâ sattık
larını, kazandıklarını burada bırakmazlar, bir 
kısmını da yine çıkış kaçaklığı yolu ile kendi 
memleketlerine veyahut da başka memleketlere 
gönderirler, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Senatoda söylediğim gibi, bu 
Px. lerde kaçak eşyalar vardır. Ama yine söy
lediğim gibi, bu yalnız Amerikan eşyalarına 
münhasır değildir. Bunların kaynakları dört
tür. Amerikan eşyaları vardır, sızıyordur, 
kabul. Hudutlardan, Cenup hudutlarından gi-
riyordur. Gelen işçilerimiz zatî eşyaları olarak 
getirdiklerini satıyorlar, bunlar da o pazarlara 
giriyor. Ayrıca yerli eşyalara, yerli mamulle
re yabancı etiket bastırılarak piyasalara sürü
lüyor. Nitekim gümrük kapılarında böyle eti
ketler' yakaladığımız da oluyor. Ben Kilis'te 
•bizzat bunu tesbit ettim. Gömleğin şurasında 
bulunan etiketinde Sweden (isveç) diye yazı
yor, orada bir A. P. var, Almanca bant kâğıt 
demek. Sordum, «istanbul'da bir firmaya yap
tırıyoruz bunları, getirtiyaoruz.» dediler. Buna 
benzer misaller çok. Px'lerde görülen malların 
eşyaların hepsi Amerikan eşyası değildir. Ama 
hepsi Amerikan eşyasıdır diye bir allerji ya
ratmak için mi, nedense onun üzerinde duru
luyor. Bunlar da vardır, bunun da üzerinde 
durmak lâzımdır. Ama bizler, vatandaş ola
rak gidiyoruz, yabancı mala ve yabancı eşya-
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ya karıp bir za'fımız var, bizim yerli malımız 
da oradan paıhalı fiyatla alıyoruz, öyle değil 
mi arkadaşlarım? Bunu bilenler var, sizin ar
kadaşlarınızdan da, bizim arkadaşlarımızdan 
da alanlar var. 

Diğer konu, APO ve bu kanalla giren ka
çak eşyalar mevzuudur. Bu mesele ile daha 
çok Hariciye Bakanlığı alâkalı' olduğu için, 
anlaşmalara dayandığı için ben teferruata inmi-
yeceğim. Yalnız bunlara mâni olmak için ça
lışmalarımızın soıi safhada olduğunu, Genel
kurmay "Başkanlığında, Gümrük ve Tekel, Dış
işleri bakanlıklarındaki çalışmaların son saf
hada olduğunu söylemek isterim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan var mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) —Muhterem arkadaşım, va
sıtalı vergiler sosyal adalete uygun olamaz, de
diler ve benim de bunu Senatoda itiraf ettiği
mi ve mümkün mertebe bu zam kanunlarını 
sosyal adalete uygun olarak getirmek istediği
mizi söylediler. Evet muhterem arkadaşım, va
sıtalı vergiler hiçbir zaman sosyal adalete tam 
olarak uygun olamaz. Ama dünyanın hiçbir 
yerinde de hiçjbir memleket vasıtalı vergiler
den vazgeçemez. Bana lütfen misal gösterebi
lir mi, falan kalkınmış memleketlerde vasıtalı 
vergi alınmıyor? Muhterem arkadaşlarım, he-
pisinde vardır. Ama mümkün mertebe bunu 
aza irca etmek lâzımdır. Biz bu 'zamları yapar
ken bilhassa sigaralarda, sosyal adalete uygun 
olarak tatbik etmek istedik, dedim ve olmuş
tur da, dedim. Arkadaşım rakamlar gösterdi
ler, rakamlarla misaller verdiler. Ama muhte
rem arkadaşım, bu zamlar yapılırken pahalı 
sigaraya dalha fazla zam, ucuz sigaraya daha 
az zam yapılırken bunlar arasındaki fiyat fark
larını da nazarı itibara almak mecburiyetinde 
idik. Zira dalha fazla zam yaparsanız pahalı 
sigaraya, aşağı kademede olan sigaralara, doğ
ru müthiş bir kayma oluyor. Bu ayarlamayı ya
parken bunu da göz önünde bulundurmak lâ
zımdır. Sözümü, bunu da içine alarak söylemi
şimdir, 

BAŞKAN — Oy kupasını kaldırınız, oylama 
muamelesi bitmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Akhisar'da olan bir hâ

diseden balhsettiler. Münferit hâdiseleri müba
lâğa ederek bu kürsüye getirmenin doğru ol-
mıyacağmı burada söylemek isterim. Bu hâdi
se böyle olmamıştır. 'Gazetede intişar etmiş ola
bilir. Gazetede her intişar eden haber acaba 
yüzde yüz doğru mudur? Bunu iddia edecek 
acaba içinizde bir muhterem arkadaşım var mı-
dıır? Bilhassa Orta - Şark'ta, burada gazetede 
çıkan haberlerin, ki taşrada bir muhabir arka
daşı veriyor haberi, daima yüzde yüz doğru 
olduğunu kim iddia edebilir? Sonra, küçük, 
münferit bir hâdise bu kürsüden bu şekilde 
ancak kasıtla dile getirilebilir. Pırasa fiyatına 
satılmıştır, dediler. Pırasa da sebze, muhte
rem arkadaşım; pırasayı yetiştiren vatandaş 
değil midir? Pırasa, pırasa değerini alacaktır, 
tütün de tütün değerini. Ama iyi ise iyi para 
verilecek, kötüyse kötü para verilecek dedik 
ve biz bunu tatbik ettik. Öyle zannediyorum 
ki, Eğeden de şikâyet olmamıştır, diyemem, şi
kâyet olmuştur. Fakat piyasa gayet iyi geç
miştir. Vasati fiyat oldukça iyidir. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Kaç lira? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) Vasati fiyat bundan sonra 
değişebilir, vasati fiyatı 8 liranın üstündedir. 
Fakat tekelin fiyatı gittikçe değişebilir, belki 
bu düşebilir de. Çünkü geriye ucuz tütünler 
kalmıştır. 

Adalet Partisi adına konuşan Sayın arka
daşım Süleyman Çağlar'm hassasiyetle üzerin
de durdukları mevzuların ve tavsiyelerin naza
rı itibara alınacağını söylemek isterim. Bun
ların bir kısmı tekerrür olacağı için tekrarla
maktan sarfınazar ediyorum, arkadaşım her 
halde hoş görürler. 

C. H. P. Grupu adına tekrar konuşan Sayın 
Mustafa Uyar arkadaşım, bâzı tavsiyelerde bu
lundular. Bilhassa kendilerine teşekkür ederim. 
Tütün tekeli tasarısının ve diğer kanun tasarı
larının çıkarılması için yardımcı olacaklarını 
burada ifade ettiler ve arkadaşlarımı da bu 
yardıma davet. ettiler. Muhterem arkadaşım, 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, Tütün ve Tü
tün Tekeli kanunu ve diğer kooperatifler ka
nunu çıkmadıkça bu dertlerin çoğunu hallede
nleyiz. Ama bu devrede bunları çıkarabilirsek 
büyük ölçüde bu dertler halledilebilir. 
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Piyasanın erken açılmasını istediler. Arka
daşım kendileri de takdir ederler ki, piyasa 
bir imkânlar meselesidir, bilhassa Ege piyasası. 
Mahsul bo'l olduğu sene, istihsal fazla olduğu 
sene eksperlerin' miktarı da aşağı - yukarı sa
bit olduğuna göre, bâzı gecikmeler oluyor. Bu 
yıl mümkün mertebe erken açmaya gayret et
tik ve erken de, zamanında da açtığımız) tah
min ediyorum. 

Randıman tesbiti erinin heyet vasıtasiyle ya
pılması.. Bunlar ancak, demin de söylediğim 
gibi, gelecek tütün ve tütün tekeli kanun ta
sarısının kanunlaşması ile halledilebilir. Yan
lış anlamadı isem yalnız Gâvurkıöyü mıntaıka-
sında fiyat söylendiğinden bahsedildi. Fiyat 
söylendi ama, her yerde söyleniyor. Diğer 
mıntakalarda da söyleniyor. Yalnız müstahsil' 
vatandaş, sorarsa söyleniyor. Miktar fazla ol
duğu için bir de fiyat politikası bakımından 
tüccarı piyasaya iştirak ettirmek için düşük fi
yatlı tütünler söylenirse1 ekicinin aleyhine olur 
diye açıkça1 söylenmiyor. Yalnız arzu eden 
müstafhsıl vatandaş1 sorduğunda söyleniyor. 
Umumi olarak emir verilmiştir. Başfiyatlar 
değişik olunca bâzı diğer hususlar da değişir. 
Yalnız Gâvurköyü'nde 80 randıman 4 başka fi
yat, Menemen'de başka fiyat olabilir. Ama 
aynı mıntaka içinde olamaz. 

Baş fiyatlar sembolik kalıyor dediler. Arka
daşım gayet iyi bilirler ki, meselâ Gâvur köyü 
mmtakasında bâzı mıntakalarda sembolik olarak 
kalmıyor, o değrde tütün olmuyor ama çok yer
lerde de baş fiyatlar değerinde tütün bulun
muyor ve bunu söylemek de lâzımdır ki, bâzı 
yerlerde sembolik mânada kalıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Bakanın zan
nederim konuşmalarının bitmesine çok az bir za
man kalmıştır. Müsaade buyurursanız Sayın 
Bakan konuşmasını bitirinceye kadar Meclisin 
devamı hususunu oylarınıza sunacağım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI IBRAHÎM 
TEKİN (Devamla) — Çeşmeliler borçlarının 
tecili için benim yardımcı olmamı hakikaten is
temişlerdi. Çalışma Bakanı arkadaşım Saym 
Başbakanla benden evvel görüşmüşler; Ben 

Ege'den, İzmir'den İstanbul'a geçmiştim. Sa
ym Başbakan da alâkadar oluyorlar. Borcun te
cilini temin edeceklerini bana Sayın Çalışma 
Bakanı arkadaşım söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, sanırım ki grup
ları adma konuşan muhterem arkadaşların su
allerini ve tenkidlerini cevaplandırmış oluyo
rum. Arkadaşlarımızın soracakları hususlar var
sa cevaplandırabilirim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Bakan bir dakika, bâzı 
arkadaşlarımızın sormuş oldukları sorular var, 
onların sorularını sormalarına imkân bırakalım. 

Saym Kırbaşlı. 
Yanlız sorular sorulmadan evvel, şu ciheti 

bilhassa belirtmek isterim. Sorular kısa ve mün
hasıran soru mahiyetinde olacak, izahtan müs
tağni bir durum arz edecektir. 

FAİK KIRBAŞTJ (Burdur) — Muhterem 
Bakanımızdan evvelâ şu hususu cevaplandırma
sını istirham ediyorum; kesif işçi bulundurdu
ğumuz Avrupa memleketlerinde tekel maddele
rimize buradaki Px 1er gibi pazarlar açılıp açıl
maması veya açılması imkânları hus< ısımda bir 
araştırma yapılmakta mıdır? 

İkincisi; bundan 10 gün evvel Cenubi - Ame
rika memleketlerinde Türk tütünü hakkımda ya
pılan bir münakaş Avrupa gazetelerine intikal 
etmiş ve ancak stokta muhafaza edilebilecek 
tütünün Türk tütünü olduğu ve hattâ kanser 
araştırmalarına bile Türk tütününün önemli 
bâzı ip uçları ele verdiği şeklinde cereyan etmiş
tir. Bu hususta Bakanlığın bir araştırması var 
mıdır? Bununla ilgili olarak Cenubi - Amerika 
memleketleri ile, Hindistan'a, Çin'e tütün sat
mamız mümkün müdür? 

Üçüncüsü; Burdur'da Bucak havalisinde Vir-
ginia tütünleri yetiştirilmektedir. Bu mmta-
kada Börley ismiyle yeni bir tütün denemesine 
iki seneden beri girişilmiş bulunulduğu ve müs
pet netice de elde edilmiş olduğu halde şimdi
ye kadar bunun ekimine geçilmem esinin sebe
bi nedir? 

Bununla alâkalı olarak Çeltikçi nahiyesi, yi
ne bu mmtakada tütün ekimine dâhil olduğu 
halde, teftiş rapoıiariyle bir kısım evvelden te-
kik edilmiş ve ikna edilmiş kaçakçılık ve saire 
hâdiselrinden mütevellit, bölge tütün ekimin
den mahrum bırakılmıştır. Bu hususta Bakanlık 
ne düşünmektedir? Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan daha bunun gibi 
birçok soru soracak arkadaşlar var. Bunlardan 
istediğinize şimdi şu anda cevap verebilirsiniz. 
İsterseniz zapta geçen bu ifadeleri bir soru ma
hiyetinde telâkki edip yazılı olarak cevaplandı
rabilirsiniz. Eğer bu sorulara şimdi şu anda 
cevap vereoekseniz, buyurun. Yok yazılı cevap 
vereoekseniz, bendeniz burada bâzı soruları oku
yacağım, zapta geçirteceğim, bunlara isterseniz şu 
anda cevap verirsiniz, isterseniz yazılı olarak ce
vap verirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Muhterem Başkan, burada 
da verebilirim, yazılı olarak da verebilirim. Faz
la zamanınızı almamak için yazılı olarak da ver
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayrn Bakan o halde şu soru
ların da cevabını rica edeceğim. Çankırı Millet
vekili Mehmet Ali Arsan arkadaşımız şu soru
ları sormuştur : 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda 
dönüşler'inde neler getirebilecekleri tebit edilmiş 
midir? 

Edilmemiş ise neler getireceklerini, nelerin 
gümrüklere tabi olduğunun tesbiti muayene me
murlarına mı bırakılmıştır? 

3. Şayet bu tesbit işini muayene memurları 
yapıyorsa bu hal rüşvetin, Hükümetin yanlış 
tumu neticesi meydana geldiğini çıkartmamakta 
mıdır? 

4. Bâzı büyük kapılarımızdaki Gümrük me
murlarının ünivensitıe mezunlariyle teşkilâtlan
ması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise 
bu ne safhadadır? 

5. Yurdumuzda kaçalkçılığın İran ve Suri-
ye'li turistlerin arkasında yapıldığı doğru «mu
dur? 

6. — Yabancı firmaların nakliyede kullan
dığı vasıtaların Türkiye'ye girişte Türkiye'ye 
Ibir ücret ödemedikleri bir gerçektir. Ama yerli 
nakliye vasıtalarımızın Yugoslavya'dan ve Bul
garistan'dan geçerken bir ücret ödemeleri neti
cesi, nakliyenin bizim vasıtalarımıza nazaran 
diğer Yugoslav ve Bulgar vasıtalarından pa
halıya mal olması bizim nakliyeciliğimize, indi
rilen bir darbe olmakta mıdır? Bunun düzeltil
mesi, nakil vasıtalanımızın Avrupa piyasasın
da rekabet edecek seviyeye çıkartılması düşü
nülmekte midir? 

7. Buıgün dünyanın hangi ülkelerinde 
«triptiik» mevzuatı vardır?.. 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfediniz sorunu
zu sorun efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın Ba
kandan istirha mettiğim sorular şunlardır: Hü
kümetin tütün, çay, arpa gibi müstahsi
linin istihsal ettiği metaına tatlbik ettiği 
Jes'tek alımı üzümler için de tatbik 
edilecek midir?... Bu sene Kırşehir bağ
cılarının yetiştirdiği üzümler çok perişan oldu, 
köylü mahvoMu. Sayın Başbakan Demirel bey
efendinin ve Sayın Bakanımızın da malûmat
ları var, önümüzdeki yıllarda bu ıstırap devam 
edecek midir?... Bunun izalesi için Kırşehir'de 
Bakanlık olarak bir şıra deposu kurulması dü
şünülüyor mu? 

İkincisi; Türkiye'de köl gezmekte olan ka
çakçılar, 'koskoca fabrikayı soymuşlardır. Bu 
husus Sayın Bakanın ikrarı ile de sabittir. Bu 
J. Dogannes adındaki yahudi kaçakçılığı de
vam ettirmekte midir? Bunun hakkında Bakan
lık olarak ne düşünülüyor? 

Üçüncüsü; Kırşehir'deki tuz meımlâhaları-
nın geliştirilmesi için, genişletilmesi için Bakan
lık olarak yeni bir tedbir düşünülüyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz bir 
soruyu cevaplandırmaık isterim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurun na
sıl arzu ederseniz, gayet tabiî. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşım bu 
yıllki üzüm mubayaalarının bilhassa Kırşehir'de 
iyi geçmediğini söylediler ve gelecek sene de va
tandaşın ıstırap çekmemesi için ne gibi tedbir
ler alacağımızı sordular. Aktüel bir mevzu ol
duğu için hemen cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadaşım gayet iyi bilirler; ben 
imkânları kullanarak Tekel olarak, Hükümet 
olarak mülbayaa yaptık. Bundan fazlasına ka
pasite olarak imkânlarımız müsait değildir. Bu
nu kendileri de gayet iyi bilirler, bütün imikân-
larımızı kulandıık ve fazilasiyle mubayaa yaptık. 
Hattâ ve hattâ şimdi Ege'de elde kalmış kuru 
üzümler var ki, bu sene orada mubayaa yap
madık ki, orada fazla mülbayaa edebilmek için. 
Şimdi oradaki bir teklifle veya tazyikle karşı 
karşıyayız. Neden bu sene almadınız, dediler. 
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Demin de söylemiştim; hakşinas olmak lâzım
dır. Üzümde destekleme mulbayaa'sı diye 'bir 
şey ynktur. Teke], mulbayaalarla ihtiyacım kar-
şdar. Tütünde olduğu gibi destelklıcme mulbayaa-
sı y;'ktur muhtercım arkadaşım. Gelecek sene 
için alınacak tedbirlerimiz de budur. Mümkün 
mertebe vatandaşın elinden direkt olarak ma
lını almaktır. 

İkinci husus, kaçakçılık; bir fabrika kaçırı
lıyor, bu adam hâlâ bu işe devam ediyor, vekâ
let ne düşünüyor, diyor. Muhterem arkadaşım, 
ben yine söylemek isterim; siz o meseleyi bu 
kürsüye getirdiğinizde biz bu mesele üzerine 
el koymuştuk. Daha bunun gibi el koyduğumuz 
»birçok meseleler var. Ama ayrı ayrı, demin de 
izah ettiğim gibi, ayrı ayrı bütün tüccarı, it
halâtçıyı, ille kaçakçısın diye herkesin arkasını 
taki'bedecck durumda değiliz. Yalni'z bizim yap-
tğımız şu var: Birkaç ay evvel, bilhassa büyük 
ithal merkezilerinde İstanbul gilbi yerlerde ikin
ci bir muayeneyi müfettişler kanalı ile yaptı
rıyoruz. Fakat müfettişler kanalı ile yaptırdı
ğımız ikinci muayenelerde yüzde yüz ihtiyacı 
karşılamaz. Aneaik bu sondaj usulü tabiî bü
yük ölçüde de bu yokla, yapılan kaçakçılığı 
öngörüyor. 

Kırşehir tuzlaları üzerinde ıslahat yapıla
bildiği kadar yapılmıştır. İmkânlar nispetinde 
yine de yapılabilir.* 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurunuz. 
* İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Efendim iki 

sualim 'olacak: 
Birincisi; Samsun ve Trabzon tütün piya

sasının ne zaman açılacağını söyliyeibilirler mi? 
Çünkü mıalûmuâ'l'ileri piyasanın erkan açılımaısı 
kadar, geç açılması da mahzurludur. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) —• Hemen cevaplandırayım 
müsaade ederseniz. Tarih veremiyeceğim muh
terem arkadaşıma ama, açmadan evvel sizinle 
konuşuruz. Mart ayının ilk iki haftasının için
de açabileceğimizi söylemek isterim. Ondan son
ra evvelâ o bölgenin muhterem milletvekili arka
daşlarımla da görüşeceğim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — İkincisi; güm
rük kapılarında girdi ve çıktı muamelesi diye 
bir muamele vardır. Bunun izahında fayda var
dır müsaade buyurursanız. Permi, isim değiş
tirdikten sonra arabayı içeri sokuyor.. İsim de

ğiştirince tekrar dışarı çıkarıp, tekrar içeri sok
mak lâzım. Bundan mütevellit bir sürü usulsüz
lükler oluyor. Bundan dolayı paramız da kom
şularımıza gidiyor. Mümkün müdür ki, bu pa
rayı biz alalım ? Bir değişiklikle beraber bu 
para bizim Hazinemize girsin ve muameleyi biz 
yapalım. Bu mahzurlardan mütevellit paramız 
Bulgaristan'a veya Cenup'da Suriye'ye gitmesin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Yanlış anlamadımsa, dı
şardan gelen arabalar için m i l . 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet, araba ve 
ona mümasil şeyler.. Meselâ ben gittim Avru
pa'ya, araba alıp geldim, fakat permim yoktu. 
İstanbul'dan bu permiyi alırken, meselâ Meh
met namına alırken o denk gelmedi, bir aksilik 
oldu, isim değiştiremedim... 

' GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) —• Efendim, mümkün mer
tebe kolaylık gösteriyoruz, ama muhterem arka
daşım, çok dalavereler döndüğünü her halde siz 
de kabul edersiniz. Buna da mâni olmaya ç.alışı-

» yoruz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sualim her hal

de anlaşılmadı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Devamla) — Anlaşıldı Sayın Kılıç, iyi 
anladım. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben olanları ka
bul ediyorum. Bunu Bulgaristan'a götürüp tek
rar memlekete dönerken bir miktar fark meyda
na geliyor, bu bizim Hazinede kalmalıdır.. Bu
nun tedbiri alınamaz mı ? 

GÜMRÜK VE TEKEL HAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Mümkün olan kolaylığı 
göstereceğiz dedim, ama bu arada yapılan dala
verelere de mâni olmaya çalışıyoruz, dedim. 

BAŞKAN —• Sayın Sarıyüce buyurunuz, lüt
fen sorunuzu sorunuz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Sa
yın Bakan, ben bir hâdiseye şahidoldum. Al
manya'dan dönen işçilerimizin gümrük muaye
nesi yapılırken bavullarındaki eşyaların bir kıs
mı mayaların arkasına alınmak suretiyle muaye
ne ediliyor. Bu suretle gasbettikleri de olu
yor, gözümle gördüm. Bu halin önlenmesi her 
halde lâzımdır. İşçiler bundan müştekidir, fa
kat ses çıkaramıyorlar. Buna mâni olmak için 
acaba ne gibi tedbirler düşünülüyor1? 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bu mevzuda ne gibi ted
birler alınacağım, nasıl muamele yapıldığını de
min izah etmiştim her 'halde muhterem arkada
şıma. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trobzon) — Tek 

bir sual istirham edeceğim. 
Trabzon'da bir ispirto fabrikası kurulması 

düşünülebilir mi? Bol miktarda meyva ve sebze 
bulunan bir memlekettir. Yemekten önce is
pirto bol miktarda kullanılır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bugün için böyle bir 
şey düşünmüyoruz, zaten ispirto ihtiyacı karşı
lanıyor. 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 61 nci 
Birleşimin İkinci Oturumuna başlıyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sc-
lâhattin Güven. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SELİHATTİN 
GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, ve sayın 
milletvekilleri, bendeniz Grupum adına ikinci 
konuşmayı yapacağım ve muhalefet grup
ları adına konuşan arkadaşlarımızın bâzı ten-
kidlerine kendi partimizin görüşü istikâme
tinde cevaplar vermeye çalışacağım. Bir de 
umumi mânada bu bakanlığın çalışma düze
nini izaha gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı memleketimizin gümrük 
işlerini, mevzuatını yürütür, bir de Tekel 
maddelerimizin alımını, satışını, işlemesini, 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, diğer cevap
sız kalan suallerin cevaplarını arkadaşlarımıza 
yazılı olarak gönderirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Saygılarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının yapılan açık oylama
sına 159 arkadaşımız katılmış, 1 çekinser, 45 ret, 
113 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağ
lanamadığı cihetle gelecek birleşim açık oylama 
muamelesi tekrar edilecektir. 

Saat 14,30 da müzakereye devam etmek üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,17 

mm» ı ı 

fabrikasyonunu ve halka dağıtımını temin 
eder. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçele
rinde de görüleceği gibi, bütçemize en büyük 
geliri getiren, en büyük gelir kaynağı olan 
bir müessesedir. Hemen bütçemize bir mil
yarın üzerinde bir gelir sağlamaktadır. Bu 
noktayı da hem'en söyliyeyim ki, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının çalışma konuları, hakika
ten çok suiistimale meyyal, çok dedikoduya 
meyyal, çok ağır ve alınacak tedbir ve ka
rarların mutlak müessir olması şansı az «olan 
bir çalışma düzenine sahiptir. Gümrük mev
zuunda sayın arkadaşlarımın burada söydeki-
leri türlü kaçakçılıklar, hakikaten birer va
kıadır. Münferit hâdiselerden öteye belki 
şümullü hâdiseler manzarası da arz etmekte
dir. Bu bir vakıa. Osmanlı tarihinden beri 
bu böyle gelmektedir. Türlü memleketlerde 
de bunlar vardır. Ama, biz de kabul ederiz ki, 

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

BAŞKAN — Başkanvekiii Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 
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memleketimizde uzun yıllardan beri bu iş 
hakikaten çok üzücü bir safhaya ulaşmıştır. 

Bunların tedbirleri kanunlarla, nizamlarla 
kesin olarak alınamıyor. Bu da bir vakıa. 
Onun için Yüce Parlâmento ne kadar mü
kemmel, ne kadar realist, ne kadar günün şart
larına uygun kanunlar çıkarırsa çıkarsın, ge-
.rek bunların tatbik imkânları, gerekse bun
lara karşı kaçakçılık işi yapan kişilerin kul
lanacağı karşı tedbirlere mutlaka engel olmak, 
kesin hatlariyle veya çok az nisbetlere indir
mesi gayrimümkündür. Bu da bir vakıadır. 
Hakikaten bugün hudutlardan söylendiğine 
göre, tabiî gözümüzle bunları görmedik, kam
yonlar dolusu, vasıtalar dolusu, türlü çeşitte 
•kaçak eşya geçmektedir. Ve zaten bunları 
çarşılarda, pazarlarda artık alenî bir manzara 
içinde görüyoruz. Bunların menşeleri her 
memleketten vardır. Memlekette ihtiyacı du
yulan her maddenin, kahvesinden tutunuz, 
giyim eşyasından, mutfak eşyasından, parfü
merilerden her türlü çeşit mala kadar her 
memleket menşeli mal, maalesef mevcut. Bütün 
bunların tedbirlerini almak elbette ki, Hüküme
timize düşer, iktidarımıza ve Sayın Parlâmen
tomuza düşer. Yalnız bu arada şu noktayı be
lertmek lâzımdır ki, geçtmiş yıllarla bu yıllar 
arasındaki çalışma çaba ve mevzulara önem ve
riş açısından bakarak, hakikaten iktidarımız 
bu mevzulara gücü nisbetinde fevkalâde bir eğil
me manzarası arz etmiştir. 

Grümrük kapılarında yapılan muameleler
den ve işçilerden bahsetti arkadaşımız. Gelen 
kaçak malla.ra karşı alman tedbirler ve for
malitelerde, biraz daha kolaylık, biraz daha 
iyi muamele ve daha çok güler yüz göstermek 
ve mümkün olduğu kadar da bunları vergi ko
nulanı içine almak hususunda hakikaten gayret 
ve çaba göstermiştir iktidarımız. Zaman zaıman 
teşkilâtlara gönderilen tamimler, seyahatler-
deki verilen talimatlar, emirler, bunları bariz 
olarak göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu konuya değin
mek istiyoruz. Kendi kanaatimizce memleketi
mizde bilhassa birçok maddeler gibi ecnebi si
garası alenî şekilde satılmaktadır. Türkiye'de 
iki türlü statüko vardır. Bunlardan birisi, Ame
rikalıların kendi veya diğer ecnebi personelin 
çalıştığı yerlerde kendi kanallariyle gümrük

süz getirip, kendi vatandaşları, kendi memur
ları arasında sattıkları sigara vardır; bunun 
bizim piyasamızla aslında alâkası yoktur. 
Bir de yine Türkiye'de Türk tüccarının, Türk 
iş adamımın yine ecnebilere satmak üzere aç
tığı mağazalar vardır, bunlar Ankara'da da 
vardır, İstanbul'da da vardır, bu yollarla da 
yine Devlet eliyle satılır ve bir miktar yine 
üzerinden vergi ve gümrük alınır ve dolayıısiy-
lc bunlar yine ecnebilere, konsolosluk erkâ
nına ve diğer ecnebi erkâna satılur. Bugün 
piyasada ecnebi sigarasının değeri aşağı - yu
karı beş lira ile yedi lira arasında türlü çeşit
lerde değişmektedir. Bu ecnebi sigarasının ha
kiki değeri, bizim paramızla 110 kuruşla 135 
kuruş arasındadır. Acaba mümkün değil mi
dir ki, madem ki, bu, piyasayı ne kadar sıkar
sanız sıkalım giriyor, içen içiyor, bunu alan alı
yor, öyle ise nasıl yine Türkiye'de bâzı ecnebi
lere satmak üzere Türk müesseseleri tarafından 
mağazalar kurulmuş ise, yine Türkler tarafın
dan bu gibi ihtiyaç sahiplerine veyahut bunları 
talebedenlere ecnebi sigarası, 110 kuruş, 135 
kuruş olan beş liraya satıldığına 'göre, aradaki 
fark Devlet Hazinesine gelir temin etmek üzere, 
satışına madem ki, mâni olamıyoruz, olma im
kânlarından da hakikaten mahrumuz, şartlar 
bunu icabettiriyor, bu şekilde bir yola gitme 
acaba mümkün değil midir? Bu tabiî sadece bir 
görüştür, bunun mutlaka karşısında bunu çü
rüten nedenler olabilir. Ben bu mevzudan dö
nüp tekel mevzuuna konuşmamı intikal ettir
mek istiyorum. 

Tekel mevzuunda hakikaten Hükümetim'iz 
Tekel Bakanlığı idarecileri, müsteşarlar, umum 
müdürleri hakikaten son derece olumlu, şartlara 
uygun bir çalışma ve zihniyet düzeni içine gir
mişlerdir, bunu memnunlukla görüyoruz. Tü
tün alımında, çay alımında, diğer türlü destek 
mubayaalarında, mahsulün değerlendirilmesiin'de, 
fabrikasyonu ve dış piyasalarda satıılması hu
susunda hakikaten fevkalâde olumlu bir çalış
malını içindedirler. Bâzı arkadaşlarımız çay 
yapraklarının lüzumsuz ölçüde 2,5 yaprağı aşan 
miktarlarda satııııalındığını ve bu yüzden rekol
tenin, 1954 te 56 bin ton olan rekoltenin, 101 
bin tona çıktığını ve bunun da plân rakam
larına çok aykırı olduğu cihetle iktidarımızın 
bu yaprak alımını artık, 2,5 yaprak veya ilmî 
şeklindeki izahından vazgeçip nerde ise kökü 
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ile" aknaya yöneldiğini iddia ederek bunu bir 
politik maksada bağladılar. Realite bu değil
dir arkadaşlarım. Biz*ç.ay mıntakasının, tütün 
mıtakasmm çocuklarıyız, bunların arasında 
yoğruluruz. Çayın çok alınmış olması, hakika
ten çok büyük çapta havaların çok iyi gitme
sinden olmuştur. Yedi ay kibi bir süre hemen 
hemen çay satmalmmıştır. Türkiye tarihinde 
ilk defa vâkıdır. Çay alımı bilemediniz dört ay 
sürer. Şartlar çok iyi gittiği için gerek mebde, 
gerek nuüntelha alış tariflileri çok uzamıştır. 
Hattâ burada kış soğukları başladığı zaman 
Karadeniz çocuklarının fabrikalara, sepetler 
içinde çay verdiği bir vakıadır. 

likiıncisi; bunu alan eksperler emirle vazi
fe görmezler, kanunla, nizamla vazife görür
le]*. Siz kendisine beş yaprak alın derseniz 
bunu alamaz, buna imkânı yoktur zaten. Ama 
şu vardır; şu sapılmıştır ve biz milletvekilleri 
olarak ve bilhassa bütün Karadeniz mmtakası 
milletvekilleri olarak ve her kanat ve parti
den milletvekilleri olarak vatandaşların bâzı 
ıstıraplarını Sayın Bakanlıktan ve Hükümet
ten istirham etmişiz, getiriyor, sepetin içinde 
üe yaprak, beş yaprak fuzili bulunuyor, sepet 
iti Uyur bir tavaia, bu yapılmasın,, vatandaş bu
nu koparırken, kendisine daha evsaflı, 2,5 yap
rak koparmasını-telkin edelim, şunu yapalım, 
bunu vapahm, ama bir sepet içinde üç yaprak, 
beş yaprak büyüktür diye koca sepetin bir ta
ra'.'a itilip döküldüğü, vatandaşın itilip ka
kıldığı bir \akıa olmuştur. Onun için eksper 
arkadaşlarımıza biraz daha münsif olmalarını, 
vatandaşla olan bu münasebetlerinde mümkün 
olduğu kadar yine nizamlar ve kanunlar öl
çüsünde, vatandaş lehine inisiyatiflerini kul
lanmalarını ısrar etmişiz ve hattâ tazyik etmi
şizdir. Bunda bütün Halk Partili ve diğer par
tili milletvekilleri arkadaşlarımla beraber git-
mişizdir. Bu, memleket çocuklarımızın, vatan
daşların müstahsilin, bir arzusu idi. Bu istikâ
mette zannediyorum ki, bizim de huzurumuz
da eksperlere, oradaki alâkadarlara bu konu
da biraz daha anlayışlı ve biraz daha münsif, 
biraz daha yumuşak olmaları telkin edilmiş
tir. Bunu bir siyasî maksada hamlederse arka
daşlarım, zannederim ki, hatalı olur. 

Çay alımı, hakikaten 1966 yılında sevinece
ğimiz, bütün vatandaşların fert fert ziyadesiyle 

memnun olduğu bir anlayış ve çalışma düzeni 
içinde yürütülmüş ve realize edilmiştir. 1967 yı
lında da Sayın Bakanlık teşkilâtının aynı titiz
liği göstereceğinden eminiz ve bunu arzu ediyo
ruz, istiyoruz kendilerinden. 

Tütün meselemiz yine aynı şekilde Bakanlı
ğımızca, Hükümetimizce ele alınmış, destekleme 
mubayaaları zamanında yapılmış, hakikaten ta
ban ve tavan fiyatları normal, makûl, hattâ 
Trabzon'da, Akçaabat'ta - ben gayet iyi hatırlı
yorum - vatandaşlarla daha evvel bu fiyatlar 
daha evvel tesbit edilir, oraya gelinir, açılırken 
ilân edilir, ama, vatandaşlarla fiyatlar hususun
da bâzı pazarlıklar yapıldığı ananevi bâzı 
pazarlıklar yapıldığı da bir vakıadır, yani 
şuna lâfı getirmek istiyorum, fiyatlar va
tandaşın arzusu hilâfına çok düşük seviyede tu
tulmamaktadır. Bunlar yıllık ortalamalardaki 
fiyat seviyelerinin üstündedir halk bu fiyatlar
dan memnundur. Hattâ denilebilir ki, söylene
bilir ki, dünya fiyatlarının, normal alış seviye
sinin üzerindedir. Ama her Hükümet bunu yap
mıştır ve yapmaya da mecburdur. Çünkü, müs
tahsili korumak, politikası, destekleme muba
yaası da bu meyanda olan bir harekettir. Onun 
için vatandaşın biraz daha geçim şartlarını iyiye 
götürecek, biraz daha ektiği mahsûle önem vere
cek, ektiği mahsulü sevecek bir seviyeye, bir hale 
getirmek için bu destekleme mubayaalarına de
vam etmek veya destekleme mubayaaları sıra
sında vatandaşın ıstıraplarına mutlaka çare 
bulmak lâzımdır. Meselâ bu meyanda tütün 
ekicilerine bir kredi verilir, avans verilir. Tütün 
ekicileri tütününü hazırlamıştır, ekmiştir, biç
miştir, harmanlamıştır, yaprakları dizmeye baş
lamıştır, tasnif etmeye başlamıştır. Ama işte 

artık onun nefesinin, hattâ maddi gücünün, ihti
yaçlarının tükendiği noktadır. Ondan sonra 
geçim şartları onun için çok zorlaşır, bir ölü 
noktaya girer. Orada yeni mahsûlünü alacak 
olan Devlet kendisine bir kredi açar, bir avans 
verir. Bu, tadadedilen bir listeye göre yapılır. 
Yani tütünü belli olan bir listeye karşılık yapı
lır. Ahmet efendinin yüz kilo tütünü var, buna 
şu kadar avans verilir şeklinde yapılır. 

Geçen sene hakikaten Sayın Bakanımızı ve 
umum müdürü defaatle bu hususta rahatsız et
tik. Hakikaten arzu ettiğimiz zaman ve ölçü 
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içinde, bâzı aksaklıklar zuhur etmekle beraber 
oldu. Bilhassa bundan sonraki yıllarda çok 
önemle üzerinde durulmasında büyük faydalar 
vardır. Çünkü bu arada müstahsil faizciye bo
ğulur, en tehlikeli anıdır. Yani onun bir ne-
kahat devresi denilebilir. Burada mutlaka 
Devletin elinin ona uzanması lâzımdır. Kar
şılığında zaten Devletin tesbit ettiği listeler de 
vardır. Türkiye'de 4 ncü. senesini idrak edi
yoruz ; yeni dünyadan gelen mavi küf has
talığı, hakikaten Türkiye'nin her tarafında 
olduğu gibi Trabzon'da da büyük tahribat 
yapmıştır. Bilhassa Trabzon çocuğu olmak 
dolayısiylc gayet iyi biliyorum; Trabzon'da 
bunun tesirleri hâlâ görülmektedir. Sayın Hü
kümetten ve bilhassa alâkalı Bakanlık ve 
Umum Müdürlükten istirham ediyoruz, bu
nun üzerinde daha geniş bir ölçüde, çalışıp 
bu mahsûlü tahribeden virüsü, mikrobu yoket-
menin çarelerini arayıp bulsunlar. Çünkü tü
tün ekimi sahaları muayyendir. Daha fazla 
genişletilemiyor. Genişletilmesinde de aslı ruhi 
teknik mahzurlar vardır. Onun i/cin mahdın-
dolan arazi üzerinden alınacak mahsul mik
tarı mahduttur. Bunun böyle mavi küf ha?'-

-talığı dolayısiylc yarı yarıya, dörtte bir gibi 
veya üçte bir gibi küçümsenemiyecek bir 
nisbotte harabolması hakikaten çok üzücü 
oluyor. Sayın Bakanlığın evvelki aldığı ted
birlere, yeni çalışmaları, yeni tedbirleri, yeni 
bir anlayışla ilâve etmesini hassaten rica edi
yorum. 

Bir arkadaşım tütün alım yerlerinde ve
ya mıntakalarmda, bölgelerinde tütün fiyat
larının değişik olduğundan bahsetti. Eilhnl 
durum budur ama sayın, arkadaşım bilir
ler,. kendileri tütüncü olduğunu söylediler, bil 
meleri de lâzım, tütün kaliteleri itibariyi<" 
evsafları itibariyle buna bir değim kullanı
yorlar, ben şimdi hatırhyamadım, söyliyemi-
yeceğim onu, bu itibarla çeşitli fiyatlara tabi 
tutularlar; meselâ birinci smıf derler, lo lira 
73 kuruş, ikinci sınıf derler, 12 lira 75 kuruş 
üçüncü sınıf için 11 lira 75 kuruş. Bu rakam
lar bu sene için varittir, gelecek sene için 
dcğişehilir. Ama standart tesbit edilir, ondan 
sonra da birinci sınıf içinde türlü kaliteli 
tütünler vardır. Yani birinci sımf içindeki 
randımanı 80 olanla ikinci sınıf içindeki ran

dımanı olan tütünlerin fiyatları müsavi de
ğildir. Bundaki esbabı mucibe, ekiciyi daha 
iyi tütün yetiştirmeye alıştırmak teşvik et
mek içindir, iyi yetiştirme, iyi para vermek 
anlayışı ve görüşüdür ve uzun yılların tat
bikatıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanız 
var. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla.) — Çok 
affedersiniz, burada bir noktaya değineyim. 
Diğerlerine vaktim kalmadığı için söyliycmiye-
ceğim. 

Tütün depolarımız meselesi; hakikaten bu
gün çok üzücü bir manzara arz eder. İstan
bul'da - rakamlarını pek iyi bilmiyorum ama 
her halde 40 - 50 yi aşkın tütün deposu var
dır - yersizlik sebehiyle Umum Müdürlük bu 
tütünleri türlü yönlerde, hattâ belki bazan 
tütünlerin depo edilmesi tekniıkman imkânı 
olmıyan, evsaflarına tesir edebilecek depolar
da dahi depolama durumundadır. 

Biliyorsunuz tütün ayrıca bu depolarda da 
yeniden elden geçirilir ve yeniden harman
lanır. Tekel İdaresi bu durumdan aslında ya
kınmaktadır ama no yapalım ki, Plânlama 
Dairesi her şeyde olduğu gi'bi bu öUi yatırım
lara, yani bina yatırımlarınla cevaz verme
mektedir. Kanaatimizce bir tütün deposu, 
tek katlı salaş depolardan ibarettir, büyük 
yatırımlar] icabettirmez. Bakanlığın, Umum 
Müdürlüğün enirinde İstanbul'da zannediyo
rum Pendik civarında büyük arsalar vardır. 
Buralarda bütün tütünlerimizi bir yerde top
lamakta hem evsaf, kalite ve muhafaza ba
kımından hem iktisadiyat bakımından, hem 
de kontrol ve denetleme bakımından çok fay
da vardır. Elli tane amharda elli bekçi, elli 
tane şu, elli tane bilmem bu bıılundurmak-
tansa büyük bir deponun içinde malı tek 
elde toplamakta cihete fayda vardır. Sayın 
Bakanlığın ve Umum Müdürlüğünün bu mev
zu üzerine bilhasas eğilmesini istirham edi
yorum. 

Son olarak sözlerimi bağlamadan evvel... 
BAŞKAN —• Lütfen bağlayınız artık, vakti

niz bitti, biraz evvel bağladınız. 
A, P. GPUPU ADINA SELÂIIATTİN GÜ

VEN (Devamla) — Burada şunu söylemek is
terim ki, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 
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'onun teşkilâtı başında salâlhiyet ve mesuliyet 
mevkiinde olan kişiler hakikaten bize geçmiş 
19G6 yılını fovıkalâde olumlu, güzel memOeke-
timize ve bakanlığa yakışır bir çalışma düzeni 
ve aıhengi içinde geçirmişlerdir. Halka son de
rece iyi muamele gtösterımiş, iyi neticeler almış
lardır. ' Kendilerini bu istikametteki çalışmala
rında takdir ediyoruz. Kendilerine, başta Bakan 
ve umum müdürleri olmak üzere, daire başkan
ları, daire müdürleri ve bütün tüm teşkilât ol
mak üzere, teşekküllerimi arz eder, mesailerin
de tekrar muvafakiyetler dileriz. 

Gümrük ve Tekel BaJkanlığı Bütçesinün mil
letimiz için hayırlı olmasını Ulu Tanrıdan niyaz 
ederiz. Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin

de kâfi derecede görüşme yapılmış kullanmak
tadır. 

Görüşmenin kifayetinin oya arzını teklif ede
rim. 

Sivas 
Gülte'kin Sakarya 

BAŞKAN — Yeterlik önergesiniin aleyhinde 
Sayın Süleyman Onan. Buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük ve Te
kel Bakanlığının 1967 yılı bütçe müzakereleri 
üzerindeki görüşmeler devam etmektedir. Sa
dece grup sözcülerinin birbirlerüne devrettikle
ri konuşmalar dizisinden sonra Hükümet de ko
nuştu. Halen çok muhterem milletvekili ar
kadaşlarımız da söz almışlar, değerli fikir ve 
tenkidlerinii ifade etmek için sıra beklemekte
dirler. Millet ve memleket hizmetlerinde fay
dalı çalışmalar yapsın, değerli fikirlerini Mec
lis kürsüsünde ifade suretiyle ilgililere ışık tut
sun diye seçilen milletvekilleri çok hayati mev-
vularında dahi konuşma hakkını maalesef kul
lanamamaktadırlar ve aslî vazifelerini yapa--
mamanm ıstırabını çekmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri; bu vesile ile bâzı 
hak ve hakikatler üzerinde çok haklı olarak 

hepinizi ve dolayısiyle Türk Milletini alâkadar 
eden meseleleri ilgilendirdiği için kifayet öner
gesinin aleyhindeki kısa mâruzâtımı ifade edin
ceye kadar Sayın Başkanımızın ve Yüksek He
yetinizin .müsamahalarını rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmasını daha doğrusu çalıştırıl-
mamasmı millet kürsüsünden büyük milletine 
alenen şikâyet ediyorum. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Bravo Süleyman... 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — İki se
neden beri müşterek vâıkı çalışmalarımızda mâ
ruz kaldığımız usuldür diye ileri sürülen usul
süzlükler beni böyle konuşmaya mecbur etmiş
tir. Çok partili hayatın icabı Yüce Meclisimiz 
çeşitli partilere mensup milletvekilleri tarafın
dan teşekkül etmiştir. Her partinin usulüne 
uyarak seçtiği bir Meclis grupu vardır. Meclis 
grupları, kendisini seçen asıl milletvekilleri
nin bulunmadığı zamanlarda onlara vekâleten 
vazife görürler. Halbuki bizde böyle olmuyor. 
Daıima Meclis müzakerelerinde gruplar imtiya
zı saltanatı devam ediyor. Sanki bu imtiyazlı 
hak gruplara nikâ/lıiamnışcasma tercihli ola
rak tatbik ediliyor ve hiçbir milletvekiline sö'z 
hakkı verilmiiyûT. 

BAŞKAN — Sayın Onan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Bahse konu teşkil eden husus, ta
mamen parti Meclis gruplarının iç faaliyetleri
ne taallûk eden bir konudur. Kaldı ki sizin bu
yurduğunuz bu parti gruplarının sıraya bağlı 
kalmaksızın takdıimen görüşmesi İçtüzüğün mu-
sarrah bir hükmüne bağlıdır ve İçtüzük gere
ğince ta'kdimen gruplara söz verilmektedir. 
Onu takiben de yine İçtüzüğün bir hükmü ge
reğince 6 sayın milletvekili ister şahısları adına 
olsun, ister grupları adına olsun konuştuktan 
sonra yeterlik önergesi verildiği takdirde o 
önergenin oya konulması yine ıgerek İçtüzük 
hükümlerine uygundur, ve gerekse Meclisin altı 
yıldan beri yapmış olduğu tafbikata uygundur. 
Bu sebeple lütfediniz bu usulî bakımdan görüş
lerinizi İçtüzüğün değişikliğe uğrıyaeağı bir 
zamana hasrediniz ve münhasıran bu yeterlik 
önergesi aleyhinde beyanda bulununuz, çok rica 
ederim. 
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SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, esasen yeterlik önergesinin ni
çin aleyhinde bulunduğumun izanına ışık tuta-
caık olan ve esbalbı mucilbeslni, aslını teşkil 
eden bu noktadan mâruzâtımın ifadesine mü
saadelerinizi istiriham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onan, Bakanlıik tara
fından buna müsaade edilmiyeeeğini biraz ev
vel ifade ettim. O bakımdan tekrar bir müsaa
de ricası Başkanlık tarafından kaibul edilmiye-
cektir. Lütfediniz yeterlik önergesi aleyhinde 
inicin bulunduğunuzu, görüşülmekte bulunan ka
nun tasarı'suraı Yüce Meclis tarafından lâyıkı 
veçjhile tetkik ve talhkik edilmediğinden bahis
le beyanda bulununuz. Usul meseleleri demin 
'Söylediğim gilbi, malhlüldür ve Meclis tarafın
dan muayyen bir nokta içinde halledilmiş bu
lunmaktadır. Lütfedin. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
Başıkanım, neticesi müşterek fikirlerimizin so
nucuna geliyor. Onun içindir ki, cümle dizile
rimde, fikir silsilelerimizdeki bu rabıtayı lüt
fen kesmemenizi istiriham ediyorum. 

En hayati kanunların müzakeresinde dahi 
fiilen vazife alan milletvekilleri konuşmuyor 
veya konuşturulmuyor. Bu böyle olmaz. Bu 
yanlış bir tutumdur. Millete hizmet etmek, on
ların haklarını yüce kürsüden savunmak, müs
pet fikirlerini hür kürsüden yüce milletimize 
ilân etmek: miaksadiyle seçildik ve buraya gel
dik. 

BAŞKAN .— Sayın Onan, bir noktada anlaş
maya meclburuz. Aksi takdirde sizin yeterlik 
aleyhinde bu görüşmenizi maalesef Yüce He
yetin oyuna sunup kesilmesini rica etmek mec
buriyetinde kalacağımı. Zina bu konuştuğunuz 
ımesele bu kürsülerde günlerden beri, haftalar
dan beri, aylardan beri ve hattâ yıllardan beri 
•görüşülmüş ve bir İçtüzük tatlbikatına karşı 
şahısları adına konuşan arkadaşlarımızın bir 
direnmesi maJhiy etinde tecelli etmiştir. Grup 
adına konuşan arkadaşlarımız da birer millet-
veMlldirler ve temsil ettikleri parti adına ko
nuşmaktadırlar. Bu balkımdan bu nokta üzerin
de lütfen artık devam etmeyin ve munihasıran 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesinin kâfi olmadığı hususunda beyanda . 
(bulununuz <çok rica ederim. 
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SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarımı, hür kürsüden biz milletin millî men-
faatleriyle ilgili duygularımızı, görüşlerimizi 
ifade etmeden burada vazife yapıyoruz süsü 
vererek, bulunursak ılıiejbir değerimiz olmaz. 
Gruplar iniyor, gruplar biniyor, milletvekille
rine ne lüzum var? 

Aziz arkadaşlarım, polemiğe gelince.... 
-BAŞKAN — Sayın Onan rica ediyorum 

gruplar, milletvekillerinin toplu halde tecelli etti
ği bir parti grupudur ve bu gruplar milletvekil
lerinden ibarettir. Biraz evvel zatıâlinizden tek
rar rica etmiştim, bir yeterlik önergesi aleyhin
de konuşurken bu meseleleri usuli yönden tartış
maya vesile vermeyin, dedim. Grupların takdi-
men söz alması İçtüzükte yazılıdır ve İçtüzük 
uygulanmaktadır. Çok rica ederim efendim, iki 
defa ikaz ettim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Başkan
lık Divanınızın usulsüz bir iş yaptığını iddia et
miyorum. Gayet dirayetli idarenize teşekkür ede
rim. Ancak müsaade ediniz, biz bu memlekete hiz
met etmek için, bekliyoruz. Ben gece sabaha ka
dar burada Başkanlık Divanının anonsu üzerine 
söz almışım, birinci sırayı almışım Gümrük ve Te
kel Bakanlığı gibi, memlekette Tekele hizmet 
eden bir Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşle
rimi, fikirlerimi millete, memleketin çiftçilerine, 

ziraatçlsine, müstahsilimi alâkamı ifade edemez-
seın aziz arkadaşlarım vazife yapmadığımı sanı
yorum. Eminim ki sizler de öyle düşünüyorsu-
nuzdur. Onun için müsaade ediniz, yeterlik öner
gesini kabul etmeyiniz ki, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesi vesilesiyle Türkiye deki vâki bü
yük kaçakçıların çıplak hakikatlerini millet hu
zuruna bir defa da'lıa dökmüş olma imkânını bul
muş olalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, müs
tahsil vatandaşlarımızın satamadıkları, Tekelin 
elinde bulundurduğu müskiratla alâkalı üzümle
rinin de destek alımı yapılması mevzuunun mü
dafaasını yapmış olalım. 

Aziz arkadaşlarım; 40 yılda bir gelen söz sı
rası üzerine bu kürsüye çıkıyoruz. Bu sefer de 
vaktiniz doldu, usul değil diye Başkanlığın ika-
ziyle sözümüz tıkanıyor. Bundan sonra da Tür
kiye'nin tarihî mevzuu olan tarım bütçesi için de 
böyle olacak. Onun için arkadaşlarım şurada ser
bestçe şahsı adına söz hakkı almış olan mebus 
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arkadaşlarım gayet azdır. 15 er dakika tanışanız 
bir saat eder farkı, Bir saat fazla acaba konuşur
sak ne kaybımız olur? O yönden istirham ediyo
rum, önergenin aleyhinde rey kullanınız, kifayet 
önergesi 'aleyhinde rey kullanınız ve millet için 
faydalı fikirleri söylemeye fırsat bulmuş olalım. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. Başkanımın usul 
hakkına sığdırdığı bu konuşmamı bu şekilde yarı
da kesiyorum. Fırsat bulunca devam edeceğim. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Teterlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Buyurunuz Sayın Süleyman Onan. Şimdi 
meselenin esasına geliniz. 

(«Yeterlik kabul edildi, sesleri.), («Sayılsın» 
sesleri.) 

Sayın Onan bir dakika efendim. 

Arkadaşlarımız yeterlik Önergesinin oylanma
sının yanlış olduğunu beyan ediyorlar. Rica ede-

• yim bir dakika, tekrar oylayalım. («Olmaz ol
maz» sesleri.) 

Lütfediniz olmıyaca'k bir şey olsa Başkanlık 
bunu icra etmez. Olmaz diyen arkadaşım, yalnız 
olmazla iktifa etmesin, niçin olmadığını beyan 
etsin. 

Yalnız bu gibi oylamalara beş kişinin itiraz 
etmesi lâzım. (A. P. sıralarından beş milletvekili 
ayağa kalktı.) 

Yeterlik önergesini Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Sayın 
Onan maalesef yeterlik önergesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır, o bakımdan size söz veremiyece-
ğim. (A. P; sıralarından, «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Başıma 
geleceği iyi biliyordum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen Riyaset söz 
vermeden hiçibr beyanda bulunamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
' Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Liıria 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmiyenLer... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 42 760 341 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 667 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 640 O02 
BAŞKAN — Kabul edenüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 345 000 
BAŞKAN — Kabul edenil'e-r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul ede-nlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
'harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 200 000 
BAŞKAN — Kabul ededlier.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 57 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe
sinin işari oylamaya tabi kısmı Yüce Heyetiniz 
tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/716) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 202) (1) 

(1) 202 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 68 275 255 lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 100 776 000 lira ve sermaye teşkil ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 560 666 lira ki, toplam ola
rak 172 611 921 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye ilişik cetveli 
okutuyorum. 

(A/ l ) cari harcamalar 
Bölüm Lina 
12.000 Personel giderleri 63 862 251 

BAŞKAN — Kabul edeler . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 457 001 
BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 668 002 
BAŞKAN — Kabul edemlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 878 001 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
21.000 Etüd ve proje giderleri 1 481 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 55 827 000 
BAŞKAN — Kabul edenîter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 22.000 sayıl1 

bölümde bir önerge vardır. Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçesinde, 22.000 nci bölümiin 
22.361 Tici maddesinden 2 milyon liranın tenzili 
ile biraz sonra okunacak olan 23.000 ncü bölüm
deki 23.351 numaralı maddeye na'kli istenmek
tedir. 

Bu hususu gerektiren önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tekel Umum Müdürlüğü bütçesinde bölüm 

22.000, madde 22,361 den 2 000 000 Tl. sının ten
zili ile 23.000 bölümdeki 23.351 maddeye nak

lini teklif ederim. 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTOE KARMA KOMİSYONU ADINA 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Yaptığımız 
incelemeye göre teknik bir zaruretin ifadesi olan 
bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum.' Kaıbul edenler... Etmiyenler... Ka
ıbul edilmiştir. 

Bölümü bu değişiık şekliyle oyunuza sunuyo
rum. 22.000 nci bölümü kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları * 45 468 000 

BAŞKAN — Muihtcrem arkadaşlarım, bu bö
lüm muhtevasında da bir değişiklik: önergesi var
dır. Bölüm tetkik edildiğinde 23.000 nci bölü
mün madde 23.351 de Makina teçhizat alımları 
"n büyük onarımları kısmında yapılacak bir ten
zilâtın 23.361 numaralı maddeyi teşkil eden ma
kina, terihizat alımları ve büyük onarımlarına ilâ-
*'o,si isstenmelktedir. Bu hususu öngören Önergeyi 
demin okutmuştum. 

önergeyi bu bölüm bakımından tekrar oyu
nuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmi-
v^nler... Kabul edilmiştir. 

Bu şdkilde 23.000 nci bölüm elinizdeki cetvel
lerde 47 468 000 olarak düzenlenmiş olmasına 
^ğmen, şimdi okunan şekliyle 43 468 000 olarak 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 23.000 nci bölümü 
bu pekliyle oyunuza .sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (.«Yanlışlık var.» 
sözleri) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
HALİL COP (Bolu) — Maliye temsilcisi 45 mil
yon lira olacağını söylüyor. 

BAŞKAN — Buradaki, elimizdeki mevcut 
matbu cetvellerde düzeltilmiş. 47 milyon lira yeri
ne 43 milyon lira olarak konmuştur. Yanlışlık var
sa lütfen tasrih edin. Şimdi kabul edilmiş bulu-
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nan önergeye göre 23.000 nci bölümde bulunan 
malkina, teçhizat ve taşıt alımları, ve onarımları 
matlaıbı altında düzenlenmiş bulunan madde ne 
oluyor? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — 45 468 000 
lira olarak düzenleniyor. 

BAŞKAN — 45 '468 000 lira olarak düzen
lenmiş oluyor. 

Bu şekilde Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lima 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 600 000 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 217 970 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 471 695 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

36.000 Bone ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi
ycnler... Kaibul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi şimdi kabul 
edilmiş bulunan cetvellerle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
1 nci madde bağlı cetvelleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğümün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 1 590 528 067 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutu
yorum. 
Bölüm Liııia 

52.000 Tekel gelirleri 1 890 000 000 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (B) 

işaretli cetvelin 52 000 nci bölümünde tekel ge
lirleri olarak düzenlenmiş bulunan bölümde de

ğişikliği derpiş eden bir önerge vardır. Bu öner
geyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bilindiği üzere 1 Şubat 1967 tarihinde çeşitli 

+oıkel maddelerinin satış fiyatlarına bir miktar 
zam yapılmış bulunmaktadır. Tekel maddelerinin 
fivatlarmda yapılan bu yükseltmeler dolayısiyle 
1967 senesi için 226 262 540 lirası tekel safi ha
sılatından ve 90 872 140 lirası Savunma Vergi
sinden olmak üzere cem'an 317 134 680 liralık 
bir varidat artışı beklenmektedir. 

1967 bütçesinin Hükümetçe hazırlanması ve 
Yüksek Meclise sunulması sırasında bilâhara ya
pılan zamların miktarı belli olmadığı için, Tekel 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin, (B) cetvelinde ba
his konusu munzam varidat miktarları yer alma
mıştır. Bu sebepten Tekel Genel Müdürlüğümün 
1967 bütçesinin, (B) cetvelinin 52.000 nci bö
lümünde yer alan Tekel Gelirlerine 317 134 680 
lira ilâve edilmeisi ve bu bölümü teşkil eden 52.410 
numaralı maddeye 90 872 140 lira 52.420 numa
ralı maddeye ise 226 262 540 lira ilâvesi suretiy
le 52.000 numaralı Tekel gelirleri bölümü topla
mının 1 890 896 185 lira ve bu bölümü teşkil 
eden 52.410 numaralı maddenin 763 449 465 ve 
52.420 numaralı maddenin 1 127 446 720 lira 
olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekilde muhterem arkadaşlar, elinizdeki 
'B) cetvelinde 52.000 nci bölümde yazılmış bu
lunan 1 573 761 505 lira olarak düzenlenmiş 
bulunan miktar bu değişik şekliyle 1 890 896 185 
lira olarak düzeltilecektir. Bu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 
16 766 562. 

BAŞKAN — Oyumuza sunuyorum. Kaibul 
edenler etmiycnler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci madde biraz evvel okunduğu şe
kilden daha değişik bir durum arz etmektedir. 
Buna göre ikinci maddeyi tekrar okutacağım. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 1 907 662 747 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde bu şekliyle kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1967 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde 
edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1967 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656,sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin^ 
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Balkanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarılsı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ok olmaması şarttır. 

.BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 büt
çe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6 — Geçen bütçe yıllarına aidolup, 
da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar.. 
1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cet
velin ((Kamulaştırma ve satmalmâiar) bölümüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

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

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

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maiddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait hükmü 
1967 malî yılında uygulanmaz. 

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

Madde 11. — T ekol Genel Müdürlüğüne bağlı 
işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmetlilere 
(Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) gider
leri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları 
günlerde günde bir kap yemek ve ekmek veya 
(İşçi adedi pişirme masraflarını karşılıyamıya-
cak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, he
yet raporu ile perhiz yapmaları icabeden veya 
yemek zamanı vazifelen dışarda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği mik
tarda yemek bedeli verilebilir. 

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

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul eidenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabidir, 
müsaade ederseniz oylamayı oy kupalarım gezdir
mek suretiyle icra edelim. 

Bundan evvelki celsede oya sunulmuş olan 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununun yapılan açık oylaması 
bir numarayı teşkil edecektir. 
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iki numaralı kupa ise Tekel Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısının oylamasını 
yapacaktır. İki kupayı da gezdiriniz. Birinci 
kupa Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
kupası, ikinci kupa da Tekel Genel Müdürlüğü 
kupasıdır. 

O — Tarım Bakanlığı Bütçesi : 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 3îüdür-
lüğü 1967 yılı Bütçe kanıma tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; Cumhuriyet 
Senatosu 1/715) (Millet Meclisi S. Sayısı : 201) 
(D 

5, — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisypnu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet 3Ieclisi 1/288; Cumhuriyet Senatosu 
1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198) (2) 

BAŞKAN — Düzenlenmiş bulunan program 
gereğince Tarım Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rindeki müzakereye geçiyoruz. 

Tarım Bakanı, Tarım Bakanlığı erkânı lütfen 
yerlerini alsın. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi görüşülürken tümü 
üzerindeki müzakerelerde Devlet Meteoroloji İş
leri Genel. Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdür
lüğü üzerindeki beyanlar yapılacaktır. Bunlar 
hakkında ayrıca müstafcillen söz verilmiyecektir. 

Grupları adına şimdiye kadar söz istemiş arka
daşların isimlerini okuyorum : 

C.H.P. Grupu adına Sayın Turan Şahin, M.P. 
Grupu adına Sayın Hilmi İşgüzar, Y.T.P. Gru
pu adına Saym Ali Karahan, T.l.P. Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat, A.P. Grupu adına 
Sayın Haydar Özalp. 

Grupları adına ikinci defa söz alan arkadaş
ların isimlerini okuyorum : 

(1) 201 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 198 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, A.P. 
Grupu adına Sayın Sedat Akay, M.P. Grupu 
adına Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce. 

Üçüncü defa grupları adına söz alan arkadaş
ların isimlerini okuyorum : 

, A.P. Grupu adına Saym Şerafettin Paker. 
Şahısları adına söz alan arkadaşların isimlerini 

şimdi okumıyacağım, sırası gelince okurum. 
C.H.P. Grupu adına Sayın Turan Şahin, bu

yurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Muğla) — Sayın Başkan, saym milletvekileri; 

Geçen yıl Tarım Bakanlığı Bütçesi münase
betiyle C.H.P. nin tarım sektörünün geliştiril
mesi ve tanm politikasının amaçlarına ulaştı
rılması mevzuundaki görüşlerini, tesbit ve tescil 
ederken, mâruzâtlarımızın esasını, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilmiş politi
kalar ve tarım sektöründe plân gereğince alın
ması lâzımgelen temci tedbirlerin iktidar parti
since plâna rağmen yapılmayışı teşkil etmiş 
idi. 

10 Şubat 1967 tarihli Resmî gazetede yayın
lanmış bulunan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân 
hedefleri ve stratejisi ile A.P. iktidarmca tarım 
sektörünün genel kalkınmada yeri ve bu sektö
rün geliştirilmesinde takibedilecek yol, açıkça 
ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
1967 bütçesi münasebetiyle yapacağımız konuşma, 
iktidarla bu sektörde esasta beliren ayrılıkla
rımızın bir kere daha ortaya konması ve kamu oyu 
önünde samimiyetle dile getirilmesi şeklinde 
olacaktır. 

Ancak, siyasi iktidarlar hangi görüşün savu
nucusu olurlarsa olsunlar, her şeyden evvel ik
tidarları süresince vadettiklerinin samimî icra
cısı da olmak mecburiyetindedirler. Bundan 
dolayı konuşmalarımızın esasına geçmeden ev
vel, Saym Tarım Bakanının geçen yıl bütçe 
müzakereleri sırasında Yüce Meclis önünde va
dettiklerinin bir muhasebesini de yapabilmek 
için, konuşmalarında cevap vermeleri ricasiyle 
şu sorularımızın öncelikle ifadesine müsaadele
rinizi rica edeceğim. 

1. Saym Tarım Bakanı geçen sene, plânın 
her sene için öngördüğü altıbin traktörün çiftçi 
eline geçmesi hedefini çok az bulduğunu beyan 
ederek ; 
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«Yurt içindeki ziraat âlet ve makinalarm en
vanteri yapılmaktadır. Bu neticelendirildikten 
sonra, en iyi ve en ucuz nasıl temin edeceğiz hu
susunda Bakanlıkta çalışma yapılmaktadır. Bu 
çalışmaya profesörler de katılmaktadır» demiş 
idi. 

a) Bu envanter çalışmaları bir sene geçtiği
ne göre, bitmiş olması iktiza eder. Bitti ise, en 
ucuz ve en iyi nasıl temin edeceğiz sualine cevap 
buldular mı? 

b) 1966 traktör ithalâtı bu prensibe göre mi 
yapıldı? Yapıldı ise, geçmiş yıllara göre asgari 
döviz tasarrufu bakımından ekonomimize katkıları 
ne olmuştur? 

2. «Zirai donatım hizmetlerinin bir kısmının 
özel teşebbüse intikali hususunda büyük gayretler 
sarf edeceğimi arz etmek isterim» buyurmuşlardı. 

a) Hangi sahalarda, hangi büyük gayret
leri sarf ettiler? 

b) Hangi hizmeti eri özel teşebbüse intikal 
ettirdiler? 

3. «Çeşitli bölgelerin tabiî ve ekonomik şart
larında en kârlı bir şekilde yetiştirilebileeek 
çiftlik hayvanlarının araştırılıp bulunması ve 
üretilmesi faaliyetlerine önem verilecek, bu konu
da Ziraat ve Veteriner fakültelerinin zooteknik 
kürsüleri ile de geniş bir işbirliği yapmak kara
rındayız, bu vasıftaki hayvanların üretilmesinde 
özel sektörle, çiftçilerimizle sıkı bir işbirliği ha
linde çalışmak kararımız kesindir» demişler idi. 

a) Karadeniz mmtakasmda tatbik edilen Jer-
sev projesiyle kombine bir ırk olarak mütalâa 
edilen Montofon ırkının üretilmesi ve yerli hay
vanlarımızın ıslahı çalışmalarının dışında zoo
teknik kürsüleriyle işbirliği yaparak, en kârlı şe
kilde yetiştirilebileeek yeni çiftlik hayvanları 
tesbit ettiniz mı? Ettiniz ise, üretilmeleri için ne 
gibi projelere bağladınız? 

b) Özel sektörler sıkı işbirliğiniz neticesi, 
]966 bütçe tatbikatında ne miktar hayvan üre
timi mümkün oldu ve bu işbirliği için tatbikata 
konulan yeni tedbirleriniz nelerdir? 

4. «Verimsiz meraların ıslahı ve meraların 
teknik ve hukukî yönden nizamlanması yoliyle ot 
istihsali artırılacak, münavebeye sokulmak sure
tiyle yem bitkilerinin bol miktarda üretilmesi
ne önem verilecek» va'dinde bulunmuş idiniz, 

a) 1966 bütçe tatbikat yılında, ot istihsalini 
artıracak olan hanki hukukî ve teknik nizamna
meyi sağladınız? 

b) Münavebeye girmeleri suretiyle ne mik
tarda yem bitkilerinin üretilmesini temin etti
niz ve Türkiye'nin hayvan yemi ihtiyacı bakı
mından gelişmemiz hangi noktaya ulaştı? 

5. «Stok yapma ihtiyacı da mevcudolduğun-
dan, yem sanayiinin mevcut kapasitesinin tam 
olarak çalıştırılması sağlanacak, ihtiyaç görü
len bölgelerde yeni fabrikalar kurulması cihe
tine gidilecek» demiştiniz. 

a) Yem sanayiinin mevcut fabrikalarının 
bâzılarının kapasite üstü dahi çalıştığı, bâzıla
rının da kapasite altında bulunduğu malûmu
nuzdur. Bunun nedeni, içinde bulunduğumuz 
ekonomik şartlardır. Buna rağmen bütün fab
rikaları tam kapasite ile çalıştırmak mümkün ol
du mu? Ne miktar istihsal yaptınız? İhtiyaç dı
şı stok yapabilme imkânınız varanıdır? Stok 
olarak halen ne miktar mal mevcuttur? 

b) Hangi bölgelerde yeni fabrikalar kurdu
nuz veya teşebbüse geçtiniz? 

6. «Süt Endüstrisi Kurumu Kars, İstanbul, 
İzmlir, Adana fabrikalarının makina ve inşaatı 
1966 yılında tamamlanacak ve bu fabrikalar 
1967 yılında faaliyete geçecektir. Yurdun diğer 
bölgelerinde de özel teşebbüs ile işbirliği yapıla
rak süt mahsullerinin kıymetlendirilmesi için 
gerekM faaliyetlerde bulunulacaktır» demişti
niz. 

a) Adı geçen fabrikalar 1966 yılında tamam
landı mı? 1967 yılının ikinci ayının sonlarında 
olduğumuza göre ne zaman faaliyete geçecek? 

b) Yurdun diğer bölgelerinde süt mahsulle
rinin kıymetlendirilmesi için özel teşebbüs ile 
geliştirdiğiniz işbirliği faaliyetleriniz nelerdir? 

7. «Mevcut inekhanelerin, merinos çiftlikle
rinin, mevcut haraların ve üretme çiftliklerinin 
bünyeleri ıslah edilerek memleketin arzu ettiği 
elit sürülerin teşkili için büyük bir çalışma peri
yodu içerisinde girmiş bulunmaktayız» demiş
tiniz. 

a) İçinde bulunduğunuz büyük çalışma peri
yodunun, 1966 yılma isabet eden devresinde mem
leketin arzu ettiği ne miktar eliit sürü elde etti
niz? 

b) Bu müesseseler elinde bir sene evvel ne 
miktar elit sürü vardı? 1966 da siz, bu vaadinizle 
ne kat'ettiniz? 
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8. «Şap Enstitüsü 1966 yılı 'sonbaharında fa
aliyete geçirilecek, şap aşısı 8-10 milyon doza 
yükseltilecek, şap hastalığı bakımından Avrupa 
için egzotik olan virüs tipleri tamamen kaldırıla
cak, Avrupa pazarlarına canlı hayvan ve et ih
racı sağlanması üzerinde durulacaktır» buyurmuş 
ildiniz. 

a) Enstitü halen faaliyete geçmiş midir"? 
b) Egzotik olan virüs tipleri tamamen kal

dırılarak Avrupa pazarlarına ihracatımız sağ
lanmış mıdır? Veya imkânlar bakımından hangi 
merhaledeyiz? 

c) Cenup hudutlarımızdan bize intikal eden 
bu tüp hastalıklarla mücadeelde komşu devlet
lerle müşterek bir çalışmaya girilmiş midir? 

9. «Zirai kredi ihtiyaçlarının tesbitinde, kre
dilerin tevzii ve sarf yerlerinin kontrolünde Ba
kanlığımız teşkilâtı görev almalıdır ve alacaktır» 
demiştiniz. 

a) Kontrollü kredi tatbikatı yapılan pilot 
bölgeler dışında bu mânada Bakanlık teşkilâtı gö
revlendirilmiş midir? Ve ne gibi çalışmalar yapı
labilmiştir. 

10. «Çiftçinin kalkınması sadece üretim artı
şı ile sağlanamaz, bu ürünlerin pazarda değer 
fiyatıma satılması lâzımdır» demiştiniz. 

a) 1966 yılında, başta tütün, pamuk olmak 
üzere zirai ürünler, Tarım Bakanlığının bu an
layışı içerisinde değer fiyatını bulmuş mudur? 
Ve Bakanlığınız çiftçi ile en yakın çalışan teşki
lât olarak ekicinin bu satışlardan memnun olduğu 
kanaatinde midir? 

11. «Bakanlığın yeniden teşkilâtlanmasına 
ihtiyaç vardır. Buna ait kanun tasarısı kısa za
manda hazırlanarak Yüce Meclise sunulacaktır. 
Bu organizasyonumuz, tamamen köyler üzerinde 
ve arazi potansiyeli üzerinde olacaktır. Bunun 
için de esasen büyük etütlere ihtiyaç yoktur. 
Önümüzdeki yıl Cenabı Hak nasibederse tatbika
ta • sokulacaktır» buyurmuştunuz. 

a) 1966 bütçe yılı geçtiğine göre, kısa za
mandan neyi kastediyorsunuz? Tatbikata sokula
cak olan - önümüzdeki yıl - deyimi kesin olarak 
hangi yılı ifade etmektedir? 

Sayın milletvekilleri; 
1966 yılı bütçesi münasebetiyle Sayın Baka

nın beyanlariyle dile getirilmiş olan bu taahhüt
lerin 1967 bütçesi vesilesiyle tamamının yerine 
getirildiğini öğrenmiş olmak samimî arzumuzdur. 

En azından eksik kalmış olanlarının bilinmesi da
hi yeni sene çalışmalarmda tamamlanacağı temi-
nıatiyle takviye edilirse memnun kalacağımızı arz 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Henüz Birinci Beş Yıllık Plân dönemini yaşa

maktayız. Birinci devre plân son 1967 yılı dili
mi ile bir. bütünlük arz eder. Birinci devre Beş 
Yıllık Plânımızda tanım politikası hedefleri şöy
lece sıralanmaktadır : 

1. Enflâsyon yaratmadan millî gelirde % 7 
gelişme hızını sürdürmek ve tarım üretimini ço
ğaltarak sanayileşmeyi gerçekleştirmek için, ihra
catı geliştirmek ve sanayiin artan hammadde ih
tiyacını karşılamak, 

2. Beslenme seviyesini düzeltmek için diyette 
hayvani proteinli besinleri artırmak, 

3. Plânın, işsizliğin giderilmesi, gelir farklı
lığını azaltmak şehirlere akımı önlemek, toplum 
kalkınması gibi sosyal hedeflerini gerçekleştirmek, 

4. Arazi kullanılmasında uzun süreli dengeyi 
bağlıyarak, plânın uzun süreli amaçlarını gerçek
leştirmek. Bu amaç, tabiî kaynakların korunma
sını ve iyi kullanılmasını içerisine almaktadır. 

Görülüyor ki, tarım politikamız evvelâ istih
sali artırmayı ve kompozisyonunu değiştirmeyi 
hedef almakta, ancak bunu yaparken tabiî 
kaynakları korumak ve plânın sosyal hedeflerine 
uygun hareket etmeye dikkat etmektedir. Yani, 
tarım istihsalinin artışı her ne suretle olursa 
olsun sağlanacak değildir. Tabiî kaynaklar ko
runacak, israf edilmiyecek, kullanılmasında sos
yal adalet sağlanacak, işsizlik şehirlere akın gi
bi sosyal problemlerin çözümüne yardım edile
cektir. Böylelikle, tarım politikasiyle, diğer 
sektörler gelişimi arasında bir uygunluk teminine 
yardımcı olunacaktır. 

Plânın başlıca hedeflerinden birisi de, sosyal 
gruplar ve sektörler arasında iyi bir denge sağ
lamaktır. Mevcut durumda, tarım sektöründe 
çalışanların elde ettikleri hâsılanın,, diğer sek
törlerde çalışanlara nisbeti 1/4 olup, 15 senelik 
bir tatbikatla bu durumun 1/3 nisbetine getiril
mesi düşünülmüştür. Kaldı ki, tarım sektörü
nün kendi içerisinde gelir dağılımında sosyal 
adalet ilkesine aykırılıklar barizdir. İşte, plâ
nımız bu neticeyi dahi ilk beş senede elde ede
bilmek için tedrici bir artışla bu sektöre plân dö
nemi içerisinde yatırını yapmayı öngörmüş-
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tür. Birinci plân yılında, tanm yatırımlarmm 
% 11,3 ü, ikinci plân yılında : %.16,2 si, üçün
cü yılda % 20,7 si, dördüncü yılda % 24,6 sı ve 
beşinci yılda da % 27,2 sini harcamayı planla
mıştır. Böylece ortalama olarak % 17,7 yi bulan 
tanm yatırımları ilk iki yılda az, son üç yılda 
daha yüksek nisbetlerde yer alacaktır. 

Şimdi 1967 programına bakalım : Tanm sek
törü yatırımları plân dilimi itibariyle 3,323 mil
yar iken, 1967 programında, 2,464 milyon ve kü
sura. indirilmiş ve plâna göre tanm yatırımları 
son yılda % 25,84 nisbetinde azaltılmıştır. 

Sadece bu rakamlar göz önüne alınırsa, etoo-
ncimisini tarıma 'dayamış ve kalkınma çabası 
içerisinde bulunan memleketimizde Adalet Par
tisi İktidarının plâna bağlı kalkınma anlayışı 
vuzuh ile teslbit olunabilir. Diğer taraftan bu 
plânın gerek birim sahadan daha fazıla üre
tim yapılabilmesinde, gerekse gelir dağılımında 
sosyal adalet ilkesinin tahakkuk ettirilmesinde 
ön şart saydığı «Toprak Reformu» 1966 yılı 
dâih'il programlarda yer almış olmasına rağmen, 
1967 programında tamamen çıkarılmış kelime 
olarak dahi bahsedilmez olmuştur. 

TarKm Bakanlığının bu şekliyle 1967 Büt
çesi ne birinci devre plân anlayışı içerisinde
dir, ne de Türkiye'nin tarım problemlerini hal 
yolunda bir imkâna sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye, bir tarım memleketidir. Genel kal

kınma politikası içinde endüstri ve tanm sek
törleri arasımda bir denge kurulması ve geli
şimlerinin birebirine muvazi olmam zıorunlugu 
Vardır. Yarattığı hâsıla ile mîllî gelirin yarı
sına yakınını teşkil eden ve milletimizin 3/2 
Çoğunluğunun geçimini sağlıyan tarımsal faali
yetlere genel kalkmima gayretlerimizde önemli 
bir yer vermek mecburiyetindeyiz. Türk Ana
yasası 18, 37, 38, 41, 42, 51, 52, 131 nci mad
deleriyle tarımsal faaliyetleri ve tanm sektö
ründe/ki çalışmaları -teminata bağlamıştır. Bii-
rinci Beş Yıllık Plân bu anlayış ile tarrm sek
törüne yer vermiş Mi. 1967 plân dilimine ait 
program plânın bu temel esprisinin dışında bir 
anlayışla tanm sektlörüne ve tedbirlerine yer 
vermiş bulunmaktadır. 

Ekonomik kalkınmayı en basit bir şekli ile 

tarif etimek istesek «fert başına düşen millî ge
lirin artırılması»' olarak tanımlamamız lâzım
dır. O halde, Türkiye'de özellikle kalkınması
nın yolu tanm sektöründen geçen Türkiye'de, 
gelir dağılımının ne şekilde olduğunun bilinme-
sÜnde fayda mütalâa ederiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından Tür
kiye'de gelir dağılımı mevzuunda enteresan bir 
araştırma yapılmış ve tanm sektörüne ait kı
sımlar ayrı özel bir çalışmadan çıkartılmıştır. 
Bu çalışmalarda tanm sektörünün temel yapı
sı incelenmiş ve birtakım sonuçlara vianlmıştır. 
Ümidederim İd, Sayın Tanm Bakanı tarımsal 
üretim gücümüzün ne olacağını tâyin ve tes-
'bite çalışırken ve hele 2 000 yılma kadar üre
tim projeksiyonlan tanziim ettirirken tarımsal 
'bünyemizin ne olduğunu ortaya koyan bü araş
tırmayı tetkik fırsatını bulmuşlardır. Bu araş
tırma ile toprak dağılımının bugünkü durumu 
ve son on yıllık bölgelere göre değişimi, toprak 
ürünleri geliri ite taranisal gelirin hali hazır da
ğılımı, işletme büyüklükleriyle tanrrisal verim
lilik arasındaki bağıntı, işletme büyüklükleriy-
le kullandıkları pahalı girdilerin eritansittfsin-
deki değişmeler ve hattâ, uygunladıkları is gücü 
yoğunluklan ve iş gücü verimlilik seviyeleri tu
tarlı şekilde incelenerek eııdc/kelor halin de ifa
de edilmiştir. Ayrıca, »mevcut vergi kanunla
rına göre beklenen ve gerçekleşen tarımsal ver
gi miktarları da hesaplanarak ortaya konulmuş
tur. Araştırmaya ait rakaımlar, grafikler ve 
eğrilerden uzun uzun bahsederek sizleri yormı-
yacağım, Ancak, bu ilmî çalışmanın sıonuç/a-
nna ve hüküm ifade eden neticelerine ait pa-
sajlan nakletmeyi faydalı bulurum. 

Tanmda işlenen arazinin aile beşte bir di
limleri % dağılımı; (1963) seneısii itibariyle şöy
ledir arkadaşlan'm: 
Aile beşte bir dilimleri İşlenen arazi dağılımı 

Alt 1,50 
Alt orta 5.00 
Orta 11.50 
Üst orta 20.50 
Üst 61.50 

Tarımda gelirin aile beşte bir dilimlerine % 
dağılımı da üretim dağılumı yaklaşımı Türkiye 
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•bakımından ve toprak dağılımı yaklaşımı bölge
ler sonuçlarının ortalaması olarak mütalâa edil
miş. 

Alt 7.0 
Alt orta 10.5 
Orta 14.5 
Üst orta 22,0 
Üst 46.0 

niş/betine sahiptir. 
Tarım sektrörü gelir dağılımının temel fak

törü olan toprağın belli ellerde konsantrasyonu 
son on yılda (1952 -1963) bir miktar artmış ve
ya hiço'lmazsa azalmamıştır. Gelecek on yılda 
redistri'bütif uygulamalara gidilmediği takdirde, 
gelir dağılımının daha gayriâd'il bir şekil ala
cağı sonucuna varabiliriz. 

Türkiye'de tarımsal işletme boyları büyü
dükçe hektar basma toprak ürünleri geliri 
düşmektedir. Büyük işletmeler, dksltansif tan
ına uygun gelen ürünleri seçmekte ve düşük bir 
verimlilikle işletmektedirler. 

'Türkiye'de hopralk dağılımı strüktürü değiş
tirilin eden yapılacak bir tarım reformunun ba
şarıya ulaştığı takdirde, şimdikinden ço'k daha 
eşitsiz bir gelir dağılımımı yaratacağını güven
le söyliyelbiliriz. 

Şu halde : Tarım ve Toprak Reformu konıı-
lariyle ilgili politika seçimlerinde ortaya çıka
cak gelinmelerin sosyal mahiyetini böylece de
ğe rlemdirmek gereskecektir. Burada belirtilen 
sonuç büyük işletmelerin toprak faktörünü dü
şük seviyede değerlendirdiklerini .ortaya koy
maktadır. Diğer taraftan bir ünite toprak ürü
nü elırle etmek için kullanılan belli başlı girdi
ler de işletmeler büyüdükçe aşırı bir artma te
mayülü göstermektedir. 

Toprak konsantrasyonu .arttığı oranda köy
den sehire itilme eğilimi de artmaktadır. Son 
10 - 15 yılda aile yapısında da önemli bir de<ri-
şiıklik göıriillmektedir. Aile içerisinde ikffcndpn 
faal olan fert sayısı azalmakta (Mutlak rakam 
olarak) 0 - 14 yaş grupu ile 65 ve daha yukarı 
yas grupu artmaktadır. Bu değişme daha çok 
köylük bölgelerden gelmektedir ve tarım sek
törü balkıimmdan olayın maniası açıktır. 

Tarım sektörünün vergi öde/me potansiyeli 
de araştırılmış ve 1963 yılı olarak 1 milyar TL. 
civarında vergi hasılatı hesaplanahilmeskıe rağ
men, 24,5 milyon TL. lı'k vergi hasılatı gerçek
leştirilmiştir. 

Tarım, «aktörünün gelir dağılım .araştırma
ları neticesi ortaya çıkan hususiyetlerti bunlar. 
1966 Bütçe konuşmalarında da rakamlara da
yalı olanak belirttiğimiz 'gi'bi, toprak üzerinde 
Tosa vâde kalkması mümkıün olmıyan bir nüfus 
balkısı vardır. Türkiye tarımında toprakların 
iş'ldtoıe büyülklükleri itibariyle mütemadiyen 
ufalanması ve asgari ekonomik ünite olmak 
vasfını kaybetmesi vakıası vardır. Ve nihayet 
insanın insanı sömürmesi kadar önemli, insa
nın toprağı sömürmesi demek olan ve düzen-
lenlmeye muhtaç kiracılık ve yarıcılık gilbi ipti
dai bir tarımsal sistem vardır. 

Tarımımızın sosyal ve strüktürel düzensiz
liklerimin nedenleri olarak bütün bu gerçekler 
açıkça ortadadır. 

Tarımsal kalkınmayı Türlkiye'nin genel eko
nomik kalkınmasında temel şart olarak kalbul 
ediyorsak, arazi mülkiyetindeki dengesiz dağı
lımı gidererek teknik gelişmeyi ektiliyen ve 
sosyal faydalar sağlıyacak olan «Topraf Re
formunu» tarım reformunun tem<eli yapmaya 
meclburuz. C. H. P. Grupunun kesin anlayışı bu
dur. 

îkinci Beş Yılılk Plân hedefleri ve strateü-
sinde tarım sektörü içıin takibedilecek politika 
yukarda izah ettiğimiz bünyevî bozuklukları 
giderecek tedbirleri muhtevi olmayıp, verimlili
ği artırmaya matuf bir politika olarak tesbit 
olunmuştur. Tarım reformu adı altında top
raksız veya az topraklı çiftçilere toprak veril
mesini mümkün kılacak olan kayıtlar, gerçek
leri ka/bul edip, köklü tedbirler alacak bir an
layışın ciddiyetinden uzaktır. 

Topraksızı mül'k sahibi yapmayı, kadastro! 
ölçümün bitimine ve pazarlıkla satmalmacak 
'kültür arazisine bağlıyan bir görüşün memleke
tin bir numaralı sorununa bakış açısı hazindir. 

Matbuata sızmış olan halberler ölçüsünde 
değerlendirilmek şartiyle uzun zamandan beri 
hazırlığı yapıldığı iddia olunan Tarımsal kal
kınma kanun tasarısı hakkında da birkaç söz 
söylemeyi uygun bulurum. 

Peşinen belirteyim ki, kendisini doğuran 
gerçeklere cevap verm'iyen hiçbir reform, re-
fom adiyle tesmiye .edilemez. Türkiye'de top
raksız ve az topraklının yeter miktarda bir top
rağa kavuşturulması ameliyesi gerçek anlamda 
memleketimizin imkânları içerisinde özel sektör 
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ellinde bulunan büyük arazilerin de bir tavanla 
tahdıidedilerck kamulaştırmaya tabi .tutulması
nı ie ab ettirir. 

Tanımsal kalkınma Kanununda basında be
lirtilen şimdi nakledeceğim anlayış mevcudola-
cak is'e, bunun mânası hiejbir toprak kamulaş-
tırmasının yapılmıyacağı demektir. 

«Yapılan yardımlara ve verilen müddete 
rağmen, arazisini verimli olarak işle'Umiyenle-
ııin, arazisini kısmen veya tamamen kamülaş-
tırma'k, verimli ve .sürekli olarak işletildiği tor-ı-
(bit olunan arazi gen'işliği ne olursa olsun top
rak! andırma ma'ksadiyle kamulaştırılmamalıdır. 
Arazi temerküzünü önlemek baki'mınldan bu 
kanunun yayınımdan itibaren, gerçclk ve tüzel 
(kişiler 5 bin dönümden fazla arazi ed'ncme'jM*-
fdir. Ancak, tohumluk ve elit materyal üre
teni .düzenli işletmelerin genişliği % 30 fazla 
olabilmesi, araştırma, uslan, öğretim ve eğitim 
amaç iyi e kurulan kamu kuruluşları ve savun
ma tesirleri bu hadd'in dısmda bırakılmalıdır. 
Yapılan yardımlara ve verilen 5 yılli.k mikklo-
1te rağmen arazisini verimli olarak işletmiyen-
loriın arazilerinin yarısı (500 dünümden az, 5 000 
dönüm d on ço'k olmamak üzere) 500 dönüme ka
tlar olanını da gerçek bedeli üzerinden istir.'--
lâk i mutlak surette yapılmalıdır. Kamıdiist1!'-
ma 'bedelinin 50 000 Türk birası peşin ver'ilerdk 
gerisi 10 yılda 10 eşit taksitle ödenmelidir. Bu 
mânada topra'k reformuna hal tarzı arıyı'n bir 
'Tarım reformu voya Tanımsal kalkunma kanun 
tasarısında - yine tekrar ediyorum, gazetelere 
intikal eden havadisler olarak- bir ardaya val
ine hie kimseden arazi is tim lâik edilm'iyecek, au-
ca'k kanunun yayımı tarihimden itibaren arazi 
temerküzüne mâni olma'k için 5 000 dönümlük 
'bir tavan .çizilmiş olarak yetiuilecelktir dem ek
ti: ı\ 

Tajb'iatlyle, kanun tasarısmıın resmî -organlar 
tarafından açıkça Türk kamu oyuna intikalin
den önce muhtevası hakkında e'ddî bilgi alın
mam mümkün eYnadığındaıı uzun boylu müta
lâa beyan etmek mümkün değildir. Ancak, 
plân stratejisinde belirtilen hususlarla bu h:ı-
Iber'lerln paralelliği A. P. iktidarının reform 
ani ayışını açıkça ortaya koymuş bulıi'n makta
dır. Bu noktada kesin olarak ifade edeniz ki. 
G H. ,P. Grupu Anayasamızın gereği olarak 
kabul ettiği toprak reformunun reform kelime

sinin mânasında mündemiç anlayış içerisinde 
tahakkukunu sağlamak için bütün gücü ile ça
lışacaktır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmalının müddet
le taihdidedİ'len bu kısmında sizlere söyliyebile-
ceğiuı şimdili'k bu kadar. Fırsat bulur da ikin
ci defa konuşma imkânı bulunsam /konuşmaanm 
geri kalan kısımlarını da tamamlıyacaği'm. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. (Sıralarından al
kışlar) 

B AŞK AN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 

Açık oylamada oyların] kullanmıyan arka
daşlar lütfen Oylarını kullansınlar. 

M. P. GRUPU ADİNA HtLMt İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

M.- P. -Meclis Grupu adına Tarım Bakanlığı
nın bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arı ve ifa
de etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Türkiye'mizde nüfusun sürati; arttığı ve ar
tış hızının senede ortalama % 3 olduğu buna 
mukabil değişmiyen arazi varlığımızın yorgun 
ve bakıma muhtaeolması, bükün az gelişmiş 
memleketlerde olduğu gibi bizde de tarım sek
törünün artan nüfusu besliyecek endüstrinin 
hammaddesini temin edecek devamlı döviz kay
nağı olacak bir şekilde değiştirilmesi mecburi
yetini ortaya koymuştur. 

Türkiye'de artan nüfus hızı karşısında zirai 
istihsal bu tempoya ayak uyduracak ve ihtiyaca 
cevap verecek bir artış göstermekten uzaktır. 
Memleketimizde olduğu gibi bütün dünya mem
leketlerini düşündüren başlıca problem, artan 
nüfusa mukabil zirai istihsalin azlığıdır. Dün
yanın açlık, tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı 
endişesi çok daha ziyade bizi ve bizim gibi eko
nomik düzene kavuşmamış memleketlerde ken
disini hissettirmektedir. Bugün dahi açlık teh
likesi kendisini bütün çıplaklığı ile Kongo'da 
göstermiştir. Karaborsaya düşen ekmek ve gıda 
maddelerinin yakın bir gelecekte hiçbir yoldan 
tedarik edilmemesi halinde insanların bir yam
yam gibi. birbirlerine saldırmalarının, önüne geç
mek mümkün olmıyacaktır. Zirai sektöre önem 
vermek her şeyden evvel insan varlırhuın de
vamı için en büyük şarttır. Memleketimizde 
muhtelit' yıllara ait millî gelir hesaplarına göre 
ziraat sektörünün millî gelirimizdeki payı dai-
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ma değişik bir durum göstermiş % 30,3 ilâ 
% 58,2 arasında oynamıştır. Ziraatın dışındaki 
diğer ekonomik sektörlerin millî gelir içindeki 
iştirak paylarının nadiren % 10 un üstüne çık
tığı hesabedilirse ziraat sektörünün Türkiye'de
ki yeri ve taşıdığı önemi kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Muhterem milletvekilleri; nüfusumuzun 
% 75 inin geçim kaynağını teşkil eden tarım 
sektörüne ifadeye mecburuz ki, gerektiği ilgi 
ve ciddî bir eğilme gösterilememiştir. Memleke
timiz tarıma elverişli arazi varlığı bakımından 
dünya memleketlerinin birçoğunda daha zengin 
ve daha geniş bulunmaktadır. Ne gariptir ki, 
bu arazi varlığımız yıllarca işlenmiş ve yorul
muş olduğundan, mahsul verimi diğer ülkelere 
nisbeten düşmüş fakat bunun nedenlerine çare 
arama yoluna gidilmemiştir. 

Arazi ve su kaynaklarımızın rasyonel şekilde 
kıymetlendirilmemesi, arazi klasifikasyonu ya
pılmaması ve gübreleme teçhiz işleriyle müna
vebeli ziraate geçilmemesi yüzünden verimi ar
tırmak da mümkün olamamıştır. 26 milyon in
sanın uğraştığı 23 milyon hektarlık tarım ara
zisinin iyi şekilde işlenmesi, gübreleme ve sula
ma işlerinin önemle ele alınması ihmal edilirse 
açlıkla Türk Milletinin yakında savaşacağını 
peşinen, kabullenmek olur. Bu ise memleket so
runlarını üzerinde taşıyan iktidarları ikaz et
mek suretiyle gerekli tedbirlerin şimdiden ciddî 
olarak ele alınmasını zorunlu kılar. Türkiye'nin 
sahibolduğu toprak ölçüsü her türlü tarım ala
nında yapılacak tarım reformuna müsait bir 
durumdadır. Mevcut toprak ölçümüz 77 698 000 
hektar olup bunun % 37,3 çayır ve mer'a, €/c 29,5 
tarla, % 13,6 ormanlık saha, % 2,7 bağ ve bah
çe, % 13,9 istifadesi mümkün olmıyan saha bu
lunmaktadır. Bu duruma göre Rusya hariç, bü
tün Avrupa devletlerinde ve komşu memleket
lerinde tarla olarak kullanılan toprak ölçüsü 
Türkiye'dekinden azdır. Fransa'nın yüzölçümü 
55 121 000 hektar olup bunun tarla ziraatine 
tahsis edilen kısmı 1957 yılma göre 21 milyon 
hektardır. İtalya'da ise 30 123 000 hektarlık 
yüzölçümüne rağmen tarla sahası olarak ayrı
lan 15 milyon hektardır. Her iki memleketin 
sanayi alanındaki yeri dikkate alınırsa ve mem
leketimizde tarla sahası olarak işlenen 23 mil
yon hektarlık saha oldukça büyük yekûn teş

kil eder. Arazimizin oldukça geniş ve zengin bu
lunduğu halde bir hektardan elde edilen istih
sal miktarı değişik ve düşüktür. 1964 - 1965 yıl
larına göre muhtelif memleketlerin bir hektar
dan aldıkları tarım ürünlerinden biri olan buğ
day olarak değeri kilogram olarak Danimarka'
da hektarda 4.230 Kg. Fransa'da 3.150 Batı Al
manya'da 3.600, Belçika'da 4.150, İrlanda'da 
3.1.20, İsveç'te 3.580, İsviçre'de 3.650, İsrail'de 
2.230, Mısır'da 2.760, Kolombiya'da 960 olduğu 
halde memleketimizde bu 1.060 kilogramdır. 

Türkiye bugün ziraat memleketi olarak bü
tün imkânları elinde tutan bir memlekettir. 
Uzun yıllar az nüfusla bol maihsul alan memle
ketimizde zirai reform düşünülmemiş hattâ 
ihtiyaç duyulmamıştır. Bugün zirai reformu 
gerçekleştirecek her türlü tedbiri almak mecbu
riyetindeyiz. Aksi halde Amerika'dan dış yar
dım gibi buğday almaya devam edeceğiz. İşin 
garibi kısa bir zaman sonra Amerika Birleşik 
Devletleri stoklarını bitirecek ve o da yardım 
edemiyecek bir ülke haline gelecektir. Yapıla
cak iş verimi artırmaktır. Deneyler 1>İ:ÎO gös
termiştir ki gübresiz araziden dünüm itibariyle 
140 Kg. buğday alınırken bu miktar 30 Kg. 
amonyum sülfat ile 66 Kg. süper fosfat verilmek 
suretiyle 420 kilo grama yükseltilmiştir. Görü
lüyor ki teknik tedbirlerle verimin en aız iki - üç 
misli artırılmasının mümkün olduğu, bu da bi
ze istikbale daha iyimser bir gözle bakmamıza 
ve iyimser olmamıza mesnet teşkil etmektedir. 

Türkiye tarımını birleştirmeye ihtiyaçlarını 
gidermekle beraber yeni çapta ihracaat yapma
ya da mecburdur. Bugün sanayie hemen kavuş
mak mümkün olmadığına ve nüfus artışı ve eko
nomik düzenin geniş halk kütlesini etkilediğine 
göre mevcut araziyi yerüstü su potansiyelinden 
ve gübreleme tekniğinden istifadeyle çok verim
li bir ziraat dilimine sokmak durumundayız. Ta
rımımızın gelişmesini zirai reformla birlikte teş- • 
kil atlandırmış çiftçilerin gayretleri ile sağhyabi-
liriz. Anayasamızın 51 nci maddesine göre koo
peratiflerin gelişmesine Devletin yardım elini 
uzatması bir zaruret haline gelmiştir. Bugün 
Türk çiftçisi kooperatif kuracak um.dui güçten 
yoksundur. Onun için Devlet bunlara önderlik 
yapmalıdır. Çünkü kooperatifçilik çiftçiliğin en 
önemli ekonomik cephesini teşkil etmektedir. Ta
rımca gelişmiş ve ınesudolrnuş memleketlerde 
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sağlanan başarı birlikte yapılan gayretlerle ge- I 
lisen kooperatifçiliğe borçludur. 

Gübre ve sulama ile birlikte temiz, bol ve 
verimli tohumluk kullanılması, bunları temin, I 
tedarik ve tasarrufta başarıya varmak bilgi ve I 
teknikle birlikte tarımsal kredilerin yeterli ve I 
zamanında verilmesiyle mümkündür. İfadeye I 
mecburuz ki, tarımsal krediler yeterli ve verimli I 
olmamıştır. Zirai kalkınmada Devlete düşen va
zifelerin ehemmiyetine inanarak ve bunların mil- I 
lî ekonomi yönünden en önemlisinden başlıya- I 
rak tertiplenmeyi ve planlaştırmayı uygun gör
mekteyiz. Ziraat Bankası tarım istihsal ve sa- I 
tış kooperatifleri üzerine önemle eğilerek bun- I 
ların donmuş hale gelen varlık ve fonksiyonla- I 
rınm seyyal ve daha müessir bir şekle çevrilmesi I 
ve artırılması için çeşitli tedbirlerin alınmasını I 
da temenni etmekteyiz. I 

Memleketimiz için yapılması mutlaka lüzum- I 
lu olan zirai sigorta arın kurulmasını istiyor bu 
uğurda Hükümetin her türlü teşvik edici tedbir I 
almasının zamanı geldiğine de innanıyoruz. Çift- I 
çilerin muhta çoklukları ziraat filet ve makinala- ı 
rmı, temin etmek ziraat âletleri sanayiinin ku- I 
rulması ve genişletilmesini, münasip yerlere 
atölye açılmasını ziraatiınizin geleceğini teminat I 
altına alma bakımından hayırlı teşebbüsler ola- I 
rak karşılıyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız plânlı kal- I 
kurmayı hedef olarak kabul etmiştir. Plânlı, 
dengeli ve hızlı kalkınma hürriyet düzeni için- I 
de bol mahsul, devamlı gelir artışı ve bunun I 
sonucu olarak istihlâk artışı, fertler arasında I 
âdil gelir dağılışı, bölgeler arasında da denge- I 
sinin sağlanması düzenini temin edecek mesut 
günlere ulaşılması temenni ve düşüncel e rimizdir. I 
Hürriyet insanlık hak ve haysiyeti açlığın bu
lunduğu ülkelerde ismen mevcudolan birer ke- I 
lime anlamından başka mâna, ifade edemezler. I 
insanları ve insanlığı midesinden avlıyan sefa- I 
let ve anarşist düzende açlığa mahkûm eden dü
şüncelerden insanlığı kurtarmak hür duyanın I 
insanlık ve haysiyet borcudur. Bu, açlığın gide- I 
rilmesiyle olur. Gelişen ve artan nüfus iktisadi I 
kalkınmayı önliyen ya da firenliyen bir engel
dir. Ekonomik yatırım geniş olarak tarıma da
yanması, tarım veriminin azlığı veya tahdidcd.il- I 
miş olm,ası ekonomik gelişmeyi cngclliyen nüfu- I 
sun bir kısmını zamanla sanayi sektörlerine ak
tarmayı zorunlu kılacaktır. I 
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Muhterem arkadaşlarım, zirai reformda önem 
kazanacak olan tohumluk üretimi plân hedefle
rine varmamıştır. Devlet Üretme Çiftliklerinin 
yeni olmasına ve halkımızın modern ziraat im
kânlarına alışmamasına rağmen üstün kaliteli 
bol tohumluk üretimi için damızlık hayvan, fi
dan ve fide yetiştirip tevzi etme yönünden gay
ret sarf ettiğine işarete mecburuz. 

Zirai mücadelenin önemini de kısaca belirt
mede fayda vardır. Modern ziraatte ve zirai 
reformda zirai mücadele bunların vaz geçilmez 
unsurlarıdır. Yüksek kaliteli bol mahsul elde 
etmek, hastalık ve haşereden bunları korumak 
için zirai mücadeleye önem vermek mecburiye
tindeyiz. Açıkça söylemek isterim ki memleke
timizde en önemli fonksiyonu olan zirai mü
cadele genel müdürlüğü müessesesi Tarım Ba
kanlığında gerçek yerini bulamamış ve fonksi
yonları da tam anlaşılamamıştır. Bu yüzden de 
çiftçi adına talihsizliğe uğramış bir müessese
dir. Her yıl mahsulümüzün % 10 - 15 nisbetin
de hastalık ve haşere yüzünden ki, bunların de
ğer olarak ifadesi mümkün olursa 7 - 8 milyara 
varan ziyaa uğradığı düşünülürse, zirai müca
delenin değeri ortaya çıkar. Bmgün Türk çiftçisi 
maddi güçten, teknik bilgiden mahrumdur. Bun
lara bilgi götürecek ve mahsullerine müdaihale 
edecek Zirai İşletme Genel Müdürlüğünde bu 
müesseseye her türlü imkân teknik eleman ve 
vasıta verilmeli, mücadele için talhsisat artırıl
malıdır. 

Hayvancılığımızın durumunda ziraat sektö
rünün diğer kolları gibi üzüntü verecek bir du
rumun içindedir. Diğer komşu devletlere naza
ran geniş mera ve yüksek hayvan topluluğuna 
sahibolan ülkemizde hayvanlardan elde ettiğimiz 
et ve süt gibi hayvan mahsulleri diğer memle
ketlerle kıyaslanamıyacak kadar az ve düşük
tür. Bizde bir sığırın ortalama kesim ağırlığı 84 
kilo iken, Danimarka'da 242 kg., Fransa'da 275 
ve komşumuz Yunanistan'da 112 kilogramdır. 
Süt verimi de buna paralel bir seyir takibetmek-
tedir. Bu bakımdan memleketimizin her ferdi 
süt ve et istihlâki bakımından da yeteri kadar 
hissesine düşeni alamamaktadır. Plânlamanın 
öngördüğü ve beher insan için et istihlâki olarak 
kabul edilen 54 kg. maalesef tahakkuk ettirile
memiş, dünya et ve proteinli gıda istihlâki mu
kayesesinde de durumumuz acı vaziyetten kur-
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tulamamıştır. 1964, 1965 yılına göre şahıs başına 
istihlâk edilen et miktarı kg. olarak şöyledir : 

Danimarka'da 62,9, Fransa'da 82, Almanya'
da 65, İsrail'de 47,10, Brezilya'da 27,6, Pakistan'
da 3,5, bizde 13;5 kg. dır. Bu duruma göre hay
vancılığımız et ve süt bakımından verimini ar
tırmak lâzımdır. Hayvancılığımız ve veteriner 
teşkilâtının esas ve plânlı olarak ele alınmadığı 
ve önemle üzerinde durulmadığı için insan başı
na düşen et ve süt diğer memleketlere göre azal
mıştır. Veteriner teşkilatını ve lâboratuvarlarmı 
takviye etmek her türlü salgın, bulaşıcı hayvan 
hastalıkları ile ciddî surette mücadeleyi zaruri 
görmekteyiz. 

Tarım çatısı içinde yorucu ve yıpratıcı bir 
tahsil ve çalışma yapmış olan Türk veterinerle
rine gerekli önemin verilmesinin zamanı geldi
ğine inanıyoruz. Taşrada türlü maddi sıkıntılar
la mücadele eden ve veterinerlerimizin en büyük 
yardımcısı olan hayvan sağlık memurlarının ma
nen tatmin edilmesi için bunların sıfatının önem
le ele alınmasını ve ziraat teknisyenlerine para
lel bir unvan alan veteriner teknisyeni unvanı
nın verilmesini iş verimi ve insan psikolojisi ba
kımından yerinde görmekteyiz. 

Memleketimizde yem sanayiine ve süt en
düstrisine çok daha fazla önem verilmeli, ihti
yaç duyulan yerlerde kurulmalıdır. 

Zirai Donatım Genel Müdürlüğü tarım sektö
rünün her kesiminde faydalı olacak bir şekilde 
bol gübre tevziatını ahenkli bir şekilde yapması 
kooperatiflere de yaptırma imkânlarını yarat
ması yerinde olacaktır. Tarım sektörünün istih
sal unsuru ve vasıtası olan traktörlerin her nevi 
ziraat aletlerinin ithalâtından kaçınılması ve 
yerli sanayie geçilmesi memleketimizin geleceği 
için bir zarurettir. 

Bugün köyden ve bilhassa ziraat sektörün
den kopup şehirlere ve özellikle diş ülkelere gi
den vatandaşlarımız işçi olarak çalıştıkları yer
lerden yavaş yavaş memleketimize dönmektedir
ler. Tarım işçisi ve tarım sektöründen bir parça 
olan bu kimselerin bir kısmı vasıflı veya vasıf
sız sanayi işçisi olarak yurda dönmekte, tarım 
sektör işçisi olan bunlar bir daha gelmiş olduk
ları köye dönmemekte ve ekseri ahvalde büyük 
şehirlerde yerleşmektedirler. Bu durumu biz nor
mal bir sosyal oluş niteliğinde görmekteyiz. İş

çilerin sanayi merkezlerinde kendilerine iş bul
dukları takdirde mesele daiha kolay çözümlen
mektedir. Ancak, bu insanlar uzak veya yakın 
akrabalarını da yanlarına getirmek suretiyle 
esasen mevcudolan köyden şehife akın hızını ar
tırmakta, işsizlik de şehirlerde çoğalmaktadır. 
Kütle halinde Anavatana dönecek olan işçileri
mizin gerek sosyal gerekse ekonomik bakımın
dan en uygun bir readaptasyona tabi tutulmala
rını yurt içi sosyal bir konu kabul etmekle be
raber özellikle gıda temini ve tarım sanayii kol
ları bakımından da düşünülmesini ve ejözüm yol
larının bulunulmasını Millet Partisi Meclis Gru-
pu olarak uygun görmekteyiz. Hükümetin bu iş
çi dönüşünde memlekette doğacak sosyal ve 
ekonomik dalgalanmalara karşı tarım yönünden 
şimdiden tedbir alması hususunda dikkatlerini 
çekmeyi bir vazife sayıyoruz. 

Avrupa ekonomik topluluğu artık tarım 
politikasında gerekli finansman konusunda 
meydana çıkacak engelleri aşması ve tarım 
politikamıza uygun davranış içinde bulunması 
halinde ekonomik dalgaların kesin hatlarını-
kısmen olsun gidermek mümkün olacaktır. Yur
dumuzda açılacak tarım sanayii kollarında ve 
diğer sanayi sektörlerinde dış ülkeden kopup 
gelen işçi akınlarını kıymetlendirecek şekil
de Hükümetin şimdiden bu işi ayarlaması 
yarının huzuru için de şarttır. 

Mıihterem milletvekileri, ıbir milletin ta
rım politikasını yürüten hükümetler ve onun 
içinde özel sorumluluğu taşıyan Tarım Bakan
lığıdır. Plânlı ve devamlı çalışma yapmak, 
plân stratejisinin çizdiği hedefe varmada en 
büyük payı olan tarım personellerinin durum
larına yön verecek ıbir personel politikasının 
çizilmesini de Tarım Bakanlığı yapacaktır. 

Tarım ürünlerinin artırılması, kalitesinin 
düzenli ve yüksek olması, artan istihsalin kıy
meti endirilmesini en uygun şekle sokacak olan 
orta ve yüksek öğretim görmüş teknik eleman
ların işbaşında (bulunmaları ile mümkündür. 

Asırların alışkanlığı ile büra'krasi ve mer
keziyetçilik tutum ve. davranışlarından süratle 
kurtulmalıdır. Tarım Politikasında varılacak 
hedef hol mahsul, ucuz ve kaliteli mahsul ve bu 
malhsullerin değer fiyatla pazarlanması, müs
tahsil ve müstehlik arasındaki köklü farklı 
kodların dengeli tutulmasiyle mümkündür. 
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En 'önemli faktör olan personel ve taşı
dığı zihniyeti zamanın uygarlık düşüncesine 
ulaştırmak pratik ve merkeziyetçi bir çalışma 
yolıuna girmek suretiyle başarılı hedefe varmak 
mümkün olacaktır. Masrafları kısmak değil bu 
masraflara uygun rantabl ve düzenli yüksek 
istihsal elde etmek esas olmalıdır. 

Sayın İMilletvakilleri, şimdi de vaktin mü
saadesi nispetinde Orman politikası üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Ormanlarımızın, korunması iyi şekilde iş
letilmesi imar ve bakımı yönünden orman ye
tiştirmek, 'bunlara uygun çalışma yapabilmek, 
çeşitli ormancılık müesseseleri kurmak, yurdun 
millî kaynaklarını ve ziraatini himaye etmek 
vazifesiyle yükümlü Orman Genel Müdürlüğü 
bugün orman 'politikasını yürüten Tarım Ba
kanlığına bağlı ve hükmî şahsiyete sahip bir 
teşekküldür. Çalışmaların iyi olması vatandaş, 
orman münasebetlerini düzenleme bakımından 
ilk şart Orman varlığımızın mülkiyetini tanı
mak tespit ve miktarını bilmekle olur. Or
manlarımızın maalesef vüsat ve vasfı klase 
edilmemiş lolarak Orman İşletmeciliğine önem 
verilmiştir. . 

196] yılında Anayasa çıktıktan bu yana da 
Devlet Ormanlarının mülkiyeti tüm tescil edil
memiştir. Mülkiyet müessesesinin kutsiyeti ve 
insanların maişeti «uurundaki yerine ııygıın 
olarak tespitinde sayısız faydalar vardır. 

Gerçek şudur ki; bugünkü ormanlarımızın 
miktarı az, kalitesi bozuk, imâr ve bakıma muh
taç ve ihtiyaca cevap verecek kuvvetten yoksun 
.bulunmakta üstelik içinde barındırdığı 18 270 i 
bulan köylerin 7 milyon insanın müdaha
lesi ile talhribedilmekte ve bu yüzden Türkiye 
her gün sel, seyelâp ve erozyon tehlikesine 
biraz daiha karşılaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Orman politikasında 
esas olan ormanlarımızın devamlılığını sağla
mak ve ondan verimlilik prensibine uygun kâr 
temin etmekle beraber Ormanda yaşamak mec
buriyetinde kalan orman içi köylülerinin du
rumunu düzenlemek daha doğrusu halkla or
man münasebetlerini en iyi bir şekilde ayarla
maktır. Bugün orman içinde yaşıyan halk küt
lelerinin çoğu ilkel l)lr hayat içinde sadece var 
olmak için mücadele etmektedir. Sağlık hiz

metlerinden, kültür ve kalkınmadan mahrum 
bu kimselerin yıllık kazançları hiç sayılabilecek 
kadar azdır, yüzde 100 ünün elektriği ve % 90 
nının yolu bile yoktur. Dağ başında 'bâ
zı köylerin ıgıdlasaını nıanıtaır vteya (bir 
avuç mısır unu veyahut da kuru ek
mek ve soğan teşkil ederken bir kısmının ya
tağı keçe ve yastığı asırlık ağaçların, kütüğü
nün kökleridir. İşte ormanlarımızın .gerçek 
tablosu ve tabloda yer alan orman içi köylüleri 
ve köyleri. Asıl mesele bu iki unsuru birıbirine 
zarar vermiyecek, ya da zararı bir diğerini 
yok edemiyecek şekilde kontrol altına almak
tır. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, ıbir dakikanız 
var, lütfen konuşmanızı ona. göre düzenleyiniz. 

M. P. GRUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devanda) — Sayın Başkanım üç dakika mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Mec
lisin kararım tatbik etmek mecburiyetindeyim. 
Bu kararı ben kendim vermiyorum. Meclis 
daha evvel karar almış uyguluyoruz. 

M. P. (-İJIUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Umumi Heyetten karar alsanız. 

BAŞKAN — Yok efendini, her konuşma 
için ayrı bir oylama yapamam. Pir dakikanız 
var. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Devlet ormanlarının 'gerçek du
rumunun bilinmesi .mülkiyetine saıhibolma'sı lâ
zımdır. Onman içi derelerin ıslahı, toprak eroz
yonuna mâni olacak çalışmaların ve ağaçlan
dırmaya ciddî olarak devam edilmesi, pek çok 
bölgelerde fidanlıkların kurulması plânlarının 
klâsik durumdan kurtarmak suretiyle detaylı 
siosyal ekonomik ve kültürel ünitelere göre 
değerlendirecek şekle sokmak yerinde olacaktır. 

Ayrıca yurt ormanlarının gerçek yönünü 
bilmek, yaıpılaeak müdahale ve çalışmalara yön 
vermek için kesif orman bölgelerinde iklim ve 
rejitasyon türleri esas alınmak suretiyle en az 
8 - 10 aded araştırma istasyonlarının kurul
ması faydalı olacaktır. Mera ıslahı orman içi 
dere ve göllerde balık üretimine önem veril
mesi ve orman içi köylülere orman sektörünün 
her dalında iş verilmesi yakacak ihtiyaçlarına 
halk tipi. «obalarda, yanacak linyitin temin edil
mesi ve teşvikçisi olunmasını uygun görmekte
yiz. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Devamla) — Cümlemi bağlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Köy Orman kooperatiflerinin pilot bölge 
esas alınarak çalışır hale sokulmas şarttır. 
Bugüne kadar maalesef bu kooperatiflere önem 
verilmemiş sadece önem verildiği sözle ifade 
edilmiştir. 

Onman Kanunun 13 ncü maddesinin asigari 
had 'olarak kabul ettiği 50 milyon liralık fon 
bugüne kadar ciddiyetle ele alınıp kıymetlen
dirilin emiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın tşigü-
zar bu Meclisin Başkanı size hitalb ediyor. Ta
mamdır. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım müsaade buyurursanız Umumi Heyete 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim her, 
konuşma için ayrıca oya koyamam. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız bir sayfam kaldı, okuyayım. 

BAŞKAN — Beyefendi, Halk Partisi sözcü
sünün biraz evvel buradaki davranışını gör
dünüz. Arkadaşımızın o kadar sayfası kalmış 
olmasına rağmen Riyasetin kendisine vâki mü
dahalesi üzerine sözünü ikmal etmiştir, rica ede
rim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Fakat Halk 
Partisi ikinci defa söz almıştır. 

BAŞKAN — Efendim siz de alın. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Muhterem 

Umumi Heyete ve Sayın Tarım Bakanı ve Ba
kanlık mensuplarına başarılar diler, ıbütçenin 
teşkilâta ve millete hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinize hürmetlerimi sunarım. (M. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeni'Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karaıhan buyurunuz • efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkari) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, ulusların özıgür ve bağımsız yaşaması, on
ların iktisaden kalkınma güçlerine bağlı ol
duğuna şüphe yoktur. 

Türk toplumunun çözmek zorunda bulun
duğu çeşitli proplemlcrin başında, ekonomik 
kalkınma zarureti gelmektedir. Türkiye'de 
büyük kütlelerin kaygısı, .günlük ihtiyaçları 

karşılamak ve yardımdan emin olarak yaşa
maktır. Nüfusun büyük bir hızla çoğalması, ha
yat şartlarını gittikçe zorlaştırmakta ve gele
cek için ciddî tedbirlerin alınmasını gerekli kıl
maktadır. 

Millî ekonomisi tarıma bağlı Türkiye'nin, 
tarım alanında değişen ve gelişen yeni ihtiyaç
lara 'göre uzun vadeli bir tarım reformu dü
zenlenmesi artık kaçınılmaz bir zaruret oldu
ğu kanısındayız. Tarımsal sektörde esasen kıt 
olan imkânların en verimli sahalarda kullanıl
ması ve üretimin 'çoğaltılması için, çiftçi ile 
devletin birlikte çalışmasını sağlıyacak tarım 
r o formu, halen bir türlü çalıştırılamıyan büyük 
insan potansiyelini harekete getirecek ve ta
rım sektöründe kronik bir manzara arz eden 
gizli işsizliği ortadan kaldıracaktır', kanaatin
deyiz. 

'Tarım reformu ile çiftçi işletmeleri bugünkü 
primitif durumdan kurtulacak, en uygun ikti
sadi bütünlüğe kavuşacak, tarım teknolojisin
den ve makinalaşmadan büyük ölçüde fayda
lar sağlanacak, ,bu işletmeleı'de halen cari olan 
ıgeri ve geleneksel tatbikatların yerine en ileri 

-üretim metotları geçecektir. Buıgün, tarımsal 
sektörde, gerek özel ve gerek kamu sektörün
de 'teşkilât eksikliğinden ıgeniş çapta ekonomik 
kayıplar olmaktadır. Tarım reformu ile yapıl
ması öngörülen yeni ve ileri bir düzenleme ile, 
ıbünye 'bozuklukları ıslah edilecek ve aynı kay
nak ve imkânlardan daha fazla randıman alın
ması sağlanacaktır. 

Kısaca tarım reformu ile, tabiî kaynakların 
korunması, ıslaih edilmesi ve geliştirilmesi, in
san gücünün daiha verimli olarak çalıştırıl
ması, çiftçi işletmelerinde tarım tekniğinin tam 
'olarak uygulanması, zirai sektörün muftıtaç bu
lunduğu eğitim, araştırma, üretim, yayım, teş
kilâtlanma, donatım, kredi ve pazarlama faali
yetlerinin düzenlenmesi konuları ileri bir dü
zen kazanmış olacaktır. 

Bu anlamdaki tarım reformu ve düzenlene
cek zirai ortamı şu kesimlerde incelemek müm
kündür : 

A) özel sektörde reform, 
B) Kamu sektöründe reform. 
özel sektörde yapılacak reformun, sosyal 

ve hukukî, ekonomik biyolojik. ve fizik ortam 
açılarından incelemek faydalı olacaktır. 
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Sosyal ve hukukî ortam : 
Bu ortam, çiftçi ailelerinin sosyal bakım

dan geliştirilmesi, eğitilmesi, iş güçlerinin sos
yal bir güvenliğe kavuşturulması, kuvvetli 
bir zirai asayişin sağlanması ile ürünlerin 
emniyet altına alınması gibi tedbirler manzu
mesinden ibaret olduğu kabul edilmelidir. Bu or
tamın bugünkü ihtiyaçlara göre hazırlanması 
için gerekli reform kanunlarının derhal ha
zırlanması ve yürürlüğe konulması lâzımdır. 
özellikle Zirai Asayiş Kanunu, Tarım İşçileri 
Kanunu bunlar arasındadır. Zirai asayiş ka
nunu ve çiftçinin istihsal edilen- ürünlerinin 
muhafazası Devletin birinci görevleri arasın
dadır. 

Ekonomik ortam : 
Bu ortamda, rasyonel işletmecilik, zirai 

'kredi ve sigorta pazarlama ve fiyat sorunla
rının içine kapsamaktadır. 

Toprağı kapasitesine göre çalıştırmak, top
rak kayıplarına engel olacak tedbirleri al
mak, tarımsal yatırımları toprak ve paza^ 
şartlarına uygun ürünlere inhisar ettirmek 
üretim faaliyetlerinin teknolojinin ışığı altın
da yürütmek, zirai işletmeleri kapasite ve 
şartlara uygun ekipmanlarla donatmak. iv' 
tohumluk, fennî gübre kullanmak, hastalık
larla savaşmak, zaman ve paradan t a s a m a 
ve israftan sakınmak suretiyle malirvetleri 
düşürmek, rasyonel bir işletmeciliğin bellibaşlı 
anaprensipleridir. ~ 

Zirai kredinin çiftçiye, ıslah, edindirme vx 

işletme kredisi olarak verilmesi denetlenmesi 
için kredi mevzuatının buna göre hazır
lanması tarımsal alanda büyük gelişmelc 
'sağlıyacaktır. Zirai ürünlerin fiyat politikası 
nm da ileri bir düzene bağlanmasının lüzu^ 
ve ehemmiyeti aşikârdır. Çiftçi ürünlerinin he* 
çeşit tabiî âfetlere karşı sigorta ettirilmesi
ne imkân verecek bir Zirai Sigorta Kanunu
nun ehemmiyetine inanmaktayız. 

Tarımsal alanda ekonomik ortamın düzen
lenebilmesi için her şeyden evvel çiftçinin teş
kilâtlandırılmasını sağlıyacak bir kanun ha
zırlanmasına ve yürürlüğe konulmasına lü
zum vardır. 

Biyolojik ortam : 

Bu ortamı yaratan unsurlar, toprak, su. 
orman, mera gibi tabiî varlıklar, kültür bit

kileri, kültür hayvanları ve bunların has
talıklarıdır. Bu ortamda daha ziyade bi
yolojik kanunlar hâkim ise de, tarımsal 
üretimde bütün hüner bu tabiî kanunların sır
larına nüfuz edebilmekle katılmaktadır. Ta
rımsal üretimin, bu biyolojik ortama yardım 
edebildiği oranda çoğal abileceğini de unut
mamak lâzımdır. Bu nedenlerle, tarım re
formu yönünden biyolojik ortamın da düzen
lenmesine zaruret vardır, kanısındayız. 

Bitkisel ve hayvansal ıslah ve yetiştirme 
istasyonları, tarımsal faaliyetlere ışık tutan 
bilimsel kurumlardır. Tabiî kaynaklan koru
yan ve geliştiren, ıslah ve üretim faaliyetlerini 
düzenliyen Reform kanunlarının önemi aşi
kârdır. özellikle, modern bir Mera kanunu
na ve sulama kanununa büyük ihtiyaç vardır 

Fizikî ortam : 

Herkes şunu kabul etmelidir ki, bütün 
zirai faaliyetler, fizikî bir ortam içinde akıp 
gitmektedir. Fizikî ortamın, istihsale uygun 
bir hale getirilmesi için basta toprak refor
munun hazırlanmasına ve uygulanmasına, is
kân probleminin düzenlenmesine, köy yolla
rının inşasına köy içme sularının sağlığa el
verişli bir hale getirilmesine, toprak ve su 
kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine 
bağlıdır ve buna ihtiyaç vardır. 

Zirai işletmelerim, her şeyden evvel modern 
ziraat usullerini uygulayabilecek bir kapasite
ye sahip bulunmaları şarttır. Toprak refor
munun anaprensibi, iktisaden yaşıyabilir 
aile işletmesinin kuruluşuna bağlıdır. Aile 
işletmeleri, çiftçi ailesinin bütün iş gücüne, tam 
bir çalışma imkânı sağlıyabilmelidir. Toprak 
reformu, çiftçilere iktisadi ve sosyal bir gü
venlik sağlamak suretiyle işletmenin daha ileri 
ziraat metotlarını uygulamaya teşvik edecek, 
çiftçiler, gelir kaynaklarını ve enerjilerini daha 
verimli olarak kullanacaklar ve dolayısiyle zi
rai hâsıla yükselecektir. 

İşlediği toprağın sahiıbi bulunmak gibi is
tihsali tahrik eden âmillerin en büyüğü olan 
toprak reformunun biran evvel çıkarılmasına 
grup olarak zaruret halinde inanmaktayız. 

İskân problemi; 
Köyleriımizin çoğu, gelişmeye elverişli yer

lerde kurulmamıştır. Bu hal, köyün sosyal ve 

I 
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ekonomik yönlerden inkişafına büyük güçlük
ler çıkarmaktadır. Modern bir iskâna ve sağ
lığa imkân vermiyen köy yerlerinin değişti
rilmesini ve yeniden kurulmasını mümkün kı
lacak bir kanuna süratle ihtiyaç vardır. Ge
lişmeye elverişli olmıyan köylerin müsait yer
lere nakli ve yeniden kurulması, yollarının 
inşası, içme sularının sağlanması, toprak ve su 
kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ko
nularının tarımın gelişmesinde dolayısiyle ne 
derece olumlu etkiler yapabileceğini izaha lü
zum yoktur. Geleceğin modern tarımımı yara
tabilmek için her şeyden evvel iskân problemini 
temelinden çözmek mecburiyetinde olduğumuz 
kanısındayız. 

Kamu sektöründe reform; 
Tarımsal kalkınmada çiftçiye olduğu ka

dar Devlete de büyük ödevler düşmektedir. Ta
rımsal hizmetlerde modern bir organizasyon ek
sikliğinden dolayı zaman ve imkân israfı bü
yük olmaktadır. Bakanlık hizmetlerinde yeni
den düzenleme ile hizmet maliyetlerini düşür
mek ve randımanı çoğaltmak mecburiyetinde 
olduğumuza inanmaktayız. 

Ülke çapında bir tarım politikasının uygu
lanmasından sorumlu olan Bakanlık, Beş Yıl
lık Plânın hedeflerine ulaşabilmek 'için yep
yeni bir düzen getirecek bir tarım teşkilâtı 
düzenlemek ve uygulamak zorundadır. Memle
ketin sosyal ve ekonomik bünyesine uygun sa
dece ve ilmin yurt şartlarının gereği olan dev
rimci bir teşkilât tarımsal hizmetleri bugün
kü dağınık ve bağımsız halinden kurtarabile
cektir. İktisadi kalkınma her şeyden evvel ta
rımda modern bir üretim mekanizmasını sağ-
lıyacak müesseselerinin kurulmasına ve verim
li bir şekilde işletilmesine bağlıdıır. Kurula
cak yeni ve dinamik bir teşkilâtla tarımsal eği
tim, araştırma, üretim ve yem çalışmaları bi
limsel mahreklerine oturtulmuş olacak ve ta
rım teknolojisi kısa yoldan köylüye ulaştırıl
mış olacak, bu kütlenin millî varlıkla önemli 
birer üretici unsur olarak çalışması sağlanmış 
olacaktır. Bakanlık hizmetlerinde bu anlamda 
bir realizasyon, teşkilâta sürat, sadelik ve can
lılık getirecektir. Meselâ Bakanlık bünyesinde 
Türkiye'nin, hayvancılık ve bir mera memleke
ti olduğu katı bir bedahattir. Burada VeterJ-
ncr Umum Müdürlüğü tarafından, yürütülen 
hayvan bakımı ve hayvan üretimi ıslahı mev

zuu, bizzat Bakanlığın bünyesinde bu mesleke 
verilen ehemmiyet ve tevem şekilde maalesef 
yetmemektedir. Çetin bir tahsil devresi geçi
ren Veteriner hekimlimize Bakanlık bünyesin
de geçim bakımından barem dışı bir imkân sağ
lanması, günün zaruri problemi haline gelmiş
tir. 

Bu memleketin protein dâvasının tek mem-
baı olan hayvan üreticiliği ve bilhassa Doğu 
Anadolu'nun yaylalarla bezeli milyonlarca hay
vanı beslemeye müsait yaylarında hayvan yem 
istasyonları ve yem fabrikalarının kurulması 
suretiyle, buradaki hayvanların ıslah edilme
si şeklinde Türkiye'nin et dâvasının hattâ et 
ihraceden memleket haline getirilmesinin te-
miınini Yüksek Bakanlıktan beklemekteyiz. 

Araştırma ve rutin müesseselerinde ciddî 
ve bilimsel hiçbir faaliyet görülmemektedir. 
Uzun vadeli bilimsel araştırmalar indî ve key
fî mülâhazalarla terkedilmiş durumdadır. Mo
dern bir düzenleme iıle aynı kadro ve imkân
lardan birkaç misli fazla randıman almak pe
kâlâ mümkün görülmektedir, öngörülen yeni 
teşkilât Kanunu tarımsal - eğitim - araştırma -
üretim ve zirai yayım sahalarında gerekli re
form ısağlıyabilecek nitelikte hazırlanmalı ve 
yürütülmelidir. 

Eğitiım konusunda Devlete iki mühim fonk
siyon düşmektedir. Meslek müntesiplerini bu 
günün ihtiyaçlarına göre yetiştirmek için dü
zenli bir eğitim sistemi kurmak, uygulamak, 
ikincisi köylü çocuklarının ve yetişkin çiftçilerin 
bilgi ve maharetlerimin artırılması amaciyle ge
rekli tedbirleri almaktır. 

Tarımda kalkınmanın anaunsurunu, tarım 
eğitiminde yapılacak reformda görmek yerin
de bir görüştüfi. Bu eğitim bukünkü ihtiyaç 
ve gerçeklere uygun bir şekilde düzenlenme
diği takdirde tanımsal hizmetler, özellikle 
araştırma, üretim ve yayım hizmetlerinde umu
lan neticelere varmak elbette ki, mümkün ola-
mıyacaktır. Tarım gibi hayati bir konuyu za
fere ulaştıracak ziraat ordusunu, halen içinde 
bulunduğu kısır ortamdan bu reform kurtara
caktır. 

Tarımsal eğitimde yapılacak ileri bir reform
la, üniversite kademesindeki öğretimin dışında, 
memleketin çeşitli bölgelerinde hassaten Doğu -
Anadolu'da ziraat yüksek okulları açılması ve 
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bu okullara gölg<} y.irnat okulları mezunlarının 
alınması, mevcut bölge ziraat okulları sayı hırı nm 
artırılması ve öğrenim sürelerinin beş yıla çı
kartılarak kolej seviyesine çıkarılması, çiftçi ço
cuklarının temel zirai eğitimi için bölge ihtiyaç
larını karşılıyan ve pratik bir eğitim müfredatı 
uygulıyan küçük çevre okullarının (Teknik Zi
raat ve Teknik Bahçıvanlık okulları) sayılarının 
artırılması, yetişkin çiftçilerin eğitimi için de, 
Devlet araştırma istasyonlarında, üretim mües
seselerinde ve eğitim merkezlerinde zaman za
man kısa ve uzun vadeli kursların açılması ve 
bu kurslarda çiftçilere ziraat sahasında yeni ve 
pratik bilgilerin aktarılması sağlanmış olacak
tır. 

Ziraat Yüksek okulları açılmasına lüzum var
dır. Çünkü bugün Türkiye'de mevcut tarımsal 
eğitim sistemi, Türk gençlerine baştan sonuna 
kadar bir fırsat ve imkân eşitliği sağlıyacak 
formasyonda değildir. Mevcut tarım okulları
nın kapıları aşağıdan yukarıya doğru birbirine 
kapalıdır. Bu hal eğitim alanında fırsat eşitli
ğini engellemektedir. Lise derecesinde öğrenim 
gören bölge ziraat okulları mezunlarına yüksek 
tahsil kapısı halen kapalı bulunmaktadır. Bu 
nedenle 6 bin tarım teknisyeni bir okuma açlığı 
içersinde bulunmaktadır. Bu açlık sebepsiz yere 
hizmetin. % 90 nmı yüklenmiş bulunan geniş bir 
kadronun çatışma gücünü, azaltmakta ve gelecek 
için beslenen umutları yok etmektedir. Bu ne
denle eğitim reformuyla, birbirini tamamlıyan ve 
kapıları aşağıdan yukarı birbirine açık bulun
duran bir tarımsal eğitim formasyonu kurulma
sına şiddetle ihtiyaç vardır. Zira bu anlamda 
bir reform, memleket için ve meslek müntesip-
leri için çok faydalı bir hamle olacaktır. 

Her sahada olduğu gibi tarımsal sahada da 
büyük yenilikler ve değişiklikler olmaktadır. Ta-

. rıınsal eğitimin her kademesindeki öğretim prog
ramlarının buna göre düzenlenmesine ihtiyaç 
vardır. Ezcümle zirai yayın elemanları için 
pek lüzumlu olan plânlama, projeleme, ekonomi, 
yayım metotlarına büyük ehemmiyet verilmeli
dir. 

Bilinen bir gereçktir ki, üretim faaliyetleri, 
ekonomik faaliyetlerdir. Sadece tekniğe bağlı 
değildir. Bu nedenle bu faaliyetler, bilimsel bir 
plancılığa ihtiyaç göstermektedir. 

Bilimsel plancılık da şu şekilde mülâhaza 

edilmektedir, Gerçek şudur ki bugünkü klâsik 
tarım eğitimi, bu formasyonda personel yetiştir-
memektedir. Yetişen elemanlar bu üç vasıftan 
da mahrum bulunmaktadır. Okulların ve fakül
telerin öğrettikleri teknik, sadece teorik alanda 
kalmakta, pratik bakımından büyük bir değer 
taşımamaktadır. 

İşte bu sebeple, çiftçi ile karşılaşan eleman
lar, çiftçiye verebilecekleri pratik bilgilerle mü
cehhez olmadıklarından, çiftçi işletmelerinin 
modern bir çehreye dönüştürülmesi uzun yıllar 
mümkün olamamıştır. Yapılacak iş, tarımsal 
eğitimi, memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenlemek, klâsik usul ve çalış
maları terk ederek memleketin beklediği vasıf
larda personel yetiştirerek hizmete sevk etmek
tir. 

Halen ülkemizde yüzün üstünde araştırma 
kurumları vardır. Bu kurumlar, personel ve ma
lî imkânlar bakımından modern anlamda araş
tırma yapabilecek niteliklerde değildir. Bu se
beple bu konudaki harcamalar çok defa israf ol
maktadır. Araştırma hizmetleri her şeyden ev
vel. bilimsel esaslara bağlanmalıdır. Araştırma 
yapacak ilim adamlarının seçilmesinde ve yetiş
tirilmesinde son derece hassasiyet göstermeli ve 
bu hizmetler en yetkili kollara tevdi edilmelidir. 
Gerekli ise bu personelin yurt dışında yetiştiril
mesi için gerekli tedbirler aluımalıdır. 

Araştırma müesseselerinin, gerekli teknik ci
hazlarla donatılması, araştırıcı personelin tam 
bir serbesti içinde çalışmasının sağlanması keşif 
ve icatlarının tam bir güven ve saygıya değer
lendirilmesi çok büyük bir ehemmiyet taşı
maktadır. 

Her zirai bölgede yeteri kadar araştırma mü
esseseleri kurulmalıdır. Bu kurumlarla zirai 
eğitim, üretim ve yayım faaliyetleri arasında 
sıkı bir işbirliği kurulmalıdır. Araştırmalarla 
elde olunan yeni ve pratik bilgiler, çiftçiye a>p 
hyabileceği bir lisanla aktarılmalıdır. 

Üretimle uğraşan çiftçimizin iç, ve dış pazar
ların ihtiyaç göstereceği bol ve kaliteli ürünler) 
istihsal edebilmesi için muhtaçolacağı ve keıul/ 
imkânları ile elde edemiyeeeği yüksek vasıf!' 
tohum, fidan, bağ çubuğu, elit, anaç ve damız 
lıklar Devlet tarafından sağlanmalıdır. Üroti 
min çoğalmasında bu konuda Devlete büyük 
fonksiyonlar düşmektedir. Halen Devletin bu 
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m e vzudaki faaliyeti e ri ihtiyari a, r ı ka ıvşılamakta: ı 
e ok uzak bulunmaktadır. Bu dâvanın çözülebil
mesi için çiftçinin ihtiyaçlarını karşılıyabilecck 
sayı ve nitelikte yeniden üretim kurumlarının 
açılmasına ve gerekli imkânlarla donatılmasına 
lüzum vardır. 

Bu üretim müesseselerinde, çiftçilere örnek 
olabilecek veyva ve sebze bahçeleri, arılıklar, 
fennî kümesler, ahırlar, mevya, sebze muhafaza 
depoları, ziraat sanatları tesisleri, el ve ev sanat
ları atölyeleri bulunmalıdır. Genç ve yetişkin 
çiftçiler bu kurumlarda mevsimlik kurslara tabi 
tutulmalıdır. Yeni Teşkilât Kanununda bu dü
zeni sağlıyacak hükümlerin bulunması lüzumlu 
ve faydalı görülmektedir. Bütün bunların yapı
labilmesi için tarım reformunun gerçekleşebil
mesi şarttır kanaatindeyiz. Bunun için de biz : 

1. Mevcut ziraat kanunlarında yeni ihtiyaç
lara göre tadilât yapılması, «Tadilât kanunları» 

2. Toprak Reformu Kanunu, 
o. Zirai Sigorta Kanunu, 
4. Tarım İşçileri Kanunu, 
5. Tarım ürün!evinin standardizasyonu Ka

nunu, 
0. Çiftçinin teşkilâtlandırılması Kanunu, 
7. Mer'a ve sulama Kanunu, 
8. Tarım Kredileri Kanunu. 
9. Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu, «Eği

tim, Araştırma, Üretim, Zirai yayım» 
Bu kanunların süratle Meclise sevk edilerek 

çıkarılması şarttır. 
Görülüyor ki, Türk köylüsünün demokratik 

bu düzen için hızlı ve dengeli bir kalkınma sağ-
hyabilmesi için bir tarım reformu yapılmasına 
zaruret vardır. Zira, tarım reformu büyük küt
lelerin daha iyi yaşaması için duydukları tabiî 
bir özlemin neticesidir. 

Tarımsal sektörde plânlama ve reform, her 
şeyden evvel modern ekonomi ilminin ortaya 
koyduğu bir metottur. 

Köylümüzün halen karşılaşmakta olduğu güç
lükler ancak bu alandaki bir tarım reformu ile 
yenilenebilecektir. 

Nüfusumuz 25 yılda bir kat artmış olduğuna 
göre, 50 yıl sonra 100 milyon olmamız tahmin 
edilmektedir. Bu kütleyi besleyebilmek için ta
rımsal üretimi yılda % 8 - 10 nisbetinde artırmak 
gerekli görülmektedir. Halen memleket ufuk
larında beliren açlık tehlikesini bertaraf ede

bilmek için şimdiden alınması gerekli tedbirlerin 
başında tarım reformu ve ona mütemmim olan 
toprak reformu gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Karanan; bir dakikanız 
var, cümlenizi ona göre bağlayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALI KARAHAN 
(Devamla) — Sayın Başkan şimdiye kadar Ta
rım Bakanlığının başında ehliyet ve ihtisasa de
ğer verildiği kanısında değilim. Teşkilâtın ba
şında bugün nüveden yetişme bir ziraatçi ve Av
rupa görmüş enerjik bir arkadaşımız vardır. Ona 
bütün bu temennilerimizin gerçekleşmesi için 
imkân, fırsat, ve ona yardımcı olacağımızı hu
zurunuzda söyler, 1967 Tarım Bakanlığı Bütçe
sinin Türk Milletine, Bakanlık müntesiplerine ve 
bütün memlekete hayır ve uğur getirmesini en 
samimi dileklerimle diler. Hepinizi Y. T. P. 
Grurm adına hürmetle selâmlarım. •(Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat, buyurunuz «fen
dim. 

T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KAN-
BOLAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri? Tanım Bütçesini, T. t. P. âdına eleş
tirmek isterim. Adalet Partisi iktidarının ta
rım alanındaki eylemlerini, Anayasa ve Beş 
Yıllık Kalkınma Priagıraımı ışığı altında ele ala
cağım. 

Evvelâ tarımsal ürünlerin fiyatı meselesinle 
değineceğim. Tarım sektöründeki üretimin son 
yıllarda ortalama % 3 civarında artmasına rağ
men, bu sektörün yurt içi gelirdeki payının 
1961 yılında % 40,7 den 1966 yılında % 36,1 e 
düşmesi; Türk çiftçisinin artan üretime rağ
men daftıa fazla bir yoksullaşma süresi içinde bu
lunduğunu ve ayrıca Türk çiftçisinin emeğini 
tüccarların ve tefecilerin büyük bir kâr kay
nağı haline getirdiklerini göstermektir. Gerçi 
bütün kalkınmış; memleketlerde tamm sektörü, 
diğer sektörler lehinde gelir kaybına mâruz 
kalmıştır. Ama buna karşı, ekonominin kriz
den korunması ve tarımda alım gücünün düş
memesi için, yine bütün kalkınmış memleket
lerde tarım sektöründeki girdilere ve çıktıla
ra şâmil çiftçi lehinde pek çok himayeci ted
birler alınmıştır. Halbuki, bizde durum, tama
men tersinedir. Türk çiftçisi daima bir yıl ön
ceki hayat seviyesini tutturmak- ümidi içinde 
daha fazla üretim yapmak yolunda çaba sarf 
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ederken ve genel hatlar dâhilinde beklediği bu 
fazla üretimi başarırken; sanayiciyi, tüccarı, 
tefeciyi ve hattâ yalbanıcı ülkelerdeki alıcı ve 
satıcıları da beslemek, onlara artan kârlar sağ
lamak gibi bir çıkmazın içinde bocalayıp dur
maktadır. Tarım sektöründeki her artış, Türk 
çiftçisini ferahlatacağına, sanki bu üretim ar
tışı onun felâketi imiş gibi, ürettiği değer faz-
lasınmın elinden almmasiyle kalınımıyarak ge
çim kaynaklarının daha fazla kısıtlamasına 
müncer olmaktadır. Şu halde tarım sektörün
deki yıllık hâsıla' artışının % 2,8 azalışı veya 
% 8,4 yükselişi, Türk çiftçisi için mutlak bir 
anlam taşımamaktadır. Çünkü yıllık hâsılanın 
% 3,8 azalışı Türk çiftçisinin fakirleşmesi de
mek olmadığı gibi, yıllık hâsılanın % 8,4 ar
tışı da Türk çiftçisinin ferahlığa kavuştuğu 
anlamına gelmez. 1961 yılında borsalarda ta-
azzuv eden, ortalama, tarımsal fiyatları, yıl
lık üretimle çarptıktan sonra elde edilen de
ğer tutarına dayanarak, Türk çiftçisinin ko-
Tunduğuna ve memnuniyet içinde bulunduğu
na dair ahkâm1 çıkaranlar Türk çiftçisini de
ğil, ancak kendi kendilerini aldatırlar. Çünkü 
borsalarda taazzuv eden tarımsal fiyatlar, Türk 
çiftçisi ile direkt ilgisi olan fiyatlar değildir. 
Tüccarlar veya sanayiciler veya bu iki grup 
arasındaki tarımsal ürünlerin alış - verişi do-
layısiyle taazzuv eden tarımsal fiyatlar, talbi-
atan çiftçiyi değil, tarım dışındaki ekonomik 
sektörleri ilgilendirir. Çiftçiyi ilgilendiren ve 
onun hayat seviyesini tâyin eden fiyat, çiftçi 
fiyatıdır, yani kendi ürününü elden çıkarmaya 
razı olduğu fiyattır. Nitekim 1966 yılında ta
rım sektöründeki gayrisâfi millî hâsıla artışı 
% 8,4 ü bulmasına rağmen, çiftçi arasında en-
çok iflâsın vukubulduğu yıl, yine 1966 yılı 
olmuştur. Çünkü ürünün bol, ambarlama im
kânlarınım sınırlı olduğu ve borçların da der
hal ödenmesi! gerektiği bir dönemde; Adalet 
Partisi iktidarı, destekleme yapacak müessese
leri gereken' malî kaynaklarla donatmazsa; 
bundan, siyasi iktidarın bilerek çiftçiyi, tüc
carın ve tefecinin insafına terk ettiği anlamı 
çıkar. Alıcının sınırlı, satıcının da milyonâan 

bulduğu ve bünyesi hileli bir pazarda, çiftçi
nin kendi ürününü 1961 fiyatları ile hiçbir za
man satamıyaeağı bir gerçektir. Ve siyasi ik
tidarın bu ticari hileye katıldığı oranda da 

fiyat da düşecektir. Şu halde bünyesi böyle hi
leli bir pazarda da tarım sektöründeki gayri-
sâfi millî hâsılanın yıllık artışlarından çiftçi 
istifade edemiyecektir ve reel artışlar, aracı ve 
tefecinin zimmetine geçecektir. Onun içindir ki, 
tarımda yıllık gayrisâfi millî hâsılanın % 2,8 
azalışının veya % 8,4 artışının, Türk çiftçisi 
nezdinde mutlak bir önemi yoktur. Çünkü 
gayrisâfi millî hâsılanın % 2,8 azaldığı bir dö
nemde çiftçi kendi ürününü 1961 fiyatlarından 
daha yüksek bir seviyede satmış olabilir ve 
tarımdaki reel düşüşten çiftçi mutazarrır olmı-
yaibilir. Ayrıca gayrisâfi millî hâsıla tarımda 
% 8,4 hattâ % 15 artalbilir; ama iktidarın teş
vik ettiği bünyesi hileli bir pazar tekerrür eder
se, çiftçinin bu reel artıştan istifade edemiye-
ceği açıktır ve ayrıca fazla ürün kendisinin 
bir felâket sebebi olabilir. Bugün tarım ürün
leri ve özellikle endüstiri bitkileri için, önem
li olan temel unsur fiyattır. Tarım sektörünün, 
hızlı ibir sanayileşmenin güvenilir bir kesimini 
teşkil edebilmesi için, gerek Beş Yıllık Kalkın-' 
ma Plânı ve gerek her yıl açıklanan uygula
ma programları, büyük bir ısrarla tarımsal 
ürünler için istikrarlı bir fiyat politikası tav
siye ederler. Çünkü Türk tarımının geleneksel 
üretim yollarından kurtulup, modern araçları 
kullanır duruma gelmesinin ve hızlı bir tekno
lojik gelişme sağlamasının bir yolu da, köylü
nün kendi ürününü değer fiyatına satmasıdır. 
Türk köylüsünün yaşama standardının insan
lık haysiyetine yaraşır bir sayama seviyesine 
çıkarılmasının bir çaresi de buduır. 

Anayasamız bu alanda kesin hüküm koy
muştur. Anayasamızın 52 nci maddesi, «... ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeği
ni değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 
demekle, Devlet, Tütfk çiftçisini aracıların ve 
tefecilerin belâsından kurtarmakla görevlendi
rilmiştir. 

A. P. iktidarı Anayasayı ters yorumlamak
tan artık vazgeçmelidir. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânını ciddiye almalıdır. Hiç olmazsa kendi
sinin malı olan 1967 uygulama programına kar
şı biraeı samimiyet göstermelidir. Türk çiftçi
si böyle perişan bir durumda iken, Sayın Ta
rım Bakanının 2 000 yılma varan projeksiyon
larla ve nıakro dengelerle uğraşması, memleket 
için her halde haizin bir manzaradır. Uzak 
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vâdede insan ölür, halbuki köylümüz yaşamak 
istiyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi tarımsal araç ve gereçlerin fiyatları 

üzerinde duracağım. Çünkü tarımsal araç ve 
gereçlerin aırtan fiyatları, bugün çiftçinin ha
yat seviyesini düşüren bir unsur olmaktan çı
karak, Türk tarımının modernleşmesini tehdi-
deder bir mahiyet almıştır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı mütaaddit sayfa
larda, tarımda üretkenliğin artırılması amacı ile 
girdilerin, yani tarımsal araç ve gereçlerin çift
çiye ucuza sağlanması üzerinde ısrarla durur. 
Ve hattâ gerekirse Devletin, tarımsal' araç ve 
gereçler için sübvansiyon uygulamasını tavsiye 
eder. Ayrıca A. P. iktidarının tamamen malı olan 
1967 yılı programının uygulama esaslarında da, 
tarımda daiha ucuz girdilerin sağlanması üzerin
de durulur. Çünkü Türk tarımının, geleneksel 
üretimden modern makina ve araçları kullanır 
duruma gelmesi ve hızlı bir teknolojik gelişmeye 
girmesi; yalnız tarım sektörü bakımından değil, 
sanayileşmemiz bakımından da büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Anayasamızda da tarımsal araç ve gereçlerin 
çiftçiye kolaylıkla intikal etmesini hükme bağ
lamıştır. Anayasamızın 37 nci maddesinde «Dev
let, çiftçinin işletme araçlarına sahib olmasını ko
laylaştırır.» denmektedir. 

Bu duruma göre Devlet, toprağın verimli ola
rak işletilmesi için, tarımsal araç ve gereçlerin 
çiftçiye kolaylıkla intikalini sağlamakla hüküm
lüdür. Anayasamız «Kolaylaştır» der. Tabiatiyle 
bundan kasıt, yalnız tarımsal araç ve gereçlerin 
piyasada bol bir mevcudiyetini sağlamak, veya 
iyi bir dağıtma şebekesi kurmak değildir. Çün
kü tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu girdiler 
memleketimizde ne kadar bol olsa ve buna para
lel olarak ne kadar mükemmel bir dağıtım şe
bekesi kurulsa; fiyatlar yüksek olduğu müddet
çe, tarımsal araç ve gereçler çiftçiye kolaylıkla 
intikal etmiyecektir. Şu halde tarım sektörüne 
olan girdilerde fiyat önemli bir unsur olarak 
meydana çıkmaktadır. Çünkü Türk köylüsünün 
entansif bir ziraat sistemine iyi geçebilmesi için 
memlekette modern tarım alet ve makmalarmın, 
iyi tohumluk, gübre, mücadele ilâç ve malzeme
lerinin ve akar yakıtın bol veya yeter sayıda 
bulunması yetmemekte, aynı zamanda bu tarım
sal araç ve gereçlerin çiftçiye kolaylıkla intikal 

edebilmeleri için ucuz olmaları gerekmektedir. 
Türk tarımı yıllardan beri sarf edilen çaba

lara rağmen, genel hatlariyle ilkellikten bir tür
lü kurtulamamıştır. Bağ ve bahçe dâhil, işlenen 
26 146 000 hektar arazinin, ancak 4 100 000 hek
tarında traktör kullanılmaktadır. Çünkü Türk 
köylüsü yoksuldur. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın gelir dağılımı araştırmasına göre, tarım sek
töründeki ailelerin % 60 ı yani 2 108 400 aile 
millî gelirin % 7,6 sini alabilmektedir. Bütün bu 
grupun aylık geliri, ortalama olarak 400 liranın 
aşağısındadır. 

Küçük köylü aile işletmelerinin sermaye bün
yeleri üzerinde yapılan araştırmalar da, köylü
müzün uyguladığı tarımsal tekniğin geriliğini 
ortaya koymaktadır. Ankara Ziraat Fakültesi 
Zirai Ekonomi ve işletmecilik Kürsüsünün ter
tiplediği ve 578 küçük köylü işletmesini kapsı-
yan ankete göre, köylümüzün kullandığı serma
yenin % 68,66 sini arazi sermayesi teşkil etmek
tedir. Ve hayvan dâhil, kullanıldığı işletme ser
mayesi ancak % 13,78 i bulmaktadır. Halbuki 
ekonomik standartlara göre bir tarımsal işletme
de arazi sermayesi % 27 ve işletme sermayesi de 
% 47 oranında olmalarıdır. Gerek Devlet Plân
lama Teşkilâtının gelir dağılımı üzerindeki araş
tırmaları ve gerek Ankara Ziraat Fakültesi Zi
rai Ekonomi ve İşletmecilik Kürsüsünün terti-
bettiği anketler; Türk çiftçisinin yoksunluğunu 
ve ayrıca Türk köylüsünün sermaye kıtlığı dola-
yısiyle ne kadar geri bir teknikle çalıştığını açık
lamaktadır. 

Halbuki tarımsal araç ve gereçlerin dünyada 
en pahalı şekilde satıldığı memleketler arasında 
Türkiye, başlarda gelen bir sırayı işgal etmekte
dir. Sanayi Bakanlığının traktör montajı ile uğ
raşan müesseselerden sağladığı bilgilere göre, 
Massey Ferguson markalı ve 44,5 beygir gücün
deki traktörün fabrika maliyeti 27 779 liradır. 
Ama bu traktörün acentedeki satış fiyatı 52 bin 
liranın üstündedir. Bu duruma göre Türkiye'de 
aracılar, tarımsal araç ve gereçler üzerinde ga
yet fahiş kârlar sağlamaktadırlar. 

Ayrıca Türkiye, suni gübreyi en pahalı kul
lanan memleketler arasındadır, örneğin amon
yum sülfattaki faydalı unsurun 100 kilosu 
Yunanistan'da 23,8 dolar, Türkiye'de ise 33,3 
/dolardır. Süperfosfat da aynı miktar için Yuna
nistan'da 14,13 dolar ve Türkiye'de 28,8 dolar 

— 221 — 



M. Meclisi B •: 61 22 . 2 . 1967 O : 2 

Ödenmektedir. Birleşik Arap Oumihuriyetinde 
(bile çiftçi, Türk çiftçisinden da/ha ucuza suni 
giübre kullanimaiktacbr. 

Tarımsal işletmelerimizde arazi sermayesi
nin büyük bir oran tutması, menılcike't zinaatin-
de, tabiata hâkimiyet yerine, tabiatın hâlâ aslî 
(bir unsur olduğunu açıiklamaktadır. Nitekim 
tarım sektöründeki yıllık ıgayrisafi hâsılanın 
Ibazıan % 2,8 azalmış ve hazanda birden % 8,4 
artışı Türk tarmıındaki taihiat unsurunun ne 
kadar önemli bir yt'r tuttuğunu aıçıklamakta-
dır. Oysaki tabiata hâkimiyet .ancak modern 
teknikle olur. Bu duruma göre Türk çiftçisi
nin modern bir tarıma geçebilmesi için, köy
lü işletmelerinin buıgiin sahiboldukları sermaye 
bünyelerinin nıutJlaka değişmesi gerekmekte
dir. 

Ilalibuıki tatbikat, A. P. iktidarının Anaya
samızın 37 nci maddesini ters bir açıdan yorum
ladığını gösterm'oktedir. Anayasamız «Devlet, 
çiftçisinin işletme araçlarına salhibülmasını ko
laylaştırır.» demekte; ama iktidar s'on kelimeyi 
«zorlaştırır» şeklinde anlamaktadır. A. P. ikti
darı tarımsal araç ve gereçlerin ucuzluğu ve 
çiftçiye kolaylık intikali konulunda, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânını ve yıllık uygulama esas
larını birer kâğıt parçası şeklinde telâkki et-
nıdkten vazgeçmelidir. Ve Anayasamızın bu 
alandaki hükmünü de eksiksiz ve tastamam uy
gu! aımalıdır, 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi son konu olarak, memleketimizde 

1938 yılından beri taıtışTİnıdkta olan topra'k re
formu meselesini el© alacağım. 

Anayasamızın bu alanda getirdiği hükülm-
lor, hiçbir tef dire yor veıimıİyeoelk 'kadar açık
tır. Anayasamızın 37 nci maddesinde «Devlet, 
topraksız •olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçiye toprak sağlamak amaçlariyle gereken 
tedbirleri alır» denmektedir. Ayrıca Anayasa-
r.nız ydk'sul köylüyü topraklandırmak için ge
rekli toprakların hangi kaynaktan sağlanaca
ğını da göutormiçljir. GÜLJAÜ aynı madde «Ka
nun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve 
çeşitlerine göre toprağın genişletilmesini gös-
terdoilir.» demıckle, Devletim, yoksul köylüyü 
Itopi'jklaındııtma/k için, topmJk müllkiyotimıi smır-
landıraıası gerektiği 'hükmünü 'getirmektedir. 
Anayasamızı, Türk tarımında köylü aile işlet
melerinin çoğaltılmasını önigöı mı ektedir. Ve an-

eaik bu şekilde memleket topraklarının verimli 
•olarak işlctildbileceği hükmünü koymaktadır. 
Şu hailde Anayasamıza göre, büyük toprak mül
kiyetinin sınırlandırılması, tarımsal üretimin ar
tırılmasında temel unsurdur. 

Bu hükümler yerine getirildikten s'onra, 
Anayasamız, köylü aile işletmelerinin üretim 
araçlariyle donatılmaları; ve tarımsal ürünle
rin köylünün emeğini d e ğeı ilendirecek şekilde 
gereken pazarlama tedbirlerinin alınması 'hu
susunu, Devlete, bir görev olarak vermektedir. 
Görülüyor U: Ar.a.y'ai iamıız, ıbüylüik (topıUk (müllkiyeti;-
•nİJ hiçbir alanda !koımmıaım alptadır. MomklJin ı':;ı\\m 
çıkarı için büyük t- prak mülkiyetinin tasfiye
sini önıgıöcm ektedir. Ve ayrıca Anayasamız, 
Devletin elindeki bütün kaynakların köylü aile 
işletmeleri ldhinde sarf edilmesi gerektiği hü
kümlerini ^getirmektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı da, tarım sek
töründeki «asın gelir ayırımlarının azaltılma
sı:* ve işletmelerdeki verimliliğin artırılması 
anıaciyle, büyük toprak mülkiyetinin sın:1.kan
dırılması gerektiği konusu üzerinde dunmakta
dır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının gelir dağılı
mlı üzerinde yaptığı araştırma, büyük toprak 
ımüTj'yci'i'min sınııiandırılmasıının Türkiye bakı
mımdan hayati bir mesele olduğunu ve bu ya
pılmadan girişilecek bir tarım' reformunun ikti
sadi maliyetinin çok yüksek olacağını bilim
sel şekilde ortaya koymuştur. Gelir dağılımı 
araştırmasına göre, üst «darak adlandırılmış 
büyük mülk »amipleri, tarım sektöründeki yıl
lık gelirin % 46 sini almaktadırlar. Gelir da
ğılımındaki bu önemli eşitsizliği yaratan te
mi ol faktör, 'toprak dağılımındaki dengesizi:k-
tir. 

Çünkü büyük mülk sahipleri tarımsal top
rakların % öl,5 ine sahiptirler. Ve sonra araş
tırmadan aynen şu sıonuca varılmaktadır: «Bu 
gözlemlere dayanarak, redJdtrübütiif uygula
malara gidilmediği takdirde, gelecek on yıllık 
devrede Türkiye'de gelir dağılımının şimdikin
den daha gayriâdil bir şekil alacağı sonucuna 
varabiliriz.» İşte Devİet Plânlama Teşkilâtı 
böyle elemektir. 

Yine bu gelir dağılımı araştırmacına göre, ta
lim kesimindeki büyük çiftliklerin verimlilikle
rinin düşük olduğu ela ortaya çıkmıştır. Günkü 
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Türkiye'de tarımsal işletme boyları büyüdükçe 
hektar başına toprak ürünleri geliri düşmekte
dir. 1 ünite topi'ak ürünü elde etmek için kulla
nılan belli başlı girdi endekslerinin Türkiye orta
laması 3 tür. Halbuki bu girdi endeksi aile tipi 
çiftliklerde 1,5 - 2 ve daha büyük işletmelerde 3 

ilâ 10 arasında değişmektedir. Şu halde büyük 
mülk sahipleri toprak faktörünü ve sermaye fak
törünü, köylü a ile işletmelerine nazaran çok dü
şük seviyede kullanmaktadırlar. Yani köylü aile 
işletmeleri büyük mülk sahiplerine nazaran daha 
rasyonel çalışmaktadırlar. 

Fil'plnlerde üst grupun istihlâk temayülü de 
4/5, tasarrufu temayülü de 1/5 dir. Japonya'da 
tarım sektöründeki üst grupun istihlâk temayü
lü 2/3 ve tasarruf temayülü ise 1/3 ü bulmak
tadır. Türkiye'de ise büyük mülk sahiplerinin 
Devlet desteğiyle ayakta kaldıkları göz önünde 
tutulursa, bu üst gruptaki tasarruf cğiim'n'n 
sıfıra yakın olduğu kabul ed lebilir. Şu halde 
Türkiye'deki tarım kesimindeki yüksek geliri 
grupun iktisadi kalkınmamıza yararlı olmadığı. 
yani tarımdaki gelir esltslzl'ğ'.nln faydalı bir ik
tisadi fonksiyonu bulunmadığı meydana çıkmak
tadır. Onun için Türkiye'de toprak mülkiyeti
nin bünyesi değiştirilmeden yapılacak bir tarım 
reüormu, bayrıya ula3tığı takdirde şlmdlk"ndc<n 
çok daha adaletsiz bir gelir dağılımına münce: 
olacağı muhakkaktır. 

Ayrıca Türkiye'de işletmeler büyüdükçe top
rak prodüktivitesinin düzmesi eğilimi t a.3 göster 
mektedir. Bu duruma gö:e mevcut toprak dağı 
lımının bünyesi ve halihazırdaki tarım işletmccl-
liğlndeki usuller olarak kabul edilmek suretiyle 
girişilecek bir tarım reformunun iktisadi maliye
ti çok yüksek olacak. Ve Türkiye'ye toprak re 
formundan çok daha pahalıya mal olacaktır. 

A. P. iktidarının hazırladığı «Tarımsal Kal
kınma Kanunu tasarısı» öğrendiğimiz kadariy-
le, Türkiye'de mülkiyeti sınırlamadan tarımda 
verimliliği artırmak esası üzerine bina edilmiş 
tir. Yoksul köylünün toprak sahibi olabllmcs 
için kendisine «arazi edinme kredisi» açılacak
tır. Ama ehil olmıyanların elinden toprakları 
alınacaktır. Tasarı bu haliyle, yoksul köylünün 
topraklandırılmasında büyük mülkiyeti kaynal: 
olarak görmemekte, çok tuhaf şekilde, küçük mül
kiyeti kaynak görmek gibi bir mantıksızlık için: 
dü^mektediı*. 

Bütün bunlar Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının bilimsel araştır
malarının öngördüğü tedbirlerin tam karşıtı ol
duğu gibi, Anayasamızın da fersah fersah gerisin
de kalmaktadır. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. (T. 1. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Haydar Özalp, buyurunuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Muhterem Tarım Bakanı ve değerli mesai arka
daşları, 1967 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve temenni
lerini arza çalışacağım. Bu vesile ile Yüce He
yetinizi grupum adına sevgi ve saygı ile selâm
larım. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk köylüsü ve çiftçisi 
bugüne kadar olan bütün iyi niyet ve gayretleri
mize rağmen bitmiyen üstelik her geçen gün bi-
*az daha artmakta devam eden dert ve mesele
lerle dolu ve kar.31 karşıya bulunuyor. 

Bugün olduğu gibi cemiyetimizin hemen top-
/ckân kaderini çok daha yarınlarda da tümü 
le etklliyeceği her hali ile görülen Türk tarım 

âlemi elbette hudutsuz isteklerimizin kaynağı -ol
makta bir müddet dalha devam edecektir. 

Her şeyin üstünde bir ziraat memleketi olarak 
jlnımız'a vurulan geri kalmışlık damgasını sil'p 
1 taıak; büyük bir ümit ve şevkle arzuladığımız 
/arının mamur ve müreffeh Türkiye'sine kavuş
mak bugüne kadar bizi yitip, güden fakat yarın
lara yetersiz olan tarım sahasında yapacağımız 
büyük ve akıllı bir hamleye bağlıdır. 

Bütün dünyada olduğu gibi neticeyi sanayide 
alacağımızdan şüphe yoktur. Ancak ekonomisi-
.ıin temeli tarıma dayalı olan Türkiye'mizde ta
rım sanayie geçişin bir d'ar boğazıdır. Sanayie ge-
;lş ve sanayi sahasındaki gelişmemiz tarımın be
lirli bir hedefe ulaşması ile mümkün olacaktır. 

Tarımımızın içinde bulunduğu durumu bü-
';iın çıplaklığı ile açıklamakta, ileride karşılaşa
cağımız güçlükleri yenebilmek, çareler düşünmek 
çln de meselelerimizi bu günden tesbitte büyük 
'aydalar görmekteyiz. Şimdi bu görüşün ışığı 
il tında meselelerimizi bize verilen kısa zaman 
İçinde teker teker tahlile çalışacağım, 
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Sayın milletvekilleri : Dünyada insan nüfu
su hızla artmaktadır. F. A. O. eksperlerln'n tah
minlerine göre bugünkü artış oranı ile 2000 yı
lında bu miktar yaklaşık olarak 6 milyara ula
şacaktı.'. 

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin meyda
na getirdiği satmalma gücümüzün de yıldan yıla 
artması tarımsal mahsullerin tüketimini bir kat 
daha hızlandırmaktadır. 

Buna mukabil dünya yüzünde gıda madde
leri üretimi bu tempoya uygun bir artış göster-

; memekte, bilhassa gelişmemiş memleketlerde 
nüfusun beslenmesinde yıldan yıla büyük zor
luklarla karşılaşılmaktadır. 

Yetkili uzmanlar süratle artan tüketim gücü 
karşısında dünya üretiminin nispî olarak git
tikçe azaldığını ileri sürmekte ve buna karşı 
âcil tedbirler alınmadığı takdirde 1970 yılından 
itibaren dünyanın bilhassa tahıl sıkıntısı çeke
ceğini ifade etmektedirler. 

İşte bu gerçeği gören birçok memleketler ya
kın bir gelecekte dünyanızın karşılaşacağı gıda 
madeleri üretim yetersizliğinin tevlidedeceği 
ekonomik ve sosyal problemleri zamanında kar-

' şılayıp açlık tehlikesini bertaraf edebilmek için 
tarım politikalarını yeniden gözden geçirmeye, 
tarımsal potansiyellerini en iyi bir şekilde ha
rekete geçirebilecek plân ve programları uygu
lamaya başlamışlardır. 

Memleketimizin durumuna gelince : 
. Malûmları olduğu veçhile nüfusumuz yılda 

. % . 3 oranında çoğalmakta ve halkımızın satm
alma gücü de yıldan yıla bir artış göstermekte
dir. Buna mukabil yıllık üretimimiz hava şart
larına bağlı olarak değişiklik göstermekte, ge
nel olarak üretimimiz ve tüketimimiz arasında 

''-bir-derişiklik meydana gelmemektedir. Bu yüz
den yılda ortalama 400 000 ton buğday, 50 000 
ton nebati yağ ithal ederek halkımızın temel 
gıda maddeleri ihtiyacını karşılamaya çalışmak

layız. 
Artan nüfusumuzun ve gelişen ihtiyaçları-

:mızın yabancı ülkelere muhtacolmadan kendi 
.-kaynaklarımızdan sağlanabilmesi için millet ve 
.Hükümet olarak tarım sektöründe birim ala
nında.. verimi artırıcı teknik ve ekonomik ted
birlerini. süratle almak zorundayız. 

Yukarda umumi hatları ile arz etmeye ça
lıştığım dünyada tarımsal üretimin gelecekteki 

durumu muvacehesinde Türkiye tarımının üre
tim politikasını sıhhatli bir şekilde tâ
yin ve tesbit edebilmek için tarımsal gücü
müzün ne olduğu çalışmalarını Tarım Ba
kanlığının bitirmiş olduğunu memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. 8 aydan beri yüzlerce mü
tehassıs elemanın meydana getirdiği bu temel 
mesai, çeşitli komisyonlara iştirak eden üni
versite profesörlerimizin tetkik ve mütalâaların
dan sonra memleketimizin şart ve icaplarına en 
uygun bir hale getirilip geliştirilmesi ve netice
de her türlü politik mülâhazaların dışında ilim 
ve tekniğe mal edilmesi iktidar partisi olarak 
Hükümetimizin hizmet anlayışının samimî, ya
pıcı ve ilme hürmet edici örneklerinden biri ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarımsal bir konunun ele alınıp çiftçilere 

benimsetilmesi, geliştirilip ekonomik bir değer 
kazanabilmesi milletlerin kültür seviyelerine 
tabi olarak 20 ilâ 30 yılda mümkün olabilmek
tedir. Diğer bir deyimle tarımsal plân ve prog
ramları hazırlarken üretim hedef ve ilkelerini 
hiç olmazsa 20 - 30 yıllık bir perspektif içinde 
mütalâa edip hazırlamak lâzımdır. Bu şekilde 
yapılan çalışmalar daha isabetli ve gerçekçi 
olur. Kısa vadeli üretim projeksiyonları ile ta
rım politikalarını zamanında karşılamak müm
kün olmaz. İşte Tarım Bakanlığı bu makro üre
tim hedefleri çalışmaları ile bir taraftan Beş Yıl
lık Kalkınma Plânlarının daha iyi hazırlanabil
mesi için lüzumlu bilgi ve dokümanları temin 
ederken, diğer taraftan tesbit edilen üretim 
hedeflerine ulaşabilmek için, yayım, öğretim, 
eğitim ve araştırma iş ve hizmetlerinin vüs'at ve 
şümulünün ne olması lâzımgeldiğmi de tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 1967 yılından 2000 yılma 
kadar halkımızın medeni ölçüler içinde beslen
melini temin edebilmek için yıllar üzerinden 
tarımsal maddeler ihtiyaç ve üretim projeksi
yonları, nüfus artışı ve ihraç imkânları göz 
önünde tutularak hcsabedilmiştir. 

Millet hayatında 30 yıllık bir perspektif 
içinde tarımsal sorumlarımızı tesbit ve onları 
halledici tedbirler manzumesini getiren ve üre
tim politikamızı bu süre içinde sıhhatli bir şe
kilde tesbitine yardım eden tarımsal üretim po
tansiyelimizin ne olduğunu bizlere gösteren bu 
temel çalışmanın maksat ve mahiyetini henüz 
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öğrenmeden bu kürsüden gündem dışı söz ala
rak yermeye çalışanlar ümidederim ki, bu kısa 
izahatımdan sonra gerçeği öğrenmiş bulunmak
tadırlar. 

Muhterem arkadaşlar : 
Şimdi üzerinde çok konuşulan zirai reform 

ve toprak reformu ile ilgili görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. 

Yukarda arza çalıştığım son çalışmalarla 
Tarım Bakanlığı tarafından ortaya konulan 
makro hedefler projeksiyonu bir defa daha gös
termiştir ki, Türk tarım âleminin muhtacolduğu 
ıslahat ve yenilik köklü bir tarım reformudur. 
Bunu tahakkuk ettirmenin çare ve imkânlarını 
elele vererek, gönül ve akıl birliği içinde dü
şünmek ve ortaya koymak yerine bâzı zorlama
lara gitmenin mânası kalmamakta, ortaya atan
ların hüviyetlerine göre maksatlar değişmekte 
vo çok zaman da kasıtlı olmaktadır. 

Bu mevzu üzerinde çok söylendi, çok söyledik. 
Buna rağmen bir kısım siyasi teşekküller istis
marlarına devam edebilmek için zaman zaman 
çok dinlediğimiz eski iddialarını yeni bütçe 
vesilcsiylcde ortaya atmış bulunuyorlar. 

Bu arada yeni bir iddia da ikinci 5 yıllık 
programa toprak reformu olarak geçmeyip. 
program içerisinde tarım reformu olarak yer 
almış olmasıdır. Seçim beyannamesinde ve Hü
kümet Programında Türk Milletine tarım re
formu vadeden ve Türk çiftçisinin bütün so
runlarını onda gören bir iktidarım programın
da tarım meselelerimizin acaba tarım reformu 
olarak daha şümullü yer alması kadar tabiî blır 
şey olabilir mi? 

Anayasamız toprağın verimini artırmak kay
dı ile arazi düzenlenmelini öngörmih, Tarım 
Bakanlığı da bu espirinin ışığı altımda gece
li gündüzlü gayet açık bir çalışma düzeni içe-
rİGİnde yüzlerce ilim nrlamınm fikir ve görüş-

•iui de almak suretiyle meydana getirilen 
bir tasarının MecHslcrc şevki gayreti içerisinde 
bulunmakta; o halde istenen ne? 

Senelerce bu milleti toprak reformunun adı 
ile oyalayıp ortaya bir şey getirm'yccck-nn, 
sonra da Türk çiftçisinin gözünde büyütmek 
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için bir tarım reformu anlamı içerisinde Türk 
tarım hizmetlerinin çözümünü ve yerine getiril
mesini bir numaralı mesele yapacaksın, Bunu 
Türkiye'deki teprak düzensizliği ve eşit olmı-
y a ı gelir dağılımı espirisine oturtacaksın. İste 
evvelemirde bu düşünüş ve görüşte beraber de-
ğ iliz. Çünkü bu tek taraflı ve kendi ifadelerine 
göre çıkarcı Türk tarımının isteklerine tam 
bir sırt çevirme ve hizmet götürülmesi anlayı
şındaki samimiyetsizliğin ta kendis'dir. 

Biz o kanaatteyiz ki, ister toprağın verim
li şekilde imlenmesini gerçekleştirecek gerekli 
tedbirlerin tüm manzumesini içine alan ve ta
rımın bütün sorunlarına cevap veren tarım re
formu olsun, ister onun içinde mündemiç ve 
bir cüzi olan toprak reformu uygulaması olsun, 
anacsp'irisi ve felsefesini evvelâ birim sahadan 
gelir artımı esasına dayamalıdır. Dünyada aç
lık çanlarının çald'ğrvm şeyler» d i ̂ i Vr devim
de, evvelemirde verim alanın kimliği dışında 
verim alabilmenin mâna ve fiiliyatı gelir. El
bette toprak düzeni de ver'ın artırıcı tedbirle
rin içinde yer ab?. Bugün Türkiye'de bir top
rak düzeni mevcuttur demek de abesle iştigal
dir. Miras hukukumuz, kredi yetersizliği gibi 
\miller vatan sathını cüce inletmelerle doldur-
mıv-tur. Kendine yetersiz ve millî ekonomimize 
hiçbir şey katamıyacak kadar kısır olan bu 
ortamdan Türk çiftçisi süratle kurtarılmalı
dır. Geçimlerini zirai faaliyetlerden sağlıyan 
topraksız veya az topraklı kimsclcrj üzerinde 
çalınabilccekl.eri bir arazinin sahibi kılmak için 
gerekli tedbirleri almak hükümetlerin kaçınıl
maz aslî vazifesidir. Fakat bir kısım mahfille
ri ı iddia ettikleri ve ileri sürdükleri gibi, ara
zi varlığımız da ne yazık ki, pek zengin değil, 
b'ılâkis gözden geçirdiğimizde göreceğiz ki, 
aksine olarak üstünde yaşıyan nüfusa nisbetle 
çok fakir vo yetersizdir. 

19G5 genel nüfus sayımlarına göre; 31 mil
yon olan genel nüfusumuzun 20 mliyonu köy
lerde yaşamaktadır. Buna göre tarımdaki nü
fusun genel ninusa oranı % G7,7 dir. Köylerden 
tarım sektöründe çalışan aktif insan sayısı 
katî olarak bilinmemekle beraber, tarım sek
töründe görünen nüfusu diğer dünya devlet
leri ile mukayese etmeye kalkarsak çok fark
lı bulunduğumuzu görürüz. Meselâ bir misal 
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olarak yapısı bizden çok farklı clmıyaıı Yuna
nistan'da bu % 50 dir. 

Arazi potansiyelimiz: 
1965 yılı kayıtlarına göre: 
Ekilen topraklar 23 841 000 hektar 
Orman ve fundalık 10 584 030 » 
İşe yaramıyan göl ve 

batak 13 09G 000 > 
olarak görülmektedir. 

Tarımdaki nüfus yoğunluğuna karşı ekile
bilen kültür arazisinin yeterli ve zengin olma
yışı neticesi varılan sonuç, BJrinci 5 Yıllık Plân
da da ifadelini almış ve hcdcflendirilmiştir. 
: Birinci 5 Yıllık Plân hedeflerine köre ta

nım sektöründeki nüfus tedricen sanayie ak
tarılacaktır. 15 yıl sonunda yani 1977 yılında 
tarım sektöründe bulunan nüfus % 58,1 inm'n, 
buna mukabil sanayide de % 16 ya çıkmış ola
caktır. Plân hedeflerine pek yaklaşmam akla be
raber tarım sektöründe nüfus nisbeti genel 

. nüfusumuza göre her sene bir miktar düşmek
tedir. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'nin uzun 
süreli gelişmesi sanayie kayma ve sanayide 
olacaktır. Fakat sanayi sahasındaki gelişmede 
tarımın belirli bir hedefe ulaşması ile mümkün
dür. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu rakamlar kesin olarak Türk çiftçisinin 

bir toprak darlığı ile karşı karşıya bulundu
ğunu göstermektedir. Senato görüşmelerinde 
bu hususu çok veciz bir seki1 de dile getiren 
bir arkadaşımızla bugünkü mevcut istatistik
lere dayanarak verdiği rakamlar acı olduğu 
kadar uzun uzun düşünülmeye değer niteliktedir. 
]964 te Dördüncü K aliıyon zamanında hazır
lanan Toprak Reformu kanun tasarısında alı
nan ölçülene sTÖre kamula-'tırılıp toprak daği1-
blsa ancak 2 832 000 d':nüm arazi dağıtılabi
lecek ve bu şartlar altında 18 880 000 dö^üm 
arazi sahibi olabilecektir. Bu, iki köyde bir ki-
Rİvfi'tTnTvVk vor'ı1 m ̂ sidc^^^tİT* B-n î**r> mrsoVv' 
Çifemekfcen çok uzaktır. Yılda 700 000 civarın
da artan nüfusumuzun 3/2 si köylerden ve 
çiftçû ailesinden geldiğine göre toprak dağıtı-
'mı evvelce yapıldığı gibi geçici bir tedbir ol-
malâtan ileri gldemiyecektir. 

.•• ^emlejketlınıiızdc gelir dağılımındaki ada
le fcıizİiği sadece toprak üzerine bağlamak bü
yük bir insafsızlık olur. 

Bu arada Anamuhalefet Partisi Genel Sek
reterinin som gezileri münasebetiyle gazetelerde 
'okuduğumuz beyanatları üzerinde bu vesile ile 
birazcık durmak istiyjrum : 

Yanılmıyorsam ve ymlış istihbarat etmemiş-
sem aynen : «Bu memlekette toprak sahiple
ri oldukça o toprakta çalışan insanlar toprak 
sahiplerinin baskısı altında kalacak ve seçim
leri tesirleri altında bırakacaklardır» demek
tedir. Toprak sahiplerinin diğer siyasi teşek
küllere nazaran çoğunJuık teşkil ettiği bir 
partinin genel sekreteri olmak bir tarafa, bu 
sözler millî iradeye de gölge düşürecek bir 
mâna taşımaktadır. Her halde toprak sahiple
rinin arkası sıra fabrika ve işyeri sahipleri de 
gelmesi iktiza eder. Bu görüşle Sayın C. II. P. 
Grapunun ne derece iştirak halinde bulundu
ğunu pek bilememekle beraber bu sözlerin al
tında yatan mânaya bu k a d a m k temasla ye
tineceğim. 

Söz bu noktaya gelmişken toprak reformu 
ile ilgili bir meselenin daha vuzuha kavuştu
rulmasında fayda görmekteyiz. 

Bugün yine Anamuhalefet Partisinin bir 
cankurtaran simidi gibi sarılıp ortaya sürdü
ğü toprak reformu ve uygulaması mevzuların
da Türk çiftçisine bugüne kadar ne getirdik
lerini öğrenmek isteriz. 1929 toprak reformu
nun ortaya atıldığına m bu yana geçen uzun 
ve telâfisi mümkün olmıyan zaman bir tara
fa son 3 yıllık iktidarları devamınca acaba ta-

s 

sarılar cnfilâsyonundan öteye ne mesafe kate-
'debilmişlerdir? Boş, gülünç ve bize bugüne 
kadar bir şey kazandırmıyan ve ilerde de ka-
zandırmıyacak olan yersiz iddiayı bir tarafa 
bırakıp elele vererek tarım reformunun ta-
tahaklkukuna çalışmak Türk köylüsüne ve 
çiftçisine yapılacak hizmetlerin en kutsisi, en 
mübareği olacaktır. Biz A. P Grupu olarak 
buna kararlıyız ve yapacağız. 

Şimdi do 1966 yılında tarım sektörü için 
programa alman önemli inputlar ve bunların 
tedarik ve uygulama durumlarına göz atmak 
işitiyoruz. 

1. — Gübre : 
Üretimin ortalama % 40 arasında artması

na âmil olan önemli bir faktördür. Yıllardan 
beri durmadan sömürüden topraklarımız besin 
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maddeleri bakımından fakirleşmiş ve üretilen 
ürün miktarı asgari hadlere kadar düşmüş
tür. 

1963 yılından itibaren b:ışlıyan gübre kul
lanma kampanyası B.:kantok teşkilâtınım yap
mış olduğu deınonstrastif çalışmalar sonucun
da çiftçilerimize mal olarak yıllık tüketim sü
ratle çoğalmaya başlamıştır. 

1966 programında tarım sektöründe kulla
nılması öngörülen 980 000 ton azotlu, fosfor
lu ve potaslı gübre miktarı uygulamada bir 
milyon tona ulaşarak program hedefini aş
mış bulunmaktadır. Zamanında gübre tedariki 
içinde büyük gayretler sarf edilmiş, tevzi sis
temi ıslâh edilerek devamlı olarak çiftçilerimi
zin piyasada gübre bulmaları temin edilmiştir. 
Gübre kredi miktarı 450 milyon liraya çıkarılarak 
güıbre tedariki kolaylaştırılmıştır. 29 . 3 . 1966 
tarih ve 6/6225 sayılı Kararname ile fosforlu 
•gübre satış fiyatında 4 ve a.Tutlularda 3 ku
ruş bir indirim yapılarak çiftçi! erimizin sa
tmalına gücü biraz olsun art irilim iş tır. 

Son yıllarda vâki olan bu sevindirici ge
lişmeye rağmen memleketimizde kimyevi güb
renin henüz çok az kullanıldığı bir vakıadır. 
1965 yılında hektara kullandığımız kimyevi 
gübre miktarı saf besin maddesi üzerinden 
8,6 Kg. olmasına mukabil bu miktar Holânda 
da 103, Almanya'da 156 ve İtalya'da 45 Kg 
in üstündedir. 

1967 yılında gübre tüketimimizin 2,7 mil
yon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. İç 
üretim 980 bin ton olduğuna göre, geriye ka
lan 1 320 000 tonu dış ülkelerden ithal etmek 
zorundayız. 

Memleketimizin yıllık gübre ihtiyacını iç 
piyasadan sağlıyabilmek için büyük bir gay
ret gösteren Hükümetimiz Kütahya Azot Sa
nayiinin kapasitesini 938 bin ton artırarak 
tevsi programına süratle devam ederken, Ka
radeniz Bölgesi Trip Süper Fosfat ve Akde
niz Bölgesi Üre Amonyum sülfat ve trip sü-
perfosfat tesislerinin hazırlıklarına da hız ver
miş bulunmaktadır. 

Bu hayıriı ve faydalı teşebbüslerin biran 
evvel üretime başladığını görmek bizleri son 
derece memnun edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, - , .-.-. 
Anadolu'da yılda »10 mıilyon ton civarında -

çiftlik güıbrecinin tezek adı ile yakaealk olarak 
kullanıldığı bir vakıa l ir. Toprağın fizikî ya? ; 

pisim ıslah edin besin maddelerini ıslâh öden.:: 
gübrelerin üretim 'gücünü geniş çapta artır
dığı bir gerçektir. . 

Köylümüz hattâ büzı bölgelerde kazalar ve • 
şehirlerde yaşıyorn haikımız yeterli yakacak 
temin .edemediği müddetçe tezek yakmaya ' 
devam edecektir. Bu hayatî problemin tarımla 
ilgili diğer Bakanlık ve kuruluşlarca da ele 
alınıp bir sonuca bağlanması ve hayvani güb
relerin tarlaya atılmasının sağlanması asrarh • 
dileklerimizden biri olacaktır. 

2. — Sertifikalı ve kontrollü tohumluk : 
Plânlı kalkınma devresinde Tanım Bakan

lığının olumlu çal ışını al arından biri de yıldan 
yıla gelişen sertifikalı tohumluk politikasıdır. 

Yılda 2,5 milyon ton çextli tohumluğa ih- -' 
tlyacımız vardır, 5 yılda bir tohum değ'iştiril-
-nueai prensibinden hareket edildiğinde yıllık " 
ihtiyaç 500 bin tondur. 1963, 1964 ve 1965 yıl
larında tohumluk programı uygulanması he- • 
deflerine ulaşmadığı halde, 1968 tohumluk uy*^ 
gulama programı 200 bin ton olmasına rağ
men dağıtım 229 bin tona baliğ ölaraık büyük -
bir başarıya ulaşmıştır. Bu miktar Cumhuri
yet tarihimizde çiftçilerimize yapılan en bü
yük tohumluk yardımıdır. 

Bu münasebetle tohumluğa ihtiyacı olan 
çiftçilerimize zamanında dağıtım yapıp on
lara ^üç kazandıran Hükümetkmzo teşekkür 
etmeyi hir borç bilirim. 

Tarım Bakanlığı sertifikalı tohumluk üre* 
timimi yıllık hedeflerine ulaştırabilmek için ; 

Devlet Üretme Çiftlikleri ile özel çiftliklerde 
sözleşmeler yaparak ](>67 yılında 600 0Q0.de?-
kar ekim yaptırmış bulunmaktadır. Bu olumlu 
faaliyetlere devam edilerek biran evvel yıllık • 
tohumluk ihtiyacının karşılandığını görmek„ , 
en samimî arzumuzdur. 

Tohumluk konusunun hedefine ulaşabilme- < 
si için : 

1. — Her ekolojinin en verimli çeşitlerini 
biran evvel ıslah edip üretime vermeye çalış
malıdır. 

2. — Dünyada ıslah edilmiş bütün verimli 
çeşitlerin memleketimize ithal ederek adaptas-
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yon denemelerine tabi tutulduktan sonra çift
çilere intikal ettirilmelidir. 

• 3. — Tohumluk kredi plasmanı yılluk pro
gramları kavşıhyatbileeek bir seviyeye çıkarıl
malıdır. 

4. — Memleket şartlarına uygun ve yaygın 
bir tohumluk muhafaza ve tevzi örgütü tesds 
edilmelidir. 

5. — Tohumluk açığını ofis depolarından 
tamamlama cihetine sureti katiyede gidilme
melidir. 

'6. — Tohumlukların selektörden geçirilip 
ilaçlanmasına ve memleket ölçüsünde bu hiz
metin görülebilmesılne önem verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bir memleketin ziraatûıde rantabilitcnin 

artması bininci derecede mekanizasyona bağlı
dır. Zamanında toprağ'rı hayırlıyamıyan, ba
kım, h a ^ . ve harman işlerini bibiromiyen, güb
resini ve ilâcını tekmil şartlara uygun bir şe
kilde kullanamıyan bu* çiftçinin üretimini ar
tırması düşünülemez. 

Memleketimizde çeki gücü bakımından ge
lişmemiş ülkeler meya; andadır 1964 yılı ista
tistiklerine göre yurdumuzda işlenen arazinin 
% lfi sında caktör ve °/c 84 de insan ve hay
van gücü kullanılmaıktadır. 

Beygir gücü bakımından Avrupa ortalama
sı, 0,7 olduğu halde bizde bu rakam 0,058 dir. 
Diğer bir deyimle ziran timizin Avrupa ortala
masına göre traktör bakımından me'kanizasyo-
nu için bugünkü mevcudunun 12 katı traktö
re sahibolmariiiz gerekir. 

Her ne kadar plâna göre 1966 uygulama 
yılında traktör ihtiyacı 6 000 aded olarak tes-
bit edilmişse de, montaj ve ithal yolu ile sağ
lanan traktör sayısı 13 000 adedi aşmış bulun
maktadır. 

Bu duruma göre yıllık traktör ihtiyacımız 
plânda teslbit edilen rakamın çok üstünde bir 
seyir takilbetmiştir. 

Çiftçimizin satınailma gücünün yıldan yıla 
artması Türkiye'de bir traktör sanayiinin yaşa
ması ve gelişmesi için lüzumlu iktisadi şartla
rın doğmasına yardım etmiştir. 

Yıllardan beri faaliyette bulunan traktör 
montaj işletmelerimiz henüz yerli imalâtı iste
nen seviyeye çıkarılmamış, bu yol monte trak
törlerin yedek parça olarak daha pahalı m çın

lak:; timize ithal vasıtası olmuştur. Memleketimi
zi tüm traktör imalâtından yoksun bırakacak 
bu sistemden biran evvel rücü ederek traktör 
endüstrisinin kurulması desteklenmeli ve teşvik 
edilmclkl'ir. 

Halen piyasada satılan traktörler pahalıdır. 
Traktör maliyetini ve satış fiyatını yükselten 
âmiller ortadan kaldırılarak çiftçilerimizin 
daha ucuz traktör satmalmaları mümkün kılın
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özalp bir dakikanız var, 
lütfen sona erdireniz. 

A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Devamla) —• Hayvansal üretim: 

Memleketimizin tabiî kaynakları ve coğrafî 
durumu hayvancılığa müsaittir. Fakat yıllar-
lan beri yapılan çalışmalar tarım sektörünün 
bu dilinminde ç:)k yavaş bir gelişme sağlıyabil-
.uiştir. 

Genel olarak lıay/aneılığımrz bünye itiba
riyle ilkel bir jTipıya sahiptir. Bakım ve bes-
'cnmolcrine dikkat edilmez, bulaşıcı ve parazi-
ter hastalıklara karşı gereği gibi mücadele ya
pılmaz, barınakları siıhıhi şartlardan uzak, üre
rim metotları geri, verimleri düşük cıktansif 
bir mera hayvancılığı şeklindedir. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. Son cüm
lenizi söyleyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Devamla) — Müsaade ederseniz iki nokta
ya... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz. 
A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 

(Devamla) — Son cümlem: Hürmetle selâmla
rım efendim, başka ne yapayım'? Tarım Bakan
lığım Bütçesinin hayırlı, uğui'lu olmasını te
menni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına ikinci 
defa Sayın Turan Şahin, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kulkmmıyan arka
daşlar lütfen kullansınlar. 

C II. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHÎN 
(Muğla) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın geri kalan kısmına girmeden evvel 
Saym A. P. Sözcüsü arkadaşımızın temas ettiği 
birkaç hususa kısaca değinmekle sözlerime bağ
lıyacağı m. 

Aslında bu konuşmayı 1967 bütçesi vesilesiy
le yapmaya başlarken söylediğim gibi, bu defa 
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1967 bütçesi vesilesiyle A. P. nin tarımsal kal
kınma dâvasına bakış açısı ile C. II. P. arasında 
ki farkı belirtmeyi esas tutarak görüşlerimizi 
arz edeceğim demiştim. Gayet tabiî Sayın A. P. 
li arkadaşımın ifade ettiği ölçüler içerisinde on
ların bu dâvaya bakış tarzı ile, bizimkinin ara
sında geniş ve kesin farklar vardır. Ancak sami
miyet çerçevesi içerisinde meseleyi mütalâa eder
sek 1966 programı A. P. iktidarının imzalarını 
taşır. 1966 icra programının altında Sayın Tarım 
Bakanının da imzası vardır. Bunun içinde bulu
nan tedbirler A. P. iktidarı tarafından da kabul 
edilmiş ve benimsenmiş tedbirler olmak lâzımdır 
ki, imzası ile tasdik ve tasvibedilsin. 

Ne diyor bu tedbirler? Sayfa 23. 1966 prog
ramı : «Tarımsal bünye, tarımsal bünyenin iyi
leştirilmesine ilişkin tedbirler...» Kısaca toprak 
reformu olarak tanımlanmaktadır. «Bugün yur
dumuzda mevcut dağınık tarla işletmeciliği özel
likle sulu tarım sisteminin istenen hızla gelişmesi 
bakımından bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca 
bugünkü tasarruf düzeni araziyi işletenlerin tek
nik ıslâhat yapması için gerekli teşvik edici un
surları taşımamaktadır. Bu bakımdan arazi mül
kiyetindeki dengesiz dağılımı gidererek sağlıya-
cağı sosyal kaideler yanında tarımdaki teknik 
gelişmeye etkisi dolayısiyle de toprak reformu 
kanununun çıkarılmasına çalışılacaktır.» 

Böyle bir anlayışın, fikrin, esasın altına imza 
edildiği halele bu, tatbik olunmazsa, tek bir ihti
mal vardır : Bu inanç da samimiyetsizliktir. 

Memleketin tarımsal bünyesinin gerçek un
surlarını Meclis kürsülerinden kendi ölçülerimi
ze göre anlatma ihtiyacında değiliz. 1952 istatis
tikleri, 1963 istatistikleri, teknik ziraat kongre
sinde konuşan teknisyenler, Türkiye'nin, mem
leketin bu hüviyeti nedir diye araştıranlar tara
fından ortaya konmuş, rakamların kıymetlendi
rilmesi ve bu bünyenin ne olduğu hakkında bir 
fikri hepimize, başta Tarım Bakanlığı münte-
siplerine ve Sayın Bakan arkadaşımız da olmak 
üzere hepimize vermiş durumdadır. Bu bünye
nin icabettirdiği gerçek teknik tedbirler vardır. 
Bu rakamları ele aldığımız zaman bu tedbirlerin 
bizi götüreceği nokta polemik noktası değildir. 
Elbette her siyasi partinin bu noktada birleşip 
memleketin kalkınması şartını peşinen kabul et
mesi lâzımdır. Nereye götürmüş Sayın Tarım 
Bakanının 2000 senesine göre memleketin üre

tim gücünü araştırmak üzere yaptığı etütler? 
Neye yapılıyor, tarımsal kalkınmanın sağlanma
sını temin etmek için? Bu etütler yapılmış ve 5 
senelik kalkınma plânında tarımsal kalkınmanın 
hızı % 4,2 olarak tesbit olunmuş. Bu hızla Tür
kiye'deki makro plânda tarımsal potansiyelimi
zin ne olması lâzımgeldiği yolunda çalışmalar 
yapılmıştır. Detaya girilmeksizin, makro plânda 
çalışmaksızın, Türkiye'nin bugünkü tarım saha
sında elde ettiği millî gelir hâsılasının bizim şart
larımıza benziyeh Akdeniz memleketleri faraza, 
italya ve diğer memleketlerde hektar başına dü
şen hâsılası ile bugün bizim elde ettiğimiz hâsı
layı göz önüne getirirsek aşağı - yukarı makro 
plânda potansiyelimiz 75 milyar lira civarında
dır. Birinci teknik ziraat kongresinde, teknis
yen arkadaşlarımız, ki, sözcü olarak konuşan ar
kadaşımızda bu kongrenin üyesiydi ve o kongre . 
kararlarının altına imzasını atacak ve oyunu da 
kullanmak zorundadır. Aynı teşekküle bağlıdır. 
4,2 bir kalkınma hızı ile tarım sektöründeki bu 
55 milyar lira farklılık 34 senelik bir çalışma ile 
ancak kapatılabilirdi. % 4,2 olan kalkınma hızı 
% 5 gibi bir yükselişe getirilirse tarım sektörü
nün bugün bu makro plânda kabul ettiğimiz 75 *• 
milyar liralık potansiyele gelmesi için 27 seneye 
i'htiyaç vardır. Bu noktada 4,2 ile uzun ssneler, 
yani arkadaşımızın ifade ettiği 30 seneyi geçen 
bir devre için memleketin üretim gücünü artır
mak gayreti içinde bulunanlar bir anda 1967 se
nesi biriminde tarımsal yatırımlarda % 25,84 
noksanlık meydana getiriyorlar ve kalkınmanın 
hızı % 1,5 düşüyor. Tarımsal sektörü kalkınma
nın temeli kabul ettiği idiasında bulunanlar bu 
gerçekler karşısında bu sektörü galiştirmenin 
hangi samimî gayreti içinde bulunabilirler, tak- , 
dirlerinize arz ederim. Bu bir. 

Arkadaşımız O. İT. P. Genel Sekreterinin se
yahati sırasında söyledikleri sözlerden de yine 
değişik anlamlar çıkarmak üzere bâzı konuşma
lar yaptı. Ben kendisine bugün Amerika'da,, 
Orta - Doğu'da ve Kuzey Afrika'da sosyal değiş
me politikası adlı eser yazmış Prof. Mafet Hart-
ner'in kitabından bir cümlesini okuyayım, say
fa 100 : «Geleneksel sosyal ve politik ilişkileri 
muhafaza edip, tarımda yalnız verimliliğin art
masına önem vermek tarım kesimindeki hoşnut
suzluğu gidermeye yetmez. Yalnız üretimin mo
dernleştirilmesine güvenmek zengin ile fakir 
arasındaki mesafeyi açmaktan başka sonuç ver-
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mez.» Devlet büyük toprak sahiplerine mülkle
rinde, arkadaşımızın İsrarla üzerinde durduğu, 
mülk emniyetinin toprak hukuku üzerindeki ne
ticelerini tartışacağız bu kanun geldiği zaman 
ve bu kanun alalâkalı esasen. Ama bütçe müna
sebetiyle kısaca ifade edelim ki, bir karış kimse
nin ilâve etme gücüne sahibolmadığı toprak po
tansiyelinde Anayasa sarahatle mülkün tahdide-
dilebileceğine yazmıştır. Burada ister 10 bin dö
nüm olarak tahdidediniz, ister 500 dönüm ola
rak tahdidediniz, ister 20 bin dönüm bırakaca
ğım, üstünü öyle alacağım deyiniz, her hal ve 
kârda bir tahdit amelesini yapan insanlar Ana
yasa hukuku bakımından mülkü ortadan kaldı
rıldığı iddiasını savunamazlar. Büyük toprak sa
hiplerinin alınmaması halinde köylünün ne yok
sulluktan, ne de tabi durumdan kurtulabileceği 
şüphelidir. En azından bu, büyük toprak sahip
lerinin köylü kütlesine yararlı o!a.bilecck tedbir
leri engeli iveceği siya.si kudretlerini kısmak için 
ihtiyaç vardır gibi liberal anlayışın içinde bulu
nan Amerika'da söylenmektedir. Bunun mânası 
helkesin elinden mülkünün alınması mıdır? Asla. 
Herkese mülk edinme hakkı tanımaktır. Anayasa
nın sarih hükmü de budur. Anayasanın 11 nci 
maddesi gereğince mülkiyet hakkı evet vardır. 
Ama haysiyetli her insan gibi, şerefli insan gibi 
ve aagari bir geçim seviyesinde yaşıyan insan gi-
'bi olmak hakin da vardır. Bu hakları beraber yü
rütmediğiniz zaman insan mı toprağın kölesi ol
sun, toprak mı insanın kölesi olsun diyen insan
ların varmak istediği neticeye gidemezsiniz. Ve 
mutlaka üzerinde uğrunda ölünecek toprağın 
mülk edinilmesinin yolunu bulacaksınız. Ama bu 
falan sınırda, filân tavanda veya falan taban
da olacaktır. Tavan mevzuunda, asgari - âzami 
hudutlar mevzuunda siyasi partiler arasında kar
şılıklı konuşmalar olacak, çatışmalar olacak, mü
nakaşa olacak; ama mutlaka topraksızı ve az top
raklıyı topraklandırma temel görüşünde bir bir
leşme olacaktır. Benim üzerinde durduğum me
sele budur. Arkadaşım da bu mevzuda ısrarla 
durmalıdır. Büyük topra'k sahiplerinin siyasi ve 
sosyal güdü birçok az gelişmiş ülkelerde demok
rasiyi etir-eller diyor. Kim diyor: «Az gelişmiş ül-
'kelerîn gelec^K adlı eserinde August Elivt adjn-
da bir Amerikalı. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik düzen 
içinde memleketimizin genel karekteri tarım, kal-
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İsınmasının yolu tarımdan geçer. O halde biz bün
yede meydana gelmiş olan var ohluğunu bildiği
miz bu oksi.10.cri, bu kusurları giderecek operas-
vona topyokûn Parlâmento olarak, tekniğin ica
bı olarak mutlaka gitmek zorundayız, birleşmek 
"orundayız, ve neticeyi almak zorundayız. Diğer 
hulusların açıkça tartışılmasını yapmak kendi 
mevzuları içerisinde mümküadür. Zannediyorum 
ki, Sayın Genel Se.kretern seya.hati sırasında ga
zeteden okuduğunu sövlrdiği arkadaşlarımın, bü-
vük torlak sahipleri oVlu'Va memlekette normal 
"•eeim olmaz veva siya.si baskı olur kanısmdaki 
'ntikal ettirdiği konuşmacını ben b'!miyorum; 
ama, öyle söylemen bahis mevzu değildir. Türki
ye'de toprak p ol i fıkranın ekonomik, tarımsal, po-
Mfk ve sosyal etkiledi ol dorumu Savın Genel Sek
reter bu seyahatlerinde adatmak durumundadır. 
T II. P. n ;n toprak politikası, toprak reformu 
"Tvznunda.ki gömüşü secim bevannamelerînde, 
Meclîse sevk ettiği kanun tasarılarında açık. ile
nimizin konuşmalarında sarahate u1 asmış ve bir 
->a,rt"n\n biiVinünün kabul ettiği esa.slara kavuş-
-nınV:". Bunun dışında toprak sah in1 eri o^madı-k-
<>?. gidip bir muavyen sınıf teşekkülü ve bir top-
-ı.k sahipleri zümresini dışa itici bir konuşma 
1 II. P. Genel Sck^ete^i tarafından yapılmaz 
Yr.pılmaısı da mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı böylece 
sayın arkadaşımın bir, iki sözlerine değindikten 
sonra movzua giriyorum. 

1945 toprak reformu tatbikatı ve Toprr.k Ka
nunu tatb'katı Türkiye'de toprak reformu mev
zuu bakımından atılmış en rr.diıkal ve en iyi ni-
vetli adımdır. Deienere edenler bunun vebalini 
La"iyrcaklardır. 20 milyon dönüm arazi memle
kette dağıtılmış, bir o kadar mera tahrir edilmiş, 
ama Türkiye'nin temel meselesi kenara itilmiş
tir. Kâğıthane'deki veya filân yerdeki şehir ar
salarının toprak reformu çerçevesi içerisinde top
rak dağıtıyoruz diye politika uğrunda dağıtılma
sı 1945 senesinde atılmış adımın yanlışlığının ifa
d e n i n işareti değil, o devreden sonra gelenlerin, 
1950 senesinde - açıkça söyledim - Cavit Oral Ta
rım Brıkanı iken başlıyan aksamaların 1950 -
1960 senesinin politikaya alet ettiği memleketin 
toprak rezervlerini rezil etme haroketi bugün 
1945 tc başlıyan adımı " kösteklememiş olsaydı, 
Türkiye bundan şu kadar sene evvel başlamış ol
duğu icraatına bugün bu münakaşalar içinde de
vam etmiyor olur idi. Aramızda bu meseleye ilk 
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adımı atan insan şerefle oturmaktadır. Ve kendi 
siyasi hayatının bu şerefi kendisine ömrü boyun
ca yetecektir. («Bravo», sesleri» alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın kısalığı ve 
ölçü içerisinde meselelere değinmek zorunluluğu 
bu mevzuu daha fazla konuşmak imkânını bana 
bahşetmiyor. Özür dilerim. Şimdi konuşmamın 
kısaca ikinci kısmına geçeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım Rektörümüzün genol kalkınma gayretle

rimiz içerisindeki gelir dağılımı istihdam yarat
ma, beslenmenin iyileştirilmesi gibi sosyo - ekono
mik olan amaçları ile tüketim ve sanayi ihtiyacı, 
ham madde taleplerini karşılayacak üretim amaç
larının tahakkuk edebilmesi, strüktürel düzen
sizliklerin giderilmesini sağlıyacak olan toprak 
reformu gibi temel tedbirlerin yanında, 
üretgenliği artırıcı ve tarımsal gelişmeyi te
min edici tedbirlerin birbirlerine bağlı olarak 
alınmasını gerektirmektedir. Bugüne kadarki plân 
tatbikatı, tarım sektöründe hava şartlarının he
nüz hâkimiyetinden kurtulamadığımızı, kamu 
sektörü yatırımları bakımından plân hedeflerin
den mühim ölçüde geri kaldığımızı, hele sulama 
gibi tarımsal yatırımlarımızın % 50 sini teşkil 
eden ve üretimde % 100 bir artış sağlama duru
munda bulunan faktörlerde plân hedeflerinden 
uzak kaldığımızı görmekteyiz. Şu ha1 de prodük
tiviteyi artıracak tedbirler üzerine büyük bir ti
tizlikle eğilmek mecburiyeti vardır. Ancak, birim 
sahadan âzami verim almanın teknolojik şartla
rını incelemeye geçmeden önce, tarım hizmetleri 
ve teşkilâtının yeniden düzenlenmesi, yani Ba
kanlığın reorganizasyonu mevzuunu çok önemli 
telâkki ettiğimiz için kısaca değinmek isteriz. Ta
rımsal kalkınmamızın temel reformlardan birisi 
olarak nitelediğimiz bu idari reform çalışmaları 
sonuçlanalı bir hayli zaman olmuş ve bugüne ka
dar gelinmiştir. Sayın Tarım Bakanından biran 
önce uygulamaya geçmesini hassaten istirham ede
riz. 

Verimliliği artırıcı tedbirlerin başında yer 
alan sulama mevzuunda C. II. P. Grupu olarak 
•küoük . sulamaların öncelikle ele alınmasını ve 
tabiî durumda bulunan akar suların asgari ma
liyetle tarlaya intikalini sağlıyacak tedbirlerin 
göz Önünde bulundurulmasını zaruri görürüz. 

özellikle sulu ziraat tekniğinin çiftçimize rln-
tıl'kalini sağlayıcı araştırma ve yaym hizmetle
rine hı& verilmelidir. 

22 . 2 . 1967 0 : 2 

Tanımda üretimi kısa sürede artıncı bir di
ğer faktör olan kimyevî gübre kul!anılması se* 
vindirici bir istikamette ve hızla gelişmektedir. 
Ancak, sencTik tüketim potansiyeli 6 milyon 
ton olan Türkiye'miz için gübrenin ehemmiyeti 
izahtan varestedir. Gübre politikasının muvaf
fak o^bilmesi, köy\ünün kolaylıkla temin ede
bilmesini mümkün kılacak: bir düzenli dağıt-m 
sistemine sahlbolmayı, zamanında ve ucuz ola-
ra'k gübre a^masmı sağlayıcı istikrarlı bir fyat 
politikasının yürütülmesine bağlıdır. C. H. P, 
hükümetleri zamanında ve ucuz o^rak gübre 
almasını sağlayıcı istikrarlı bir fiyat politl'kas'-
nın yürütülmesine bağlıdır. C. H. P. hükümet
leri zamanında takibedümefeto olan tek f vat 
politikasının devam ettirilmesi ve gübrede kre
dinin avmlığı uzun soneler takip mecburiyetin
de olduğumuz bir usul olmak durumundadır. 

Is^'h edilmiş tohumluk politika^arn da ta
rımsal gayretlerimize müspet etkilerini sağîa-
malk için, üretim .müesseselerinin koordinasyo
nu, tevzi İmme^erin'n p^em^eket öcüsünde 
düzen1 onm esi, istikrarlı bir fiyat pol,itika,Tnm 
takibcdilmesi ve istikrarlı bir kredi sistemi ile 
desteklenmesi lâzımdır. Tabiî âfetler neticesi, 
verilen tohumluk mevzuunu, ıslah edilmiş to
humluk politikasından kesin olarak ayırmak 
icabeder. 

Tarımsal mücadele ise, ask^arak yayım 
teşkilât-mn örîdcrlişriylc çiftçi tarafından biz
zat yapılmalıdır. Ep'demik bir hal alan has
ta! 'kiarda, Devlet mücadelesi zaruridir. Mü
cadele tekniğinin çiftçiye intikalini temin et
mek, tarım hizmetlerinin başlıcalarımdan biri ol
mak lâzımdır. 

Tarımsal gelişmemizde büyük ehemmiyeti 
olan makina'îaşma mevzuuna gelince: Traktör 
miktarındaki artışa karşılık diğerlerinde p^n 
hedeflerinin alt-nda kalınmıştır. Ancak hâlâ 
Türkiye'de 20 milyon hektar arazi hayvanla 
sürülmektedir. Hayvan gücünün 1/4 ü at, 3/4 ü 
öküz gücüdür. Tarımı n m ekanizasy onunda 
'mevcut işsizlere yenilerini ilâve ettirmiyecek 
bir politikan-n takibini zaruri görmekteyiz. Ta
rım alet ve makinaları az tipe irca edilmeli ver
ili sanayiirriizde tar^m makina^arına öncelik ve
rilerek yurt içinde tamamına yapılması sağ
lanmalıdır. Küçük çiftçilerin kooperatifleşme 

— 231 — 



M. Meclisi B : 61 22 . 2 . 1067 O : 2 

suretiyle ma'kina elde etmeleri imkânları da 
aranmalıdır. 

Tarımsal kaynakların daha iyi bir şeklide iş
letilmesi, üretimin artırılması ve üretime yön 
verilmesin'de başlıca faktörlerden birisi de ta
rımsal kredidir. Tarımda kredi politikasına 
uygulanmasında, genel tarım politikasına para
lel olmak mecburiyeti vardır. Aksi haYle, plân
lı dönemden evvel görüldüğü gibi':, kredi mües
sesesi üretimi artırıcı ve üreticiyi kendi kendi
ne yeter ha^ getirici fonksiyonunu kaybeder 
ve ağır borç yükü kalkınmayı önleyici, kay
naman kurutucu bir mania olur. Tarımda .kre
dilerin aynî olarak verilmesi, orta ve uzun vade
li kredilerin artırılması, faiz hadlerinin müm
kün olduğu ölçüde düşürülmesi mlemlekctimİ7 
şarfarı bakımından zaruridir. Tarımsal sek
töre ayrılan plasman1 ann bu sektörde dağılı
mını tarım politikası hedeflerine uygun olarak 
temin etmek lâzımdır. Bir kaynak yaratıra ba-
k'umndan da, tarım sektöründen elde o'unan 
mevduatm kredi müesseseleri tarafından yine 
tarrm sektöründe kullanılması imkânlarının 
araştırılmasını tavsiye ederiz. 

üreticinin teknik bilgisinin geliştirilmenindi1 

büyük rolü olan tarımsal eğitim ve yavnn hiz
metlerinin yerine getirFöbilmesi bugünkü ku
ruluşlarla istenken ö^üde mümkün olamamak
tadır. Tarı-m hizmetlerinin re organizasyonunu 
süratle yanmak ve bilgiyi köye götürmek lâ-
z-ımdır. Çiftemin eğitimini yayım hizmetlerin
de önceliğe kavuşturmak Türkiye çapanda bü
yük kaynaklardan (Ordu, Millî Eğitim v. s.) 
istifade etmek icabeder. 

Tarımsal faaliyetlerin, araştırma, yayım vo 
eğicim, tarımsal mücadele, donatım ve kredi 
gibi bütün safhalarını geliştirdikten sonra oYlo 
olunan mahsulün satışı ve çiftçinin malmnı de
ğerlendirilmesi demek olan pazariama faaliyet
leri, teknolojik ve ekonomik yönü ile büyük 
ehemmiyete sahiptir. Müstahsil, malının de
ğerlendirilmesinde mevcut pazarlama kuruluşları 
yanında (Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu, Şeker Şirketi, T a r m Satış Koopera
tifleri) gibi çok yönlü kooperatifler kurulması
nı temin edici her türlü tedbirin abnması lâ
zımdır. Bu sahada Devletin önderliğine, mem
leketimiz şartları bakımından büyük ihtiyaç 
vardır. Bakanlık döner sermayeli kuruluşları

nın muhitlerinde, pazarlama çalışmalarına Ön
derlik etmeleri büyük faydalar sağlıyacaktır. 
Bakanlıkta bir pazarlama dairesinin geliştiril
mesine imkân verecek kuruluşa geçihniş olma
sı memnuniyet vericidir. 

Ekonomisini tarıma dayamış memleketlerde, 
özellikle geri kalmış ve kalkınma gayretleri 
içinde bulunan memleketlerde müstahsil malı
nın değerlendirilmesi takibolunacak fiyat poli
tikası ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bugüne kadar 
Cumhuriyet hükümetlerinin zirai mahsullerinin 
değerlendirilmesinde takibedilmiş olan himaye 
politikası vo girdilerde sübvansiyon, devam et
memiz icabeden bir politika olmak zorandadır. 
Gerek ihraç metaı olarak zirai mahsullerimizin 
ucuz maliyetle elde olunmasını temin ve gerek
se zirai ürünlerimizin istenilen çeşide (ihraç ka
biliyeti olan) sevk edebilmesi böyle bir hima
ye pol'itikasiyle mümkün olacaktır. Bilhassa 
temel ihraç mallarımızda taban fiyatı tesisi, 
üretim artışının temini yolunda temel politika
larımızdan olmak lâzımgelir. 

Tarım sektöründe çalışan insan^nn taibiî 
ş a r l a r karsısında, büyük öMiclo tediblrieri yok
tur. Kuraklık, şiddetli yağmur ve sel, dolu, 
rüzgâr, haşere tahribatı, yangn ve sa7g'n has
talıklar gibi âfetler, büyük ölçüde çiftçinin ini
siyatifi dışında vııkubulur ve yaşama imkânla
rını yıllık faaliyetlerine bağlr.nrş' insanların fa
kir ve sefil olmasının önüne geçilemez. Tophım 
bütünüyle büyük problemleric karşı karşıya ka-
hv. İste bu devre içinde yetişmekte o^an ürün
lerin teminat a'tına alınması demek olan, ta
r m sigortası, çiftçiye malî emniyet ve tan m a 
daha fazla istikrar vermeye .matuf bir faaliyet 
olarak büyük bir ehemmiyet arz eder. 

BAŞKAN — Sayın Şahin bir dakikanız var. 
O. II. P. GRUPU ADTNA TURAN SATTIN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 
tarımı, bünyevi karekteri icabı, ferdiyetçi eğilim
lerin etkisi altında bulunur), kendi aralarında 
koordinasyondan ve karşılıklı yardımdan yok
sun çiftçiler elinde gelişme imkânı bulamamış
tır. Liberal ekonomi ile mutlak plânlı ekonomi 
arasında ayrı bir özellik arz eden kooperatifçi
lik, bilhassa tarım sahasında kalkınmanın temel 
unsurlarından birisidir. 

Tan.rn.sal kooperatifler bütün dünyada çok 
maksatlı kuruluşlar haline getirilmektedir. Ta-
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rımda sermaye azlığı, teknik bilgi kifayetsizliği, 
münferit pazarlama imkânlarından istifade güç
lüğü, kooperatif halinde çalışmanın başlıca se
beplerindendir. 

Mülkiyeti tamamlayıcı bir unsur olarak koo
peratifçiliği kabul edip, demokratik düzeninde 
ekonomik ve sosyal sahada yayılmasını mümkün 
kılan bir davranış olarak tesbit etmemiz lâzım-
gelmektcdir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Şahin. 
C. II. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, zamanı
mızın kifayetsizliği yüzünden ormancılık politi
kası ki, günün en ehemmiyetli politikası olarak 
durmakta ve kalkınmamızın bence büyük temel 
unsurlarından birisi olan hayvancılık politikası 
hakkında da birkaç kelime söylemek isterdim. 
Fakat söylemek fırsat ve imkânı zamansızlıktan 
dolayı bulunmadı. Sayın Başkanı ve Meclisi 
saygılarla selâmlarım. Bu bütçenin camiamıza 
ve milletimize faydalı olmasını temenni ederim. 
Teşekkür ederim. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Sedat Akay, ikinci defa, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA. SEDAT AKAY (Ko
caeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli 
milletvekilleri, Tarım Bakanlığının kıymetli 
mensupları; 

Orman Genel Müdürlüğünün 19G7 katma büt
çesi hakkında, Adalet Partisi Grupu adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurunuzda buluyo
rum. 

Bugün faal nüfusumuzun % 77,6 sim tarım 
kelimesi ile ifade ettiğimiz ziraat, hayvancılık 
ve ormancılık faaliyetleri içinde görmekteyiz; 
millî gelirimizin % 40ı, ihracatımızın % 80 i 
tarım ürünleridir. Bu haliyle Türkiye ekonomik 
bünyesi ve potansiyeli bakımından her şeyden 
önce tarıma dayanan bir ülke durumundadır. 

Türkiye tarımında ormancılık gerek ziraat 
alanlarının tabiî imkânlarını muhafaza ve ge
rekse tarım sektöründeki nüfusa ilâve gelir ya
ratma bakımından büyük önem arz eder. Genel 
olarak ormanların sadece bir maddi kaynak te
lâkki edildiği devreler çok geride kalmıştır. Fa
kat bütün telâkkilere ve yeni kullanma madde
lerinin çeşit ve imâline rağmen insan topluluk
ları hâlâ orman mahsullerine ve ormanın diğer 
faydalarına muhtaç durumdadırlar. 

Orman mahsullerinin aynen veya muhtelif 
değişikliklere uğratılarak kullanılması, yani, or
manların hammadde veya bir gelir kaynağı teş
kil etmesi faıda önemli sayılmıyabilir. 

Zira, bunların, müreffeh bir memleket için, 
hariçten temini mümkündür. Fakat, ormanların, 
kısa 3a arzı mümkün ol mı yan ve ileri ülkeler için 
en büyük önemini teşkil eden kolektif fayda
ları, ancak onların yurt sathında muvazeneli bir 
şekilde dağılmış olmaları ile mümkündür. 

Çünkü, ormanları yok edilmiş yerlerde ik
lim değişip sertleşmekte, ekstrem don ve kurak
lıklar başlamakta, su rejimi bozulmakta, toprak 
akıp gitmekte ve kısacası, manzara hüzün verici 
olmaktadır. 

Acı bir gerçek olarak, bu tablo yer yer yur
dumuzda görünmeye başladığı ve Türkiye'mizin 
tabiî rartları hataları affetmediği içindir ki, sa
dece maddi kazancı değil, yaşama imkânını 
yok eden ormansızlaşma tehlikesi karşısında uya
nık olmamız gerekmektedir. 

Hattâ memleketimizde, maalesef, ormanların 
aynı zamanda bir geçim kaynağı olması mecbu
riyet; de bulunduğuna göre, milyonlarca insanın 
maddi ve mânevi yaşama gücünü kaybetmemesi 
için çok dikkatli olmamız gerekmektedir. 

Türkiye sathının % 13,7 kısmını teşkil eden 
ormanlarımızın kenarında ve :>inde nüfusu
muzun % 34 ü osurmakta ve bütün geçimini 
bu sahadaki orman verimine bağlamış bulun
maktadır. Bu hal, ormanlarımızın neden sü
ratle azalmakta olduğunu, saha olarak daral
manın yanında, bilhassa 'kenarlarda, valfımın 
nedem bozulduğunu açıkça izah eden bir key-
fiyetir. Diğer bir ifade ile, Türkiye'de büyük 
bir önem arz eden orman ve halk münasebe.tle-
rindeki ahenksizliğin meden dovrm edegel-
mekto olduğunu bu suretle anlamdk daha kolay 
olmaktadır. 

Meseleye vâkıf olmıyanlar veya basit ted
birlerle zevahiri kuntarma yolunda olanlar, bu 
hali da'ma, ormancılık hizmetlerle bulunanla
rın şahsi temayüllerins bağlamışlar ve her za
man aldanmışlardır.. 

R^rnî kayıtlar orman sahasında bir azalma 
gösteriyorsa da ormanlarımızın her jjüm biraz 
daha azaldığı, mevcut sahalarda ve bilhassa 
ziraat arazislno hudut tenkil öden kısımlarda 
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evsafımı; bozulduğu, yerini çalı ve makilere 
bıraktığı acı bir hakikattir. 

Diğer bir hakikat de, tabiat şartlarmdaki 
düzenlin bozulmaması için bir memleket sathı
nın en az % 20 sinin ormanlarla örtülü bulun
ması şarttır. 

Memleketimizde orman varlığı çok evvel
den bir nisbetin altına düştüğü içindir ki, 
iklim şartları sertleşmiş, tabiî âfetler çoğal
mış, hulâsa tehlike çanları çalmaya başla
mış bulunmaktadır. 

Nasıl, bir sancının vücutta hangi hastalı
ğın habercisi olduğunu bir hekim bilirse, bu 
tehlike çanlarının acı mânasını da ancak or
man mühendisleri anlıyabilmekte, fakat cks3-
riya durumun vahametini etraflarına anlata-
mamanm ıstırabı içinde bulunmaktadırlar. 

Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyeti 
haiz, katma bütçeli ve ayrıca döner serma 
yesi bulunan Orman Genel Müdürlüğü, Dev
let ormanlarının sınırlandırma ve kadastrosu. 
muhafazası, otlak ve meralarının ıslahı, millî 
parklar tesisi, ameneiman, istihsal ve satış. 
ağaçlandırma ve imar işleri yanında suçların 
takibi ve Devletten bankasına ait ormanların 
murakabesi ile de vazifelidir. 

Bugünkü haliyle g^rek merkez, gsrekse 
taşra teşkilâtı bakımından büyük bir müessese 
haline gelmiş olan Orman Genel Müdürlümü 
nün bir genel müdürlük halinde idaresi bü
yük güçlükler arz etmektedir. 

Müzakere konumuzu teşkil eden katma 
bütçenin 162 373 997 lira muhteviyatı, yanın
da, döner sermaye bütçesinin 931 005 485 
lira tutarı da nazarı itibara almır ve top
lamın 1 0 9 3 464 482 lira olduğu göz önün
de tutulursa teşkilâtın yeni bir organizasyona 
ihtiyaç derecesi daha kolay anlaşılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ormancılık çalışmalarının, memleketimizde 

ilk ve en önemi kısmını, mevcut ormanların 
gerek saha ve gerekse kalite bakımından hiç 
değilse aynen muhafazası ve ileri nesillere or
mansız bir vatan bırakmama gayretleri) teşkil 
ede;*. 

Uzun yıllar, ormanlarımızı büyük zararlara 
uğratmış olan ve hâ'â başlıca tehlike halin
de, bulunan orman yangınlarını önleyici ted
birlerin alınmasında ve çıkan yangınları 

fazla zarar vermeden söndürmek üzere yapılan 
tesislerin ikmalinde sevindirici bir gelişme 
vardır. Fakat bütün bu tedbirler ve hakika 
ten yakın zamana kadar çok gelişmiş olan te
sislere rağmen 1966 yılında 433 yangın zu
hur etmiş, 6 664 hektar sahada 77 373 M3, 
gövde hacmi ile 142 480 kental odun yanmış 
bulunmaktadır. 

Esef verici bu durumun tamamen ıslahı 
için tesis ve faaliyetlerin devamlı surette ge
liştirilmesi lâzımdır. 

1960 - 1963 yıllan zarfındaki usulsüz ke
sim, tarla açma, düzensiz otlatma ve haşerat, 
tahribatının sebebolduğu zarar yekinin 
892 414 M3 gövde hacmi ile 4 302 508 kental 
odundur. Keza bu devrede ormanlardan 482 00.1 
dekar tarla açıldığı tesblt edilmiştir. Diğer 
bir nokta bütün dünyanın tasfiye ettiği keçi
nin Türkiye'de hâlâ 15 milyon ağacın üzerin
de bulunuşu keyfiyettir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan 

beri ormanların korunması düşünülmüş, fer
manlar, emirnameler, nizamnameler, kanunlar 
çıkartılmak suretiyle yasaklar kanulup tedbir
ler alınmış, fakat gene de ormanlarımızın ha-
rabîyeti önlenememiş ve bugünkü hazin duru
ma gelinmiştir. Zira, konu ne yasaklarla ve ne 
do o yasakları tatbik edeeek teşkilâtın kurul
ması ile çözülebilecek kadar basit değildir. 

Suçların mahiyeti anlaşılmadan, onların 
nedenlerine inilmeden ve bu nedenleri bertaraf 
edeeek ekonomik tedbirler alınmadan konan 
yasaklar ve cazalar ya bir zulüm vasıtası olur, 
yahut da neticesiz bir takım gayretlerden iba
ret kalır. 

Bütün gayretlere rağmen, Türkiye'de or
man tahribinin tevali edişinde gerek teşkilâta, 
gerek mevzuata ve gerekse suç işliyenlere ta
rizde bulunmak kolay ve kâfi değildir. Or
manların içinde ve kenarındı bulunan yük
sek nüfus kesafeti geçimini başka imkânlarla 
temin edemedikçe, yani birtaknn ekonomik ted
birler alınmadıkça, istenildiği kadar ağaç ve 
orman sevgisinden bahsedilsin suçlar tevali 
edeeektir. İşte çözülmesi gereken mühim prob
lem budur. Nüfusun % 34 ünü suçlu insanlar 
olarak, fakat gene de perişan halde yaşamak
tan kurtarmak lâzımdır. 
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Türkiye'nin orman varlığı, orman köylüsü
nün ekonomik bünyesine bağlıdır. Ne ormanı 
kurtarmak için köylüyü ve ne de kl'ylüyü kur
tarmak için ormanı gözden çıkartabiliriz. Çö
züm yolu, her ikisini de kurtarmak üzere ve ön
celikle «kanomik düşünce ve tedbirlere yönel
mekle bulunacaktır. 

Nitekim 6831 sayılı Orman Kanunu, orman 
köylüsünün kalkındırılması için birtakım ted
birler vaz'etmiştir. 

Bulundukları yerde kalkmdırılmalan müm
kün olan orman köylüsü için Tarım Bakanlı
ğının izni ile Ziraat Bankasından kalkınma 
kredisi açılmasına ve bu maksatla da yirmi yıl 
müddetle her sene Tarım Bakanlığı Bütçesine 
50 milyon liradan aşağı olmamak üzere tah-" 
sisat konulmasına mütaallik 13 neü madde 
hükmü maalesef yürütülememiştir. 

Kanunun meriyete girdiği 1956 yılından beri 
bu maksatla bütçelere ancak 9,5 milyon lira ko
yulabilmiş ve bu seneki bütçede de gene geçen 
sene olduğu gibi ancak iki milyon liralık bir 
tahsisat bulunması keyfiyeti ormanları ve or
man köylüsünün ciddî ekonomik tedbirlere 
yöneltilmesi gayretlerinin henüz inkişaf edeme
miş olduğunu göstermektedir. 

Keza, diğer ekonomik tedbirler olarak aynı 
kanunun 31, 32, 33, 35 nci maddelerinin ica-
bettirdiği tahsisatı da bütçelerde, geçmiş se
nelerde olduğu gibi görememekteyiz. 

Orman Genel Müdürlüğünün teknik ça
lışmaları meyanmda, sınırlandırma ve tahdit 
işlerinin gelişen bir mükemmeliyetle devam et
mekte olduğunu amenejman ve harita faaliyet
lerinin, istihsal, imalât ve satış işlerinin daha 
mükemmel hale getirildiği öğretim, eğitim, ya
yın ve araştırma işlerine büyük önem verildi
ğini, orman yolları ve tesislerinin yapımına 
hızla devam edildiğini ağaçlandırma işlerinin 
artan bir tempoda başar, ile yürütüldüğünü ve 
nihayet toprak muhafaza çalınmalarında ciddî 
gelişmeler gösterildiğini memnuniyetle müşaha-
de etmekteyiz. Size uzun rakamlar vererek sab
rınızı tüketmek istemiyorum. Ancak belirtmek
ten zevk duyduğum bir nokta kuruluş etüt ve 
piânlama işleri meyanında, 1967 yılında 3 yeni 
işletme, 24 bölge ve 60 bölüm aşılmasının 
programlaşmış, olmasına dikkati çekmek isterim. 

Memleketimizde, ormancılık çalışmalarının 
daha sıhhatli ve verimli olarak yürütülebilme
si için idare ve işletme ünitelerinin bugünkü 
anormal genişlikten kurtarılması, bölümlerin, 
bölge ve işletmelerin vazifelileree hâkim olu
nabilecek hale getirilmesi, yani daraltılması 
şarttır. 

Ormancılık ilim ve tekniği bakımından Batı 
ülkelerinden katiyen geride olmadığımız hal
de, orman mühendislerinin başarısını kısıtla
yan muhtelif hususlar vardır ve bunlardan bi
risi de vazifelilere çok geniş idare ve işleme 
alanları tevdi edişimizdir. Bu önemli konunun 
süratle ıslahını, yani işletme, böLge ve bölüm 
alanlarının küçültülmesi suretiyle intansite-
nin artırılmasını temenni etmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, size birkaç rakam 
vermek istiyorum : Orman yollarının inkişafı 
suretiyle, sahaya hâkimiyetin, de temini sure
tiyle artan istihsal, köylüye büyük ölçüde fay
dalı olmaktadır. Ayrıca, köylünün yakacak ve 
yapacak ihtiyacı 1/10 tarife bedeli karşılığın
da ve bâzı ahvalde parasız olarak verildiği için 
bu da büyük ölçüde bir yardım olmaktadır. Me-
solâ : 1959 ve 1964 yılları arasında, köylüye 
yurt ormanlarından 1 537 229 310 lira değerin
de tomruk ve odun verildiğini görmekteyiz. 

1963 - 1965 yılları istihsal, imalât, nakliyat 
ve orman bakım işlerinden dolayı köylüye 
1 626 360 051 lira ödenmiş olduğunun keza ay
nı devrede tarife bedelinden, tevzii masrafların
dan ve imar masraflarından köylü lehine 
595 252 966 liralık bir fedakârlıkta bulunuldu
ğunu görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, 
Orman Genel Müdürlüğünün görüşmekte ol

duğumuz katma bütçesi artan bir seyir takibet-
tiği halde, goçen sene 165 e nazaran % 3,1 ek
siklik göstermiştir. Bu sene ise, 1966 bütçesine 
nazaran 13 823 838 lira artışla Yüce Meclise 
gelen Bütçe Karma Komisyonundaki ilâvelerle 
162 373 997 liraya yükselmiş ve binnetice 1966 
bütçesine nazaran % 11,1 fazlalık göstermiştir. 

1965 yılına nazaran, cari harcamalarda 
7 899 615 lira yatırım harcamalarında 6 688 178 
lira; sermaye teşkili ^e transfer harcamaların
da 1 671 657 lira olmak üzere 16 259 450 lira 
fazlalık arz eden bütçe bu suretle 1966 yılın
daki gerilemeyi de telâfi etmiş olmaktadır, 
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Bütçenin gelir kısmı tamamen Orman Genel 
Müdürlüğü döner sermayesinden ve Genel Mü
dürlükçe tahsil olunacak varidattan teşekkül 
etmekte ve bu haliyle Orman Genel Müdürlüğü 
Hazineden sadece (1) lira almaktadır. 

Netice itibariyle, ormanlarımız bir masraf 
unsuru değil, hem idare ve işletmesini sağlı-
yan, hem köylüye iş ve imkân kaynağı olan ve 
hem de genel bütçeye büyük ölçüde vergi ödi-
yerek ilâvede bulunan bir duruma gelmiş ol
maktır. 

Ormanlarımızın zayıflamış olması, orman 
içinde ve bilhassa kenarındaki nüfusun süratle 
artışı muvacehesinde orman - halk münasebet
lerinde birtakım ciddî problemler meydana gel
mektedir. Geçimini ormandan temin etmekten 
başka çaresi olmıyan halk, şayet verimini kay
betmiş bir orman içinde v£/a kenarında ise, hiç 
şüphesiz, plân, program, imkân tanıma tema
yülünde olmamakta, fakat memleketin felâket
lere sürüklenmemesi için de, ona bu yerlerden 
imkân tanınmamaktadır. Bu tammavış, pek ta
biîdir ki, ilmin, mevzuatın ve memleketin men
faati icabıdır. Fakat, cok defa halkımız, hattâ 
bir kısım aklı erenlerimiz bütün mâniin orman 
teşkilâtı personelinden geldi/K zehabına kapıl
makta ve onu, ilelebet payidar olacak bir ülke
nin tabiat düzenini korumakla vazifeli bir mes
lek adamı olarak değil de, âdeta kendisine ha
sım bir kütle olarak görmektedir. 

Halbuki, en ehven şartlarda dahi tehlike ve 
meşakkat doTn bir çalışma vasatı içinde bulu
nan Türk ormancılık camiası, ayrıca, yoksul in
sanlara yeteri kadar faydalı olamamanın, geçim 
dereli ve zaruretleri dolayısivle suç işliven in
sanların karşısında bulunmanın ıstırabı ile dolu
dur. 

Hekimsiz, imdatsız, ıssız yerlerde hasta eşi
nin başında ıstırap çekmiş, onu kasaba yolla
rında hakka emanet etmiş ormancılar; ailesinin 
tek ümidi halinde yetişip yurda hizmet aşkı ile 
onlara faydalı olamadan genç yaşlarında şehit 
olmuş kıymetler bilirim. 

içinde bulundukları mahrumiyetlere rağmen 
hizmet aşkları sarsılmamış bu meslek adamla
rından, sadece oturdukları yerin iş ve havat 
şartlarına senelerce itirazsız tahammül edebil

miş oldukları için bakanlarca takdirname ile 
taltif edilmiş olanları bilirim. 

Bununla beraber, geçmiş nesillerin feragat 
dolu çalışmaları, yılmadan, usanmadan dâvala
rını kütlelere anlatma çabaları sayesindedir ki, 
bugünün ormancısı yurt ormanları ve orman 
köylüsü için gayretlerinde yalnız değildir. 

Çok yakın gelecekte, onun dertleri herkesin 
derdi olacak ve ormancılık camiası menfaatleri 
haleldar eden değil, topluma ait daha yüksek 
ve daha uzun vadeli menfaatleri koruyan bir 
meslek adamı olarak takdim edilecektir. 

. Bu anlayış içinde bulunduğuna inandığım 
Yüksek Heyetinizi şahsım ve Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına saygı ile selâmla
rım. Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi
nin memleketimiz, milletimiz ve meslekdaşlarım 
için başarılı ve hayırlı olmasını dilerim. (A. P . 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar grupları adına 7 arkadaşımız ko
nuşmuş bulunmaktadır. Müzakerenin yeterli gö
rüldüğüne dair önergeler gelmektedir. Yeterlik 
önergelerini muameleye koymadan evvel Sayın 
Tarım Bakanına söz vereceğim. Bunu takiben 
sırada grupu adına söz istemiş bulunan M. P. 
Grupu Sözcüsü Sayın Lâtif Sarıyüce var, ona 
söz vereceğim, daha sonra da yeterlik önerge
sini Yüce Heyetinizin oyuna sunacağım. 

Buyurunuz Sayın Tarım Bakanı. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; 

Bakanlığımızın 19G7 Bütçesinin Yüksek Mec
liste müzakeresi dolayısiylc Sayın Milletvekil
lerinin Tarım Bakanlığı bütçesi ve yurt tarımı 
üzerinde ileri sürdüğü fikir, temenni ve tenkid-
lori büyük ilgi ve istifade ile izledim. 

Hemen arz etmek isterim ki, muhtelif hatip
lerin belirtfği kıymetli mübalâaa ve görüşler, 
genellikle yapıcı ve çalınmalarımızda bizi teşvik 
edici ve yol gösterici mahiyettedir. Kendilerine 
tevekkül* ederim. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi, çalışmaları ve ta
rım politikasını arz ve izah ederken, ileri sürü
len bu görün ve temennilere ve bu arada sorulan 
suallere toplu olarak cevap vermeye çalışacağım. 
Bu genel mâruzâtım içerisinde yer almıyan kçh 
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nular üzerindeki münferit soruları da ayrıca ce
vaplandırmaya gayret edeceğim. 

Tarım politikamızın anahatları ve Bakanlığı
mız çalışmaları üzerinde izahata geçmeden önce, 
dünya tarımının durumu ve memleketimizin ta
rımsal üretim durumu ve gücü hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunmama müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Dünya nüâısu süratle çoğalmakta ve fakat 
dünya üzerinde gıda maddeleri üretimi bu artışa 
ayak uyduramamaktadır. 

Gıda maddeleri üretimine gelince, gelişmiş 
memleketlerde gıra maddeleri üretimindeki artış 
oranı nüfus artışından fazla olmasına mukabil 
geri kalmış memleketlerde, aksine üretim artışı 
nüfus artışının altında seyretmektedir. FAO ya
yınlarına göre 1952 - .1962 yılları ara
sında ileri memleketlerde nüfus yılda 
% 1,3, geri . kalmış memleketlerde ise 
% 2,3 oranında artmış, nüfus başına düşen gıda 
maddeleri, üretimi de, ileri memleketlerde yılda 
% 1,4 ve geri kalmış memleketlerde % 0,4 ora
nında çoğalmıştır. Durumun bu şekilde devamı, 
geri kalmış memleketlerde, önümüzdeki yıllar
da, nüfus beslenmesi bakımından büyük problem
ler doğuracağı şüphesiz görülmektedir. 

Dünya nüfusu, bugünkü artış temposiyle 2000 
yılında bugünkü miktarın iki mislini bulacağı, ya
ni 6 milyarın üzerine erişeceği tahmin edilmek
tedir. Buna mukabil Birleşmiş M.lletler uzman
ları tarafından yapılmış olan projeksiyonlara gö
re, gıda maddeleri istihsali yine bugünkü artış 
seyriyle dünya nüfusunun gıda ihtiyacını gelecek 
yıllarda karşılıyamıyacak ve halli pek müşkül 
problemler doğuracaktır. 

Buna göre tok olan iktisaden gelişmişler daha 
tok, açlık çeken geri kalmış memleketler ise da
ha aç bir duruma düşecektir. Geri kalmış mem
leketlerde görülen açlıklar sebebiyle ileri memle
ketler bu ülkelere önemli miktarda yardımlar 
yapmaktadır. Bu zor durumlar sebebiyle A. B. 
Devletleri elindeki buğday stokları son derece 
azalmıştır. Hat tâ stokların fevkalâde halleri kar
şılamak üzere elde bulundurulması gereken mik
tarın da altında olduğu kaydedilmektedir. 

Yetkili uzmanlar, buğday üretiminin dünya 
nüfusundaki artışa ayak uyduramaması muvace
hesinde, dünyanın uzun süreli bir buğday krizi 
ile karşı karşıya bulunduğunu ileri sürmekte ve 

buna karşılık ş'mdiden âcil tedbirler alınmasını 
tavsiye etmektedirler. Hattâ dünyada gıda mad
deleri üretimi ile dünya nüfusundaki artış arasın
daki oran kontrol altına alınamadığı takdirde, 
1970 senelerinde dünyanın geri kalmış memleket
lerinde bugüne kadar görülmemiş bir açlığın or
taya çıkacağı da ileri sürülmektedir. Dış kaynak
lardan gelen enformasyonlarda, gelecekteki gı
da sıkıntısının giderilmesi için her millet'n ken
di hudutları içerisindeki potansiyelin ne derece
ye kadar istifade edileceği ve hangi oranda üreti
min artırılacağı ve üretim artışında dar boğazla
rın nelerden ibaret olduğu ve dar boğazların gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağının tes-
b i tinde büyük faydalar olacağına işaret edilmek
tedir. 

Bu ışık altında memleketimizin durumuna ge
lince; yılda % 3 e yakın oranında artan nüfusu
muza kargılık, gıda maddeleri üretimindeki ar
tış, yıldan yıla değişiklikler göstermekte ve genel
likle nüfus artışı ile üretim artışı arasında den
gesizlik görülmektedir. Bu yüzden zaman zaman 
dışardan buğday ve nebati yağ gibi önemli gıda 
maddeleri •getirtilme zarureti hâsıl olmuştur. 

Halbuki makro üretim hedefleri çalışmaları
mızın da ortaya koyduğu gibi, memleketimiz ta
rımsal üretim bakımından büyük bir potansiyele 
sahiptir ve biran evvel bu potansiyeli geliştirme
miz gerekir. 

Bu potansiyelin gerçekleşmesi, birim alandan 
alman verimin yükseltilmesi, yani tarımda en-
tansltcye gidilmesi suretiyle mümkün olacaktır. 
Zira arazi varlığımızı genişletmek mümkün ol
madığı gibi, gıda maddeleri ithali içinde döviz 
ayırmamız kabil değildir. 

Potansiyelin geliştirilmesini gerektiren ted
birlere başvurmadığımız takdirde, yakın bir gele
cekte halkımızın beslenmesi bakımından büyük 
güçlüklerle karşılaşmak mukadderdir. 

Bu itibarla Bakanlık olarak, evvelemirde ta
rımsal üretim gücümüzün ne olacağını tâyin ve 
tesbite çalışmış bulunuyoruz. 1967 yılından 2000 
yılma kadar tarımsal maddeler ihtiyaç ve üretim 
projeksiyonları, nüfus artışı ve ihraç imkânları 
göz önünde tutularak yapılmıştır. Bu şekilde tes-
bit edilen makro üretim hedefleri, tamamen bu
günkü teknik ve ekonomik şartların devam ede
ceği faraziyesine dayandırılmış olmakla beraber, 
ileride teknik ve ekonomik şartlarda vukubula-

— 237 — 
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cak değişikliklere göre bunlar üzerinde gerekli 
revizyonla:- yapılabilecektir. 

Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan mak
ro üretim hedefleri göstermiştir ki, memleketimiz 
engin bir üretim gücüne sahiptir ve bunlar ger-
çckleştirild ği takdirde Türkiye 90 - 100 milyon 
nüfusu ileri seviyede besliyebilir. Bu hedeflere 
ulaşabilmek için, Bakanlığımız Teşkilâtının ye
niden düzenlcnmes'ne, yayım ve araştırma hiz
metlerine bu hedeflere göre yön verilmesine, da
mızlık hayvan, tohumluk ihtiyacının karşılanma
sı için gereken tedbirlerin alınmasına, tarımımızın 
ma'kinala imasına, üretimi artıracak diğer tedbir
lerle beraber çiftçilerimizin gereği gibi teşkilât
lanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

800 teknik elemanımızın çalnmalariyle mey
dana getirilmiş olan bahis konusu makro hedefler 
veya üretim potansiyelimiz, halen üç üniversite
mizde ilgili profesörlerinin de katıldığı heyetler
ce incelenerek kati şeklini almıştır. Bu projeksi
yonlardan kısa vadeli plân ve programlarının ha
zırlanması ve tarım teşkilâtı ve hizmetlerin'n bu 
hedeflere göre yeniden düzenlenmesinde fayda
lanılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan muhterem arkadaşım, selefi olduğumuz Sa
yın Turhan Şehin Bey hakikaten konuşmaların
da memleket tarımının nedenleri üzerinde durdu
lar. Ben burada bir iki noktaya işaret etmek is
terim. Şu kürsüde gündem dışı söz alındı. De
nildi ki, Tarım Bakanı Anayasanın 111 nci 
maddesini çiğniyor ve projeksiyon adı altında bâ
zı feza hesapları ile meşguldür. Şimdi aynı soru
yu bendenize Senatodaki konuşmamda yine Ana 
Muhalefet Partisinin sözcüsü tarafından 800 
teknik elemanın uzun müddetten beri hayalî ra
kamlar üzerinde durduğunu, işlerin aşağı - yukarı 
ipe un serer, şeklinde gününü giın etmekten iba
ret olduğunu ifade etmişlerdir. Ama görüyoram 
ki, sayın selefi evvelim bizimle beraber tarım büt
çesine ithal edilen terminoloji dâhil, hattâ iklbin 
yıllık projeksiyonda gösterdiğimiz temel hedef
ler dâhil olmak üzere meselâ bunlard'an makro 
hedef kelimesi bizimle beraber, projeksiyon keli
mesi bizimle beraber geldi eleği mi? Hattâ daha 
ilerisini söyliyeyim: Bütçe Karma Komisyonun
da bu ikibln yıllık uzun vadeli işler nelerden iba
rettir diye Başvekile sual tevcih edilmiştir. Şimdi 
görüyoruz ki, bu çalışmaların 'hakikaten faydalı 
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çalınmalar olduğunu ve bunlarsız kısa vadeli plân
lar da yapılmayacağını, bu kısa vadeli plânların 
da sonuç ve memleketin potansiyelini değerlendir
mede birçok sakıncalar çıkaracağını ana muhale
fet partisi de tesbit etmiş durumda. Hattâ o 
kadar ki, birazdan okuyacağım hayvancılık poli
tikasında olsun, mera ıslahı politikasında olsun 
ve taban fiyatlarının tesbiti politikasında olsun, 
mahsulü geliştirmek için imputların temini yö
nünden olsun aşağı - yukarı aynı paralelin içine 
girmişiz. Demek ki, Sayın C. II. P. Sözcüsü selefi 
ovcvlimin bu projeksiyon çalışmalarından geniş 
çapta istifade etmiştir, memnuniyetimi arz ede
rim. (Alkışlar). Çünkü daha evvelki bütçe ko
nuşmalarında bu tâbirler yoktur. Açın, tetk'k 
edin, bakın; projeksiyonlar, makro hedefler, şun
lar, bunlar hattâ dahası ileri sürüldü: Yüksek 
ziraat mühendisleri teknik kongresinde de makro 
dedeflere değllnilmlştir dendi. Yoktur öyle bir 
değinme, arkadaşlara sordum yok böyle bir 
şey dediler. Bu bizim, Adalet Partisinin tarım 
politikasının temel felsefesi ile Büyük Meclise 
sunduğumuz terminolojilerdir ve bunların çalış
malarını da huzurunuzda şükranla kaydetmek is
terim ki, Türk teknik potansiyeli, Türk teknik 
gücü buna geceli gündüzlü gayret sarf etmiş bu 
hedefleri tesbit etmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi geliyor soruyorlar bize, tenkid ettiler 
diyorlar, 6 bin traktörü az gördüler diyorlar. De
diler ki: «Daha fazla traktör gücüne kavuşaca
ğız ve ucuz vereceğiz, dediler. Bu konuda ne gi
bi çalışmalar yapmışlardır?» Bizim iktidara ge
lişimiz demin de arz ett'ğlm gibi 15 aylık bir 
müddettir. Seçim beyannamemizde, Hükümet 
programımızda anahatlariylc hedefler olarak be
lirttiğimiz yönde samimî olarak Türk Milletine 
verdiğimiz sözü tutmak kayıt ve şartı ile çalış-
malarımı.ja devam ediyoruz. Rutin işlerde sadece 
traktörden rakamlar vereyim: 1965 - 1966 döne
minde iktidarımız 21 bin traktör getirmiş, Türk 
çiftçisinin emrine amade kılmış ve hepsinin de 
satışını sağlamış, dış finansmanını, iş kredileri
ni sağlamış durumdadır. Yani 1947 - 1954 sene
sine kadar 54 000 traktör varken, bir senelik 
bir müddet içinde, a^ağı - yukarı 1,5 şenelJk bir 
müddet içinde 21 000 traktörü tedarik ettik ve 
Türk çiftçisinin emrine amade kıldık. (Alkışlar) 

Yine aynı şekilde arz edeceğim, müsaade et
sinler. Ben 1962 de gübre fabrikalarının toplan-
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ularına iştirak ettim. O zamanki görüş Azot Sa
nayiinin lüzumsuzluğundan bahsediliyordu. Ar
kadaşlarım şahittirler bilirler, ben hiçbir zaman 
bir esasa istinadetmedikçc, yani havada, fezadaki' 
bir şeyle iştigal etmem, matematiğe dayanırım, 
hakikate dayanırım, 1960 senesinde 60 bin ton, 
70 bin tonluk bir gübre sarfiyatı yerine bendesi 
silsile üzerinden 1 milyon 200 bin tona yükseldik. 
1967 de de bunu 1 milyon 700 bine çıkarıyoruz. 
Elbette ki, Cenabı Allah her iki 'güzelliği bir ara
da vermez. Türkiye Cumhuriyeti 1923 ten 1924 
ten bu yana bütün gücü ile 200 - 400 bin tonluk 
bir yerli kapasite meydana getirmiş, bunun he
men bir sene içinde 2 milyon 3 milyon ton yerli 
kapasiteye ulaştıracağımız iddia edilemez. Ama 
o çalışmaların da içindeyiz. Bunu söyliyeyim 
size. Nitekim sözcü arkadaşım belirtti. Bir 500 
bin tonluğunu İskenderun'da, bir 500 bin ton
luğunu da Karadeniz sahilinde, bir milyon, iki 
'büyük üniteli, Allah nasibederse önümüzdeki 
aylarda beraber gidip temelini de atacağız, o da 
var. (Alkışlar) Fakat bu devam ederken hiçbir 
zaman bu uzun vadeli çalışmaların verdiği 
cesarete dayanarak ihracımız, 1 200 000 ton
dan bahsettim, Türkiye'nin gübre ihtiyacı kur
tuldu, ortada herşey halledildi gibi bir şey iddia
sında değiliz. Türkiye 1970 lere kadar mecbur
dur asgari 4 milyon ton gübre kullanmaya. Aksi 
halde buğday ithal edeceğiz. Bunun tamamen 
esprisini ve tekniğini müdrik olarak çalışmaları
mıza bu yönden hız veriyoruz. Yoksa bize seç
menlerimiz rey versin, bakın biz size 1 milyon 
200 bin ton gübre getirdik, işte şu kadar kapasite
de şunu yaptık değil, memleketin gerçeklerine, 
hakiki değerine, potansiyeline önem verdiğimiz
den ileri geldi. Buna karşılık bize verilen cevap
lar da var, sorular da var: «Efendim, bugün 
bunlara ne lüzum var, gübre tekniği o zamanki 
espiriydi, ihtiyaçlar her gün geçtikçe değişi
yor...» Değişen ne imiş? Değişen amonyum sülfat 
yerine belki üre gelecektir, amonyum sülfat yeri
ne belki potasyum nitrat gelecektir, belki de şu 
gelecek bu gelecek. Mühim olan birim sahanın 
ihtiyacı olan azot cevheridir, mühim olan birim 
sahannı ihtiyacı olan fosfor cevheridir. Hangi şe
kilde teknik gelişirse, dünya bunu nasıl yapmış
sa, o tâbirlere nasıl girilmişse biz de onu taklbe-
deceğiz. Ama «Bunu bekliydim, ileride teknik 
gelişsin, bakalım en son nerede duruyor, ondan 
sonra yerli istihsale gideriz.» esprisine de karşı

yız tabiî. Diğer taraftan geliyoruz, bu istihsali 
artıracak faktörlerin başında ne var? Tohumluk 
üretimi. Tohumluk potansiyeli. Nedir tohum
luk? Yine iyi hatırlarım, tohumluk için müsaade 
edersiniz bu gübre konusunda iktidarımız zama
nında Krediler Nâzım Heyetinde tahsis edilen 
kredilerin miktarlarına da değinmek isterim. 

Meselâ, suni gübre için 1963 te 150 milyon li
ra, 1964 te 150 milyon lira, 1965 te 210 milyon 
lira, 1966 da 340 milyon lira, 1967 de 600 mil
yon liraya çıkardık. Bu arada yine sertifikalı 
tohumluğa geçmeden müsaade ederlerse miktar
larını arz edeyim. 1963 te (0) kuruş, 1964 te 20 
milyon lira, burada da iştirak etmiştim, arka
daşlarım şahittir. Bu 20 milyon liranın ihdası be
nim çalışmalarım gayreti neticesinde. Teknik 
kadro hurdadır, ifade ediyorum. Çünkü Sayın 
Bakanın Bakan olduğu zaman bendeniz de o top
lantılara iştirak ediyordum, tenkid için söylemi
yorum. Hazırlığın felsefesini anlatmak için 
arz ediyorum. 20 milyonu koyduk, 1965 te bu 20 
milyon devam etti. 1966 da 75 milyon ve 1967 
de de 240 milyon, 60 milyon da ayrıca tahsilat
tan ilâve edilecek, böylece 300 milyona çıkar
dık. 

Şimdi üretim ne idi? Bundan evvel D. Ü. Ç. 
ni, kuranları şükranla anarım, büyük hizmettir 
elbettöki her iyi şeyi kötülemek vatanperver
likle kaibilî telif değildir. Şuna da işaret etmek 
istiyorum ki, bu kurulan çiftlikler gayet hür 
rejimin tekevvün şartlarına uygun bir sistem 
içinde kurulmuştur. Evvelâ bu çiftlikler Ana
dolu'da değersiz toprakların değerlendirilmesi
ni halka göstermek ve inandırmak, yani «ba
karsan bağ olur, bakmazsan dağ olur» felsefe
sine dayanmıştır. Saniyen buradaki üretim hız
landıkça demek ki, burada buğday da bitiyor
muş, buğday da gelişiyormuş şeklinde tezahür 
etmiştir. En son çiftçinin yapamıyacağı ve il
min, tekniğin icabettirdiği sertifikalı, kontrol
lü tohum üretiminin bir nüvesi şeklini almıştır. 
Şimdi bizim devremizde diyoruz ki, bu devre
de sertifikallı ve kontrollü devreden bu çift
likler çıkmıştır. Bunlar doğrudan doğruya bi
rer araştırma merkezleri haline gelecek ve elit 
materyali üretimi ile iştigal edecektir. Kontrol
lü ve sertifikalı kademede ise özel sektör bu 
güce iştirak ettirilecektir. Projeksiyonumuzda 
da bunu tes'bit ettik. Nitekim 1966 programı-

— 239 — 



M. Meclisi B : 61 22 . 2 . 1967 O : 2 

mızda ve dağıtımdan sonra (hemen çiftçiye 
özel teşebbüs üretim çiftçi müessesesine gidildi. 
•60 bin hektar 600 bin dönüm civarında tama
men ziraat teşkilâtının ve Devlet Üretme Çift
liklerinin teknik kontrolü altında üretime baş
ladık. Bunun yanında maritim iklim kuşağının 
geçit bölgelerinin mahrum olduğu tohumluk 
problemleri üzerinde durduk. Bunlarda belli 
değildi. Elimizde montana, akova, karakılçık 
gibi çeşitleri olmasına rağmen, çok yetersiz, ih
tiyacın fevkalâde altında ve cevap vermiyecek 
durumdaydı. Elbetteki araştırmanın bir diğer 
şekli de dışta araştıranlardan da faydalanmak 
prensibine dayanılarak evvelâ 60 ton bu sene 
Adana'da (solore 64) müsaade ettik, çiftçi eliy
le geldi ve murakabe ve kontrolümüz altında 
üretime alındı, önümüzdeki sonlbaharda da as
gari 25 bin ton civarında, bunun 5 bin tonu 
elit materyal anaç veya orijinal kademesinde, 
gerisi komersiyal tohum evsafında bu geçit böl
gelerimiz ihtiyacı olan yani dünün orta Ana
dolu'sunda, Şarki Anadolu'sunda buğdayın kıt 
olduğu zaman açlıık harmanının giderilmesi için, 
hocam iyi hatırlar onu, Adana ve Ege'ye açlık 
harmanı erken olduğu için buğday getiren de
polarımızı yeniden hem münavebesine değerli 
ve birim sahadan âzami verimi sağlıyan bir to
hum çeşidini, ondan sonra da Orta Anadolu ve 
Şarki Anadolu'nun duçar olduğu hava şartla
rından dolayı şu veya bu faktörden dolayı du
çar olacağı kötü senelerde aşağı - yukarı mem
leketimizin maıhsul geliştirme yönünde signifi-
kant bölgeler olarak tanınan bu sahalara buğ
dayı emniyete alıp buğday istiklalimize kavuş
mak, kendi iç istihlâkimizi haddi asgaride kar
şılamak esprisi içinde 1967 yılında bunu da 
programlaştırmış durumdayız. Nasilbolursa bun
da da Türk teknik gücü bütün şüphelere, en
dişelere rağmen muvaffak olacaktır. Bu suret
le asgari dört milyon hektar civarında olan 
bu bölgelerimizde iyi evsaflı, tohuma ve dola-
yısiyle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu kesi
mindeki istikrarsız üretimi dengede tutup ve 
(halkın buğday ihtiyacını emniyet altına alma
ya 'çalışacağız., 

Yine sayın selefi evvelim dediler ki, kendi
lerinden çok memnunum, tenkidlerinden âzami 
istifade ettiğimi arz etmek isterim. Dediler ki; 
«Kredi yönünden ne gibi bir çaba içine girdi

ler?» Bunun da esprisini yine bu teknik kadro 
ve ilim heyetimiz teslbit etmiş, anaihatlarmı 
vazetmiştir. Okumuyorum, kıymetli vakitleri
nizi fuzulî işgal etmemek için anahatlarım arz 
etmek istiyorum, diyorum ki, bir kere kredi 
ne olursa olsun köyde müteselsil esas üzerin
den yürütülecektir. Diyeceksiniz ki vardı. Var
dı ama buğday, gübre teminat mektubu ile sa
tılıyordu, tohumluk bu teminat mektubuna da
yandırılıyordu. Yani 30 - 40 dönüm toprağı olan 
çiftçi gübre, buğday tohumu adamıyordu, biz 
bunu kaldırdık, müteselsil esas üzerinden yürü
tülecektir. Ve ilk tatbikatını da geçen sene yap
tık, neticesinden memnunuz. Ama bununla da 
yötiınrnjjyoruz diyoruz ki, ziirali krediyi öyle bir 
sistem içinde vaz'edeceğiz ki tıpkı Hükümet 
programında öngördüğümüz giibli isittihsal edenle 
istihsali değerlendiren müesseseleri karşı karşı
ya getireceğiz. 

Çiftçi teşkilâtlandırılmasından biraz sonra 
temas edeceğim, tarımdaki reform tasarımız 
içinde uydurma kooperatifçilere değil, hakika
ten dünyada netice almış, örnek müesseseler 
kurmuş kooperatifçilik esasına dayanarak bir 
nevi diyebiliriz ki, Baif Arzın ve onun kurdu
ğu çiftçi birlikleri ve bu birliklerin meydana 
getirdiği sınai tesislerle değerlendirilme mües
seseleri, bunu Devletin kredi gücü ile el ele, 
karma, ekonomi nizamı içinde geliştirilıneyi de 
anaihedef olarak uzun vadeli projeksiyonları
mızda öngördük. Bu çalışmalarımız da bitmiş
tir. Yakında bunların esaslarını ve icra plân
larını da 1967 de şümullü olmasa bile mutlak 
Tarım Bakanlığının teknik kontrolü altında 
yurt ölçüsünde tohumlukta, gübrede, fidanda, 
fidede yürüteceğiz. 

Hayvancılık politikamıza (gelince : Bunun 
da anaıhedeflerini çizdik ve tesbit ettik. Uzun 
vadeli projeksiyonlar, kısa vadeli plânların ve 
programların yapılmasında esastır. Çünkü kı
sa vadeli programlar ve plânlar yapıldığı za
man neye ulaşacağız, nereye gideceğiz, bunu! 
esas olarak alır ve o esas üzerinden plânı kısa-
vâdeli yapılırsa neticeye varılır. Yoksa gelişi
güzel şu mu olsun, bu mu olsun şeklinde de
ğil. Hayvancılıkta da böyle yaptık. Bir kere 
yurdumuzun tabiî şartlarına uymuş ve yur
dun çeşitli ekolojilerine yerleşmiş, Plevneden, 
Karasığırdan, Halep kırmızısından, Doğu kır-
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mızısına kadar olan sığır çeşitlerini kendi bün
yesi içinde rasyonel bir yemlemeye, rasyonel 
bir bakıma tabi tutulması şartiyle seleksiyon 
yoluyla ıslahına gitmeyi esas tutuyoruz. Bu
nun yanında, büyük şehirlerimizde süt ve et 
istihlâkini karşılamak için yüksek vasıflı ve 
özel sektöre dayanan tamamen Bakanlığın tek
nik kontrolü altında Pedigri'nin kitabına da
yanan bir yüksek vasıflı, kaliteli hayvancılık 
üretimini programlaıştırmış durumdayız. Bun
dan sonraki ithalâtımi'Z yine sayın selefi evve
limin zamanında tesbit edildiği gibi, çeşitli 
ekolojik bölgelerimize intibak edecek ırkların, 
meselâ Jersey projesinin Karadeniz'de olduğu 
gibi, Frlezen Aydın ve Ege havzasına yer
leşmesi, buna mukabil Braunvie veya benzeri 
ırkın Doğu - Anadolu bölgelerimizde, yerleş
tirme çabası içine gireceğiz. Bunun da sistem
lerini vaz'ettik. 

Diğer taraftan1 koyunculuğumuz ve tekstili
mizin ihtiyacı olan yapağı ihtiyacını da yine 
gelişigüzel açılardan değil Pedigri'ye dayanan 
ve damızlık koçların! artışı oranında melezi e-
me politikasını esas aldık. tcabettiği takdirde 
de çeşitli sürülerin, hesap işidir bunlar, tabiî 
yurda ithali şeklinde, bunları denizle mi her 
sene getirelim, yoksa muayyen bir sürü mü ge
tirelim? Onu mu üretime tutalım, yoksa mu
ayyen mihraklarda çeşitli endüstri meydana 
getirelim ve sun'î tohumlama programına ge
niş ölçüde yer mi verelim şeklindeki hesap iş
leri de bitti, katî şeklimi aldı. Olduğu gibi o 
icra plânını Bakanlığımız kısa vadeli plânla
rı içerisinde yürütmek kararının içindedir. 
Bir şeyi daha arz etmek isterim. Senatodaki 
konuşmamda muhterem basma da akseden bir 
konuya temas etmek isterim. Ben şikâyetçi de
ğilim, tekzip müessesesini sureti katiyede kul
lanmayı arzu etmem ve etmiyeceğim de. Şimdi
ye kadar özel olarak hiçbir gazeteciye beya
natta bulunmadım, yoktur. Konuşmam sadece 
Senatodaki konuşmadır. Orada şunu arz et
miştim : 

.Senatoda bana bir sual sorulmuş, denmişti 
ki; neden 6 bin traktör üzerinde duruyorsunuz ? 
6 bin traktörü azımsadınız. 15 bin, 100 bin, 
1 milyon, 2 milyon gibi hayalî şeyler üzerin
de duruyorsunuz, şeklinde bir intiba ile kürsü
ye çıktım. Dedim ki : Bunu hesabettik, dedik 

ki; traktör gücünü mü hâkim kılalım' yoksa 
hayvan çekim gücünü mü hâkim kılalım? Bun
lar hesap işidir. Ve yapılan hesaplar göster
miştir ki, aynen söylüyorum, hayvan gücün
den işletmelerde elde edilen mahsulün her sene 
% 35 - 40 ı onların yemine tahsis edilir. Bu
nu yemedikçe çekmesine imkân yoktur. Şimdi 
hesap işi. Bir taraftan toprak kıtlığından bah
sediyoruz, bir taraftan senede üç ay güc ka
tan bir şeyi uzun zaman, sekiz ay besliyoruz, 
yahut dokuz ay besliyoruz, üç ay istifade edi
yoruz, buna hasrediyoruz. Bu tezattır, bunu 
ortalan kaldıralım, dedik. Ne yapalım 'hesap 
işi, oturalım mı bu yüzde 35 - 50 istihsali kendi 
ağırlığına 50 misli et değeri katan tavuğa mı 
yedirelim, yine bu istihsali kendi ağırlığının 
30 misline yakın et değeri katan tavşana mı 
yedir elim, yoksa kendi ağırlığına üçte iki ora
nında et değeri katan koyuna mı yedirelim, 
yoksa bizim şartlarımız içinde kendi ağırlığı
na bir bolü dört oranında et katan sığıra mı ye
direlim? Bunlar hesap işidir, bütün bunları 
hesabettik, dedik ki; biz evvelâ ihraç getiren1 

hayvanlara yedireceğiz, bunların sütünden, etin
den, yününden istifade edeceğiz, hem traktör
lerimizin taksitini, hem de akar yakıtları kar
şılamış olacağız. Dolayısiyle halkın gıda üreti
mi içinde, yani protein ihtiyacını bu kanalla 
emniyet altına alacağız. Ve bunun içindir ki, 
Avrupa'da Birinci Cihan Harbinden sonra at 
ve öküz çeki gücüne nihayet vermek için bâzı 
yerlerde - ki inancım haricindedir bu, ben 
inanmadığım bir şeyi başkasına inandırma ça
basını göstermem ve ihtiyaç da duymam - Av
rupa'da atı azaltmak için çeşitli propaganda
lara da girişilmiştir, şeklinde ifade ettim. Ba
sında Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, ama ne
rede, ne şekilde, sebebi yok, membaı da yok, 
Türk halkını at eti ile, atla beslemek istiyor, 
dediler. İfadelerim aynen böyledir. Atı serve-
rim, hele sembol olarak daha da çok severim. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu kadar dokunulacak tabiî, müsaade ederse
niz* (Gülüşmeler) 

Şimdi yine sayın selefi evvelimin Şap Ens
titüsü ve süt sanayii konusunda gayet vatan
perverine hislerle sorular sordular, kendilerini 
tebşir ederim. Ayın yedisinde ümidediyorum ki, 
Veteriner Genel Müdürlüğü kendilerini şerei 
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misafiri olarak davet edecekler, Şap Enstitü
sünü açacağız. Daha evvel açacaktık, fakat 
misafirlerimizin burada bulunuşu, Reisicum
hur ve Başvekilin meşgul olması münasebetiyle 
tehir ettik, önümüzdeki ay, Martın 7 sinde 
açacağız. ı 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Ne za
man tesise başlanmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Onan, Sayın Bakan ko
nuşmasını bitirmedi, ne zaman Bakan sözünü 
bitirir o zaman sorunuzu sorarsınız. Buyurun 
Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Cevap vereceğim. 

Seyhan Barajının da projelerine 1936 da 
başlandı, Keban Barajının da etütlerine 1936 
da başlandı. Söyliyeyim mi daha? İstanbul'un 
imarı için 1936 da başlandı. Mühim olan bulup 
yapmaktır, bulduk ve yaptık. (A. P. sırala
rından alkışlar) Lütfen itmeyiniz, soruyorlar 
cevap veriyorum, vazifemdir. Beni kürsüden 
politikaya itmeyiniz, teknik Bakanım. 

Süt sanayii konusunda da arz etmek isterim 
ki, 1963 ten beri başlanmıştır, 1964 te biraz 
istimlâk işleriyle meşgul olunmuştur. 1965, 
1966 yıllarında 28 milyon liralık bir harcama 
yapılmıştır. 1967 senesinde 38 - 40 milyon lira 
civarında bir harcama yapılacak, kanaatime 
göre ya istanbul, Adana Temmuz ayında veya
hut istanbul, Adana 1967 nin Sonbaharında, 
Kars ile izmir'de Temmuz ayında veya Ağus
tos ayında işletmeye açılacak duruma gelece
ğini arz etmek isterim. 

Müsaade ederseniz teferruata geçmiyeceğim. 
Hazırladığım şeyi ayrıca bastıracağım, sayın 
Millet Meclisi üyelerine tevzi edeceğim. Fakat 
bu arada Hükümet olarak ormancılık görü
şümüzü arz etmek istiyorum. 

Biz bunu hukukî düzen içine sokacağız ve bu
nun mevzuatını tertibedeceğiz. 

Bir konuya daha işaret etmek isterim : Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu yürürlüktedir. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan biz müş
teki değiliz. Fakat asıl müşteki olanlar, bunun 
lüzumsuzluğuna kaani olanlar biz değiliz, söy-
liyenlerdir. Çünkü toprak reformunu istiyorlar. 
Biz diyoruz ki ; eğer çiftçiye toprak tevzii mak
sut ise yürürlükte kanun var, bulun verelim. 
Fakat buna rağmen madem diyorsunuz bütün 
teknik ve ekolojik özellikleri de içine alan, as
gari bir tabana dayanan, yani gelişen ekono
minin her türlü icaplarını yerine getirecek as
gari ünitelerdekini de nazara almak ve Anaya
sanın mülkiyetin özüne dokunulmıyacağı pren
sibine dayanan bir toprak rejimini düzenleme
yi de, tarımsal1 kalkınmayı tarım reformu tasa
rımızda öngördük, getireceğiz. 

Pazarlama konusunda bilmiyorum teferru
atlı izahat vermeye lüzum hissetmiyorum Ça
lışmalarımızı yakinen biliyorsunuz. Ayrıca, iler
deki gelişmeler hakkında da burada yazılı ola
rak hazırlamışımdır, esasları- tesıbit edilmiş du
rumdadır, 

Şimdi ormancılık görüşümüze geçiyorum. 
Adalet Partisi olarak ve onun Hükümeti ola
rak ormancılık: hakkındaki görüşlerimizi ana-
hatlariyle ve bu konudaki bir yıllık çalışmala
rımız hakkında ve önümüzdeki dönem içerisin
de getireceğimiz mevzuata dair bilgi arz etmek 
istiyorum Yüce Meclise. 

Saym Milletvekilleri; ormancılık politikamız 
ve hedeflerine gelince : 

Heyetimizce de malûm olduğu üzere orman
lar ülkelerin en önde gelen varlığı su rejiminin 
regülâtörü ve dolayısiylc zirai istihsalin en bü
yük katalizatörü, devamlılığı yönünden de gü
neşten sonra gelen en önemli enerji kaynakla
rından biridir. 

Bu enerji kaynağı hiçbir suretle azaltılmı-
yacak, bilâkis saha ve servet itibariyle çoğaltıl
masına çalışılacaktır. 

M'illet hayatında büyük önemi bulunan or
manların memleketimizdeki hali hazır durumuna 
eğildiğimiz zaman arz edeceğim şu hususlarla 
karşılaşmaktayız. 

Halen memleketimizde ormansızlaşmanın, sık 
sık vukubulan sel ve seplâplarla kendini gester-

Bir ara çayır, mer'adan da bahsetti selefi 
evvelim. Şunu arz edeyim : Bu konu elbette ki 
rasyonel esaslara bağlanacaktır. Getireceği
miz tarım reformu esasında su hakları, mer'a 
ıslah, yol hakları, orman içi ve orman dışı 
mer'alarm düzenlenmesi ve bunların hukukî 
esaslara bağlanması vardır. Malûmuâliniz, 
şimdi yürürlükteki mevzuatımızda bu konular
da ve bu konuda mevzuatımız, bir kanunu
muz yoktu. Medeni Kanun yalnız bunu yeni 
hir kanunla yürütülür şeklinde ifade etmişti. 
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mekte olduğu gibi Orman Mühendisliği Birinci 
Teknik Kongresinde Sayın Prof. Faik Tavşan-
oğlu'nun işaret ettiği üzere «Memleketimizde 
her yıl 1 milyar ton civarında toprak yerinden 
çözülerek aşağılara ve denizlere taşınmaktadır.» 
Ayrıca memba suları kurumakta, nehir deb'ile
ri düşmekte, netice itibariyle Orta - Anadolu 
ekim sahası ve geçit bölgelerinde vejetasyon 
müddetince nispi nemi menfî yönden fevkalade 
etkilemekte, dolayısiyle verimi düşürmekte ve 
esasen step karekterine girmiş olan yurdumuzu 
her geçen gün daha kötüye götürmektedir. 

Elde mevcut istatistiklere göre; 10,5 milyon 
hektar civarında bir orman sahasına sahiboldu-
ğumuz ve bunun memleket yüzölçüsüne nisbeti-
nin de % 13 olduğu ifade edilmektedir. Bu ra
kamlar, gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet ba
kımından ormanca fakir memleketler arasında 
bulunduğumuzu göstermektedir. Yurdumuzun 
ormanlık sahalarının yetersizliği bir tarafa or
manlarımızın verim gücünün de pek iyi bir 
durum arz etmediğini maalesef işaret etmek mec
buriyetindeyim. 

Nitekim bu husus Sayın Prof. Dr. Selâhattin 
İnaPın İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yı
lında tertiplediği şehircilik kongresinde beyan 
ettiği üzere; «3116 sayılı Orman Kanununun 
hazırlanmasında, İskân Kanununun meydana 
getirilmesinde olduğu gibi, tek yönlü bir düşün
ce ile hareket edilmiş ve hükümler sadece orma
nın korunması ve alanlarının çoğaltılması düşün
cesi üzerinde kurulmuştur.» 

Bu kanun 1956 yılında çıkartılan 6831 sayılı 
Orman Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yeni Orman Kanunu yerleşmeler ve orman mü
nasebeti bakımından üzerinde durulmaya değer 
bâzı önemli tedbirler getirmiştir. 

Bunlardan birisi, orman içinde veya kenarın
da olup da civardaki ormanlardan geçimlerinin 
sağlanmasına imkân olmıyan köylerin bir kısmı
nın yerinde kalkındırılması ve mümkün olmıyan-
larda daha müstahsil bir hale getirilmeleri ama
cı ile başka yerlere kaldırılması hakkındaki hü
kümdür. 

Önemli olan diğer bir hususta bahis konusu 
nakil işinin 3116 sayılı Orman Kanununun kabul 
ettiği gibi cebri değil köylülerin kendi istek ve 
muvafakatlerine bırakılmış olmasıdır. 

Aslında gerek kalkındırma ve gerekse nakil 
işi, daha sonra da açıklanacağı üzere bir toplum 
kalkınması ve iç iskân işi niteliğinde olup orman
cılık hizmetlerinin dışında kalır. Bununla be
raber o tarihlerde biraz sahipsiz bulunan bu ko
nu üzerinde durulmasını ve kanunun insan un
surunu göz önünde tutmasını, onun refah ve sa
adetini sağlayıcı tedbirleri düşünmüş ve almış 
olmasını getirdiği bir yenilik olarak kabul etmek 
lâzımdır. 

Ormanlar ve yerleşme münasebetlerinin in
celenmesi, hiç şüphesiz iki yönlü olması lâzımdır. 
Yani bir taraftan bir tabiat kaynağı ve millî ser
vet olan ormanın, diğer taraftan bundan türlü 
şekillerde fayda sağlıyan ve yerleşmenin sebebi 
ve sahibi olan insan faktörünün incelenmesi şek
linde olacaktır. Ve yine Türkiye ormanların-
daki ağaç serveti, korularda 662 milyon metre-
küb ve baltalıklarda 104 milyon metrekübolmak 
üzere 766 milyon metrekübtür. Buna göre bir 
hektara raslıyan ağaç serveti 72 metrekübolur 
ki, bu miktar normal bir ormandaki ağaç serve
tine kıyasla çok düşüktür ve birkaç misli olması 
gerekmektedir. 

Ormanlarımızın bugünkü verimi çok düşük
tür. Milletlerarası resmî istatistiklere göre or
manlarımızın yıllık bürüt artımı, yuvarlak he
sap 8 milyon metrekübtür. Beher hektara ras
lıyan miktar, 0,8 metrekübtür ki bu da normal 
ölçülere göre çok azdır. 

Yıllık bürüt artımından, yıllık verim veya eta 
olarak çıkarılması mümkün görülen miktar ise, 
aynı kaynaklara göre ancak 6 milyon metreküb
tür. 

Halbuki ormanlarımızdan her yıl elde edi
len orman ürünü tutarı bunun çok üstündedir. 
Nitekim Orman Genel Müdürlüğünün yıllık is
tatistiklerine göre bu miktar 1963 yılı için 8 mil
yon metrekübü yakacak ve 2,5 milyon metre-
kübü kullanılacak odun olmak üzere 10,5 milyon 
metrekübtür. Aslında üretim miktarının, verim 
miktarını yani etayı aşmaması lâzımdır. Hal
buki fazlalık % 175 e ulaşmaktadır. 

Orman Genel Müdrülüğünün verdiği bilgiye 
göre yıllık izinli ve izinsiz faydalanmanın tutarı 
adam başına yapacak ve yakacak odun olarak 
0,730 mekrekübtür. 

Dünyadaki adam başına düşen odun tüketi
mi ise, 0,775 mekrekübtür. Buna göre Türkiye 
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için verilen miktar, gerçek miktardan pekte uzak 
olmaması gerekir. Memleketimizin bugünkü nü
fusu 30 milyon kabul edilirse, yıllık gerçek odun 
tüketimi 21,9 milyon metrekübolur. 

Görülüyor ki memleketimizde orman veri
mine karşılık tüketim % 300 ün üstüne çıkmak
tadır. Bunun % 100 ü resmî yollarla, sağlan
makta geriye kalan miktar ise kanunsuz yollar
dan elde edilmektedir. 

Bu aşırı tüketimin mânası Türkiye orman-
larmdaki ağaç serveti sermayenin süratle azal
ması, bir başka deyimle Türkiye ormanlarının 
bitirilmesi yani tahribedilmesidir. 

Sadece ormancılık alanında olsa, ormanların 
ve yerleşmeler arasındaki münasebetlerini dü
zenlemek için çeşitli çarelere başvurulmuştur. 
Fakat bütün bu gayretlere rağmen durumu ıslah 
etmek ve kötüye yöneltilen bu gidişi durdurmak 
mümkün olamamıştır. Acaba bunda âmir olan 
sebep nedir, sevgili arkadaşlarım? 

Hiç şüphesiz bu nedeni türlü şekillerde yo
rumlamak mümkündür. Fakat kanaatimizce se
bep tektir, o da alman tedbirlerin durumu do
ğuran sebeplere değil, ortaya çıkmış bulunan 
sonuçlara yöneltilmiş olması ve bir de palyatif 
olmaktan ileri gidememesidir. O halde alınacak 
tedbirlerin sonuçlara değil, sebeplere yöneltmek 
geçici değil, köklü olmasını sağlamak nasıl müm
kün olacaktır? 

Yukardan beri yapılagelen açıklamalar gös
termektedir ki, ormanlar ve yerleşmeler arasın
daki münasebetlerin en bozuk olduğu yer, or
man içi orman kenarı köyleridir. Bu düzensiz
liği doğuran en büyük sebep de, bu köylerde 
yaşıyan insanların içinde bulundukları geçim 
darlığı, yani fakirlik ve ihtiyaçtır. O halde Tür
kiye'de ormanlar ve yerleşmeler arasındaki mü
nasebeti düzenlemek için yapılacak çalışmala
rın, en çok orman içi ve kenarı köylerde toplan
ması ve köy halkının geçim darlığını giderici ni
telikte olması gerekmektedir. 

Orman içi ve kenar köylerde geçim darlığını 
gidermek: ve dolayisiyle ormanlar ve yerleşme
ler arasındaki düzeni optimal hale getirmek, 
ancak iki yönlü bir çalışma ile mümkün olur. 
Zira bu çalışma ile bir taraftan tabiat kaynak
larının koruyucu bir sistem içinde, en prodüktiv 
şekilde kullanmanın yollarını aramak, böylece 
üretimi çoğaltmak, diğer taraftan bu çevrede ya

şıyan insan gücünün en isabetli bir yerleştir
me kullanma ile değerlendirmek ve dolayisiyle 
kalkındırmak zorunluğu vardır. Buna göre işin 
birinci safhası araziden faydalanmanın düzen
lenmesi, ikinci safhası da bir iskân ve toplum 
kalkınması işi olmaktadır» diye devam ediyor 
profesör ve böylece memleket gerçeklerine değin
miş bulunmaktadır. 

Sayın profesörün belirttiği gibi, memleketi
mizde orman içi ve ormanla ilişkin meseleler halli 
müşkül dertlerin başında gelmekte, gün geçtik
çe önemi artan bir vakıa halini almaktadır. Bu 
dert ve dâvalar üzerinde uzun uzun durup 
düşünmemizin lüzumuna Tarım Bakanlığı ve 
millet olarak inanmaktayız. Bugün bütün ay
dınların memleketin orman problemleri üzerine 
eğilmelerini, bunları enine boyuna düşünmele
rini, ilmin ve tekniğin ışığı altında ve her türlü 
politik görüşün dışında memleket yararına en 
uygun çözüm şeklinde birleşmelerini zaruri 
görmekteyim. Yine bu cümleden olarak, millî 
dayanışmayı, adaleti, ferd ve cemiyetin huzur 
ve refahının gerçekleştirilmesi ve teminat altına 
alınması, demokratik düzenimizin bir gereği ol
duğu kadar, Anayasamız ekonomik ve sosyal 
hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine ve yaşayış seviyesi
nin amacına göre düzenlenmesini emretmekte
dir. 

Anayasanın bu âmir hükmünün yerine geti
rilmesinde bir çözüm yolu aramak amaciyle 
yurdumuz şartlarına benzerlik gösteren memle
ketlerde; başta halk - orman münasebetlerinin 
tanzimi, dağ ekonomisi, hayvancılık, çayır ve 
mera konuları ile ormancılıkta arazi kullanma 
esasları üzerinde etütlerde bulunmak vazife
siyle Avrupa'ya gönderilen heyetin verdiği rapor
da belirtildiği üzere; 

Bilhassa İtalya ve İspanya'da asrın başına 
kadar devam eden düzensiz toprak işletmeciliği, 
usulsüz kesim, tarla açma yüzünden orman ve 
meraların büyük bir kısmının tahribedilmiş ol
duğu, dolayisiyle bu iki memlekette hidrolojik 
muvazenenin bozulduğu, verimli toprakların-ta
şınmış, meraların, ormanların ve tarım arazi
lerinin verim güderini kaybetmiş bulunduğu, 
bunun neticesinde yukarı havzada tarımla 
meşgul olan halkın fakir düştüğü görülmüş
tür. Dağlık bölgelerde bozulmuş olan ekono-
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mîk düzen hidrolojik muvazenenin daha bo
zulmasına sebebolmuş, bunun neticesi de geçimi 
darlaşan halk hicrete başlamıştır. Bozulan 
ekolojik düzenin yeniden tanzimi ve dağlık böl
gelerde yaşıyan halkın normal geçim imkâ
nına kavuşması için bu her iki memlekette şü
mullü çalışmalar yapılmaktadır. 

İtalya'da 1952 yılında çıkarılmış olan bir ka
nunla; orman teşkilâtına dağlık bölgelerdeki 
fizikî muvazenenin sağlanması, yani mera ıslahı, 
ağaçlandırma ve erozyonu önleme çalışmaları ya
nında sosyal ve ekonomik problemlerin halli 
görevi de verilmiştir. Ormanların korunması ye
ni ormanların tesisi, bölgenin ekonomik prob
lemi ile müştereken ele alınmıştır. 

Yeni kurulan bu teşkilât sayesinde dağlık 
bölgelerdeki çalışmalarda dublikasyonlar ön
lenmiş ve teknik işbirliği en iyi derecede ger
çekleştirilmiştir. Vaktinde alman hukukî ve sağ
lanan malî imkânlarla bölge dâhilinde yapılan 
ağaçlandırma çalışmaları" sulama tesisleri, mey-
va bahçeleri tesisi, mera ıslahı, arazilerin tes
viye edilmesi gibi hizmetler için lüzumlu kre-

. diler sağlanmıştır. 

İspanya'da ormanların aşırı derecede tahribe-
dilmiş olması bu memleketin büyük bir kısmı
nın âdeta çöl haline gelmesine sebebolmuştur. 
Ağaçlandırma ve toprak muhafaza konusunda 
1941 yılma kadar alman tedbirler palyatif ol
duğu için bir netice alınamamıştır. Bu tarihte 
yeni bir teşkilât kurulmuş ve bu teşkilâta ağaç
landırma ve toprak muhafaza çalışmaları ya
nında dağlık bölgelerin sosyal ve ekonomik prob
lemleri ile meş<?ul olmak yetki ve imkânı sağ-
îfarcırmrçtır. BrlSihara 1962 yılımda ®u toplama 
havzalarının ağaçlandırılmasını' sağlıyan kanun 
ve halkla Devletin müşterek ağaçlandırma yap
masını mümkün kılan ve kredi sağlıyan kanun
lar savesmde yıllık ağaçlandırma çalışmala
rının 100 bin hektarın üzerine çıkarılması müm
kün olmuştur. 

Bu her iki memlekette de elde edilen müspet 
neticelerle ekolojik muvazene ve iskân durumu 
sağlanmış, arazi kullanılması bir düzene bağ
lanmış ve arazilerin verim gücü artırılarak 
hicret ileri derecede önlenebümiş olduğu be
lirtilmektedir. 

Arazi değerlendirmesini en rasyonel bir şe
kilde başarmış olan İsviçre ve Almanya 'dakı du

rum : Burada biraz durmak isterim. Heyetimiz 
kaıstımahsusta İtalya ile İspanya'yı bir almış, 
Almanya ile İsviçre'yi ayrı ele almış. Bunun dışın
da ormancılık yönünde bir taraftan tahrip, tah
ripten sonra bize çok benziyor, yeni düzenleme 
için ele alınması icalbeden çareleri müşahade edip 
ve tesbit etmek, ölbür taraftan yukarı havzanın 
hidrolojik gelişmesini öngören tamamen teknik ve 
ilmî ekonomiye dayanan polisi tedbirlerle, ama 
yalnız polisî tedbirler değil, ilme, tekniğe, ekono
miye dayanan polisî "tedbirlerle, yukarı havzada 
devamlılığı sağlıyan İsviçre ve Almanya gibi iki 
tane rasyonel ormancılığı yürüten memleketi bir
birine kıyaslamak lâzımdır. Önümüzdeki yaz ay
larında bir heyeti Finlandiya ve Isreç'e gönde
receğiz. Buralar aşağı - yukarı vejetasyon bölge
sinin en sonudur. Ondan sonra buzlar başlıyor. 
Oradaki verimliliğin hangi esasa göre sağlandığı
nı da ayrıca tesbit ettireceğim. Konuşmamın ba
şında belirttiğim giibi, burada Türk halkının et, 
süt, buğday, pamuk, elektrik ihtiyacı, tekstil sa
nayiinin, her şeyinin varlığı orman denilen ayna
dadır. Aynada görülüyor. O bakımdan orman an
layışımız budur. Arz edeceğim, halk - orman mü
nasebetlerinde alacağımız tedbirleri A. P. olarak 
ormancılık konusunda da orman anlayışımızı be
lirtmek için bu şekilde bir ara verdim. 

Talbiî kaynakları en rasyonel şekilde işletmek 
ve bu kaynaklar ile arasındaki entegre düzeni 
muhafaza etmek İsviçre ve Almanya'da konunun 
önemi ile paralel olarak ele alınmış ve problem
lerin büyük bir kısmı halledilmiştir. 

Bu her iki ülkede de yalbancı memleketlerden 
gelen milyonlarca işçiye iş verilirken yukarı böl
gelerdeki tabiî kaynakların rasyonel bir şekilde 
işletecek lüzumlu nüfusu bölge dâhilinde tutabil
mek için milyarlarca lira değerinde yatırım ya
pılmakta, halika sübvansiyon veya çok düşük fa
izli krediler şeklinde yardımlar yapılmaktadır. 

Meselâ İsviçre'de yukarı havzalardaki arazi
lerin kullanılması, memleketin morfolojik yapısı, 
hidrolojik muvazenesi ve işgücü durumu göz 
önünde tutularak plânlaştırıimıştır. Bu havzalar 
yetişme muhiti şartları da nazarı itibara alına
rak hayvancılık ve ormancılık esasına göre ema-
neje edilmiştir. 

Yukarı bölgelerde halkı tutabilmek için araş
tırmalar neticesinde tesbit edilen esaslara göre 
bu bölge halkının ova köylerine nazaran tarım 
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kazanç farkları ve mahsulü pazarlara kadar ta
şıması için lüzumlu taşıma ücreti farkı Devlet 
tarafından karşılanmakta ve dağlık bölgelerin 
ekonomik ve sosyal gelişmesi için lüzumlu yol, 
su, elektrik, okul, telefon gibi anahizmetler Dev
let tarafından yapılmaktadır. 

Ağaçlandırma çalışmaları kredi ve sübvansi
yon şeklinde teşvik ve yardım görmektedir. 

Almanya'da da yukarı bölgedeki yardım bu 
bölgelerdeki tabiî kaynakların en rasyonel şekil
de işletmek ve memleketin hidrolojik muvazene
sini sağlamak esasına istinadetmektedir. Yukarı 
havradaki kaynakları işletmek için lüzumlu as
gari bir nüfus kesafetini tutabilmek için halka 
sübvansiyon ve kredi şeklinde geniş yardımlar ya
pılmakta ve aynı şekilde ağaçlandırma faaliyetle
ri teşvik ve himaye görmektedir. 

Görülüyor ki, yıllarca evvel bir dar boğazları 
geçmiş bulunan memleketler birtakım araştırma
lara bağlı, etütlere dayanan plânları tatbike ko
yarak kendilerine geçit yolu bulmuş ve muvaffak 
olmuş durumdadırlar. 

Yurdumuzda tatbik edilecek ormancılık tekni
ğinde de; mahallî şartlar altında yapılmış araş
tırmaların neticelerine istinadettirmek mutlak 
bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. İleri ülke
lerde ormancılık tekniğinde kaydolunan ilerleme
lerin ve bunların yeni metotlarının bir defa da 
memleketimiz şartları muvacehesinde denemeye 
tabi tutulmadan, geniş sahalar üzerinde aynen 
tatbikata geçilmesi halinde ileride kaçınılması 
imkânsız hatalara düşülmesi daima melhuzdur. 
Ormancılığın diğer bir hususiyeti mahsulünün 
uzun bir süre sonra hasat edilmesi ve bu gibi ih
tiyatsız hareketler sonunda doğması muhtemel 
elîm neticeler; mahsul olgunlaşıncaya kadar, bâ
zı hallerde 100 - 150 seneye kadar belli olmıyaca-
ğınıa göre, ormancılığın bütün bu hususu da göz 
önüne alınarak araştırmanın ormancılıktaki lü
zum ve ehemmiyeti diğer bilim kollarındakine 
nazaran daha da artmakta, bilhassa araştırmala
rın çok taraflı mahallî şartlar altında yürütülme
si bir mecburiyet olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu temel görüşten hareket ederek; Türkiye 
ormancılığını geliştirmek, ormanlık bölgelerdeki 
sosyal, ekonomik ve te'knik problemleri memleket 
gerçeklerine göre halletmek için araştırma ve 
meslek içi eğitim üzerinde hassasiyetle durmak
tayız. Bu maksatla bir taraftan üim müessesele-
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riyle daha sıkı bir işbirliği kurarak araştırma ça
lışmaları ve meslek içi eğitim faaliyetleri artırı
lırken, diğer taraftan araştırma enstitüleri ve is
tasyonlarının adedini artırarak faaliyetlerinin 
bütün Türkiye sathını kaphyacak bir vüsate ka
vuşturmak mecburiyetindeyiz. 

Strüktürü bakımından fevkalâde tahribedil-
miş bir karakter arz eden orman varlığımızın ar-
tırılmasiyle, bir taraftan hammadde ve döviz 
ihtiyacının teminine gidilirken, diğer taraftan da 
bozulan nispî nem vesurejimi düzenlenmiş ola
cak bu suretle; memleket tarımındaki hedefimiz 
bulunan yurt topraklarından birim sahadan âza
mi verime dayanan ve ilhamını iklim, teknik ve 
ekonomiden alan prensiplere paralel mevzuata 
ihtiyaç duyulduğuna, polisiye tedbirlerin tek ba
şına ormanı ve istihsali koruyup geliştireceğine 
inanmıyoruz. İşte bu sebeple; araştırma sonuç
larına dayanılarak ilmî ve teknik icaplara göre 
rasyonel bir organizasyona gidilmesini, halk - or
man münasebetlerini de telif ederek ona göre 
uygulamaya geçilmesini zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; orman mevzuatı 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlikte 
değildir. 

Orman içinde ve kenarında bulunan hal
kımızın diğer tarım sahalarında bulunanlara 
nazaran çok daha güç şartlar içinde olduğu 
oümlemizıce malûmdur. Bu köyler halkını 
daha müstahsil hale getirmek, gelir vasatisini 
tarım sahasındaki halkın gelir seviyesine yük
seltmek, bu suretle ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larını tanzim etmek, ormanların muhafazası 
ve devamlılığını temin bakımından olduğu ka
dar orman saha ve servetinin artırılmasını sağ
lamak için de mevcut kanunlarda tadil ve ilâve
ler yapmak zarureti vardır. 

Huzurunuza getireceğimiz bu tasarılar Yü
ce Meclisin tasvibini alarak kamıniyet ikti-
sabettiği takdirde birçok ihtilaf mevzuu or
tadan kaldırılmış, yüzbinlerce dâva normal 
bir seviyeye indirilmiş bulunacak, halkın bey
hude yere mahkemelerde zamanını israf etmesi 
önlenecek 1937 den bu yana çıkan muhtelif or
man kanunlarındaki değişik tarif ve hükümler 
sebebiyle yapılmış bulunan tatbikat neticesin
de; ilim ve tekniğin icapları karşısında orman 
sayılmıyan yerlerde bulunan zeytinlikler ile 
narenciye ve fındık bahçeleri, çaylık v.s. zi-



M. Meclisi B : 61 22 . 2 . 1967 O : 2 

raat arazisi hukukan orman görülmekte oldu
ğundan arazi kullanma kabiliyeti bakımından 
da daha verimli kültür sahası dâhilinde bulu
nan bu gibi yerlerin hukukî durumlarını halle
decek mevzuat hazırlanmakta olup yakında 
Yüce Meclise sevk olunacak, bu suretle üzün
tü konusu hâdiseler tasviye edilmiş bulunacak, 
orman teşkilâtı da dâva konuları ile vakit ge
çirme yerine teknik alanda daha fazla ça
lışma imkânına sahibolacaktır. 

Ekolojik şartların idamesinde, en büyük 
rolü bulunan orman varlığımızı çoğaltırken, or
man konusu ile ilgili çalışmalarımız arasında 
mevcut ormanların tarım, hayvancılık ve su re
jimi gibi açık saha işletmeleriyle olan münase
betlerini daıha teknik ve ekonomik icaplara gö
re oturtmayı; yangın, haşare ve mantar hasta
lıkları ile mücadelede alman müspet neticeleri 
ileri götürmeyi, artan nüfusa paralel olarak ge
lişen endüstriye lüzumlu odun ham maddesini 
müstakar ve yeterli bir şekilde karşılamak, 
halk - orman münasebetlerini zamanımızın şart
larına uygun olarak düzenlemek için birim sa
hadan âzami verimi temin etmek suretiyle 
ormanlarımızı verimli ve devamlı kılmayı hedef 
edinmekteyiz. 

Amenajman çalışmaları; üzerinde önemle 
durduğumuz konulardan biridir. 

Orman varlığının gerçek şartlar muvace
hesinde süratle ve sıhhatli olarak hudutlarını 
tâyin etmek ve plânlamak gerekmektedir. An
cak odun hasılatını tâyin ve tanzim edici tek 
yönlü yapılmakta olan amenajman plânları 
yerine, yukarı havzalardaki tabiî kaynakların 
tümüne şâmil geniş bir havza amenajmanı dü
zenlenmesini uygun bulmaktayız. Bu suretle 
bu kaynakların bölge dâhilinde besliydbileceği 
âzami nüfus miktarı, diğer bir değimle tabiî 
kaynakları rasyonel bir şekilde işletecek insan 
gücü tespit edilecek bu kütlenin biran evvel 
müstahsil hale gelmesi için gerekli tedbirler 
alınacak kredi ve teknik yardımları mümkün 
kılacak mevzuat huzurunuza getireceğimiz ta
sarılarda yer alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün bu bahis 
buyurduğunuz noktalar ilerde Yüce Meclisin 
üyelerine dağıtılacak değil mi efendim 1 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Evet efendim. Fakat bu konuşmamı 

tescil etmemde fayda mülâhaza ediyorum. 
Onun için okumaya devam edeceğim. 

Ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışma
ları yurdumuzun aktüel konularından birini 
teşkil etmektedir. 

Memleketimiz sathı etüdedildiğinde; arazi 
kullanma kabiliyeti bakımında» mutlak orman 
toprağı vasfında 20 milyon hektar civarında 
bir sahanın mevcudolduğu tahmin edilmekte
dir. Bu saha ile 10,5 milyon hektar ormanlık 
saha arasındaki 9,5 hektarlık sahanın en kısa 
zamanda ağaçlandırılması zarureti ortaya çık
maktadır. 

Her yıl meydana gelen taşkınlar ve bunların 
sebebolduğu sel ve .sediment teşekkülü yalnız 
ekonomimizi değil millî varlığımızı da tehdit 
etmekte, bir tarım ve iskân emniyetinin sağ
lanması, diğer taraftan günden güne artan 
endüstri odununun temini, su rejiminin tanzimi 
ve bozulmuş olan tabiî düzenin biran evvel 
iadesi için ağaçlandırma ve toprak muhafaza 
çalışmalarına gelecek yıllarda yurt ihtiyaç
larını karşılıyacak seviyeye ulaştırmak zo
runluluğu muvacehesinde gerekli çalışmalara 
başlamış bulunmaktayız. 

Bu maksatla bir taraftan ağaçlandırma ça
lışmalarını bütün yurt sathına yaymak diğer 
taraftan halkın bu çalışmalara iştirakini en ge
niş bir şekilde sağlamak için özel sektör kredi 
yolu ile teşvik edilecek ve bir taraftan tabiî 
tensilin geciktiği sahaların ağaçlandırılması, 
diğer taraftan orman sahasının genişletilmesi 
halkın yapacağı ağaçlandırmalara lüzumlu fi
dan ihtiyaçlarının karşılanması için bugün 
mevcut fidanlık sahasını 1967 yılında 3 000 
hektara ve 1968 yılında ise 4 000 hektara çı
kartmak kararındayız. 

Yine birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi 
yurdumuzda da odun endüstrisi kollarının 
ağaçlandırma çalışmaları ile yardım ve iştirak 
imkânı etüdedilecektir. 

Ayrıca hızla gelişme istidadında olan ve se
lüloz endüstrisinde kullanılan ağaç türlerinden 
geniş ağaçlandırmalar yapılacaktır. 

Bugünkü haliyle otlatma; ağaçlandırma ve 
toprak muhafazası çalışmalarını menfî yönde 
etkiliyen en mühim unsurdur. Otlatmanın bir 
düzene bağlanması ve rasyonel hayvancılığın 
temini maksadiyle orman içi meraların ıslahı ve 
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orman içi otlatmanın düzenlenmesi sağlanacak
tır. 

Ormanlarımızda bulunan yaşlı .ağaç serveti 
ve orman endüstrisine gelince: 

Yurt ormanlarının büyük bir kısmı zamanla 
ve çeşitli faktörlerin etkisiyle menfi seleksiyo-
na mâruz kalmış tabiî ve normal kuruluştan 
uzaklaşmış kapalılığını kaybetmiş yaşlı veya kıy
met kaybına uğramış düşük vasıflı ağaçların ek
seriyet teşkil ettiği mesçerelerden ibarettir Bu 
kaJbîl ormanlardaki orman içi tahribat nisbe'ti 
Saym Prof. Dr. Fa'ik Tavşanoğlu'nun orman 
mühendisliği birinci te'kni'k kongresinde belirt
tiğine göre % 70 civarında/dır. 

Bahis konusu ormanların işletmelerini te
min için yol, haberleşme tesisleri, lüzumlu ma-
kina ve malzeme ile teçhizleri gibi alt yapıla
rın biran önce tamamlanması gerekmektedir. 
Bu yoldaki çalışmalara artan bir hızla ve yeni 
imkânlar teminine çalışılarak devam etmekte
yiz. 

Bozuk vasıflı olan orman varlığımızın kıy
metlendirilmesi bıçkı samayiinden ziyade lif ve 
yonga levhaları kâğıt ve sellüloz gibi odun va
sıflarını değiştiren sa/nayi'in biran evvel kurul
masını zrounlu kılmaktır. 

Bu bakımdan özel sektörün yapmak isteme
diği veya gücünün yetmediği seviyedeki sanayii 
kurma yoluna girmiş bulunmaktayız. 

Mevcut mevzuatta prensip itibariyle orman 
sanayii özel sektöre bırakılmıştır. Ancak, bu sa
nayi hammadde garantisi tanımamış olduğun
dan sermayedarlar pek haklı olarak büyük ya
tırımlara girmemektedir. Netice olarak primitif 
tesisler gelişi güzel çoğalmakta zayiatla ve ipti
dai bir tarzla faaliyet göstermektedir. Bu sebep
le; özel sektöre numune olmak ve kıymetlendir
me güçlüğü arz eden emvali işlemek üzere sınırlı 
bir sanayi faaliyetine kamu sektörü olarak katıl
mak esas olarak özel sektörü destekleyici ve teş
vik edici tedbirleri almak onlara kuracakları te
sisler için hammadde garantisi sağlıyacak şekil
de mevzuatta değişiklik yapmak gayesiyle çalış
malara girmiş bulunmaktayız. 

Ana'hatları itibariyle ormancılık politikamızı 
huzurunuzda arz etmiş bulunuyorum. Bu suretle 
benden evvel konuşan hatip arkadaşlarımın ana-
hatları ile sordukları sualleri cevaplandırmış 
durumdayım. 
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Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Birçok arkadaşlarımız bu vesile ile 
soru sormak isterler. Müsaade buyurursanız mu
ayyen bir sıra dâhilinde bu soruları sorsunlar. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun ? Yok. 

Saym Süleyman Onan. Yalnız somlar sorul
madan evvel tekrar bütün üyelerden rica ede
yim, soru çok kısa, anlaşılabilir mahiyette ve 
bir şeyi ifade eder, izah eder şekilden dışarda bir 
mahiyet arz edecek, izahat yok. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Saym Ta

rım Bakanından vâki suallerim : 
1. Zirai eğitim politikası yine Tarım Ba

kanlığı tarafından mı yürütülecek, yoksa bölge 
tarım liseleri Millî Eğitim Bakanlığına devredi
lecek midir? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Soru bir ilim heyetine etüdettirildi, 
çiftçi eğitimi konusunda uzun vadeli projeksi
yon çalışmaları neticesinde kararlar vaz'edilmiş-
tir. Yüksek Plânlama Kurulunda hiçbir bakan
lık kendi ihtiyacı, memur ihtiyacı için mektep 
açamıyacaktır. Ancak ekonomi için eleman ye
tiştireceği prensibine dayanmaktadır. Arzı ce-
vabederim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Onan, ikinci so
runuzu. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başbakan Demirel'in lüzum görerek emir verdiği 
yirmi aded tarım lisesi neden bugüne kadar açıl
mamıştır? Kırşehir'de bulunan Malya ve Çiçek
dağı Devlet Üretme çiftliklerinde birer tarım li
sesi açılacağı geçen sene vait buyurulmuş idi. Bu 
kararınızda duruyor musunuz, yoksa değiştirdi
niz mi? Şayet değiştirdi iseniz, mucip sebepleri 
nelerdir? 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu sual değil, âdeta beni sorguya çek
mektir, ama arzı cevab edeceğim, müsaade
nizle. 

Saym Başbakanın Türk çiftçisinin ve Türk 
çiftçi çocuklarının eğitimi konusunda 12 ilâ 18 
yaş arasında bilgisiz bir kütlenin muattal du
rumda olduğunu, bunun için Tarım Bakanlığı 
bünyesinde eğitim müesseselerini çoğaltarak 
bunları anprodüktiv halden çıkarıp prodüktiv 
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bir veçhe vermenin zaruretine işaret buyurmuş
lardır. Aynı paralel içinde Bakanlığımız ça
lışmalarınla devam ediyor, arzı cevap ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Onan, kaç soru soracak
sınız onu da öğrenmek isterim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Mahdut 
efendim. 

BAŞKAN — Kaç tane efendim, mahdut, 
bir rakamla hudutlandırılmış demektir. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — 10 soru. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, İç

tüzükte bu hususta katî bir hüküm yok. Yal
nız.. (A. P. sıralarından «hakkm suiistimali», 
sesleri) müsaade buyurun da onu biız takdir 
edelim. 

Yalnız bu hususta eğer arkadaşlarımızı ken
di haline bırakırsak o zaman sabaha kadar da 
bu soruların sorulmasına cevaz vermiş ola
cağız. O bakımdan müsaade buyurunuz bu so
ruların bâzılarını yalnızca kaydettiriniz, onu 
takiben cevaplarını olsun daha sonra yazılı 
olarak alınız. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Zapta in
tikal ediyor efendim. 

BAŞKAN — Etsin efendim. 
Sayın Bakan siızden ricam, her soruya mut

laka cevap verecek bir durum içinde kendinizi 
farz etmeyiniz, çünkü o zaman bu Meclisi yü
rütmek mümkün olmaz. Usul bakımından siz
de bize yardımcı olunuz. 

Buyurun Sayın Onan okuyunuz efendim, 
zapta geçisin. 

SÜLEYMAN' ONAN (Kırşehir) — Devlet 
Üretme Çiftliklerinin, İktisadi Devlet; Teşekkü
lü şeklimde olmasını düşünyor musunuz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Cevabını arz ettim, dedim ki, Dev
let Üretme Çiftlikleri şimdiki fonksiyonu iti
bariyle büyük çapta araştırma müesseseleri ve 
»tohumluk endüstrisi şekline gelecektir, dedim. 
Buna ilâve edecek bir şeyim yoktur. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — 4. — Bir 
odacı maaşına çalışmakta olan taram teknisyen
lerinin tanım tekniğini müstahsil çiftçıilernımi-
zlin ve köylümüzün ayağına kadar ibizzat gö
türen tarım teknisyenlerinin, meslekldaşlanmı-
zın tatmin edilmeleri için ne düşümüyıorsun'uz ? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bakanlık olarak tesbit ettiğimiz 
«ğıtim. politika içerisinde biz müktesep hakla
ra âzami gayret göstermek suretiyle tarım 
ıteknisyenlerini maddi oihetteoı ve her yönden 
ıdestekliyecek ve tatmin edeceğiz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — 5 nci 
doruım : Halen Tarım Bakanlığı ve Tarım Ba
kanlığına bağlı teşeklıülerde kaç aded müşa
vir varıdır? Her birisi ziraat ilminde birer oto
rite olan bu müşavirlerden ne gibi teknik ve 
aktif hizımetler üzerinde faydalanıyorsunuz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bunların adedlerini bilımiyorum. 
Benim zamanımda iki tanedir, geri kalan bü
tün müşavirlerin hepsi uzun vadeli bu projek
siyonlarda çalıştırılmışlardır. Ve zaman za
man saha etütlerine ekliyorlar, önümüzdeki 
dönemde bu projeksiyonların ışığı altında 
Bakanlıkta yapacağım reorganıizasyonda bu 
görüşler nazarı itibara alınacaktır. Biz de sa
yın sözcünün, suali tevcih edenin fikrine uya
rak Türk teknik gücünün yerden bitmediği
ne inanıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Onan, bir dakika, her 
arkadaşa bu şekilde 10 - 15 tane soru sordur
mak imkânım mevcut ve mümkün değildir. 
Bunu yerine getirmek imkânından mahrumum. 

. O bakımdan lütfediniz, elinizdeki soruları Baş
kanlığa gönderiniz, daha sonra yazılı soru ha
linde omların cevaplarını alırsınız efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Bakan!... 

BAŞKAN — Sayın Onan; ben size bir ko
laylık gösteriyorum. İçtüzük muvacehesinde 
Başkanlığa gönderiniz diyorum. Onları yazılı 
soru haline getirtelim ve yazılı olarak cevap
larınızı alınız diyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, konuşmak işiyorum, sıradayım, ko
nuşamıyorum, yeterlik önergesi var. 

BAŞKAN — Lûtfcı usul münakaşası yap
mayın, Başkanla münakaşa etmeyiniz efen
dim, lütfen nıca ederim. 

Simidi Sayın Bakan Riyasete gönderilmiş 
tbuılunan iki soru var. Bunların cevaplarını 
vermeye mecbur değilsiniz, yazılı olarak verir-» 
siniz, zapta geçmesi için okuyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bir husus var yalnız, sora sahibi 
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mu'siteriih. olsun, Bakan soracağı her suale ak
lından geçirmiyeeeği şekilde cevap vermeye 
de hazTdır. Onu bildiririm. 

BAŞKAN — Hayır, ondan şüpheleri yok 
Sayın Başkan, mesele bir usul meselesi. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Fakat Meclisi işgal etmjiyelim, onun 
için Umumi Heyetin arzusuna sunuyorum. 
(A. P sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 
— Bu gövde gösterişime benzer bir şey oldu, 
ne biçim söz böyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim Kâzım Ukusoy şu 
soruları sormaktadır: 

«Soru 1. — Mısır mahsulünün verimini ar
tırmak için özel lâboıatuıvar çalışmaları yapı
lıyor mu? Bu mevzuda deneme istasyonumuz 
var mudır, varsa, randıman gelişmeleri hak
kında bilgi verilmesini rica ederim.» demekte
dir. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi melez mısır üretimi hakkın
da Samısun Araştırma enstitümüzde çalışma
lar vardır. Sorunun ne şekilde sorulacağını 
bilmediğim için rakamları yanımda değil. So
ru sahibine alman neticeler üzerinde bilgi ve
receğim. Fakat mühim olan bu melez mısır ça
lışmalarımızda engelliyen bir konu melez mı
sırın tadının, lezzetinin az oluşu dolayıısıiyle 
üretimde dar boğazların meıvcudoluşudur. 

'BAŞKAN — İkinci soru : 
«Kış mevsimi uzun süren bölgelerde, kısa 

sürede kemale eren buğday türü üzerinde Ba
kanlığın çalışmaları var mıdır?» 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Daha evvel de arz ettiğim gibi, bil
hassa Doğu - Anadolu bölgelerinde dış memle
ketlerde üretimi yapılmış, ıslahı yapılmış to
num çeşitlerinden bu önümüzdeki dönemde 
•hem adaptasyon denemelerini alacağız, hem de 
yine çiftçinin vaz'ettiği kondisyonlara haiz böl
gelerimizde çiftçi elinde üretime geçeceğiz-. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün Buyurun, çok 
kısa Lütfen. 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Zirai 
kalkınmamızda ziraat 'mühendislerinin vazifele
rini lâyıkiyle yapamıadtkları, büro işlerinde ça
lıştırıldığı ve bunun mânevi mesuliyetine ve Sa
yan Bakamımız bir ziraat mensubu olarak ina
nıyor mu? 

Harbiye, Hukuk, Tıp, Veteriner fakültele
rinden ve yüksek okuldan mezun olanların 
ilçelere girdiği halde, ziraat mühendislerinin 
hâlâ girmediğini hususi görüşmemizde arz et
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, buna lüzum yok, 
lütfen soruyu sorunuz. Çok rica ederim. 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — İlçelere 
ziraat mühendisi tâyin edip kalkınmamıza fay
dalı olmayı Yüksek Meclis huzurunda taah
hüt buyururlar mı? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu seneki çalışmalarımızda yeni me
zun olan arkadaşlarımızdan 40 yüksek ziraat 
mühendisini kazalara tâyin ettik. Bakanlık re-
organizasıyon çalışmalarında Bakanlığın bütün 
hizmetlerini köye kadar her hususta akademik 
düzen üzerinde yürüteceğimizi ifade etmek is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Duman buyurunuz. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Ben so

rularımı yazılı olarak soracağım, yalnız soru
ların iki tanesini sözlü soracağım. 

BAŞKAN — isterseniz hepsini yazılı ola
rak sorun, cevabını daha sonra zapta geçen 
ifade mahiyetinde alırsınız efendim. O da müm
kün. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — İki ta
nesi mühimdir, arkadaşlarım da duysunlar. 

Orman içi bölgelerde ziraatçilerin çocukla
rının ziraat yapabilmeleri bölge şeflerinin mü
rüvvetine kalmıştır. Buna bir çare düşünüyor
lar mı? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Umumi mâruzâtım içerisinde geniş 
yer verdim. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — ikincisi: 
Tarlaların çok fazla küçüldüğü ve buna mâni 
olmazsa daha çok küçüleceği meydandadır. 
Bunun için bir çare düşünüyor musunuz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Tarım reformu çalışmalarımızda bu 
mevzuatı getiriyoruz, müsterih olunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, lütfen soru 
mahiyetinde olsun. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Yem sanayii 
mevzuunda, yayla mmtakasında yaylalar kesif 
bulunduğu için bu sanayiin Doğu Anadolu'ya 
intikalinde çeşitli, uzun süren bâzı hazırlıklar 
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hakikaten hayvanların itlafı neticesini doğur
maktadır. Burada yem istasyonları kurmak su
retiyle köylüye yem kredisi vermek Bakanlıkça 
düşünülmekte midir? 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu konuda geniş bir çalışmamız var
dır. Bilhassa Doğu - Anadolu bölgesinde yonca 
ve korunga üretimini geliştireceğiz. Bu suretle 
kesif yem istihlâkinin de o bölgelerde artırılma
sına hizmet edeceğimiz gibi bu sahalarda yonca 
ve korunga unu fabrikaları kurmayı düşünü
yoruz. önümüzdeki çalışmalar içinde bu örnek
leri vereceğiz. Hem de Doğunun bir çocuğu ola
rak hakikaten bu sorunun çekilen ıstırapların 
bir neticesi olduğuna inanıyorum. (Alkışlar) 

ALI KARAHAN (Hakkâri) — Teşekkür 
ederim. 

Hakkâri vilâyeti dünyada dağlar yaylası adı 
ile anılan ender arızalı mmtakalardan biridir. 
Ekime müsait arazi, vasıtalara müsaidolmıyan 
kısır arazi... 

BAŞKAN — Bunu izaha lüzum yok Sayın 
Karahan, Hakkâri vilâyetinin nasıl bir vilâyet 
olduğunu herkes biliyor. Lütfen sorunuzu soru
nuz efendim. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Soruma me
haz hazırlıyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Beyefendi, sorunuza temel ha
zırlarken bir meseleyi uzun boylu izah edemez
siniz. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — 90 bin dö
nüm üzerinde tek bir arazi olan Yüksekova'da 
geçim çok zordur. Bu 90 bin dönüm arazide, 
işlenmesine müsaidolan bir yerde bir devlet çift
liği kurmak suretiyle o bölgede hayat standar
dını yükseltmek yolunda Tarım Bakanlığınca 
bir etüt, plân ve proje var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Karahan, bu soru için 
Hakkâri'de bir D. Ü. Ç. kurmayı düşünüyor 
musunuz dense daha güzel olmaz mi'? îçtüzük 
bunu istiyor. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hakkâri'deki toprak varlığının de
ğerlendirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, arı
cılığın geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız 
vardır. Hakkâri ilinde eğitim maksadı ile aça
cağımız bu müesseseler için yapacağımız etütte 
bu konuyu da nazarı itibara alalım, ama bir 
devlet üretme çiftliği mi olacak, başka türlü mü 

değerlendirilecek, o, yapılan etüt ve teknik ne
ticelere dayanacak bilgi edinilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, simidi efendim, 
benim okuyacağım sorulara cevap vermek: mec
buriyeti mevzuubahis değiMir. Bu balkımdan 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, bir dakika ar
kadaşlar. Bu soruları ötüyorum ki, zapta geç
sin ve mahiyetinde cevabını yazılı olarak verir
siniz. Yazılı soru telâkki edilebilir. 

Şimdi Sayın Özcansan tarafından sıorulan 
soruyu okuyorum : 

«Çok eski bir şöhrete sahilbolan Gümüşhane 
meyveciliğinin ıslahı ve geliştirilmesi için ne gi
bi' tedbirler alınmıştır?» 

Bu tamam. 
Şirridi Sayın Süleyman Onan tarafından so

rulmuş olan suallerin yazılı soru şeklinlde ce
vaplandırılmasını tensdibettiğimiz fasmına geçi
yorum : 

6 — Tarım Şûrasının kurulmasını düşü
nüyor musunuz ? 

7 — Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına 
'bağlanmasını düşünüyor musunuz? 

8 —• Bitki ve havva.n saflığında kullanıl an bi
lûmum ilâç satıcılarının (İnsan sağlığında ecza
cıların şart olduğu gibi) diplomalı ziraatçilere ve
rilmesi için Bakanlıkça bir çalışmanız var mıdır? 
Varsa ne zaman tatbik mevkiine konulacaktır? 

9 — Tabiî âfetlerden perişan olan Türk köy
lüsü ve Türk çiftçisinin, kaderini teminat altına 
almak amaciyle zirai sigortanın ihdas ve ihyasi 
için Bakanlık olarak ne düşünüyorsunuz? 

10 — Müstahsil Türk köylüsünün ve Türk 
çiftçisinin 'kullanmakta olduğu âlet ve ma'kina-
ları damga rüsumu ile pahaMiaşacak mıdır? 
Yo'ksa bunlar muaf tutulmuş mudur? 

(Traktörler - biçerdöverler - motorlu pul-
var^izatörler - mibzerler, her türlü harfiyat âlet
leri - motopomplar - kuluçka ve ana makina-
ları ve benzeri alet ve edavatlar.) 

11 — Hayat pahalılığnna göre buna muvazi 
olarak, müstakil köylü ve çiftçilerin istihsal et
tikleri bilûmum tarım ürünlerinin de fiyat ar
tışları için Bakanlık olarak ne düşünüyorsu
nuz? 

12 — Yüksek Ziraat okulu veya Ziraat Kol-
leji açılmasını düşünüyor musunuz?» 
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Muhterem arkadaşlarım, soruların kifayeti 
halikında önerge gelmiştir. Önergeyi olkutuyo-

^ rum. 

Sayın Başkanlığa 
Soruların kifayetini arz ve teklif ederim. 

Denizli İçel 
Remzi Şenel Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Soruların kifaytini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. Sayın Balkan tamamdır efen
dim. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bir huisuslta biraz müsaade edin. Sa
yın Başkan. Dömirik'i konuşmamı sırf soru so
ran arkadaşımı ikna etme/k için arz ettim, yok
sa gövde gösterisi diye bir şeye ihtiyacım yok
tur. Arz ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlar var mı? Yok. Kupayı kaldırı
nız. 

Sayın Sarıyüce buyurunuz. Millet Partisi 
grupu adına mı konuşacaksınız? 

HASAN LATİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyuran. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA

RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Tarım Bakanından sonra söz al
mış olmam bakikatıen benim için büyük bir şans
sızlık oldu. Bakan çok güzel olan düşüncele
rini burada açıkladılar; fakat bu düşünceler 
daha çok istikbale aittir, istikbale muzaftır. 
Yapılmış olan işler daha ziyade istikbali kap-
sıyan düşüncelerdir. Bu düşüncelerin ve güzel 
tasavvurların biran önce gerçekleştiril'mesini 
ve neticelerinin alınmasını M. P. Grupu samimî 
olarak temenni etmektedir. 

Türkiye'nin bilindiği gibi yüz ölçümü 780 
bin Km2 yi geçme ktedir. Bunun 260 bin 
920 Km2 si tarımın çeşitli kollarında kullanıl
maktadır. Yani 2G0 bin Km2 yi kapsıyan bir 
tarım toprağına sahip bulunuyoruz. Bâzı kereler 
toprağın azlığından dert yanmamız, bizce yerinde 
bir dert yanış değildir. Çünkü 260 bin Km. kare 
araziden tarımda bizden daha çok esaslı netice
ler elde etmiş olan bâzı ülkelerin, tarım toprak
ları şöyle dursun toplam topraklarının büyük
lüğünden dahi fazladır. Bu kadar geniş bir ara

ziyi ekip - biçdiğimize. göre elde ettiğimiz ne
tice maalesef pek yüksek değildir. Yüksek ol
ması şöyle dursun birçok seneler karnımızı do
yurmak için dışarıdan buğday ithal etmek zo-
runluğunda daJhi kalıyoruz ki, bu, Türk tarı
mının içinde bulunduğu seviyenin düşüklüğünü 
gayet bariz olarak gösteren bir misaldir. Top
rak hâlâ millî ekonomimizin baş faktörü olma 
niteliğini mulbafaza etmektedir. Böyle olduğu 
halde yine de maalesef topraktan elde ettiği
miz netice budur. Bu sebeple tarım alanında 
geriliğimiz iktisadi alandaki geriliğimizin baş
lıca sebebi olmaktadır. Sanayie geçelbilımek için 
tarımda hamile yapmak zorundayız. Nüfusu
muzun % 70 ine yakın bir kıismı hâlâ tarımla 
meşgul olmakta ve köylerde oturmaktadır. Bu 
nüfusu şehre aktarmaya ve şehirde sanayi ile 
meşgul etmeye mecburuz. Çünkü ekilen - biçi
len topraklarımız ne kadar geniş olursa olsun 
süratle artan Türkiye nüfusunu idare edecek, 
onun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasite
de değildir. Sanayie 'geçmek için de evvelâ 
tarımda bir hamle yapmamız, tarım gelirlerini 
artırmamız, tarımın millî gelir payında olan 
katkısını yükseltmemiz gerekmektedir. Bu na
sıl olacaktır?. Bu, tarımda makinalaşmak su
retiyle, tarımı daha teknik bir hale getirmek su
retiyle ancak mümkün olalbilir. Halibuki bugün 
tarımda kullanılan vasıtaların ekseriyeti maki-
na yerine iptidai bir manzara arz eder. Kara-
sapana, öküze ve ata dayanmaktadır. Türki
ye'de 51 000 civarında traktör vardır. Bu trak
törlerin yüzde 20 si veya yüzde 30 u bugün ye
dek parçasızlık, bakımsızlık ve miadını doldur
muş olmaktan ötürü kullanılmıyacak durumda
dır. Bu takdirde Türkiye'de kullanılacak trak
tör sayısı 30 ile 40 bin civarında hesaibedilme
lidir. Bununla beralber bu miktarı yine küçüm-
'semiyoTuz. 1950 den s'onra Türkiye'de hakika
ten bir gelişme olmuştur. Siyasi sonuçları ne 
olursa olsun hakikaten köylünün cebine beş ku
ruş dahi girmezken, 1050 den sonra köylünün 
eline para geçer olmuştur. Ve Türkiye'nin eko
nomisi bir kımıldayış, bir gelişme arz etmiştir. 
Bunun s'öbelbi Türkiye'ye sokulmuş olan kırk -
elli bin civarındaki traktördür. Bugün Türkiye'
de kurmuş olduğumuz fabrikalar, yapılan ba
rajların bedelleri, finansmanları bu traktörle
rin sırtından çıkmıştır. Yoksa özel teşebbüsle 
veya Devlet teşebbüsü ile kurulan fabrikaların 
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kâr etmek suretiyle Türkiye'nin millî gelirine 
ve dolayısiyle bütçesine büyük ölçüde bir kat
kıda bulunmamıştır. Binaenaleyh, Türkiye'nin 
millî gelirini artırmak istiyorsak Türkiye'deki 
traktör sayısını mutlaka en kısa bir zaman için
de artırmamız lâzımıgelmektedir. 

Sayın Bakan burada güzel vaitlerde bulun
dular. Fakat bu vaitler demin de söylediğim 
gibi istikbale muzaftır. Belki büyük bir zaman 
parçasını içine almaktadır. İşittiğimize göre 
Sayın Bakan Türkiye'ye 1 milyon miktarda 
traktör lâzımdır buyurmuşlar. 1 milyon haki
katen lâzımdır. Çünkü diğer devletlerle kıyas
ladığımız zaman Türkiye'deki traktör sayısı 
Çok düşük kalmaktadır. Bun'lardan misâl vere
yim Batı Almanya'da 1965 bin traktör kullanı
lıyor, Avusturya'da 159 bin traktör kullanılı
yor, Belçika'daki, bütün topraklarının yüz öl
çümü bizim Konya ilimiz kadar bile değil, 57 
bin traktör kullanılıyor, ispanya'da 55 bin, Da
nimarka'da 141 bin, Fransa'da 900 bin, İtalya'
da, 300 bin, Hoiânda'da 75 bin, İngiltere'de 

/ 443 bin, İsviçre'de 51 bin traktör kullanılmak
tadır. Türkiye'nin toprakları bu saydığımız ül
kelerin tarım topraklarından daha geniş oldu
ğuna göre ellbötteki bizde de bir milyon trak
töre ihtiyaç vardır. Bu bir milyon sayısı belki 
geniş bir zaman içinde Türkiye'ye itJhal edebi
lir, getirilebilir veya burada yapılaJbilir. Bize 
lâzım olan en az 1 - 2 sene içerisinde 200 bin 
civarında traktördür, 200 bin civarındaki trak
tör Türkiye'de tarımdan elde edilen ürün mik
tarını iki misline çıkaracaktır en azından ve bu 
artışda Türkiye'nin millî gelirine 15 - 20 milyar 
civarında bir katkıda bulunacaktır ki, bu, sü
ratle kalkınmakta olan Türkiye'nin hem bütçe 
finansmanların] nem de yatırım finansmanla
rını geniş ölçüde tes'tekliyecek bir miktardır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Muhterem arkadaşlarım, çok 
kısa zaman içinde bu bütçenin bitirilmesi müm
kündür. Müsaade buyurursanız kısa bir zaman 
daha devam edersek, 'gece mesaisi yapmakdan 
fariğ olur Meclis. Dolayısiyle bu bütçeyi bi
tirme imkânını buluruz. Bu bütçenin kısa bir 
zaman içinde bitirilmesi için çalışmanın devamı 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.2 .T967 O : 2 

Byurunuz efendim. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA

RIYÜCE (Devamla) — Türkiye'de neden en 
az ikiyüz bin civarında traktöre ihtiyaç oldu
ğunu şu misaller çok güzel göstermektedir; 
Bugün Türkiye'de 1 963 632 000 çiftçi teknik 
tabiri ile 1 963 632 000 tarım işletmesinde ka-
raısapan kullanılıyor. Yani Türkiye'de iki mil
yondan fazla bugün kara sapan halen kullanıl
maktadır. Bunun yanında bir milyondan faz
la da gelişmiş vaziyette veya iptidai olarak 
pulluk kullanılmaktadır. Sayın Bakan bura
da acaba süratle tarımı makinalaştıracağız 
derken bu makinaları Türk köylüsüne nasıl 
temin edeceklerini açıklamadılar. Bugün trak
törler fiyat bakımından yanma varılmıyacak 
durumdadır ve geçen gün Yüksek Meclisin 
kabul ettiği bir kanunla, Gümrük Resmi Ka
nunu ile traktör fiyatlarına en az yüzde 15 ci
varında bir zam yapılmıştır. Bugün en az trak
tör 45, 55, 85 bin lira civarındadır ekipmanlarla 
veya ekipmansız olarak. Buna her çiftçi ailesi 
veya her çiftçi işletmesi hemence ve kolaylıkla 
sahibolacak bir ölçüde değildir. Halbuki trak
törler memleketimize daha ucuz olarak gel
mektedir ve çok pahalı olarak satılmaktadır. 
Traktör ve zirai aletlerin daha ucuz temin edil
mesi, köylüye verilmesi mümkündür. 

Bunu bir soru münasebetiyle Ticaret Baka
nına da arz etmiştik. Ticaret Bakanının verdi
ği cevaba göre «evet, traktörler:; ucuzlatmak 
çaresini arıyacağız.» diyor fakat bir taraftan da 
diyor ki, «biz Devlet tarafından, ithal etmiyc-
ceğiz, çünkü bu görüşümüze aykırıdır». O halde 
traktörler köylüye nasıl ucuza verilecektir? 
Devlet ithal etmiyecek. Bunu tüccar ithal ede
ceğine göre tüccar elbette kârlarını eklemek 
suretiyle bugünkü satmış olduğu fiyata sata
caktır. Bunun mutlaka bir çaresini bulmak 
lâzımdır. Millet Partisi mutlaka traktörlerin 
Devlet tarafından ithal edilmesi görüşünde de
ğildir. Millet Partisi traktörlerin, zirai aletle
rin, ilâçların ve 'gübrenin köylüye hangi yol
la olursa olsun en ucuz şekilde ulaşmasını 
temenni etmektedir. Ve bunun da mutlaka araş
tırılırsa bir yolu bulunabilir. 

Traktörlerin fiyatları hakkında bir misal 
vermek isterim. Fordson Supermozor ve Mas 
Harison 1965 traktörlerinin Fob değeri iki bin 
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dolardır. Türk parası ile 18 160 Türk lirası 
eder. Gümrük Vergisi ve saire ile maliyeti 
26 864 Türk lirası tutuyor. Buna % 25 de kâr 
ilâve edilirse adı geçen her iki marka traktörü 
Türkiye'de 33 653 liraya satılması gerekir. 
Nitekim Zirai Donatım Kurumu aynı fiyata yani 
33 653 liraya satmaktadır. Ama tüccar nere
den çıktığını bilmediğimiz bir 10 bin, 12 bin 
kâr ilâvesiyle 43 bin, 45 bin liraya satmakta
dır. Bu, geçen seneki fiyatlardır. Bu Damga 
Resmi Kanunu tatbiki ile bu fiyatlara yüzde 
15, yüzde 20 arasında bir zam daha yapılma
ya hemen başlanılmıştır. Seçimlerde gübre
nin ucuzlatılması, traktörlerin ucuzlatılması, 
döver biçerlerin ucuzlatılması hakkında çok 
nutuklar çekildiğini görmüşüzdür, işitmişiz-
dir. Ama burada maalesef böyle bir gayret-
lik havasına raslıyamıyoruz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Sesinizi duyurdunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE (Devamla) — Siz de o kadar konu
şun da o kadar kusur olsun, hiçolmazsa. Sesi
nizi duymadık şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Akay. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-

RIYÜCE (Devamla) — Geçen seneki konuşma
nızı hatırlıyoruz. Bugün köylü traktör alamı-
yacak şekilde yolları daraltılmıştır. Bir traktör 
alabilmek için bir çiftçinin en az 500 dönümlük 
bir tapu göstermesi lâzımdır. 500 dönümlük 
tapu 500 bin lira eder en azından. 50 bin liralık 
traktöre karşı 500 bin liralık bir meblâğ, bir 
varlık ipotek edilmektedir. Ayrıca Ziraat Ban
kası kanaliyle alınırsa Ziraat Bankası kasaba 
içinde oturmak şartiyle, yani ilçe veya vilâyet 
merkezlerinde oturmak şartiyle 15 tane de kefil 
istemektedir. Ticaret Bakanı geçen gün burada 
bu kefilleri biz azalttık, sayılarını dörde indir
dik buyurdular. Halbuki bir hafta önce Ço-
rum'un bir ilçesinde muamele gören bir traktör 
satışında yine 15 tane kefil istenmiştir, Ziraat 
Bankası tarafından. Bu hakikaten korkunç bir 
şey arkadaşlar. Bir köylü şehre gidecek, 15 ta
ne tüccardan kefil arıyacak, bu çok zor bir iş
tir ve yalvarmalara, birtakım fedakârlıklara 
malolmaktâdır. Ayrıca tapu kadastro işleri ta
mam olmadığından toprakları olsa dahi 500 dö
nümlük tapu senedini bulmak da, temin etmek de 

yine çok müşkül olmaktadır. Bu şartlarla burada 
ne kadar parlak nutuklar çekersek çekelim, köylü
ye makina, traktör temin edemeyiz ve bütün bu 
parlak projelerimiz eninde sonunda kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûm olur. 

Sayın milletvekilleri; çiftçinin yetiştirdiği 
bütün ürünler Devletin güdümü, kontrolü al
tındadır. Fiyatını Devlet tesbit eder. Buğday 
böyledir, tütünü böyledir, pamuğu böyledir, çayı 
hattâ hayvan ürünleri ve mahsulleri de gene böy
ledir. Bunlara karşı bu mallar köylünün elin
den çıktıktan sonra köylünün yanma yanaşamı-
yacağı bir fiyat yüksekliği kazanmaktadır. İşte 
asırlardan beri Türk köylüsünün geri kalmışlığı
nın esas sebeplerinden birisi de budur. Köylünün 
yetiştirdiği malların fiyatlarını donduruyoruz. 
Köylünün ihtiyacı olan diğer malların ve ihti
yaç maddelerinin fiyatlarını da kontrolsuz, başı 
boş ve serbest bırakıyoruz. Köylü bu bakımdan 
hakikaten ne kadar gayret gösterirse göstersin, 
ne kadar çalışırsa çalışsın, yükselememekte; 
zengileşememekte ve bir varlık olarak ortaya çı
kamamaktadır. Gerçekten de çiftçilikle uğraş
mış olup da, böyle milyoner olmuş bir çiftçiyi, 
köylüyü göstermek de pek güçtür. Milyonerler 
diğer meslek erbabı içindedirler. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır, ona göre 
düzenleyiniz konuşmanızı. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE (Devamla) — Bu itibarla köylünün 
yetiştirdiği ürünlerin çok iyi değerlendirmesi 
lâzımdır. Bu bakımdan da Tarım Bakanlığına 
büyük hizmet düşmektedir. Her ne kadar buğ
day fiyatlarını Ticaret Bakanlığı ayarlıyor ise 
de Tarım Bakanlığının da bu ayarlamada araş-
tırmalariyle, raporlariyle, bilgisiyle, tashihle-
riyle görev alması icabeder. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-

RIYÜCE (Devamla) — Orman civarında ve 
içinde yaşıyan köyler hakkında bir kanun getiri
leceğini burada Sayın Bakan müjdelediler. Bu 
kanun belki uzun zamanda gerçekleşebilir. Şim
diden orman görevlilerine, köylüye bir zulüm 
derecesine varan orman içi toprağının, bilhassa 
orman toprağı mıdır, tarla mıdır, tarım toprağı 
mıdır ihtilâfında memurlarını çok uyanık tut
ması lâzımdır. Bugün hakikaten yüz binlerce 
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köylü defalarca bir karış toprak yüzünden 
mahkemeye verilmişlerdir. Ve çile derecesine 
varmıştır bu durum. Bu hususla Tarım Baka
nının yakından alâkadar olmasını bilhassa te
menni ediyoruz. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Tarım Ba
kanlığı Bütçesinin millete hayırlı olmasını, tarım 
mensuplarına başarılı olmasını diler, Meclisin 
sayın üyelerini saygıylc selâmlarız. (M. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım; Tarım 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu iki 
defa, M. P. Grupu iki defa, Adalet Partisi Grupu 
iki defa konuşmuş, ayrıca Y. T. P. ve T. î. P. 
grupları da sözcüleri vasıtasiyle birer defa ko
nuşmuşlardır. Yeterlik önergesi gelmiştir. Sıra
da A. P. Grupu adına bir konuşma ve onu taki
ben de şahısları adına konuşacak birçok arka
daşımız vardır. Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri ka

dar görüşülmüştür. Konuşmaların yeterliğine 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Süreyya Uluçay 

Yüksek Başkanlığa 
Konular üzerinde görüşülmüştür. Kifayetini 

#arz ederim. Saygılarımla. 

Bilecik 
Şadı Binay 

BASKxVN — Buyurunuz Sayın Ali Rıza Uzu-
ner, yeterlik önergesinin aleyhinde. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; az önce soru
lar hakkında Yüksek Meclisin aldığı karardan 
sonra yeterlik önergesinin aleyhinde söz alma
nın talihsizliğini ve başarısızlığını peşinen kabul 
etmele beraber, bir - iki konuda neden yeterliğin 
aleyhinde olduğumu yüksek takdirlerinize arz 
etmek isterim. 

Her şeyden evvel millî ekonomimizde, kal
kınmamızda temel unsur olarak kabul edilen ta
rım konusunda münhasıran grup sözcülerinin 
konuşup, milletvekillerinin kişisel görüşlerini 
arz etmesine imkân vermemek, köylü meselele
rine, tarım meselelerine verdiğimizi iddia ettiği-
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i miz önemin ağırlığı ile hemahenk bir davranış 
değildir. Bu bakımdan milletvekillerinin de 
kendi görüşlerim, müşahedelerini, tcnkidlcrini 
yapmaları için fırsat lütfetmenizi istirham edi
yorum. 

İkincisi: Grupumuz adına birçok meseleleri 
dile getiren, gayet açık, vazıh şekilde sorular 
tevcih eden sözcü arkadaşımızın soruları burada 
tam mânasiyle cevaplandırılmış değildir. Bu 
sorular hepimizin benimsediğimiz sorulardır. Bel
ki Sayın Bakanımız konuşmaların kısa olan sü
resi içinde süratli yapılmasından dolayı ifade 
edilmek istenen hususları tesbit edememişlerdir. 
Bu temel prensip meselelerini kişisel görüşleri
miz esnasında da arz etmemize imkân vereceği
nizi ümidediyorum. 

Diğer taraftan Sayın Bakan lütfettikleri 
takdim konuşmalarında, genel mahiyette yaptık
ları konuşmalarda, kendilerine yöneltilmiş olan 
direkt suallere mutlaka cevaplandırılmasına in
tizar ettiğimiz meseleleri bir yana itmiş ve fa
kat Sayın Başkanın da ikaz buyurdukları veç
hile, yeniden getirmek istedikleri Orman Kanu
nunun bir nevi gerekçesini burada arz etmeye 
çalışmışlardır. Bunu da bizim üzerinde mutlaka 
görüşmemiz gereken ormancılığın temel prensip
leri ve bu arada bilhassa Anayasamızın kabul 
ettiği değişmez prensipleri zedeler mahiyette ifa
deler telâkki ettiğim için üzerinde görüşleri
mizi bizim de arz etmemize fırsat vermenizi bil
hassa istirham ediyorum. Nitekim iktidar Par
tisinin kongresinde aldığı bir kararı burada 
bendeniz eleştirmiştim, Sayın Bakan bir telmih 
yaparak münhasıran bir feza hesabından bahset
mek suretiyle bendeniz işaret buyurdular, te-
bessümleriyle de bunu belirttiler. 

BAŞKAN — Sizin isminizden bahseden ol-
j madı. 

ALI RIZx\ UZUNER (Devamla) — Fakat 
kendileri kabul ediyorlar şu anda. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAÖDAŞ (Kon
ya) — Böyle söyledi dedim, böyle bir şey söyle
medim. 

BAŞKAN — Böyle bir şey söylemediğini söy
lüyorlar. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Etmi-
I yorlarsa daha önce burada ortaya koyduğumuz 

bir meselenin de Sayın Bakan tarafından açık-
I lanması gerekir kanısındayım. Şayet imkân lût-
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federscniz, yeterliği kabul etmezseniz bu mesele 
üzerindeki görüşlerimizi de Yüksek Heyetinize 
arz etmek imkânını buluruz. 

Bu arada bilhassa Anayasanın hükümleri 
muvacehesinde gecen defa, geçen yıllarda kabul 
ettiğimiz 663 sayılı Kanunun nasıl bir hatalı tu
tum neticesinde uzun zaman Meclisleri işgal 
etmesine rağmen Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edildiğini ve bunun nedenlerini burada 
arz ve ifade edelim ki, Saym Bakan yeni kanunu 
hazırlarken milletvekilleri arkadaşlarımızın bu 
konudaki görüşlerini her zaman bahsettikleri 
gibi konuşmalardan faydalanmak imkânını da 
bulsunlar. Lütfediniz arkadaşlarım, bunlar önem
li konulardır. İsveç'te, İspanya'da, İtalya'da, 
Almanya'daki meselelerle Türkiye'nin şartlarını 
mukayese etmek ve bundan netice çıkarmak 
mümkün değildir. Bu husustaki görüşlerimizi 
izah edelim. («Kifayet aleyhinde» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyiniz, 
takibediyoruz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Evet, ye
ni bir Orman Kanununa ihtiyaç vardır. Madem 
ki, Şaym Bakan bir yeni Orman Kanununun ge
rekçesini burada belirttiler, lütfediniz muhalefet 
ve iktidara mensup arkadaşlarımız kişisel gö
rüşlerini de beyan etmek imkânını bulsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, şahsi görüşüm odur ki, 
bir konuya dalın, işaret edeyim: Yeterlik öner
gesini reddederseniz Tarım Bakanlığında uygu
lanan ve hiçbir arkadaşımın bu kısa süre içinde 
değinmek imkânını bulamadığı personel politi
kasındaki aksaklıkları burada belirtmek imkâ
nını bulalım, milletvekilleri olarak bizim en tabiî 
hakkımız, murakabe görevimizin icabıdır. Bunu 
lütfediniz. Her defasında Türk köylüsüne, ta
rımına, çok önem verdiğimizden bahsederiz; ama 
şurada 1 - 2 saatimizi feda etmek için gayret 
sarf etmeyiz. Özür dilerim, ben bu önergenin 
kabul edilmiyeccğini bildiğim halde, bu husus
ta nasıl Saym Bakanımız bâzı hususları tescil 
etme ihtiyacını duymuşlarsa, bendeniz de kişisel 
görüşlerimin tescilini arzu etmiştim. Önergenin 
reddedilmesini arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN 
tede yok.. 

ALÎ RİZA UZUNER 
tiyecektim, efendim, 

Saym Uzuner, sizin isminiz lis-

(Devamla) — Söz is-

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler sona ermiş bulunmakta
dır. Tarım Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
11.000, Ödenekler 

BAŞKAN —> Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 238 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12.000 

042 

.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenMer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

28 496 511 

14.000 Hizmet giderleri 00 592 600 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 33 492 ]81 
BAŞKAN — Kabul «denliler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

JC5.000 Çeşitli giderler 16 881 500 
BAŞKAN — Kabul dderaffler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
I > ölüm 
21.000 

Lira 
27 360 000 Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul «detnffler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük önarım-

gidcrleri 206 536 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlior... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7.1 171 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

— 256 



M. Meclisi B : 61 22 . 2 . 1967 O : 2 

Bölüm Liına 
sermaye teşkilleri 1 150 002 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 12 168 001 
BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 30 412 140 
BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 318 417 
BAŞKAN — Kabul ©deriler... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 8 214 786 
BAŞKAN — Kabul elderiler... 
Etmiyenler... Kabui 'edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin bölümleri de bu 
şekilde kabul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi 
Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü Büt
çesine geçiyoruz. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri 
okutuyorum: 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
12.000 

Lira 
21 927 701 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 345 002 
BAŞKAN — Kabul «denliler... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 956 003 
BAŞKAN — Kabul «denliler... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 664 001 
BAŞKAN — Kabul edenfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 756 502 
BAŞKAN — Kabul «demliler... 
Etmiyenler... Kabul »edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm 
23.000 

Lira 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları, büyük onarımları 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul «dediler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 101 034 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN —i Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdrülüğü 
Bütçesi de bu şekilde kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genci Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzçre 10 178 666 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 500 000 lira, sermaye teşkili ve 
taransfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 277 159 lira ki toplam 
olarak 10 955 825 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 9 501 734 

BAŞKAN —• Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 290 180 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
14.000 

15.000 

16.000 

Bölüm 
22.000 

(A/3) 
34.000 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN - i Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN -^ Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer har 
Malî transferler 
BAŞKAN —, Kabul edenüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
9o7 7."O 

12 000 

137 000 

Lira 

500 000 

•cam alan 
16 054 

235 654 35.000 Sosyal, transferler 
BAŞKAN —; Kabul adenite*... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç. ödemeleri 25 451 
BAŞKAN —« Kabul edenNer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde bağlı cetvelleri ile birlikte 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devdet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde göstrildiği üzere 10 955 825 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

Lira 
(B) Cetveli 

Bölüm 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

hasılatı • 10 871 970 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

îkinci maddeyi bağlı (B) işaretli 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., 
ler... Kabul edümiştir. 

83 855 

cetveli ile 
Etmiyen-

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1967 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yasılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 ta
rih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1967 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramış ve karşılıkla
rı bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden (Geçen yıl
lar borçları) maddesine, Maliye »Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 

Orman Genel Müdürlüğünün maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün ca
ri harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 95 048 384 lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
58 523 178 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 8 802 435 lira ki, toplam olarak 
162 373 997 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Liırıa 
12.000 Personel giderleri 76 366 382 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 548 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 932 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 552 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 16 153 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 32 909 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 9 461 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 5 609 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 231 782 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 839 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 120 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvellcriylc birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
1 nci madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 162 373 997 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

(B) Cetveli 
Bölüm Liır'a 
61.000 Kurumlar hasılatı 161 335 611 

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

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

— 259 



M. Meclisi B : 61 22 . 2 . 1967 O : 2 

Bölüm l i r a 
72.000 Özel gelirler 1 038 385 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1967 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar,, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4.6.1937 tarihli ve 3204 sa
yılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı kadro
lardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

I BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bö
lümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

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

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

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 10. — 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı 
J Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince 
i ormanların sınırlama işine 1967 bütçe yılında da 

devam olunur. 

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

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı 
Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 1967 
yılında orman mühendis muavinleri ve tekniker
ler için de uygulanır. 

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

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. 
Her iki açık oylama da ikinci defa oya konula-

I cak işler meyamnda yarın oylanacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 208 arkada
şımız katılmıştır. 2 çekinser, 80 ret, 126 kabul 
oy çıkmıştır, gelecek birleşimde oylama işlemi 
tekrarlanacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının yapılan açık oylamasma 210 
arkadaşımız katılmıştır. 1 çekinser, 85 ret, 124 

kabul oy çıkmıştır. Oylama işlemi gelecek birle
şimde tekrarlanacaktır. 

Saat 20,10 dur, günlük program ikmal edil
miş bulunmaktadır. Bu sebeple 23 Şubat 1967 
Perşembe günü saat 10,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,10 

« K * ^ 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oe! âl ettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
II. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 

BURDUR 
Faik Kırhaşh 

BURSA 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 45 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 289 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Muammer Baykan 
ÇANKIRI 

Mehmet Ali Arsan 
ÇORUM 

Arslan Topçııbaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocaık 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cücoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoglu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 

ÎZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NlĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Musl ihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Ulu cay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 
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. SÎVAS 

Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

ADANA 
Ali K a m 
Bekir Tünay 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğiu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejçiet Yücer 

DİYARBAKIR 
M'ötin Cizreli 

ADANA 

Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AH Turanlı 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

[Red 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRt 
Ali Karahan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

AFYON KARAHISAR 

Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Selâhattin Güven 

TUNCELİ 

Kenan Aral 

URFA 

Necmettin Cevheri 

Orhan Erkanlı 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Üzün 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

Kâzım Ulusoy 

ANKARA 

Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

Cemal Güveıi 

UŞAK 

M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 

Kemal Doğan Sungun 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RÎZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nihat Doğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

) Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

[Çekinser] 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 

[Oya katilmıyanlar] 

denler] 
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AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin 0:k (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Z af er Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDIRNB 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuıiöttin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perlnçftk 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu (I.) 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya\ Kanbolat 
Reşat M'ursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Esat Birol 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Fuat Başgil 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan (I.) 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlii 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
t Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybaı* 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tckinalp (1.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur (I.) 
Ferda Gfiley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç (1.) 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasa/n Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 

Orhan Dengiz (B.) 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal (1.) 
S. Ekmel Çetiner (t.) 
Bülent Ecevit 
Kenan* Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüo&Lu 
(B.) 

[Açık üyelik] 

Çorum • 
Diyarbakır 

Yekûn 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yo'kxar.) 

Üye sayısı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal -Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
208 
126 
80 
2 

240 
2 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇORUM 
Arşları Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan , 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Scyfi Orhon 

İZMIR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İkscl 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat ÂLİ Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin Izerdcm 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mckki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NtĞDE 
Haydar Özalp 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Rıza Kııas 
Hasan Tez 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Finnî Islimyeli 
Süreyya Koç. 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Âtıü Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrcld 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argıın 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mustafa Uyar 

KARS 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıcğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdı Orhon 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmll 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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[Çekinserler] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

[Oya katılmıyanlarJ 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Düligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibr'ahirnoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşii 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgık. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENlZLt 
Fuat Avcı 

Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğhı 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. H*kkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMIR 
Şevket Adalan (1.) 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
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Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılaıılıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi • Cumalıoğiu 
Turhan Fcyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sol'uoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçcr (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Ay s oy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp (î.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur (1.) 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pchlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kfımran Evliyaoğlu 
llyns Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüİJezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Ata.Iay Akan 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal (1.) • 
S. Ekmel Çetiner (1.) 
Bülent Eccvit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

'^«»" 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe Kanunu tasansma verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 210 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 85 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 238 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Cclâlcttiıı Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tajyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevııi Nedimoğlu 

ERZURUM 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 

Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümüşıpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ategoğlu 

A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Kâmil Özsarıyıldız 
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NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

Süreyya Uluçay 
SÜRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan^ 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
DENİZLİ 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Metin Cizreli 
EDİRNE 

Türkân Seçkin 
ERZİNCAN 

Âdil Sağıroğlu 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet ALİ Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

Muzaffer Döşemeci 
KARS 

Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

SAMSUN 
Şevket Raşit HatipoğluJ 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alıican 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdı Orhon 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınk 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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[ÇekinserJ 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
I. Sıtkı Hâtipoğlıu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

v ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL ' 
Cemal Yavuz 

' BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan • 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu (I.) 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 

Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay * 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMIR 
Şevket Adalan (I.) 
Mustafa Uyar 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KIRKLARELİ 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp (İ.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur (I.) 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat • 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu| 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Paliaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Cema.1. Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talat Asal (I.) 
S. Ekme! Çetiner (t.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin > 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

61 NCt BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1967 Çarşamba 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı. (Mil
let Meclisi 1/284) (Millet Meclisi S. Sayısı :200) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Gider Vergileri Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 . 1967]. 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/716) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 865) [Dağıtma ta
rihi :11 . 2 . 1967] 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi 
Si Sayısı : 201; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 858) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuia dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/280; 
Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 856) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

•«•*> 



Dönem : 2 I Q Q 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | İ / ö 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; 

Cumhuriyet Senatosu 1/712) 

(Kot : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8.2. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say\ : 7159-1/718 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 18 . 1 . 1967 gün ve 1/288 - 56 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1967 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 

Açık oy neticesi : (135) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 133 
1 

: 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1967 

Esas No. : 1/228 C. S. 1/712 
No.: 79 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1967 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydm Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 201 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/282; Cumhuriyet Senatosu 1/715) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 858) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7158-1/715 

8.2. 1967 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . 1 . 1967 gün ve 1/282 - 60 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1967 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 

Açık oy neticesi : (134) 

Kabul 
Ret 

133 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/282 C. S. 1/715 

No. : 73 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

9.2. 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1967 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem 
Toplantı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 202 
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Ka rma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/289; 

Cumhuriyet Senatosu 1/716) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 865) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7157-1/716 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 19 . 1 . 1967 gün ve 1/289 - 59 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1967 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul 

•olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Sevici Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (133) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 131 
: 1 
: 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/289 C. S. 1/716 
No. : 80 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

9 . 2 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1967 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




