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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
1971 Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesi

ne devam olunarak; 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı büt

çe kanunu tasarısının maddeleri kabul olundu 
ve tümünün gelecek oturumda açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

Birleşime saat 12,55 te ara verildi. 
İKİNCİ OTURUM 

İkinci defa açık oya sunulan : 
Ankara, 
Ege, 
İstanbul, 
İstanbul Teknik ve 
Hacettepe Üniversiteleri, 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 1971 

yılı bütçe kanunu tasarıları ile, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde, 
Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 

(A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde, 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelinde ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarıları ile, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ve, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı büt

çe kanunu tasarılarının kanunlaştıkları bildi
rildi. 

Ticaret ve, 

Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları büt
çeleri kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı bütçe kanunu tasarısının maddele
ri kabul olunarak tümünün gelecek birleşimde 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

23 . 2 . 1971 Salı günü saat 9,00 da toplanıl
mak üzere birleşime saat 22,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztiirk 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Sorular 

Sözlü soru 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka

radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasındaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (0/178) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Kars 

iline bağlı Digor ilçesi köylerinin içme suyuna 
kavuşturulmasına ve yollarının yapımına dair 
yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/494) 

% — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 

iline bağlı Digor ilçesi köylerine okul yaptırıl
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/495) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kamu hizmeti görmekte olan mahalle muhtar
larına verilen telefonların ücretlerinde % 50 
oranında tenzilât yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/496) 

4. — İstanbul Milletvekili Re?it Ülker'in, 
yıllık telefon ücretlerinin toptan tahsiline dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/497) 
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II. — GELEN 

Teklifler 
1. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 

27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi (2/491) 
(İçişleri Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî 
Memurları Kanununun 29 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/492) 
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 8 arkadaşının, Kuraklık nedeniyle ve
rilen Ziraat Bankası kredilerinin üç ilde (affe
dilmesi ve ertelenmesi) hakkında kanun teklifi 
(2/493) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 

1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması jhakkm-
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) 

5. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve. Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayı
sı : 46 ya 1 nci ek) 

6. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Ulukoylü'nün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 
1 nci ek) 

7. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/51) (S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) 

8. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 

• I M — • 

KÂĞITLAR 

Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-

/misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) 

9. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1 . 9 . 1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahal
lesi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Ya
semin sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici 'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/204) (S. Sayısı : 160 a 1 nci ek) 

10. — Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 ar
kadaşının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin (e) bendinin tadiline ve bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinde yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/300) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 220 ve 276; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı ; 1480) 

11. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/149) (S. Sayısı : 24 e 1 nci ek) 

12. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, «Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (S. Sayısı : 128 e 
1 nci ek) 

13. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Şelfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı, Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balâ'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —. ±971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam 
ediyoruz. 

A - GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesi üzerinde grupları adına söz alan sayın 
üyeler : 

D. P. Grupu adına Sayın îsfendiyar Çakır-
oğlu, C. H. P. Grupu adına Sayın Sami Kum-
basar, M. G. P. Grupu adına Sayın Reşit ön
der, A. P. Grupu adına- Sayın Süleyman Çağ-
lar'dır. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Kemal önder, Sayın Ekrem Kangal, 

Sayın îbrahim Cüceoğlu, Sayın Mustafa Kaf
tan, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, 
Sayın Vehbi Meşhur, Sayın Hulusi Çakır, Sa
yın Salih Zeki Köseoğlu, Sayın Orhan Daut, 
Sayın Kâmil Şahinoğlu, Sayın Şemsettin Sön
mez, Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın Turgut 
Art aç tır. 

Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
îsfendiyar Çakıroğlu'nun. Buyurun Sayın ts-
fendiyar Çakıroğlu. 

D. P. GRUPU ADINA N. ÎSFENDİYAR 
ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gerek Devlet varidatımızın büyük bir kıs
mını sağlaması, gerekse geniş vatandaş l a l e 

lerini ilgilendiren zirai ve sınai faaliyetlerimizi 
yakından alâkadar etmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesine, genel bütçe içinde, üze
rinde titizlikle durulması gereken özel bir önem 
kazandırmaktadır 

Demokratik Parti Grupu adına tenkid ve te
mennilerimizi arz ederken bu ölçüler içerisinde 
meseleleri genişliğine ve derinliğine ele almaya 
gayret edeceğiz. 

Çay, tütün, gümrük mevzuatı ve tatbikatı
nın ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesinin, 
düşüncelerimizin Yüce Heyetinize daha kolay 
izahına imkân vereceği kanaatini taşımakta
yım. 

Sayın milletvekilleri, çay sanayii; geniş üre
tici kütlelerinin yegâne geçim kaynağı oluşu, 
bu sanayi kolunda 20 000 i aşkın personelin bu
lunuşu ve tüketim fazlası çay stoklarının pa-
zarlanması gibi önemli ekonomik ve sosyal prob
lemler arz etmektedir. 

Türkiye'de çay yetiştirilmesine, birtakım 
ön çalışmalardan sonra 1938 yılında Rize'de 
başlanmıştır. Ancak, 1950 yılına kadar üreti
mi artırıcı tedbirlerin kifayetsizliği yüzünden 
üretim hızı çok yavaş olmuştur. 1950 - 1960 yıl
ları arasında ise alınan tedbirlerin cok başarılı 
oluşu, üretimin büyük bir hızla artışına vesile 
olmuştur. Bugün yıllık yaş çay üretimi 145 mil
yon, kuru çay üretimi ise 32 - 35 milyon kiloya 
yükselmiştir. Çay müstahsilinin eline. 550, çay 
sanayiinde çalışan personelin eline 150 milyon 
lira geçmektedir. 

Halen tüketim fazlası çay toplam olarak 
34 000 tondur. 1969 yılı çay tüketiminin 18 000 
ton olduğu tahmin edilmiştir. Stok edilen çay
lar içilecek evsafta olmadığından satılamamak-
ta, yerini kaçak çaya terketmektedir. Çay ko-
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nusu ile ilgili sosyal, ekonomik problemler ve 
bunlarla içice bulunan organizasyon, işletme 
problemlerinin çözümü için aşağıdaki tedbirle
rin alınmasını zaruri görmekteyiz. 

Çayın kendisine has niteliklerinden dola
yı yaş yaprak üretimi ve işletmecilik yönleri
nin birlikte ele alınması gereklidir. Bu itibarla, 
dağınık iki ayrı teşkilât halinde çalışan, üre
tim ve işletmecilik alanlarına hitabeden tek bir 
teşkilât vücuda getirilmelidir. Halen Tekel 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çay 
işletme ve pazarlamasiyle, Tarım Bakanlığınca 
yürütülen üretimle ilgili işleri, iktisadi Dev
let Teşebbüsü niteliğinde tek bir genel müdür
lük halinde yeniden teşkilâtlandırmakta fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Her üreticinin sahibolduğu çay bahçelerini 
dört bölüme ayırarak her yıl bir bölümünün 
Mayıs ayında budanması,, üretimin düzenli 
yapılabilmesi ve çay kalitesinin düzeltilmesi 
bakımından lüzumludur. Bu yüzden Mayıs ayın
da üreticinin gelirindeki geçici azalmayı ber
taraf etmek üzere, kısa vadeli ve düşük faizli 
budama kredisi ihdas edilmelidir. 

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Sayın Bakan 
çay fabrikaları müdürlerine verdiği talimat
ta, 2,5 yapraktan büyük filizlerin alınmama
sını emretmişti. Bakanın bu emri haklı ola
rak müstahsilin tepkisiyle karşılaşmıştır. Son 
10 yıl içerisinde fiyatlar yüzdeyüz arttığı hal
de, yaş çay fiyatlarında ancak % 17 civarında 
artış olmuştur, yaprak tahdidi zaruri görülü
yor idiyse, bu tatbikatın başarılı olabilmesi 
için fiyatların da belirli bir oranda artırıl
ması icabederdi. Hele Saynı Bakanın, toplum 
psikolojisini hiç nazarı itibara almadan müs
tahsili tahrik edici beyanlarda bulunması, müs
tahsilin fabrikaları işgal etmesine sebebolmuş-
tur. Bu suretle devlet otoritesi zedelenmiş, 
Bakan kararından rücu etmek zorunda kalmış, 
vasıfsız yaprak alımı da eski tatbikatı aratır 
hale gelmiştir. 

Yaş çay alımında çay eksperliği müessese
sinin önemli rolü olduğu muhakkaktır. Çay 
alım merkezlerinde çalışan eksperlerin çoğu 
gereken vasıflara saip değildir. Bu sebeple 
çay eksperi yetiştirilmesi belli bir programla 
ele alınmalıdır. Hattâ ziraat teknisyenliği oku
luna bir çay eksperliği bölümü açılmalıdır. 

Çay eksperliği daimi bir müessese haline ge
tirilmeli,, çay eksperleri 657 sayılı Kanuna tabi 
daimi kadrolara alınmalıdır. Çay teknisyen
lerinden, kampanya süresi dışında diğer işler
den faydalanma cihetine gidilmesi lâzımdır. 

Yapılan inoelemelere göre Türkiye'deki 
çay fabrikalarının, dünyadaki emsallerine gö
re daha fazla yatırımı icabettirdikleri anla
şılmaktadır. Çay fabrikalarının tesis masraf
larının azaltılması yollan aranmalıdrı. Çay 
fabrikalarının sayısının artırılarak üretilen 
yaprağın işlenmesini karşılıyaeâk yeterli ka
pasiteye çıkarılması lüzumuna inanmakta
yım. 

Çok ağır şartlar altında çalışan çay fabri
kası müdürlerinin her türlü siyasi baskılardan 
kurtulması lâzımdır. Bilinmelidir ki, tekniğe 
politikanın karışması fayda yerine zarar do
ğurur. Hele Sayın Bakanın Bütçe - Plân Ko
misyonunda yaptığı gibi, insaf dışı haksız it
ham yolları mutlaka kapatılmalıdır. Fabrika
larda çalışan 20 000 i aşkın personelin sosyal 
hayat şartları günün icaplarına göre düzel
tilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı 1970 yılı programında öngörül
düğü veçhile, tütün üretimi, mevcut stoklar 
göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. 
Yeni tütün Kanunu uygulamasiyle üretimin iç 
ve dış pazar isteklerine uygun bir kalitede ol
masına özellikle önem verilmeli, taban arazi-
lerdeki ekim tahdidedilmelidir. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
30 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe girdiği hal
de, tütün sahalarının tahdidedilmesi, bakan-
lıklararası Tütün Kurulunun teşkili, Millî Tütün 
Komitesinin ve tütün satış merkezleri kurul
ması kanun icabı olduğu halde henüz yerine 
getirilmemiştir. Kanunun getirdiği yeniliklerin 
hâlen tatbik alanına intikal etmeyiş sebeplerini 
anlamak güçtür. Gerçi tahdit yönetmeliğinin 
hazırlandığı ve tahdide başlandığı Bakan ta
rafından ifade olunmuş ise de, bu hız ve sis
tem içerisinde çalışmalarla Türk tütüncülü
ğüne 1177 ve 1196 sayılı kanunların getirmek 
istediği yeni reformların daha uzun yıllar ger-
çekleşmiyeceği kanaatindeyiz. 

İşte bu ihmal ve gecikmelerin tabiî bir sonu
cu olarak, 1970 Ege ekici tütün piyasası yine 
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3437 sayılı eski Tütün ve Tütün Tekeli Kamı- t 
nun yürürlükte olduğu yıllardaki gibi büyük 
bir keşmekeş içinde cereyan etmiştir. Şöyle 
ki : 1964 yılında, yani Adalet Partisi ikti
dara gelmeden Ege Ekici Tüttün Piyasasında 
tütün baş fiyatı 13 lira olarak telsbit edildiği 
halde 1965 yılında Adalet Partisi iktidarı semr 
bolik olarak birinci mmtaka baş fiyatına 25 
kuruşluk bir ilâve yapmıştır.. 1965 yılından 
1970 yılına kadar bu fiyat ısabit tutulmuş, I 
buna rağmen geçim endeksleri Devlet ista
tistiklerine,, göre % 30 artmıştır. Bu yıl ya
pılan devalüasyonla geçim endekslerindeki ar
tış en insaflı ölçülere göre asgari % 30 ka
bul edilirse, son 6 yılda fiyatlarda % ©0 yük
selme kaydedilmiş olur. Buna rağmen tütün \ 
fiyatlarında ancak % 17 civarında artış ol- j 
muştur.' Bu suretle yılların, tütün ekicisinin j 
aleyhinde ne kadar gelişmeler kaydettiği bariz j 
bir şekilde lortaya çıkmaktadır. I 

Muhterem milletvekilleri, 
Sayın Bakanın Cumhuriyet 'Senatosunda I 

belirttiği gibi tütün sorununun günlük poli- j 
tıkanın üstünde tutulması görüşüne samimi- j 
yetle biz de katılıyoruz. Ancak aynı samimi- j 
yeti iSayın Bakandan da beklemek hakkımız- i 
dır. j 

Tekelin ısatmaldığı tütünlerin ortalama fi- j 
yatının 11 lira olarak gösterilmesini samimî | 
bulmuyoruz. ! 

Kesin neticeler alindığı takdirde genel or- ! 
talama fiyatların geçen yıllardan pek farklı, j 
•olmıyacağı gömülecektir. | 

iBu durumu bir köylü vatandaş şöyle dile : 
getirmiştir : «1965 yılında tütünümü 13 lira 25 \ 
kuruşa ©atmıştım. Bugün ise 14 lira 50 ku
ruşa sattım.. Ancak, o zaman bir kilo helvayı 
'5 liraya satmalıyordum. Şimdi ise 10 liraya 
alıyorum. Bu nedenle fiyatlardan memnun de- \ 
ğilim.» i 

Değerli arkadaşlarım, \ 
1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu ile buna 

bağlantı kuran 1196 sayılı Tütün Tanırı 
'Satıiş Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu ve 
bu kanunların getirdiği hükümler süratle 
uygulanmadıkça bugünkü keşmekeş devam 
edecek, ekicinin kredi ihtiyaçları süratle ar- \ 
tacak, aracı ve tefeciler müstahsili ezmeğe de
vam edecektir. / 

Tütün üreticisinin bir nebze olsun tefeci
nin elinden kurtarılması iğin çevirme kredi
lerinin günün ihtiyaçlarına uygun hale ge
tirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Kalitesiz sigara imalâtı yüzünden Ame
rikan sigarası kaçakçılığı son yıllarda görül
memiş şekilde artmıştır. 

(Bakanın, kaçak Amerikan sigaralarının Ak
yazı ilçesinde daktilo büyüklüğündeki maM-
nalarda imal edildiği şeklindeki gülünç iddiası 
ile «Flitreli sigara icadoldu tiryakilik bozul
du.» şeklindeki beyanı gazete sayfalarında mi
zah konusu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi gümrük mevzuatı ve gümrüklerdeki 

uygulamalarla ilgili Demokratik Parti Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

inanıyorum ki, gümrüklerde uygulanan 
mevzuatın istikrarlı tutulması vurt ekonomi
sinin gelişmesinde müspet sonuçlar doğurur. 

'Halbuki bizim gümrük mevzuatındaki hü
kümler, uygulamaların hatalı ve keyfi bir 
durum almasına sebebiyet vermektedir. 

1970 Haziran ayı başlarında portatif tele
vizyonların vergiden muaf tutulacağı ilân 
edilmiştir. Şimdi bu muafiyetin kaldırıldığı, 
ayrıca teyp ve pikapların da Gümrük Ver
gisi kapışanıma alındığı açıklanmıştır. 

1968 yılında yurt dışından gümrüksüz ge
len elektronik cihazlar yurt içindeki tale
bin % 45 dne tekabül eden bir miktara yük
selmiş, 257 milyon Türk lirası karşılığında dö
viz kaybına yol açmıştır. Bu hatalı tatbikat 
yüzünden 1966 yılında 375 bin aded olan 
radyo imali 1970 yılında 300 binin altına 
düşmüştür. Ayrıca elektronik sanayiinde 
faaliyet gösteren 33 müesseseden 23 ü ka
panmış, diğer 10 müessese de kapanmak teh
likesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Devlet gelirlerimizin azalmasına, sana
yiimizin baltalanmasına ve büyük çapta dö
viz kaybına yol açan bu hatalı tatbikat or
tada iken 1970 Haziran ayı başında tanınan 
yeni muafiyetler büyük bir talihsizlik teşkil et
miştir. Arkadaşlar, gümrükler bir tek tec
rübe tahtası olmaktan mutlaka kurtarılma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
1918 sayılı Kanunun 152 sayılı Kanunla 

değişik 24 ncü maddesi, benzeri kaçak eşya-
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nm sürümünü kolaylaştıracak malların mü
sadere edilmesini âmirdir. Ancak, bu mal
lar talep vukuunda resmî dairelerle kamu ya
rarına çalışan derneklere kendi ihtiyaçları 
için bedelsiz olarak verilebilir. 

Sayın Bakanın devresine rastlayan uygula
malarda kaçakçılığın men ve takibi hususun
da çok büyük önemi olan bu hükümlerin cid
diye alınmadığını görüyoruz. Kanunun açık 
hükmüne rağmen, bir derneğe 6 ton boncuk 
bedelsiz olarak verilmiştir. Bu derneğin 
boncuğa hiçbir ihtiyacı olmadığından kaçak 
mallar piyasaya sürülmüş ve benzeri eşya ka
çakçılığının alıp yürümesine yol açmıştır. Bon
cuklu ibrahim devrinde dahi yurt ekonomi
sinin o ekonomiyi korumakla mükellef olan 
makamlar tarafından böylesine tahrilbedildiği 
görülmemiştir. 

Söz konusu kanunun 24 ncü maddesinin 
başka bir hükmünün de kanunun amacına ay
kırı olarak tatbik edildiği tesbit edilmiştir. 
Muvakkat ithal yoliyle tecrübe için yurda so
kulmuş ve bedelleri milyonları aşan makina 
ve teçhizat, kanun hükümlerinin nasıl keyfi 
olarak ithal edildiğini ortaya koymaktadır. 
Bu keyfi tatbikattan istifade eden müessese
lerin Hükümetle ilişkileri dikkatle ve ibretle 
izlenmeye değer. 

'Türkiıye'ıdeki Amıerükan ve Alman eşya pa
zarları, kaçakçılığı âdeta meşru hale getiren bir 
ticaret kolu durumuna sokulmuştur. Amerika 
posta teşkilâtı (APO) nın kontrol dışı tutul
ması sebebiyle bu kanalla silâh dâhil mühim 
miktarda kaçak mal yurda sokulmaktadır. Hü
kümetin bu noktada dikkatini bilhassa çekmek 
isteriz. 

iSayıın milletvekilleri, 
Gümrük vergilerinin tecili uygulamaları da 

keyfî davranışların dışında kalamamaştır. Pren-
«ilbolarak Gümırük Vergisi tecili, yatırım malla
rına tatbik edilmektedir. Ama ne hikmetse soy
adı Demire! olan bir zatın kolejinde Ve Şellefyan 
adlı bir vatandaşın kakao ithalinde Gümrük 
Resmi tecili yapılmıştır. Anlaşılıyor ki, iş, dost 
ve yaranla ilgili olunca kakao bile yatırım mal
zemesi 'haline gelebilmektedir!.. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Dış ekonomik ilişkilerin .dar tutulduğu bir 
devrede ve o günkü ihtiyaçlara göre hazırlan-

23 . 2 . 197İ O : İ 

mış olan yürürlükteki 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun biran evvel değiştirilmesini zaruri gör
mekteyiz. 

Biüyük yatınmlarıin gerektirdiği sürat ve ko
laylık mevcut kanunla sağlanamamakta, forma
litelerden şikâyetlerin sonu alınamamaktadır. 
Yurt dışımda çalışan vaitaridaşlanımzm gidiş ge
lişlerinde karşılaştıkları güçlükler de bu mevzu
atın yetersiz olmasındandır. Hükümietin köklü 
bir değişildik yerine mevcut kanuna ilâveler 
yapması mevzuatı tamamen içinden çıkılmaz 
hale (getirmektedir. Meselâ halen Meclislerce bu
lunan 126 ncı maddenin tadiline ilişkin tasan. 

Değerli arkadaşlarım, 
Aslımda (gümrüklerin ıslahı vie gümrük mev

zuatının yeniden düzenlenmesi gibi köklü çalış
malar ciddî gayretlerin eseri olabilir. Halbuki 
Hükümet bu gayreti göstermek ve ciddî sonuç
lar almak yeteneğinden mahrumdur. Hükümet 
gününü kurtarmanın peşindedir. Şimdiye kadar 
hiçbir devirdje tevessül edilmemiş kanunsuzluk
lara (bu dönemde şahidolmuş bulunuyoruz. 

iSayın Bakan bâzı yolcu gruplarının muaye
ne edilmeden yurda sokulmalarına emir vermiş
tir. Gümrüklerde hangi eşya ve kapların mua
yene dışı tutulabileceği yürürlükteki 5383 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi ile gösterilmiştir. 

Acaba Sayın Bakan bâzı yolcu gruplarının 
muayene edilmemesi emrini verirken hangi ka
nunun hükümlerine dayanmıştır? 

Hukuk devletinde kanunların titizlikle uygu
lanması gereğine bir teşkilâtın başında bulunan 
siyasi sorumluların büyük bir hassasiyetle ria
yeti lüzumuna işaret etmek isterim. 

Tatbikatta gümrükleri bu türlü karmakarışık 
duruma sokan kanuınsuzluklann cereyan etmesi, 
muaıyemesiz geçmek piyangosu kendilerine isabet 
eden vatandaşları bile üşüş tü r . 

Kaçakçılık, kılık değiştirerek dedektif rolü 
oynamak, iki paket Amerikan sigarası yakala
dıktan sonra gazetelere bir şeyler yapmış gibi 
pıoz vermekle önlenemez. Bu metot Ortaçağ dev
rinin metodudur ve başvuranları asıl görevleri 
olan hukuku hâkim kılma iktidar ve itibarından 
yoksun bırakır. 

Kısaca ifade etmek istersek Sayın Bakanın : 

İddiaları büyük, itirafları enteresan, fakat 
icraatı çok kifayetsiz olmuştur. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1971 malî 
yılı bütçesinin aziz inilenimize hayırlı ve uğur
um olmasını AlaJhitan niyaz «der, Yüce Meclisi 
DsnKokraüilk Paafti Grupu ve şahsım adına en de
rin saygılarımla selâmlarım. (DP. 'sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Sa
mi Kumbasar, buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA SAMİ KUMBA
SAR (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 1971 yılı bütçesine ait gö
rüş ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
görevleri itibariyle birbirinden tamamen ayrı iki 
Genel Müdürlük halinde faaliyet göstermekte
dir. Bu Bakanlık, diğer bakanlıklar gibi tüm 
yatırım Bakanlığı mahiyetinde olmayıp, aksine, 
tahsil ettiği çeşitli vergilerle Hazineye en faz
la gelir sağlıyan bir Bakanlık mahiyetindedir. 
1971 bütçesinde tahmin edilen gelirlere göre her 
iki Genel Müdürlük hizmetlerinden Hazineye 
gelir temini hesaplanırsa, bütçenin 1/3 veya 
1/4 gelirini Gümrük ve Tekel Bakanlığı temin 
etmektedir. Bu rakamların tetkikinden, Bakan
lığın yurt ölçüsündeki önemi kendiliğinden mey
dana çıkar. 

Bakanlığın aksıyan yönlerini düzeltmek su
retiyle, hizmetleri daha düzenli yürütmek, hem 
vatandaş, hem de Hazine lehine faydalı hale 
getirmek imkân dâhilinde olduğu halde, maale
sef çeşitli engeller yüzünden bugüne kadar, 
mevcut problemlerin çözümü mümkün olmamış
tır. 

Halen çeşitli sebeplerle, çeşitli kademelerde 
bekliyen; 

1. Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun 
tasarısı, 

2. Gümrük kanunu tasarısı, 

3. Teşkilât kanunu tasarısının biran evvel 
kanunlaşmasını, hem Bakanlığın aksıyan yön
lerini düzeltmesi, hem de, vatandaşın ihtiyaç
larına cevap vermesi bakımından arzu etmek
teyiz. 

Yalnız başına iktidar yürüten, istediği zaman 
istediği kanunu çıkartabilecek oy çokluğuna sa
hip A. P. Hükümetinin bu konuda ileri sü
rebileceği hiçbir mâzaret kabul edilemez. 

Milletlerarası turistik ve ticari münâsebetle--
rin inkişafı, gümrük anlayışı, gümrüklerdeki 
tatbikatta büyük istihaleleri gerektirmiştir. 
Maalesef, Bakanlık bu gelişmelere ayak uydu
ramamıştır. 

Senelerdir bu kürsüden ifade edilen mevzuat 
yetersizliği, sıkıcı formalite güçlükleri, tarife
lerdeki vuzuhsuzluklar, uygulama aksaklıkları, 
bugün dahi ayni kuvvettedir. Bakanlık bu 
tenkidleri haklı bulduğu, düzeltme durumu vait 
ettiği halde, maalesef halledilmiş hiçbir husus 
yoktur, iyi mevzuat dahi, yetiştirilmemiş ele
manlar elinde kötü tatbikata müncer olmakta
dır. Kaldı ki, mevzuatın dahi düzeltilmesi, bu
güne kadar mümkün olmamıştır. 

Turistin ilk ve son temas ettiği şahıs, güm
rük personelidir. Lisan bilmeleri şarttır. Dira
yetli, nâzik, güleryüzlü, vazife sever olmaları, 
ayrıca, gümrük binalarının da modern ihtiyaca 
cevap verecek şekilde onarılması lâzımdır. 

Millî sanayii himaye, turizmi teşvik ve in
sanî münasebetleri, dünya görüşüne uygun şe
kilde tanzim edecek bir gümrükler mevzuatına 
ve mevzuatı gereği gibi uygulıyabilecek perso
nele olan ihtiyaç, Bakanlığın ciddî ve büyük 
gayretini beklemektedir. 

Gümrük ambar, antrepo, sundurmalarda 
muhtelif sebeplerden dolayı çekilemiyen milyon
larca lira değerinde eşya mevcuttur. Bu hal ne 
vatandaşa, ne de, Devlete bir fayda sağlama
maktadır. Bu, millî ekonomiyi tahrip, Devleti 
ve vatandaşı izhar etmektir. 

Gümrük kapılarımız da, sınır boylarımız da, 
bilhassa , Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde, 
büyük illerimizde, Hükümet merkezinde, kaçak
çılık gözle görülür açıklıkta olduğu, seneden se
neye arttığı, Bakanlığın bu hususta her işte 
olduğu gibi pasif kalması gözden kaçmamakta
dır. Suriye, İran ve Irak'tan yurdumuza çok 
miktarda kaçak eşya sokulduğu ve bu eşyaların 
aleni satış yerleri olan pazarların kurulduğu, 
gelinlik eşyaların bile buralardan alındığı her
kesçe bilinmektedir, (örneğin; Kilis, Antep, 
Diyarbakır gibi) 

Ankara'nın merkezinde ve büyük şehirleri
mizde bu kaçak eşyalar mağazalar açılmak su
retiyle alenen satılmaktadır. Bunları görmenin 
üzüntüsünü zannederim bizim kadar Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı da duymaktadır. Sa-
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yın Bakandan kaçakçılığın önlenmemesi ve sa
tışlara mâni olunmama sebebini sormak iste
rim. Neden kendi öz yurdumuzda yabancı ve 
kaçak olan mallar satılıyor? Bunlara mâni ol
mak için gerekli ve ciddî tedbirlerin alınmamış 
olmasını üzüntü ile görmekteyiz. Yoksa ted
bir almak istiyenlere bilmediğimiz bir kuvvet 
veya şebeke mi mâni oluyor? 

ihraç mallarımızın ve döviz kaynaklarımızın 
başında gelen bir ürün de tütünümüzdür. Yarım 
milyona yakın ekiciyi ve üç milyondan fazla 
vatandaşımızı ilgilendiren, bütün geçim ümitle
rini bu ürüne bağlıyanlar, gece gündüz deme
den eliyle, tırnağiyle, alın teri dökmek sure
tiyle iki büklüm çalışarak, meydana getirdik
leri, bu mahsûllerinin her yıl tütün piyasasında 
iyi fiyatla satıp satamıyacağı kuşkusunu bir 
türlü üzerlerinden atamamışlardır. 

Gerek kalite, gerekse nefaset bakımından, 
rekabet kabul etmez bir değerde olan, kanser 
yapmadığı bilinen tütünlerimizin, gereği gibi 
değerlendirilmemesi, bütün geçimini tütüne bağ-
lıyan müstahsılları fazlası ile üzmektedir. 

Tütün ekicileri için isteklerimiz kısaca şöy
ledir : 

1. Üreticiler için doların 12 lira kabul edil
mesi haksızlıktır. 15 liradan muamele görmesi 
lâzımdır. 

2. Tütüne verilen, baş ve taban fiyatları, 
bugünkü şartlar altında az olup artırılması lâ
zımdır. 

3. Tekel alımlarını yavaşlatarak veya baş
ka usuller kullanarak ekicileri, ihracatçıların 
kucağına itmemelidir. 

4. Aynı randıman tütüne, her yerde aynı 
para verilmelidir. 

5. Tekel ile tüccarın baş ve taban fiyatları 
mümkün mertebe aynı olmalıdır. 

6. Piyasa her sene erken açılmalıdır. 
7. Tütün ekicileri yerine göre, dönüm başı

na 200 - 300 lira arasında kredi almalı ve bu 
suretle tefecinin elinden kurtarılmalıdır. 

8. Tesellüm işleri çabuk yapılmalı, teslim 
alınan tütünlerin parasını en geç on gün içinde 
ödeme yolları aranmalıdır. 

'9. Topraksız üreticilere toprak verilmesini 
sağlamak için, süratle toprak reformu yapılma
lıdır. 

Tütün müstahsılma verilen kredi ille, ihracat
çı firmalara verilen krediler arasındaki denge

sizlikler bariz olarak göze çarpmaktadır. İ967 
senesinde, 427 798 ekiciye, 378 889 017 TL. kre
di verilmiş, aileye 875 TL. düşmüştür. Halbuki 
82 ihracatçı firmaya 336 600 000 TL. kredi ve
rilmiş, beher ihracatçıya 4 470 732 lira düşmüş
tür. Bu, eliyle tırnağiyle, toprağı mümbit haline 
getiren, tütün mahsulünü meydana getirmek 
için her türlü ıstırabı tatmış müstahsıla yapılan 
en büyük haksızlıktır. 

Kahvede satışlar, ithalâttan senede 300 bin 
kilo civarında bir fazlalık göstermektedir. Satı
şı tesbit edilemiyen miktarlar da ilâve edilirse 
fazlalık bir hayli daha kabarık olmaktadır. Kah
ve istihsalimiz bulunmadığına göre, bu durumu 
kahve kaçakçılığının bir nevi tescili saymak ge
rekir. Bakanlık bu hususta ne düşünmektedir? 

Dünyada sudan sonra en çok içilen ve kulla
nılan gıda maddesi çaydır. Yurdumuzda çaycı
lığa fiilî olarak 1939 yılında başlanmış, kısa de
necek bir zamanda süratli bir gelişme sağlanmış 
1963 senesinde memleketimiz çay ihtiyacı karşı
lanarak, 1963 senesini takibeden yıllarda i'hra-
cedilmeye başlanmıştır. Bitki özellikleri bakı
mından dünyanın en kaliteli çayı olan yaş yap
raktan türlü nedenler yüzünden içilebilecek çay 
imal edilememektedir. 

Şimdiye kadar iç ve dış pazarlara dayanmak 
suretiyle, ilmî esaslara dayanan millî bir çay 
politikası maalesef tes%it etmiş durumda değiliz. 
Memleketimizde tarımsal, sosyal ve ekonomik 
alanda çay mahsulünün önemi herkesçe bilinme
sine rağmen, bu kıymetli mahsûlümüzün yıllar
dır uğradığı ihmal dolayısiyle, bilhassa dış pa
zarlarda tutunamamış ve rakiplerimizle müca
deleye girememiştir. Ayrıca, iç pazarlarda Te
kelin bu mahsulüne rağbet azalmış ve dışardan 
yurdumuza sokulan çaylar daha fazla rağbet 
görmüştür. 

Öncelikle çay ekim sahalarının bilinmesi, 
plân ve programın uygulanması bakımından ke
sinlikle lüzumludur. Tekel idaresindeki arşiv
lerde eğer üç dönüm çay bahçesi varsa, bu en 
az 10 dönümdür. Şayet, Tekel kendi arşivlerin
deki rakamlara göre tedbir almaya kalkışırsa, 
muvaffak olaınıyacağı aşikârdır. 

iyi kaliteli, dışarıya satabileceğimiz çayı el
de edebilmek için nasıl bir strateji takibedeoeği-
mizi biran evvel tesbit edelim, Tarım Bakanlığı-
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nın da yardımı ile müstahsili çay [bahçesinde, 
yaş yaprağı toplarken, konferanslar vermek su
retiyle eğitme yoluna gitmeliyiz. 

Toplanan yaş yaprağı alan eksperler derdi 
çok önemlidir. Tekelde ilmî esaslara gfcre yetiş
tirilmiş tek bir çay eksperi yoktur. Ne mektebi 
(vardır, ne de kursu. Bir de bakmışız, kampanya 
zamanında imtihansız, hiçjbir kıstasa tabi tutul
madan, çayla ilgisi olnııyan başka meslek erbap
ları eksper tâyin edilmişlerdir. 

!Bu çıkmaz durumu önlemek için Rize'de bir 
Ziraat Okulunun açılması lüzumludur. 

Çay mahsulü tarladan koparıldıktan, 24 - 25 
saat sonra çaydanlığa konacak hale gelmesi ge
rekir ki, evsafından bir şey kaybetmesin. Maa
lesef yolların noksanlığı ve bozukluğu izdiham 
zamanlarında alım yerlerinde bekletilmesi, ara
baların kifayetsizliği sebebiyle, zamanında ma-
nipdâsyona sokulamıyan çay kalitesiz oluyor. 

Çayın araba ile nakliyesinde, bilhassa Mayıs 
ayı kampanyasında yaş çay yaprakları, kam
yonlara bir buçuk metreyi geçen yükseklikte 
ve bastırılmak suretiyle dolduruluyor. Normal 
zamanlarda kullanılan standart tahta sandıklar 
kullanılmıyor. 

Getirilen çay yaprakları, fabrikaların etra
fındaki beton bloklar üzerinde yer kifayetsizli
ğinden bir metreye varan yükseklikte dolduru-
lluyor. Isı dolayısiyle, alt kısımdaki çay yaprak
ları yanıyor, evsafı bozuluyor, kimyevi terkibi 
kayboluyor. 

Yaş yaprağı işliyecek fabrika ve atelyeler 
çok noksan olup, kampanya zamanı herkesi hüs
rana sevk eden sonuçlar meydana gelmektedir. 

İKaradenizin bu çalışkan insanları tek geçim 
kaynağı olan çayın kendi gözleri önünde denize 
dökülüşünü, gübre halinde çürüyüşünü, gör
dükçe için için sızlanmaktadır. 

Devletin çimento fabrikası var, demir fabri
kası var, Makina Kimyada makina aksamlarını 
yapacak tesisat var. DoMz harcama durumu 
olmadığı halde, ne diye plânın öngördüğü fab
rika ve atelyeleri yapmıyoruz? Üistelik, çayımı
zı ihracedip, döviz sağlıyoruz. Kilosunu 20 - 23 
liraya mal ettiğimiz bu gıda maddemizi, yine 
kendi vatandaşlarımızı kilosunu 70 liraya ka
dar satıp, Hazineye gelir temin ediyoruz. 

'Fabrika ve atelye azlığından etrafta biriken 
çayların yanmaması için soldurma, kıvırma, fer

mantasyon ameliyeleri yeteri derecede yapıla
mıyor. Bu vesile ile, kalitesiz çay imal etmiş du
ruma düşüyoruz. 

Bundan evvelki kampanyalarda bozuk çay 
yaprakları işleme tabi tutuluyordu. Bunu evvel
ki senelerde zaman zaman müşahede ettik. 1970 
kampanyasında Sayın Bakan şahsi v« yerinde 
bir tutumla bütün fabrika müdürlerine bozuk 
çay yapraklarının maniplâsyona sokulmıyacağı-
nı kesin olarak bildirdi. Bu cesur kararı, 1971 
kampanyasında da kendisinden bekleriz. 

Çay fabrikalarında bir müdür muavinliği ih
das edilerek müdür ve müdür muavinliklerine 
bir ziraat mühendisinin getirilmesi gerekir. Yal
nız, Sayın Bakan 1971 - Bütçe Karma Komisyo
nunda bütün fabrika müdürlerini «hırsızdırlar» 
gerekçesi ile büyük bir yük altında bıraktı. Bir 
Bakanın emrindeki memurlardan şikâyetçi oldu
ğunu ilk defa görüyoruz. Hırsız dediği müdür
lerin tâyini, terfii, nakli ve sicili bizzat Sayın 
Bakan tarafından yapıldığı halde, bizzat yine 
kendisinin de şekvacı olması hayret uyandırmış
tır. Bir ayı geçen komisyonda ki suçlamasın
dan sonra bu müdürler hakkında ne yapmıştır? 
Hangi hırsız müdürü vazifesinden almıştır? 
Hangi mahkemece dâvalarına bakılmaktadır? 
Eğer hırsızlık varit ise, Bakanla beraberiz. 
Hemen haklarında takibat yapılsın, gereken ce
zaları verilsin. Ama, böyle bir durum yoksa, bu 
şekilde bir suçlama da doğru değildir. O mü
dürlerin de bir haysiyeti olduğu düşünülme
lidir. Yoksa yarın bu müdürlerden vazife bek-
liyemeyiz. 

Çay fabrika ve atelye atasamındaki teknik 
bozuklukların tamiri için, fabrikaların devamlı 
çalışmaları yönünden her atelye ve fabrikada 
ufak torna tezgâhlarının kurulmasının faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. Tekel çay yollarının, 
Tuzla yollan gibi, ya kendisi veya Karayolları
na emanet usulüyle yaptırmasını çeşitli yön
lerden faydalı mülâhaza ediyoruz. Yeni açılan 
çay paketleme fabrikasının Ankara ve İstan
bul'da olan diğer aksamlarının biran evvel Ri
ze'ye naklettirilmesi lâzımdır. Çelen turistlere 
verilen Rize Turist çayının, işçi tarafından elle 
değil, makinada yapılması için gereken karton 
ve kâğıt SEKA ile anlaşarak temdn edilmelidir. 
Fabrika ve atelyelere kampanya zamanında alı-
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nan muvakkat işçilerin âdil bir sistem muvace
hesinde alınmasını temenni ederiz. 

Fabrialarda çay muhafazası için muntazam 
ambarlar mevcut değildir. İşlenen mallar san
dıklanmadan aylarca yığın galinde, ayak al
tında, gelişi güzel yerde muhafaza edilmek
tedir. 

Genel olarak çay fabrikaları ve teşkilâtı bu
günkü endüstride önemli yeri olan ambalaj işine 
önem vermemektedir. Bir zamanlar, Hindis
tan'dan ithal edilen çayların, kontrplâk san
dıkları tamir edilerek kullanılırdı. Uzun zaman 
bu sandıklardan istifade edildi. Sonra sandık
tan vazgeçilip, bez torbalar içinde çaylar pa 
ketleme mahalline gönderildi. Birçok kere üs-
tü açık kamyonlarla, bez torbalar içinde çayla
rın yağmurda, karda Ankara'ya ve İstanbul'a 
gönderildiğine bizzat şahit oldum. 

Yaş çay yaprağına verilen fiyat, Türkiye'de 
bugünkü geçim şartlarını göz önüne alırsak 
yalnız geçimini bu ürüne bağlamış, ömrünü bu 
ziraata vakfetmiş kimselerin bugünkü fiyatla 
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamıya-
caklarım müşahade etmekte her halde ihtisas 
sahibi olmaya lüzum yoktur. 1950 senesinde 
yaş çay yaprağının fiyatı 180 kuruş, 21 sene 
sonra her şeyin 1950 senesine göre ateş pahası
na olduğu, günden güne, saatten saate her şe
yin fiyatının süratle arttığı memleketimizde yaş 
çay yaprağının fiyatı yalnız 350 kuruştur. 

1969 yılında bir kilo yaç çay mahsulünün 
maliyeti 309 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Ki
lo başına müstahsıla 41 kuruş kâr kalmıştır. Bu 
verdiğim misalin hesaplanması, müstahsil tara
fından değil, bizzat resmî kaynaklar tarafın
dan tesbit edilen rakamlardır. 

1909 da 309 kuruş olan maliyeti, 1970 Tür-
kiye'siinde hesabedersek rakamın bir hayli daha 
yüksek olduğunu görürüz. Devalüasyondan 
sonra ithal malı olan gübre fiyatları artmıştır, 
çalışan işçi ücretleri yükselmiştir. BelM bu 
şartlar altında maliyet 1970 senesinde müstah
sıla ödenen 350 kuruşa erişmiştir. Halbuki, 
Anayasanın 52 nci maddesine göre, tarım ürün
lerini ve tarımla uğraşanların emeğini değer 
lendirmek için gereken tedbirlerin alınması ikti
za ederdi. Tekel maddelerinin hemen hepsinde 
kalite ve ambalaj bozuktur. İhraç için gerekli 
reklâm ve teşebbüs yapılmamaktadır. Geniş 

reklâm ve kuvvetli distribütörlere ihtiyaç var
dır. Genel Müdürlüğün bu yolda çalışması yoH 
denecek kadar azdır. 

C. H. P. Grupu adına Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
Reşit önder, buyurun. 

iSaat : 9,45 
M. G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER 

(Tokat) — Sayın Başkan, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının değerli temsilcileri ve muhterem 
arkadaşlar; 

'Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerinde M. G. P. nin görüş, temen
ni ve tenkidlerini arz ötmek üzere huzurunuza 
gelmiş (bulunuyorum. 

Şu anda bütçesini görüşmekte olduğumuz bu 
Bakanlık, Gümrükler ve Tekel genel müdürlük
leri olmak üzere iki genel müdürlükle yöne-
tilmiektedir. 

Memleketimizin ekonomik, sosyal ve zirai 
(bünyelinde çok önemi hizm'etleri bulunan ve 
'bütçemize büyük ölçüde katkısı bulunan bu 
Bakanlığa çok çeşitli yönlerden görevler düş
mektedir. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 
en çok mevzuatlarının tatbikatında dedikoduya 
yol açan bir teşekküldür, üzüntü ile ifade ede
yim ki, bulgun bu teşkilâtın tatbik ettiği usulle
rin dünyanın hiçbir idaresinde uygulandığına 
imisal verilemiez. Bu kadar muğlâk, bu kadar 
müşkülpesent tatbikat vatandaşlar arasında 
dâima günün şikâyet konularını teşkil etmek
tedir. Hele bir kıymet takdiri usulü, âdeta ka
der torbasından çeMlen bir piyango gibi, ne 
aklın, ne de hayalin kabul edeceği bir şekilde 
değildir. Vatandaşın yeter ki, gümrüklere işi 
düşmesin; günlerce, aylarca o masadan o ma
saya sürünüp durur, birçok defa da netice ala
madan ayrılıp gider. 

işte, bu şekilde muğlak tatbikat usulleri, bi
zim anlayışımıza göre, mevzuatın tatbikatında 
katiyet değil, çok fazla elastikiyet oluşundan 
ileri gelmektedir. Bu mevzuat usullerinde faz
laca esneklik olduğu takdirde, tatbikatı yapan 
bir görevi mutlaka hislerinin tesirine göre 
hareket edecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, işte bu cümleden 
(olarak benim hemşehrilerimden birinin bir işini 
takibettim. Bu hususta şimdi bir sitemde bulu
nacağım. Bu sitemim ne Sayın Bakanın şaJh-
ısmadır, ne de Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
şahsiyeti mâneviyesmedir, sadece mevzuatı 
tatbik eden bir görevlinin mevzuatı anlayışını 
tefbarüz ettirmek içindir. 

(Hatip elindeki teli göstererek) Şu bir tel 
parçasıdır. Bunun bir tel olmadığım iddia et
mek için ne bir mütehassis olmaya, ne bir mü
hendis olmaya, ne gümrüklerde bir müfettiş ol
maya, hatta ne de akıllı olmaya lüzum yok, 
beyler. Gümrük ve Tekel Bakanlığında, maale
sef buna «halat» diye rapor Veren müfettişler 
vardır. Ama, bunun çjözüm yolunu aramak için 
(başvurduğumuz yerlerde; «Efendim, buna mü
fettiş bey rapor vermiş, bu Hakemler Kurulu
na gidecek..» 

Bu suretle vatandaş sürünsün dursun; Hâ
kemler Kurulundan geçecek, bimem Danıştaya 
müracaat edilecek.. Böyle mevzuat tatfbikatı 
'olamaz, arkadaşlarım. 

Bunu anlamak için mühendis, müfettiş ol
maya lüzum yok. Halk anlamında da, teknik 
yönde de, ilimde de bunun adı teldir. Bu, halat 
lolamaz. Biairnı anladığımıza göre halat, çekici 
gücü olan, kuvvetli, sağûam olan, romörkleri, 
gemileri iskelelere rapteden kalın bir şeydir. 
Bu eli'mdekine halat denilemez. Müfettiş Bey. 
Obuna halat derse, bunun içinden çıkılamaz. 

Şimdi, şu meseleyi Sayın Bakana arz etme
miştim, ama Gümrükler Genel Müdürüne bir -
iki defa bu meseleyi arz ettim ve şimdi öğreni
yoruz ki, bu mesele Hâkemler Kuruluna git
miş. Yüks'ek Huzurunuzda Sayın Bakana bunu 
arz ediyorum ve merak ediyorum; bu görevli 
hakkında ne gilbi bir işlem yapacaktır? Belki 
ide bu bir halattır, biz bilmiyoruz, lütfen öğ
retsinler bize, ne şekilde halattır, neden halat 
denmiştir, bunu anlamak istiyorum, merak edi
yorum. 

Bugün ekonomik ve sosyal kalkınmamızda 
Ibüyük etkileri olacak hariçten gelecek olan 
turistler, Türkiye'de tatbik edilmekte olan 
hu acayip gümrük usullerinden ürkmektedir ve 
neticede memleketimiz bu yüzden büyük döviz 
kayıplarına uğramaktadır. 

Bu tarzdaki gümrük tarife ve uygulama iş
leri artık 20 nci asrın dünyası ve Türkiye'sinin 

usulleriyle değil, bugünkü toplum hayatımız 
ve siyasi ortamımız içerisinde bu Kurunu Vusta 
usullerini terk edip, Batı memleketlerinde uy
gulanan usullerinden örnekler almamız gerekti
ğime inanmaktayım. 

Gümrük teşkilâtında görev alacak persone
lin bir sıradan adam olmayıp, en küçük memu
rundan en üst kademesindeki görevlisine kadar 
eğitime taJbi tutmak suretiyle bunları görevlen
dirmek memleketin yüksek menfaati bakımın
dan yerinde olacaktır kanısındayım. 

Geçen yıl bütçesinde de ısrarla ifade ettiği
miz gilbi, yine de tekrarında fayda gördüğümüz; 
yıllardan beri gümrüklerimizde çürümeye terk 
edilmiş olan malların süratle paraya tahvil edi
lerek değerlendirilmesinde memleketimizin men
faatleri açısından zaruret olduğu gibi, gümrük
lerdeki depo ve antrepolarımız da biran evvel 
ıboşalmış olacaktır. Tahmin ediyoruz ki, bu mal
ların bir kısmı geçen yıldan bu yıla kadar sa
tılmıştır. Geri kalanının da süratle elden çıka
rılarak, millî servetin değerlendirilmesinin lü
zumlu olduğuna işaret etmek isterim. 

Yukardan beri âdeta şikâyetlenerek arz etti
ğimiz hususlara Bakanlığın dikkatini çekerek, 
yakın zamanda bir çjözüm yolu bulacağını ümi-
detaıekteyiz. 

Çok geniş hudutlara sahübolan memleketi
mizde eğer bu işlerin aksaklığı eleman noksan
lığından oluyorsa, Bakanlık noksan olan kadro 
ve elemanlarını biran evvel getirsin ve ikmal 
etsin ve bu teşkilât normal olarak bir çalışma 
düzenine girsin. Bu hususu ehemmiyetle arz et
mek isterim. 

Gümrükler mevzuundaki görüşlerimize kısa
ca temas ettikten sonra, memleketimizin ekono
mik ve sosyal hayatında büyük önemi olan, dı
şarıdan gelen dövizin yüzde 30 undan fazlasını 
sağlamak suretiyle içerden ve dışardan Hazine
ye en büyük gelir sağlıyan ve meşgalesi olması 
bakımından 4 - 5 milyon nüfusumuzun geçim va
sıtası olan millî ürünlerimizin en başında gelen 
tütün konusuna gelince : 

Son yıllarda memleketimizin ortalama tütün 
rekoltesi yılda 150 milyon kilo civarındadır. Bu
nun 40 - 50 milyon kilosu dahilî istihlâkimizi 
karşılar, yani vatandaşlarımızın sigara ihtiya
cını. Geri kalan 100 milyon kilosunun 60 mil
yonu halen bizden öteden beri kendi harmanla
rının ihtiyacı için tütün alan devletlere satmak 
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suretiyle yapmış olduğumuz ihracatımız; gıeri 
kalan her yıl 30 - 40 milyon kilosu da stok tü
tün olarak kalmaktadır. Bu, hakikaten memle
ketin başına âdeta bir yüktür. 

Bir memlekette istihsal fazlalığı tütünde ol
duğu gibi öğünülecıek bir şey değildir, istihsal
le beraber bunun sarf ve ihraç kaynaklarını da 
sağlamak ilgililerin görevleri olmalıdır. Umarız 
ki, buiĝ ün Tekel idaresinde 250 milyon kiloya 
yakın stok tütün vardır. Bu, çok büyük bir yük
tür. Hükümetin bunu biran evvel elden çıkar
ması için her çareye başvurması mutlaka ge
reklidir. 

Bununla beraber ihracatımızı ve istihlâkimi
zi dikkate almak suretimle ve iyi mmtakalara 
da ekim için müsaade etmek suretiyle yurdu
muzda esaslı bir tütün ekim sahası tahdidi yap
mak zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir, bile. Bu 
yıl bir nebze yurdun muhtelif yerlerinde böyle 
bir tahdide gidildiğini memnuniyetle öğrenmiş 
^bulunuyoruz. Buigün halihazır müşterileri dikka
te alırisak, Türkiye'nin içinden kalkabileceği 
miktar 100 milyon kilo civarındadır. 

Hükümetimizin bu konu üzerinde hassasiyet 
göstermesini ehemmiyetle işaret etmek isterim. 
Aksi halde tütüncülüğümüzün âtisi çok kara
racaktır. ikinci Cihan Harbinden sonra dünya 
nüfusunun artıcı karşısında Türkiye'nin tütün 
ihracatında fazlaca gelişme (olmayışı, dünyanın 
föütün memleketleri kendi topraklarında tütün 
ekim denemeleri yapmaları ve birçok yerlerde 
müspet neticeler almaları yüzünden bizim tütün
lerimiz dışarıda nisbeten ilgisini kaybetti. Aynı 
zamanda bizimkilere nazaran işçilikleri daha 
az zahmetli olduğundan maliyetleri de bizden 
uculzdur. Hal böyle olunca, tütüncülüğümüzü 
daha vahîm neticelere götürmeden bir an evvel 
gerekli tedbirlerin Bakanlık tarafından süratle 
alınmasının zaruretine inanmaktayız. Eğer, biz 
bu tahdit işinde muvaffak olursak, çıkaracağı
mız tütünlerin kalitesi de üstün olacaktır. Zira, 
taban araziye ekici ekim yapamıyacaktır. 

Yeni çıkarılmış olan Tütün Tekeli Kanunu
nun bâzı maddeleri uygulamada büyük ihtilât-
lara yol açacaktır. Geçen sene gene bu kürsüden 
sayın ibakana ve Yüce Heyetinize arz etmiştik; 
bu kanunun ihtilât yapacağı maddeler tatbik 
edilmedi, bundan sonra da tatbik edilmesi uy
gun olamaz. Zira, bilhassa bir kilo zimmet nok

sanına 12,5 lira gibi cezai hüküm çok ağır ve 
katıdır. Aslında ekicilerin üzerinde görülen zim
met, tahmini ve takdiridir, bir vezin işi değil
dir. Ama tüccarın zimmeti çarşıdan geçer. Bu 
ekici zimmetleri bundan 50 sene evvelki mem
leketin şartlarına göre lüzumlu idi, bulgun ise 
bugünün şartlarına cevap verecek şekilde de
ğildir. Çünkü, o zaman Rejiden Tekele geçiş 
yapıldı, kaçakçılık filân olmasın diye Iböylece 
ekici tahmini bir zimmete bağlandı. Ama bug^ün 
Türkiye'de kimse iddia edemez ki, önemli mik
tarda kaçakçılık vardır ve biz hu kaçakçılığı 
önlemek maksadiyle bu maddeleri tatbik ediyo
ruz, diyemez. Çünkü, önemli şekilde Türkiye'de 
tütün kaçakçılığı yoktur. 

'Tütün 'Tekeli Kanunundan bilhassa bu mad
denin çıkarılması için Hükümetin bir an evvel 
bir değişiklik getirmesini beklemekteyiz. 

Hükümetin tütün mubayaasmdaki alım poli
tikasından vatandaş çok fazla şikâyetçi olma
makla beraber; hayat şartlarının ağırlığı, ma
liyetlerin yüksekliği dikkate alınmak suretiyle 
kalemle bir hesap yapıldığında müstahsilin bun
da hiçbir kârı olmadığı neticesine varırız. 

'Devalüasyondan sonra tütün alıcılarının du
rumlarını da Hükümetin dikkate almasının za
rureti olduğuna inanmaktayız. Zira, vatandaşın 
alım gücünün zorlaştığı bir gerçektir. 

Topyekûn Tekel eli ile vatandaşlarımızın is
tihlâkine ar£ edilen maddelerin fiyatları çok yük
sektir. Zira, Tekel gibi bir Devlet teşekkülünün 
tesbit edeceği fiyat usulü, tanzim ve müdahale 
mahiyetinde olması gerekir, içki olsun, kahve 
olsun, çay ve sigara olsun, /bütün bunların fiyat
ları tahammül edilmez şekilde yüksektir. Buna 
karşılık tütünde olduğu ıgibi, bu memleketin dı
şarıdan yurdumuza giren dövizde en büyük pa
yı olan ve Hazineye her yönü ile en fazla gelir 
sağlamada rolü olan bu mahsulü meydana ge
tiren ve hele devalüasyon kararından sonra alım 
gücü daha da azalan tütün müstahsilinin duru
munu Hükümetin mutlaka dikkate alması za
ruridir. Dünyanın hiçbir yerinde kendi halkın
dan 7 - 8 liraya alınıp, yine kendi halkına 250 
liraya aynı mahsulün satıldığı bir ülke ve idare 
göstermek mümkün değildir. 'Tütün de, vatan
daştan 7 - 8 liraya tütün alınır, sigara halinde 
250 liraya satılır. Bu çok fahiştir arkadaşlar. 

^ 3 7 5 — 
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Bu itibarla, eğer hükümet, bunda, dünya tütün 
fiyatlarını rekabet yönünden dikkate alıyorsa, 
tütün ekicisini başka türlü tatmin edebilir. 
Ekiciye prim vermek suretiyle tatmin edebilir. 
Bu uyarıcı teklifimizi, çok anlayışlı ISaym Güm
rük ve Tekel Bakanının ehemmiyetle dikkatine 
arz etmek isterim. 

Çay : 
Kuzey - Doğu bölgemizin çehresini değişti

ren, o bölgenin ekonomik ve sosyal hayatında 
önemli yeri olan ve milyonlarca vatandaşımızın 
g-eçLiiini sağlıyan çay endüstrisi ıgün (geçtikçe 
epeyce büyük bir ilerleme kaydetmektedir. Te
kel Bakanının çay konusunda tutmuş olduğu 
politikayı tasvflbediyoruz. Geçen sene çay nıüs-
tahsıllarma yerinde yapmış olduğu müdahaleler 
neticesinde, çaylarımızın kalitesi bir hayli yük
selmiştir. 

Tuz : 
Zaman zaman önemli ihracat yaptığımız tuz 

tesislerimizin daha da geliştirilmesi memleketi
mizin ekonomisi ve millî gelirimiz yönünden 
üzerinde durulması gereken bir konu olması 
hasebiyle, bunun da üzerinde önemli durması 
gerektiğini belirtmek isterim. 

Vaktin müsaadesi nisbetinde Millî Güven 
Partisi Meclis Grupunun Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arza ça
lıştım. Bu bütçenin aziz milletimize ve memle
ketimize hayırlı, uğurlu olmasını yürekten te
menni eder, teşekkür ederim. (M.G.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Süleyman Çağlar, buyurunuz efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Saat 10,02 dir. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1971 malî 
yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini Heyetinize arz ve ifade etmek üze
re huzurlarınızdayım. 

Malûmları olduğu üzere, bu Bakanlık güm
rük mevzuat ve prensiplerini uygulamakla gö
revli ve katma bütçeli Tekel Genel Müdürlüğü 
olmak üzere iki yönlü bir faaliyetinin içindedir. 

I Maruzatımıza Bakanlık ve Gümrük Genel 
Müdürlüğü konularıyla girmek istiyoruz. 

Gümrüklerimize taallûk eden faaliyetler 
5383 sayılı Gümrük Kanunu ile yürütülmekte
dir. Bilindiği gibi bu Genel Müdürlük, Hazine-i 
Maliyemize büyük ölçüde katkıda bulunmakta 
ve her yıl bütçeye yüzde 30 civarında gelir sağ
lamaktadır. Bununla beraber, günümüz icap
larının gerektirdiği gümrük faaliyetlerini eko
nomik kalkınmamız istikametinde titizlikle uy-
lama görevlerini ifa ederken, dış ticaret, Para 
Fonu rejimlerinin, gümrüklerimize tahmil etti
ği görevlerin yanı sıra son yıllarda meydana ge
len yabancı ülkelere işçi gönderme faaliyetle
rini ve ayrıca her yıl gelişen turizm endüstrisi
nin yüklemiş olduğu geniş mikyastaki iş hare
ketleriyle beraber, GATT Ortak Pazar, Gümrük 
işbirliği Konseyi, NATO, RCD gibi anlaşma
lar icabı Bakanlığın ilişki ve çalışmaları sebe
biyle, Bakanlığın klâsik bir kuruluşun üstünde, 
günün şart ve icaplarına göre vazife görebile-
cak bir kuruluş haline getirilmesi zarureti var
dır. Bu gerçek iledir ki, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının Kuruluş Kanununu değiştiren kanun 
tasarısıyla Gümrük kanun tasarısı geçen dö
nemde T.B.M.M.ne sevkedilmiş, fakat kanunlaş
ma imkânının bulunamadığı da hepinizin ma
lûmları bulunmaktadır. 

İstirhamımız; Gümrük faaliyetlerinin daha 
verimli olabilmesinin, medenî ülkelerde tatbik 
edilmiş olan gümrükçülük hizmetlerinin ülke
mizde de en modern şekilde tatbik bulabilmesi
nin ancak, bahis konusu tasarıların kanunlaşma-
siyle mümkün olabileceği kanaatimizi tekrar et
mek isterim. 

Bu inancımızı teyiden, mevzuat yetersizliği 
ve çeşitli sebeplerle daima müşahade olunan ve 
sıksık tezahür eden husus şudur : Gümrükleri
mize gelip de çekilemiyen çok miktarda eşya 
ve mal birikmektedir. Bilhassa gümrük kapıla-
rımızdaki esasen müsaidolmıyan depo, ardiye
lerde fevkalâde sıkışıklık yaratmakta olup, 
Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı
na aykırı olanlar da dâhil, bu gibi eşya ve mal
ların Türk ekonomisinde bedelleri ödenmiş ol
makla millî envanterimize girmiş birer kıymet 
oldukları da elle tutulur vakıalardandır. Bunla
rın dışında olan bâzı maların zaman zaman ka-

| rarnamelerle tasfiyesi cihetine gidilmekte ise de, 
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millî envantere girmiş bu değerlerin gümrükte
ki depolama ve muhafaza imkânlarının yeter
sizliği sebebiyle mallar evsafını kaybetmekte ve 
değer azalması tabiî hale gelmektedir. Bütün 
bu konuların tatbiki, yukarıda da bahsini yap
tığımız gümrük kanun tasarısının biran ev
vel meriyete girmesiyle mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıda da bahsi
ni yaptığımız gibi, Gümrükler Genel Müdürlü
ğü yıllık gelir olarak bütçemize 1/3 e yakın 
katkıda bulunmasına rağmen, mevcut mevzuat 
içinde de olsa ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
çabası içerisine girmiş ve İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının öngördüğü çerçeve dâhilinde 
talebetmiş olduğu meblâğları alamamanın üzün
tüsünü Grupumuz adına ifade etmek isterim. O 
kadar ki, Marmara Denizi, Boğazlarda kaçakçı
lığı men ve takip maksadiyle ihtiyacı olan bir 
deniz motoruna dahi sahibolamamış, Sahiller 
Jandarma Birliğinin deniz motoruna emaneten 
alma gibi bir pozisyona düşmüştür. Ayrıca, 
oturdukları binaların kiralarının dahi zamanın
da ödenemeyip mahkemeye verildikleri de bir 
vakıadır. 

Yine bütçe içinde binde 2 gibi cari giderler
den başka maddi imkân tanınmıyan bu Genel 
Müdürlüğümüz ve teşkilâtı, elbette ki büyüyen, 
gelişen Türkiye'mizde arzu ettiğimiz şekilde hiz
met ifasına imkân bulamıyacaktır. istirhamı
mız; önümüzdeki yıl bütçelerinde lâyık olduk
ları maddi değer bu Umum Müdürlüğümüze ve
rilmiş olsun. Bu kadar maddi yetersizlik için
de de olsa imkânlarını en iyi şekilde değerlen
direrek hizmet ifasında bulunan Gümrük Genel 
Müdürlüğü ve teşkilâtına teşekkür eder, bütçe
lerinin hayırlı olmasını dilerim. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi de Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerindeki maruzatımıza ge
çiyoruz. 

Bu Genel Müdürlüğümüz, sınai, ticari faali
yetiyle Hazinemize gelir sağlıyan ve bugünkü 
statüyle tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir 
Devlet müessesesidir. Genel Müdürlük faaliyet
leri yalnız bütçeye gelir sağlamakla kalmayıp, 
memleketimizin iktisadi ve sosyal hayatında da 
büyük yeri vardır. Nitekim 4S0 000 aileyi aşan, 
Türkiye nüfusunun 2 300 000 ini kapsıyan tü
tün ekicisi vatandaşın geçim kaynağı olmakta ve 
tütünün ihraca müheyya hale gelmesi için ma-

niplâsyonunda ve gerekse navlun ve nakliye
sinde bulunanlarla beraber rakı, şarap, çay ima
lâtında çalışan 64 000 işçi vatandaşımızın gelir 
kaynağı olmakta, bir nevi Devletimizin istih
dam gücünü kuvvetlendirmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, memleketimizde 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ayrı ayrı inhisarlar 
ve imtiyazlı şirketler elinde bulunan inhisarlar 
idaresi olarak devam etmiş ve 1330 yılında 1660 
sayılı Kanunla döner sermayeli bir Genel Mü
dürlük olarak Maliye Bakanlığına ve sonra da 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlanmıştır. Te
kel Genel Müdürlüğü, 1941 yılında çıkan 4036 
sayılı Teşkilât Kanuniyle bugünkü statüsüne 
kavuşmuştur. Bu Genel Müdürlüğün çalışma 
alanı; tütün, ispirto, ispirtolu içkiler, çay, tuz, 
bira, şarap ve kibrit gibi tekel içi ve tekel dı
şı maddelerin üretim ve satışiyle kamu hizmeti 
mahiyetinde tütün destekleme ve benzeri çok 
çeşitli hizmet ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu 
nedenlerle de modern ekonomi ve işletme ku
rallarına uygun bilanço, maliyet, kâr ve zarar 
hesabı çıkarmaya müsait bir statü ile, ticari ve 
sııuai kuruluşlarını Devlet müesseselerinin sert 
ve katı hükümlerinden kurtarmak gerekmekte
dir. 

Hal böyle iken, Genel Müdürlüğün 1930 yı
lında 1600 sayılı Kanunla döner sermaye işlet
meleri, özel bir incelemeye tabi olan döner se-
miaye muamelâtı, Artırma ve Eksiltme, Muhase-
bei Umumiye kanunları hükümlerline tabi tutul
mamış, Sayıştay vizesinden istisna kılınmış idi. 
Murakabe sds'temi araJdan uızun zaman geçtikten 
sonra müessesenin bünyesine uygun bu tatbikat 
kaldırılarak, 1967 yılından itibaren 832 sayılı 
Kanunla döner sermaye muameleleri de Sayıştay 
konltroluaıa tabi tutulmaya başlanmıştır. Hal
buki, hukukî bir incelemeden öteye gübmiyen Sa- -
yış'tay murakabesi yerine, çeşitli sınai ve ticari 
faaliyetlerini, kamu işletme ve cüzüitamlamnı 
ekonıoımik ıbir incelemeye imkân verecek yöne, 
sermaye bilançosu ve bunun kârlılık ve verim
lilik durumlarını belirtmeye yararlı bir statü 
olması lüzumlu ve yerinde olacaktır. 

Bulgun Genel Müdürlük ekonomik mahiyet
teki çeşitli işlemlerinde günün şartlanma uygun, 
gerektiğinde esmek bir politika takibetmîe im
kânlarından mahrum bir duruma düşürülmüş-

t tür. Bu hal, Tekel işletmelerinin kadılık ve ve-
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rimliliğine mıenfi tesir yaratmaktadır. Hukukî 
yönden tezat teşkil eden bâzı tarafları da rcııev-
culttur. 296 sayılı Kamıma müstenit karamame-
ler icabı, yaprak tütün destekleme mubayaası 
ile vazifeli kılınmış olan Tekelin, bu iş ve işlem
lerinde murakabesi, bir taraftan adı geçen ka
nuna göre Başbakanlık Yüksek Murakabe Ku
ruluna, diğer taraftan da destekleme alımların
dan ötürü 832 sayılı Sayıştay Kanunuma göre 
ide Sayıştay murakabesinle tabi tutulmak sure
tiyle ikili bir denetime başvurulmuş bulunmak
tadır. Bütün bu nedenlerle, Tekel Genel Mü
dürlüğünün çeşitli işletime konularında ekono
mik icaplara uygun olarak çalışmadığı anlaşıl
mış ve alınmakta olan neticelerden de belli ol
maktadır. Tekel gelirlerinin genel bütçe içeri
sinde katkı oranı seneden seneye azalmaya baş
lamış, nitekim 1955 yılında yüzde 14 iken, nis-
toet 1066 da yüzde 7 ye düşmüş, 1967 de yapılan 
zalmlarrla yüzde 9 a çıkarılmış ve halen yüzde 
10 civarındadır. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğün iştigal 
konuları çıok çeşitlidir. Her biri ekonomik ve 
teknik bilgi ve ihtisasa ihtiyaç göstermektedir. 
Ama, bugün bütün bu ekonomik ve teknik prob
lemlerin çözüm ve neticelendirilmesi, üst kade
mede bulunan birkaç yöneticinin münhasıran 
mesai ve gayretine bağlı bulunmaktadır. İktisa
di Devlet Teşekkülü halinde idaresi ve işletme
leri en uygun şekil olan tekel konulan, bu bün
yeyi iktisalbedinceye kadar, Grenel Müdürlüğün 
döner sermaye muamelelerinin Sayıştay vizesin
den, geçmlsmesi, 2490 s'alyıli Kanunun tatbiki ge
reken işlemlerde hâsıl olan güçlük, gecikme, iş 
görme tıkanıklıklarının giderilmesiyle ilgili ted
birlere süratle başvurulmalMır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün stoklarında 
önemli artış ve iş tüketim fazlası ihraca mühey
ya yaprak tütün ve çay bulunmaktadır. Mem
leketimizin yaprak tütün ihraç kapasitesi her 
yıl 80 000 ton civannda olup, 42 000 tonluk 
iç tüketimimizi de inzimam ettirirsek 122 000 
tonluk bir tütün rekoltemiz olması gerekirken, 
istihsal her sene bu rakamın çok üstünde te
celli eiitiğiııden, halen 207 000 ton stokumuz 
mevcudolup, malî portesi 2 milyar 143 milyon 
urladır. Bu miktara ilâveten her sene stokların 
yüzdıe 15 nislbetinıdeki bakım ve sair masrafla
rını da 'inKiirnaöi ettirmek gerekir. Destekleme 

malı tütün stoklarının daiha fazla artmaması 
içim gereken tedbirlerin süratle alınması lü
zumludur. Bu sebeple, 1177 sayılı Kanunla hü
küm alltma alınmış bulunan ekim sâhıalamnın 
teöbit ve tahdidinde öneımle durulması ve bu tat
bikatın geciktirilmelmesi hususunu rica ©der
ken, diğer taraftan ticari değerini daha fazla 
kaybetmeden eldeki stoklamı eritilmesi için 
îbankâ teminat mektubu ve kredili ihraç yollan 
aranmalı ve Devlet yatıranı karşılığı ithal edi-
leöek mâllar mukabili ihraç, sigara imalâtında 
kullanılan makina, teçhizat ve malzeme ile il
gili ihraç yollan aranmalıdır. 

Diğer taraftan, sigara imalâtı Tekelin mıono-
polünda bulunduğuna göre, bu endüstrimizi de
mode tesislerden kuritanlarak, Amerika'nın si
gara endüstrisinin istikametinde modern cihaz
larla teçhiz ve takviye olunmalıdır. Aynca, si
gara saitışlan iç pazarda tüketim mıetaı olmak
tan çıkanlarak, dışa dönük ihraç konulanımız 
iarasında yer almalıdır. Bunun yanısıra, yap
rak tütün ihracımızla, pazar temin etmek üzere, 
yabancı ülkelerde ortaklaşa kurtulacak sigara 
endüstrisinle de teşvikkâr olunmalı ve memle
ketimizin başta gelen ihraç konusu tütünün 
bu istikamette değerlendirilmesi yolları aran
malıdır. 

Konuşmamın burasına gelmişkea, günlümü
zün aktüel konulanndan biri olan filtreli si
gara konusuna da bir nebze temas etmek isti
yorum. 

Filtreli sigara 1964 den bu yana istihsal ve 
istihlâk olarak şöyledir : 

1964 yılında 252 ton, 1965 yılında 422 ton, 
1966 yılında 544 ton, 1967 yılımda 781 ton, 1968 
yılında 1 710 ton, 1969 yılımda 2 151 ton, 1970 
yılında 2 144 ton ve son 8 aylık netice 980 tem. 
7 senede 9 misli artmış olan imalât, bugünkü is
tihlâkimizle cevap veremez bir duruma gelmiş
tir. 

Bir zamanlar dünyada filtreli sigaranın mev
cudiyetini dahi biîmiyen valtandaşlarımız, köylü 
sigarasını köy bakkalından bir paket ola
rak alamamanın dahi güçlüğü karşısında tane 
ile sigara satın alındığı devirleri hatırlayıp, 
filtreli sigara bulamamanın üzüntüsü yerine 
âdeta insanın sevincine vesile teşkil edecek bir 
sonuca varmak mümkündür. Çünkü, vatandaş
larımızın maddi gücünün, yaşama seviyesinin 
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yükselmiş olduğunun bir delili olarak da değer
lendirmek mümkündür. Bununla beraber, hızla 
artan filtreli sigara isfcihlâkına cevap verebil
mek için, yılda 6 bin tonluk bir kapasiteye 
ulaşabilmek maksadiyle gerekli çalışmaların 
yapılmış bulunduğunu müşahade ettiğimizi arz 
ederiz, 

Aziz arkadaşlarım; Tekelin iştigal konula
rından biri de çaydır. Çay ziraatinin yapıl
makta bulunduğu Karadeniz'in bir bölgesinde 
bu ziraatimiz çevresinin ekonomik ve sosyal kal
kınmasına geniş çapta imkân vermiş bulun
maktadır. 650 milyon lirayı aşan malî portesiy-
le çay ziraati ile iştigal eden müstahsilin ha
yat kaynağı olmuş, ilk zamanlar millî ekonomi
mize katkıda bulunulacağı düşünülürken, bu 
endüstrimiz lâyıkı veçhile inkişaf edememiş ve 
âdeta ters yönden tedbirlere tevessül lüzumu 
hâsıl olmuştur. Nitekim, 1970 yılında içtüketim 
fazlası çayın 15 500 ton olduğu, ilâveten geçen 
yıllardan 14 700 ton stokun bulunduğu ve ha
len 8 900 tonun da ihraç edilebileceği anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

Çay istihsalimizin dünya standartlarına uy
gun evsafta olmaması, çay yaprağı mubayaası
nın dünya fiyatlarından pahalı olması, çay ih
racının alüminyum kap, ve sair ambalaj içinde 
yapılmayıp, dökme olarak yapılması gibi sebep
lerle maliyetin altında çay ihracı yapılmakta 
olmasına rağmen, ihracattık stoku eritecek bir 
seviyeye ulaşılamamıştır. 

Yukarda sıralanan sebeplerin bertaraf edil
mesiyle çay ihracatında anormal stok artışları
na yol açılmamalıdır. Çay ziraati ve endüstrisi
nin münhasıran bu işlerde meşgul olacak, terci-
han İktisadi Devlet Teşekkülü bünyesinde, kâr
lılık ve verimlilik esasına dayalı bir müessese 
haline getirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Tekel Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki maruzatımızı bitirir
ken, 1970 yılı Ege yaprak tütün piyasasında 
tütün ekicilerinin alın terini değerlendirmek 
amaeiyle yapılmış olan destekleme alımları, 
bölge müstahsilinin hiçbir devirde raslanmıya-
cak şekilde memnuniyetini mucip bir sonuç ver
miştir. Bu sebeple başta Hükümetimize ve de
ğeri arkadaşım Gümrük ve Tekel Bakanı İh
san Birincloğlu'na, Tekel Genel Müdürü Recayi 
Beyefendiye ve Umum Müdürlükteki mesai ar-
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kadaşlan ile mubayaa sırasında cansiperane ça
lışan eksper ve memurlarına grupum adına 
şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ederim. 

1971 nıalî yılı bütçesinin Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına ve memleketimize hayırlı olması 
dileğiyle grupum adına saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
îsfendiyar Çakıroğlu... Yok. 

Sayın Kabadayı, buyurunuz... 
Grup adına söz istemişsiniz, 10 dakika ile 

mukayyettir. 
Saat 10.22 
M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA

DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı birçok yatırım 
ve işletmeleriyle hem bir kalkınma Bakanlığı, 
hem de Hazineye gelir sağlayan Bakanlıkların 
başında gelir. Böylece, gelir sağlayıcı oluşu 
bakımından önem ve ehemmiyetinin takdiri he
pinizce malûmdur. 

Vasıtasız Hazine gelirlerinin 1/2 sinii, va
sıtalı olanlarının da 1/3 ünü sağlayan bakan
lık, bu Bakanlıktır. Hal böyle iken, maalesef 
yıllardan beri kifayetsiz kalan, bugünün ihti
yaçlarına cevap vermiyen bir kanunla çalışagel-
mektedir. " 40 - 41 yıl evvel çıkmış bir kanun; 
0 gün Türkiye nüfusu 15 milyon, bugün ise 36 
milyonu geçmiş, ayrıca birçok yönleriyle geli
şen, oluşan bir Türkiye'de artık bu kanun Güm
rük ve Tekel Bakanlığının ihtiyaçlarını karşıla
maktan çok uzaktır. Süratle bugünün ihtiyaç
larına cevap verecek kanununun çıkması ve 
mevcudunun da biran evvel reorganize edilmesi 
bir zaruret haline gelmiştir. Bunun yanı sı
ra, ayrıca bu yetmiyormuş gibi bir de mevcut 
kadrosunun yüzde 17 si gibi bir miktarda boş
luklar içerisinde çalışmaktadır. 

Türkiye, dünya memleketleri arasında deniz 
ve kara hududu en çok olan bir memlekettir. 
1 500 kilometre kara hududu, 2 500 kilometreye 
varan deniz hududu olduğu için, maalesef güm
rük kontrolları bu yüzden kifayetsiz, gümrük 
kapılarının da miktarı azdır. Aynca, deniz ve 
kara kontrol araçları eski, derme - çatma, hiz
met niteliğinden uzak şeylerdr. Bu yüzden
dir ki, Türkiye'de hudutlarının çokluğu, güm
rük vasıtalarının kifayetsizliği yüzünden en çok 
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kaçakçılık yapılan memleketlerin başında Tür
kiye gelmektedir. 

Misal olarak her zaman söyleye gelirim; 
kahve kaçağı Türkiye'de, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının sattığından M misli fazladır. Bunun 
ıbelli başlı sebebi: Hudutların kontrol kifayet
sizliği, bir de resmî satılan kahve fiyatının 
39 - 40 lira oluşu, kaçakçının satmış olduğu kah
venin de 25 ilâ 30 lira arasında oluşundandır 
ki, kahveyi alan da, içen de kaçak kahveyi 
tercih etmektedir. Pahalı satmakla çok kazana
cağını zanneden Sayın Gümrük ve Tekel Bakan
lığı da - «Az tamah çok zarar getirir» der
ler - bu yüzden zarara girmektedir. Fiyatını 
düşürür, kaçağın seviyesine indirirse cirosu ar
tacak, hem kazancı artacak, hem de vatandaşı 
kaçakçılık gibi yollara sapmaktan, basında sık 
sık öğrendiğimiz felâketleri önlemek bakımın
da birçok ocakların, yuvaların sönmesine mâni 
olmak gibi bir insani hizmeti de yapmış olacak
tır. 

Türkiye, Amerikan sigaraları bakımından 
kritik bir noktaya gelmiştir. Her zaman söylü
yorum; Türkiye'de tütünün âlâsı çıkar; ama 
kendi malına itibaretmez, etiketine, onun ka-
lıibına hürmet ederek samandan farksız bir si
gara niteliğinde olan Amerikan sigarasını iç
meye devam eder. 

Üzüntüyle, İstırapla söylüyorum; Yüce Mec
lis olarak Türk Milletine her anlamda örnek 
olmaya mecburuz. Pek çoğumuzun cebine va
rıncaya kadar Amerikan sigarasının bulunu
şudur M, bugün Anadolu'da gezdiğim her yer
de; köyde, kentte, kasaibada, yolda, dükkânda, 
motellerde, otellerde, hacmin cebinde, çobanın 
cebinde, normal vatandaşın cebinde dahi Ame
rikan sigarası çıkar ve içilir olmuştur. Artık 
buna karşı milletçe bir kampanyaya girip, bu 
seferberliği yapmaya mecburuz. Kendi tütünümü
zü biz kendimiz içmezsek, satılamadığından, iüı-
raoedilemediğinden dert yanmaya, yakınmaya 
hiç de halimiz yoktur. 

Bu hal, bunun yanısıra Amerikan pazarla
rında diğer Avrupa ve Amerika menşeli malla
rın da, Türkiye'de âlâsı yapıldığı halde, satıl
masının âdeta teşvikçisi oluyor. Bu manzarayı 
seyrettikçe de «Sanki Türkiye ̂ de bunlara mâni 
olucu kanun yok mu?» diye hüzün duyuyorum, 
içim kan ağlamakta, gözlerim dumanla dolmak
tadır. Bu anlayış demokratik anlayış değil, bu 

I anlayış, memlekete sahipsizlik anlayışıdır. Ben 
Sayın Bakanı ve kadrosunu suçlamıyorum. Bu
nun ihmali yıllardan beri vardır. Bu mevzuda 
kimsenin gözünün yaşma bakmadan, demokra
tik anlayışla kabili telf görmeden, artık buna 
bir son vermenin zamanının, vaktinin geldiğine 
inanıyoruz. 

Bu hal, Türkiye'yi Türkiye olarak değil, 
kalkman bir memleket manzarasında değil de 
tıpkı Arap Yarımadasındaki bâzı Şeyhliklerin 
ve emirliklerin manzarasını arz etmektedir. 

Ben şahsan Sayın Bakanı ve kadrosunu, gel
miş geçmiş bakanlara nazaran bu yolda göster
miş olduğu hassaslıktan dolayı tebrik ve tak
dir ederim. Masanın ıbaşmda oturmaktan çok 
kere kopup, hizmeti, hizmet mahallinde gör
mek gibi, tebdili kıyafetle gezerek birçok acı 
dertleri yerinde tesbit etmek gibi bir yüceliği, 
bir azizliği, bir hizmet 'anlayışını gösteriyor. 
Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ancak, bu ka-
darüyle yetmiyor, samimî beyanatlariyle gerçe
ği kabul ediyor. Buna bütün teşkilâtiyle eği-
linse, bütün teşkilâtını kurar, bu dertleri silici 
yolda reaksiyon gösterirse, bu mevzuda anlat
maya çalışmış olduğumuz İstıraplarımızın di
neceği kanısındayız. 

Ayrıca, kendi yerli filtreli sigaralarımızı da 
izmir, istanbul gibi şehirlerde; bugün Anadolu'
ya da sirayet etti; değerince bulmaya imkân 
yok. Hisarı, Maltepesi filtreli olarak 4,5 lira, 
5 liradır. 7 liradan aşağı bulamazsınız. Bayi 
gider inihisardan alır, işportacıya verir; aynı 
bâyinin önünde bunlar 6 - 7 liradan satılır. 

Böylesine kanun saygısızlığı, böylesine 
umursamamazlık, böylesine bu yolda vatandaş
ların da mücadele gücünü kaybetmiş olması 
beni ve partimi yarınlara güven ve emniyetle 
bakmaktan İstıraba sevk etmektedir. 

•Saym Bıakanımm beyanatını okudum. Bu
na vesile olan bayilerin ruhsatını kaldıracağı
nı söyledi, iptal edeceğini söyledi, inşallah bu
na daha sürat verir de, cezaya ehemmiyet ve
rir de filtreli sigaranın bulduğu kadarını içer, 
hiç olmazsa bulmadığı kadarına da razı olur. 

! Ama tekel malı olduğu halde 2 lira fazlaya iç-
[ mek gibi, mütemadiyen vatandaşta kanun an

layışını gevşeten, su alan keçe gibi yayıştıran 
hal ve manzaraya gitmekten kurtarmış olur. 

Türk Milleti olarak daima kontrollü devre-
| de verim vermişizdir. Kontrolü ihmalde pek ve-
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rim vermiyen, randımanlı olmıyan milletiz. Sa
yın Bakanımı teşkilâtiyle beraber bu mevzular
da kontrolcü gördüğümden, eski tebdili kıya
fet g&zBiı yüce padişahlar anlayışında hâdise
leri yerinde görmek duygusunda vazifeperver 
olduğundan dolayı da ayrıca kendini tebrikten 
alamıyorum ve bunu da yüce kürsüde itiraf et
meye mecburum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) Bitirmeye 
gayret edeceğim. 

Arkadaşlarım hayvan kaçakçılığı mevzuuna 
değindiler. Bu mevzua girmiyorum. Yalnız, 
gümrüklerdeki istiraptan bir nebzecik bahset
meye çalışacağım,. 

Gümrük kapıları öylesine sıkı ki, kimi yer
de iğne gözü gibi daralırken, kapıların dışında 
birçok malzemelerin geçişi han kapısı gibi açılT 
maktadır. 

Yukarda, Bütçe Komisyonunda söylediğim 
gibi «Neler geldi geçti felekten, un elerken 
deve geçti elekten» müsüllü kapıdan bir işçiyi, 
turisti kılı kırk yararak incelerken, kapıların 
dışında yığın yığın, kamyon kamyon viskilerin 
geçişi, sigaraların geçişi ve diğer malzemelerin 
geçişi de, bütün halik ve vatandaşta olduğu gi-
gi Millî Güven Partisi Grupu olarak da bir is-
tirabın vesilesi olmaktadır. Bunların üzerine 
daha sıkı durulmasını arz etmekteyiz. 

Bu kadar önemli bir Bakanlıkta yetişkin, 
miktarı kâfi mütehassıs elemanın bulunmadı
ğını da üzüntü ile kaydediyorum. Bunların 
maddeten ve manen tatmin edici imkânlara ka
vuşturularak çoğaltılmasını arzu ediyoruz. 

Tütün mevzuu Türkiye için maalesef bir is-
tirap konusu haline gelmiştir. Tütün mevzuun
da talihsiz bir kaderimiz vardır. Şark tütünü 
anlamında Türk tütününün nefaseti gün geçtik
çe artarken, yıllar yılı siyasi illetin buna arız 
olması neticesi niteliği ve değeri günden güne 
düşer hale gelmiştir. Yıllardır gösterilen ih
mal ve verilen tâvizler yüzünden Avrupa'daki 
tütün pazarlarımızı kaybederken, yerimizi Yu
nanistan, Yugoslavya, Amerika almıştır. Hiç 
olmazsa bundan böyle bu sahada gösterilen ih
malkârlığı terk ederek sulu ve taban yere tü
tün ekimini sureti katiyede men etmemiz gerek
mektedir. Sayın Bakanın bu hususta bâzı be
yanlarını da duyarak memnun kaldık. Türk tü

tününü eski nefasetine yüceltici, sulu ve taban 
yerlerde ziraat ekimini men edici ve tütün zi-
raatini eskiden olduğu gibi tüccar ziraati ol
maktan çıkararak bir aile ziraati haline getirici 
tedbirleri alma neticesinde rekolte düşer, ama 
randıman yükselir. Türk tütününün bugün için
de bulunduğu İstırap, rekoltenin yüksek, ran
dımanın düşük olmasından ileri gelmektedir. 
Tütünümüzün dış pazarlarda rağbeti kaybet
mesinin esas sebebi de budur. Biz artık tütün 
ihracını değil, biran evvel ambalajlı olarak si
gara satma yolunu tercih etmek mecburiyetin
deyiz. Sayın Bakandan da bu yolda bir beya
nat dinlemiş bulunmaktayız. İnşallah bu biran 
evvel gerçekleşirse, yıllardır elimizde bulunan 
stokları da bu şekilde eritmiş oluruz. 

Bugün resmen Tekelin elinde 100 000, özel 
kişilerin elinde de 12 - 20 bin ton tütün bulun
duğu söylenmektedir. Ta 1963 yılından kalan 
tütünler vardır. Tütün şarap- gibi değildir. Şa
rabın eskidikçe değerinin artmasına mukabil 
tütünün değeri eskidikçe düşer. Biraz evvel 
bahsi geçen tütünler sekiz -on senedir bekle
mekte olduğu cihetle ufalanmakta nefaseti kay
bolmakta ve bir yerden bir yere nakil taham
mülünü dahi kaybetmektedir. Bu tütünlerin 
biran evvel satılması, buna para bağhyan ve 
hattâ birçoğu iflâs noktasına gelmiş olan tüc
carlar yanında, para veren bankaları da kur
tarmış olacaktır. Aksi halde bu bankalar da 
diğerleriyle berber sürüklenecektir. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

önce tütünün kalitesi ile beraber ambalajı 
düzeltilmeli ve sigara ihracı için pazarlar aran
malıdır. Bu mevzuda bizim için en iyi pazar ya
kın Şark olacaktır. Bu pazardan Amerikalıları 
ancak bu yoldan çıkarabiliriz. 

Çay mevzuu: Teslim yönünden fabrika kıt
lığından dolayı birçok vatandaşın ıstırap çekti
ği bir vakıadır. Çaya da tütüne olduğu gibi 
siyasi illet arız olmuştur. Çay ahmı üç yaprağa 
kadar olması gerektiği halde, siyasi baskılar ne
ticesi alım beş yaprağa kadar yükseltildiği için 
çayın nefaseti ve kalitesi düşmüştür. Böylelik
le Türk vatandaşının çay içme arzusu bu şekil
de baltalandığı için, vatandaş çok kere Türk 
çayı yerine iran, Acem, Çin çayı arar olmuş, 
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kendi çaylarına rağbeti azaltmıştır. Sayın Ba
kanın, bu yolda hayatına mal olacak dereceye 
varan çalışmalarını, her şeyi istihkar edercesine 
cüret ve cesaretle almış olduğu kararı tebrik ©de
rim. Çay alımında artık üç yapraktan öteye 
gidilmemesini, vatandaşın çay içme zevkine mâ
ni olmaya kimsenin hakkı olmadığını, çay müs
tahsilinin kazançlı ve geçinir bir durumda oldu
ğunu, bunun tüccar ziraatı olmaktan çıkarıla
rak aile ziraati haline getirilmesini, nefaset ve 
ambalaj yönünden prensiplere riayet edilerek 
Türk çayının... 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Nefase
tinin artırılmasını, kaçak çay alım - satımının 
önlenmesinin ancak bu yolla olacağını, Konya
lının elinden alınmış olan Yavşan Tuzla Fabri
kasının... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Geri ve
rilmesini, eskiden gasbedilmiş hakkımızın veril
mesini tekrar huzurlarınızda dertli dertli ya
narken, cümlenizi hürmetle selâmlarım. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Kemal ön
der. Buyurun. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının gümrük teş
kilâtı ile ilgili bölümüne değinmeyeceğim. Çün
kü Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı bizatihi 
'Gümrük ve Tekel Teşkilâtı, Gümrük Teşkilâtı 
hakkında şikâyetçidir ve çeşitli beyanlarıyla da 
değerli arkadaşlarımızı aydınlatıcı biçimde şi
kâyetleri ortaya koymuştur. Bugün için şikâ
yet etmekle yetinmektedir. Yakın zamanda şi
kâyetleri giderici tedbirleri de getireceklerini 
ümidederiz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer arkadaşlarımın 
da ifade ettiği gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Anayasanın 52 nci maddesinin öngördüğü biçim
de kendi sahası içine giren ekicinin mahsulünü 
değerlendirme görevini yüklenmiştir. Anayasa, 
Devlete, ekieinin, üreticinin mahsulünü değer
lendirme görevini vermiştir. Bunu, Devlet adına 
Hükümetler yürütecektir. 

Bu meyanda Gümrük ve Tekel Bakanlığı da 
kemdi sahası içinde tütün müstahsilinin ürününü, 

şaraplık üzüm konusunda üzüm müstahsilinin 
ürününü ve çay konusunda çay müstahsilinin 
ürününü değerlendirme görevi ile başjbaşadır. 

O halde Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir tüc
car hüviyeti içinde değildir. Tütün satmalmak 
suretiyle her hangi bir tüccar gibi gelir sağlama 
amacı içinde kalma noktasında değildir. Güm
rük ve Tekel Bakanlığını, Tekel Umum Müdür
lüğünü bu anlayış içerisinde de görmeye imkân 
yoktur. Gümrük ve Tekel Bakanlığı şu anda 
Ortak Pazarla ilişki kurmaya çalıştığımız bir 
dönemde ve bir zamanlar Brezilya'da olduğu 
gibi kahveyi denize dökmek suretiyle, Ortak Pa
zar memleketlerinde çeşitli ekonomik tedbirler
le icabında Devletin doğrudan doğruya köy
lüye prim vermesi suretiyle ekiciyi ko
rumak ve iktisadi Devlet Teşekkülleri için
de en fazla kâr sağhyan bir müessese 
olmak bir yana, icabında zararlı görünmek pa
hasına dahi ekiciyi kurtarmak görevi ile baş-
başadır. 

Ekici, yıllardan beri, «Stok fazla, dış piya
sada fiyatlar düşük olduğu için dışarıya sata
mıyoruz.» diye oyalanır durur. Türk tütün ih
racatçısı, yabancı tütün tröstlerinin komisyon
cusu durumundadır. Türkiye'de Türk ticaretini 
yapan Türk tüccarlarından ziyade yabancı tröst
lerin Türkiye iç alım piyasasında hâkimiyeti 
vardır. Bu nüfuz maliyetle alım ve prefinans-
manla alım yolu ile sağlanmıştır. Bu nüfuz ay
rıca, dış piyasadaki hâkimiyet suretiyle de pe
kiştirilir. O halde aslında Türkiye ide muhatap 
Türk tüccarı değildir. Aslında Türk tüccarı, ya
bancı sermayenin, yabancı tröstlerin Türkiye'
deki birer temsilcisi, birer komisyoncusu olma 
noktasındadır. Yıllardan beri Türkiye'ye bir 
Bahçelidis gelir, Türk Hükümetine de, tüccarı
na da sözünü geçirir ve Türkiye içi piyasasını 
ayarlar, gider. Evvelâ Yunanistan'a uğrar, son
ra Türkiye'ye gelir. Bu bir gerçek. Gerçeği ifa
de etmek mecburiyetindeyiz. 

Ama biz üreticiyi, «Efendim stok fazladır, 
dünya piyasası şudur, elimizde mal kalıyor.» di
yerek oyalamaya çalışırız. Bunun dışına ne za
man çıkılmıştır? 1961 - 1905 inönü hükümetleri 
zamanında çıkılmıştır ve tütün ekicisi hayatın
da ilk defa olarak sabit para değerleri nazara 
alındığı zaman tütününü gerçek değerinde sat
ma imkânını bulmuştur. Bunu nasıl hesaplarız? 
Hep beraber görelim; dolar hesabı ve bunun gi-
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ibi karışık hesapları bir tarafa iterek Reşat AV- ı 
tınından hareket edelim. 

BOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Reşat altı
nından herkes anlamaz. Vatandaşın anlıyacağı 
şekilde hitabet. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Reşat altı
nını herkes anlar beyefendi. Ama dolar işini 
herkes anlamaz. Meclise hitalbetmenin dışında 
vatandaşa hitabetme inhisarı sizde değildir. 
Hem Meclise hem vatandaşa hitabediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir Reşat altını, biz 
ortalama olarak tütünü dokuz liraya sattığımız 
zaman 135 lira idi ve 15 kilo tütünü veren bir 
Reşat altını alırdı. 

Gerçek öyle olmadığı halde Sayın Bakanın 
bu sene açılan tütün piyasasında «Ortalama fi
yatı 10 liraya ve bunun üzerine çıkaracağız.» 
şeklinde iddia ve ifade ettikleri gibi - izmir Tü
tün Başmüdürlüğünde de ifade edilmiştir - Or
talama fiyatın 10 liraya çıkarıldığını kabul ede
lim. Tüccar ve Tekel ortalama fiyatının 10 lira 
olarak tutturulduğunu kabul edelim. Bugün 30 
kilo tütün vermeden bir Reşat altını almaya im
kân yoktur. Çünkü bir Reşat altını 318 liradır. 

1962 nin, 1903 ün 11 lira olan ortalama fi
yatını ifade etmiyorum; bir Reşat altını 135 li
ra iken 9 lira olan ortalama fiyattan bahsedi
yorum. O zaman 15 kilo tütün veren ekici va
tandaş bugün Reşit altını başına 30 kilo tütün 
vermek zorundadır. Bugün ekici 15 kilo zarar
dadır. 

Stok meselesi: Hep stok deriz, stoktan gide
riz. Rakamlara bakalım: 1960 - 1964 arasında 
655 bin ton istihsal var. Stok; 23 000 ton. 1965 -
1969 arasında bakalım: 652 bin ton istihsal var. 
Stok: 126 000 ton çıkıyor. Hikmet bunun nere
sinde? 

Dolar fiyatı denir... Dolar fiyatına d.a baka
lım: Ege Tütüncüler Derneği, yani Tüccarlar 
Derneğinin 1969 muhtırası. Bu bir belgedir. Aça
lım, bakalım. (A) grat, (B) grat, kapa fiyatla
rının ortalaması; Ege 5 yıllık fiilî ihracatının 
kalite ve dolar fiyatı itibariyle cetvelinden oku
yorum: «1964 -1965,1 dolar 50 sent. 1965 -1966; 
1 dolar 20 sent. 1966 - 1967; 1 dolar 35 sent. 
1967 - 1968; 1 dolar 30 sent.» 31 . 3 . 1969 a 
kadar 1 dolar 35 sent. I 

Değerli arkadaşlarım, bu yalnız (A) grat de- I 
ğil, (E) grat değil, kapa değil... Nedir bu? Hep- I 
sinin ortalama fiyatı. Ege ortalama fiyatı. Kim | 
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diyor bunu? tzmir Milletvekili Kemal önder de
ğil, Ege tüccarlarının derneğinin muhtırası di
yor. Bunu tüccar söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Önder, iki dakikanız kal
dı efendim. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, gerçekçi olmaya mecburuz. Yakın
dan tanıdığım Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı
nın en büyük talihsizliği bugün Adalet Partisi 
iktidarında Teker Bakanı olmasıdır. (M. G. P. 
sıralarından, «C. H. P. ye mi geçseydi?» sesi) 
Bizim görüşümüz tabiî. 

Değerli arkadaşlarım, kendisinin büyük bir 
gayret içinde olduğunu fiilen müşahede etmişiz
dir. Ama Adalet Partisinin felsefesi bu iken, Hü
kümet politikası bu iken yapacak fazla bir şeyi 
yok. Değerli arkadaşlarım, aslında bir Halk 
Partisi iktidarı gelecek, Anayasanın 52 nci mad
desini ekiciden yana tatbik edecek, sonra bir 
Adalet Partisi iktidara gelecek yabancı tüccar
dan yana bir politika izliyecek... Eee, iktidarın 
her gelenine göre tütün ekicisi korkudan kur
tulmadan, «Her yıl ben mahsulümü değer fiya
tına satabilirim» inancı içerisinde olmadan ya
şamasına devam edecek... Olur mu böyle şey 
Olmaz. Biz böyle diyoruz. 

O halde tütün ekicisi, diğer ekiciler, tüm 
Türk köylüsü ürününü değer pahasına satma 
emniyeti içerisinde, korkusuzca yaşıyabilmesi 
için sömürü düzenini değiştirecek bir düzen 
değişikliğine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Önder, zamanınız tamam
dır. Lütfen toparlayınız. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Görüşümü
zü tamamlıyarak bitiriyorum. 

Bizim anlayışımıza göre köylü demokratik 
nizam içerisinde ağırlığını politikacıya kabul et
tirebilecek güçte, demokraside ağırlığını ortaya 
koyabilecek güçte, işçi gibi teşkilâtlanarak po
litikacıya muhtaç kalmıyacak biçimde, iktida
ra muhtaç kalmıyacak biçimde, kendi hakkını 
kendi kurtaracak biçimde hak sahibi olmak zo
rundadır. 

Biz diyoruz ki, tütün halk kooperatifleri böy
lesine bir teşkilât olaibilecektir. Pamuk, üzüm, 
incir de aynı biçimde... 

Ekici, mahsulü yandığı zaman sigortasından 
karşılığını alabilmeli. 
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DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Tütün koo
peratifini anladık, ama halk kooperatifi ne de
mek oluyor 

BAŞKAN —• Zamanınız doldu Sayın Ön
der. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Konuşma 
imkânını uzatırsınız, anlatırım beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Önder, lütfen bağlayınız 
efendim. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bizim anla
yışımız, işçinin olduğu gibi, özellikle yüksek de
receli memurun olduğu gilbi (Personel Kanunun
da hep gördük) ve sanayicinin, ithalâtçının, 
ihracatçının olduğu gibi; tütün ekicisi, pamuk 
ekicisi ve tüm üreticinin de teşkilâtlanarak, 
kendi gücünü, kendi kuvvetini demokratik ni
zam içinde ağırlığını ortaya koyabilecek şekil
de onu hak sahibi yapmaya mecburuz. Bunu siz 
yapmazsanız biz yaparız. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN .— Sayın milletvekilleri; yeterlik 
önergeleri gelmiştir. 

Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) —' Sayın 

Başkan, bu yeterlik önergeleri çok çabuk veri
liyor efendim. Arkadaşlara rica ediyoruz bunu 
yapmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 6 kişi konuş
muştur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Her ba
kanlık Bütçesinde yeterlik önergeleri bu şekil
de verilmekle istismar edilmekte ve millî irade 
gereği gibi tecelli edememektedir, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sizin Grupunuz grup namına 
iki defa söz almıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben bu 
'önergeleri verenlere hitaJbediyiorum. 

BAŞKAN —• Görüşmeler zamanla mukayyet
tir; bugün görüşülmesi gereken 3 tane bütçe 
vardır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olmaz 
efendim, böyle şey olmaz. Burada 450 milletve
kili bu memleketin idaresine şahsiyetinin kat
kısını yapamıyor. 

BAŞKAN — Bir günde üç bütçeyi çıkartma
ya mecburuz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunu 
zamanla talhdidedelim ve bu lâzimeyi yerine ge
tirelim. Buraya saibaJhın.9 unda geliyoruz; gece 
yarılarına kadar da oturuyoruz bunun için. 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı, buyurunuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) _ Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1971 malî yılı 
Bütçesi hakkında malûmat arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bakanlığımın kuruluş bünyesine paralel ola
rak, maruzatımı iki nokta üzerinde topladıktan 
sonra, değerli arkadaşlarımın tenkidlerine ay
rıca cevap arz edeceğim. 

Malûmlarınız bulunduğu üzere, gümrükleri
miz Türkiye'ye girecek yabancı eşyanın ithal, 
ihraç ve transit maddelerini sonuçlandıran, yol
cular ve turistler yönünden yurdumuza gelen
lerin ilk karşılayıcısı ve gidenlerin de son uğur
layıcısı durumunda vazife gören kuruluşlarımız-
dırlar. 

Bunun yanında, kaçakçılıkla mücadele konu
sunda, içişleri Bakanlığının görev sahası dışın
da kalan kaçağın men, takip ve tahkik faaliyet
leri de keza Bakanlığıma mevdu hizmetler me-
yanmdadır. 

Ayrıca; geçen seneki bütçe müzakerelerinde 
Bakanlığımın çalışma sahaları ve ihtiyaçları ile 
ilgili olarak arz ettiğim hususlara, bunları ha
fızanızda tekrar canlandırmak için kısaca te
mas etmek mecburiyetindeyim. 

Şurası bir gerçektir ki, gümrük kuruluşları 
mazide olduğu üzere Hazineye varidat sağlryan 
bir kaynak olmak, kurulmuş veya kuruluş ha
lindeki sanayiin himayesi görevinin yanında; 
turizmin gelişip yerleşmesi ve plân hedeflerine 
ulaşması için yapılacak faaliyet ve uygulama
larda kendisine düşen işlemlerin sonuçlandırıl
ması gayretlerine katılmış bulunmaktadır. 

Bundan başka, gümrük tekniği ve uygulama 
prensipleri ve milletlerarası ticaretin ve dola-
yısiyle millî menfaatlerin sağlanması konuların
da Brüksel Gümrük işbirliği Konseyi, Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Bölgesel 
işbirliği Teşkilâtı ve Ortak Pazar gibi millet-
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lerarası kuruluşlarla anlaşmalara dayanan iliş
kiler kurmuş ve bu ilişkiler devam ettirilmiş
tir. 

Modern gümrük anlayışını uygulamada tam 
olarak yerinde bulunması, milletlerarası kuru
luşlarla millî menfaatler doğrultusunda olan 
aJhenkli ilişkilerin temadisi, sanayimizin gelişip 
ilerlemesini mümkün kılacak tesirli bir himaye 
sstteminin düzenlenmesi ve uygulanması, Ortak 
Pazar ile kurulan ilişkilerde aktif bir rol alın
ması; dış ülkelerde çalışan yarım milyonu aş
kın Türk işçisi ile yabancı turistlerin doğur
dukları meselelere en uygun ve en müessir çö
züm yollarının bulunup uygulanması konuları; 
geçen seneki bütçe müzakerelerinde de arz etti
ğim üzere, Bakanlığımın yeni bir Gümrük Ka
nunu tasarlısı hazırlamasını zaruri kılmış ve bu 
maksatla hazırlanan yeni tasarı geçmiş dönem
lerde iki defa kaJdük olmuş ve 1970 döneminde 
de Millet Meclisi gündemine kadar gelmiş olma
sına rağmen - üzülerek ifade etmek mecburiye
tindeyim ki - kanunlaşmak imkânını bulama
mıştır. 

Bu tasarı ile birlikte, bu tasarıda yer alan 
prensipleri ve gümrük tekniğini ehliyetle tat
bik edebilecek kalifiye gümrük personeli temi
nini ve Bakanlığın iç kuruluşunun reorganizas-
yonunu mümkün kılacak bir teşkilât kanunu 
tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı da 1970 çalış
ma döneminde, Meclis tatile girmeden önce Mil
let Meclisine sevk edilmiş ve Meclis gündemi
ne kadar girmiş bulunmakta idi. Bu iki tasarı
nın kanuniyet kesbetmesine Bakanlığımın şid
detle ihtiyacı vardır. 

Diğer taraftan malûmunuz olduğu veçhile, 
Bakanlığıma bağlı kuruşlardan en büyük teş
kilâtta Tekel Genel Müdürlüğüdür. 

Tekel Genel Müdürlüğünün tetkikinize su
nulan 1971 yılı katma bütçesi; cari harcama
lar 167 milyon küsur lira, yatırım harcama
ları 135 milyon küsur lira,, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 9 milyon küsur lira ve 
ödeneklerle cem'an, 311 551 513 Tl. smdan te-
rekkübetmektedir. 

Yatırım harcamalarının sektörler itiba
riyle dağılışı şöyledir: 

Lira 

Tütün ve tütün mamulleri sanayiine 33 000 000 
İçki sanayiine 20 000 000 
Çay sanayiine 77 000 000 
Kimya sanayiine - tuz ve kibrit dâhil -1 861 000 
Mamulât ambarları ve satış için 3 000 000 

Yekûn.. 134 861 000 
Bu ödeneklerle ikinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı çerçevesinde ele alınmış ve yapımına de
vam edilmekte olan Adana, Malatya Sigara 
fabrikaları modernize edilecektir. Yeni ma-
kinalar ve imal teknolojisine uygun modern 
tesisatla teçhiz edilecek olan bu fabrikalar
dan Adana Sigara Fabrikasının yıllık imal ka
pasitesi 4 392 ton, Malatya Sigara Fabrikası
nın yıllık imal kapasitesi ise 6 352 ton ola
caktır. Bitlis Tütün Fabrikasının bugünkü ye
tersiz durumdan kurtarılması, gerek mamülâ-
tın kalitesi ve gerekse istihsal miktarı ba
kımından ihtiyaca cevap verecek şekilde ta
mamen yeniden yapılması, kapasitesinin de 
yılda 921 tondan ilk merhalede 1 400 tona çı
karılması için gerekli işlemlere 1971 yılında 
başlanılacaktır. 

İçki sanayiinda, 1970 yılından sirayet eden 
Urfa, Hoşköy, Kırıkkale, Uzunköprü fabrika

ları ile Çanakkale Fabrikasının tevsiine ve Kı
rıkkale Fabrikasının ikinci kısım inşaatına 
devam edilecektir. Bu fabrikalar ile yılda 10 
milyon litrenin üstünde yeni şarap kapasi
tesi yaratılacak ve 14 milyon kilo yaş üzüm 
işlenebilecektir. Ayrıca, 1971 yılmda Tokat'ta 
yılda 800 000 litre kapasiteli ve 1 100 000 kilo 
yaş üzüm işliyecek olan yeni şarap fabrika
sının kurulmasına da başlanılacaktır. 

Rakı imalât kapasitesini artırıcı yatırım
lardan, yılda 1 600 000 litre kapasiteli Gazi
antep Suma Fabrikası ile Paşabahçe Fabrikası 
rakı kapasitelerinin 7 425 000 litreden 12 mil
yon litreye çıkarılması işleri 1971 yılında ta
mamlanmış olacaktır. Rakı yatırımlariyle bir 
yandan tüketimin karşılanması, öte yandan 
kalitenin ıslâhı önplânda tutulmaktadır. 

Bira sanayiinde, Yozgat Bira Sanayiine ilâ
veten, ki son zamanlarda çıkarılan bir karar
name ile yabancı olan her iki mütaahbit te maa
lesef iflâs ettiği için, bu is emanst ilo yapıla-
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çaktır. Bira sanayiinde, Yozgat Bira Sana
yiine ilâveten İstanbul Bira Fabrikası mo
dern doldurma tesisleri ile teçhiz edilecek, ay
rıca bira sanayiinin yardımcı maddesi olan 
ve yurdumuzda yetiştirilmesine başlanılan 
Şerbetçi otu kurutma tesisi tevsi edilecek
ti?. 

Herkesin üzerinde durduğu ve herkesin 
kendi anlayışına göre izah ettiği çay mesele
sine gelecek olursak; 

Çay sanayiinde 1970 yılında devam eden, 
Merkez, Gündoğdu, Büyükköy, Eskipazar, Gü-
neysu, Taşlıdere, Pazar ve Azatlı fabrika ve 
atölyelerin tevsileri 1971 yılında devam ede
cek ve bunlardan bir kısmı tamamlanmış ola
caktır. Bu tevsilerden sonra, bunların soldur
ma, kurutma, kıvırma, fermantasyon ve tasnif 
kapasiteleri verimli bir şekilde geliştirilmiş ve 
tamamlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, 4 fabrika ile 1969 da prog
rama alınan 5 çay fabrikasına devam edile
cek ve bu fabrikalar 1972 yılında bitirilmiş 
olacaktır. Ayrıca, 1971 yılında Kemalpaşa'da 
84 tonluk yeni bir çay fabrikası tesisine baş
lanacak ve bâzı ikmal inşaatleriyle cihaz ta
mamlama yatırımları yapılmış olacaktır. 1971 
yılında 77 271 000 lira olan çay sanayii ya
tırım ödeneğinin,, 5 000 lirası etüt ve projeye, 
43 milyon lirası inşaata ve 34 263 000 lirası da 
maMna ve teçhizat mubayaasına ayrılmıştır. 
Görüleceği veçhile, Tekel yatırım, bütçesinin 
yarısından fazlası çay sanayiine tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

1971 yılında tuzlarımız için, 500 000 lirası 
inşaat ve 1 361 000 lirası da makina ve teçhizat 
olmak üzere, 1 861 000 liralık tamamlama ya
tırım yapılmış olacaktır. 

Bir program dâhilinde ele alınan ve yıllık 
programlarla gerçekleştirilen satış depoları 
ve idare binalarından, 1971 yılında başlıyacak 
olanlar; Eskişehir, tzmit, Pasaport^, Adıyaman, 
Adana ve Muş depolarıdır. Bunlara ilâveten 
yine 1971 Programına bâzı onarım işleri alın
mış bulunmaktadır. Bilindiği üzere, Tekel Ge
nel Müdürlüğü kanunların verdiği yetkiye is
tinaden, bâzı maddelerin tekellerini yürütmek
le görevlidir. Bir taraftan da Devlete gelir 
sağlaması için imal ettiği mamulleri satıp 
Devlet Gelirleri Bütçesine para sağlamak du
rumundadır. Mevcut Teşkilât Kanunu çok es

ki olup, artan iş hacmi ve genişlemekte olan 
teşkilatı dolayısiyle günün ihtiyaçlarına ce
vap veremez hale gelmiş bulunmaktadır. Bu 
ihtiyaçların giderilmesi için, mevcut Teşki
lât Kanununda gerekli tadil ve yenilemeler ya
pılmak suretiyle meclislerin tetkikine sunulmuş 
ve fakat tatilden evvelki devrede sıra gelip gö
rüşülemediğinden kanunlaşamamıştır. 

Tekel maddelerinin memleket dahilindeki 
satışları genellikle bir artış kaydetmekte de
vam etmektedir. Nitekim, 1969 yılının Mart 
- Kasım arası 9 aylık devresine nazaran, 1970 
yılının aynı devresinde tütün mamulleri sa
tışlarında en önemli artış, yüzde 42 oranlı filt
reli sigaralarda olmuştur. Bunu takiben Ye
nice, Hisar, Bafra ve diğer filtresiz sigaralar 
gelmekte, artış oranı yüzde 3 ilâ yüzde 35 ci
varında bulunmaktadır. 

ispirtolu içkilerde en önemli artış yüzde 
9 oranla Altınbaş rakısında, yüzde 10 oranla 
kanyaklarda, yüzde 5 oranla birada, yüzde 4 
oranında şarapta vukua gelmiştir. 

Diğer taraftan çay satışları yüzde 6, tuz sa
tışları yüzde 7, kibrit satışları yüzde 31 arasın
da artmış bulunmaktadır. 

Her nevi mamulâtm ve bilhassa emsalle
rine nisbetle daha yüksek fiyatla piyasaya 
verilmekte olan filtreli sigaralarla Altınbaş 
rakısı,, kalite kanyak ve çay satışlarında gö
rülen bu satış artışında kalite üstünlüğü
nün, etiket ve ambalajlarının günün şartla
rına uygun şekilde ıslah edilmiş bulunması
nın büyük hissesi olmuştur. 

Tekel maddeleri satışlarında vukubulan bu 
artışlara paralel olarak, üretimin artırılma
sı hususunda gerekli tedbirlere tevessül edil
miş bulunulmaktadır. Filitreli sigara tüketi
minin son yıllardaki hızlı artışını karşılamak 
üzere alınan tedbirler yürütülecek ve öngö
rülen .. yılda 600 ton istihsal gücüne erişile
cektir. Ayrıca, bu gelişmeye paralel olarak 
filtreli sigaralar için yılda 760 tonluk ilâ
ve üretim kapasitesi için lüzumlu filtre tak
ma cihazları da sipariş edilmiş bulunmakta
dır. 

1970 ürünü tütün rekoltesi 1960 üretimine 
yakın bir seviyeye yükselmiştir. 147 milyon 
kilo olarak tahmin edilen bu yıl tütün re
koltesi iç tüketim ve ihraç imkânlarımızın 
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fevkinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde 101 
milyon, Marmara'da 11 milyon, Karadeniz'de 
20 milyon, Doğu'da 14 milyon kilo civarında
dır. 

1970 ürünü tütün rekoltesinin ekici piya
saları, Ege bölgesinde 25 Ocak 1971 tarihinde 
açılmış, diğer piyasaların da geciktirilmeden 
açılması için gerekli hazırlıklar yapılmak
tadır. Bu arada, lk defa bu yıl Doğu bölgesi 
1970 ürünü tütünleri ekici piyasalarının açı
lış çalışmaları bitirilerek, talimatları veril
miş ve Şubat 1971 ayı sonuna kadar bu bölge 
piyasalarının açılması için mahallerine gerekli 
emirler verilmiştir. 

25 Ocak 1971 gününde açılan 1970 yılı mah
sulü Ege bölgesi ekici tütünleri satış piyasa
larında 11 . 2 . 1971 gününe kadar 101 514 ton 
olarak tahmin edilen üretimden, 45 486 tonu 
Tekel İdaresi,, 49 132 tonu tüccar, 4 553 tonu 
da Amerikalı alıcılar tarafından mubayaa 
edilmiş ve ekici elinde hemen hemen satıl
mamış tütün kalmamıştır. Tekel idaresi, her 
sene olduğu gibi, 1970 yılı ürünü tütünlerin
de de Devlet nam ve hesabına tütün piyasa
larında destekleme mubayaası yapmaktadır. 
Bu suretle iç tüketim ve ihraç imkânlarını 
aşan rekolte üreticinin emeğini değerlendir
me görevini yerine getirmiş bulunmaktadır. 
Ekici tütün piyasası süratli bir tempo ile 
yürütülmüş ve bunun, bütün çevrelerde mem
nuniyet uyandıran bir tatbikatla sonuçlandı
ğı hepinizin malûmudur. Bu piyasalarda uy
gulanan fiyatların ekiciler tarafından tat
minkâr bulunduğu yapılan müracaatlarla, ve 
işin süratle ikmalinden anlaşılmıştır. 

Bu noktaya gelmişken bir hususa iştirak 
etmek isterim M, maalesef politikacılar bun
dan memnun değiller. 

Üreticinin maddi yönden mağdur edilme
mesi için, tediye zamanına kadar tütünü sa
tan ekicilere balya başına 50 lira avans ve
rilmesi kararlaştırılmış ve bu yardımın uy
gulanmasına girişilmiştir. 

Mart ayı yansında açılması mutadolan Ka
radeniz - Samsun ekici tütün piyasasının hazır
lık çalışmalarına hız verilmiş bulunmakta ve 
Ege bölgesinde işleri hafifliyen ve sona eren 
eksperlerin Samsun'a gönderilmesine başla
nılmıştır. 

Memleketimizin tütün istihsali, istihlâk ve 
ihracatımıza nazaran daha büyük bir hızla 
artarak, istihlâk kapasitemizin ve ihracat im
kânlarımızın çok üstüne çıktığı bir vakıadır. 
Bu muvazenesizlik Devlet nam ve hesabına, 
ekici piyasalarını destekleme vazifesi verilen 
Tekel idaresinin elindeki destekleme malı 
yaprak tütün stokunun her yıl biraz daha art
masına âmil olmuştur. Bir kısım arkadaşla
rımız bu stok artışını Tekel idaresinin ve ba
şında bulunan Bakanın beceriksizliğine atfet
mektedirler, ama sırası geldikçe bunları ra
kamlarla cevaplıyacağım. 

VELİ BAKIELI (Manisa) — En becerikli 
Bakanı bulduk biz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Tekel 
İdaresi elinde mevcut destekleme malı yap
rak tütün stokunun son 5 senelik ihracat se
zonu başındaki miktarı şudur: 

Sayın Önder'in bu rakamları dikkatle kay
detmesini bilhassa istirham edeceğim. 

1966 - 1967 de 75, (Küsuratını söylemiyo
rum) 1967 - 1968 de 85, 1968 - 1969 da 126, 
1989 - 1970 te 147, 1970 - 1971 de 160 bin ton. 
Daha evvelki yılları almadık, isterlerse ken
dilerine onları da veririm. 

Bu stokun tasfiyesini teminen, ihracatımı
zın artırılması için bâzı monopollar nezdinde 
yapılan çalışmalar, neticesi, ilk defa Fransız, 
İtalya, Libya, İspanya, Milliyetçi Çin Monopol-
larının yaprak tütün ihtiyaçlarının tamamını 
ve mühim bir kısmını doğrudan doğruya 
idaremizden teinin etmeleri sağlanmıştır. 
Eskiden beri idaremizden yaprak tütün alan 
sigara imalâtçısı büyük Amerika firmalarının 
mubayaalarını artırması için gerekli teşebbüs
ler yapılmış ve bu faaliyetlerimizin neticesi, 
destekleme tütünlerinin satışında son sene
lerde gelişmeler kaydedilmiştir. Bu satışlar 
son 10 senede şu seyri takibetmiştir: 

1980 yılında 14 milyon 682 bin kilo. 1961 
yılında 24 milyon kilo, 1962 yılında 12 milyon 
kilo. Bu noktaya geldiğimde bir hususa işa
ret etmek istiyorum: 1960 ve 1961 yılında bü
tün dünyada mavi küf hastalığı dolayısiyle, 
bilhassa Yunanistan'da, Yunan tütünlerinin 
tahribata uğraması dolayısiyle bir miktar tü
tün satışları yapılabilmiştir. Ve asıl, Sayın Ön-
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der'in iftiharla söylediği ve Meclis Heyeti 
Umumiyesinin, zannediyorum kij, üzerinde it
tifakla duracağı 1962 faciası övünülecek bir 
mevzu değildir arkadaşlar. 

1962 de 11 liraya çıkarılan tütün ekim sa
halarının daha çok gelişmesine ve kilo mik
tarının bugüne kadar muntazam bir tempo 
ile artışına sebebiyet vermiş, buna karşılık 
ihracat imkânları sıfır denecek duruma düş
müştür. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — 11 liradan biz 
de bahsetmedik zaten. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bakı
nız, 1962 de 12 milyon 398 bin kilo tütün ihra-
cedilmiş. 1963 te 945 805 kilo tütün, 1964 te 
3 174 666 kilo. iftiharla Sayın Önder'in öne sür
düğü o devrin tablosu resmî rakamlarla huzu-
rumuzdadır. 

Şimdi tütün politikasının hangi devirde da
ha iyi yürütüldüğü, rakamlar, seneler geldik
çe açıklanacak ve görülecektir. 

1964 te 3 milyon, 1965 16 milyon 907 bin 
kilo, 1966, 21 milyon 231 kilo. 1967, 26 milyon 
303 kilo. 1968, 16 milyon 464 kilo. 1969, 25 mil. 
yon 562 kilo. içinde bulunduğumuz 1970 malî 
yılında, 15 Şubat 1971 tarihine kadar fiilen ih-
racedilen destekleme tütünü miktarı 27 mli-
yon 160 bin kilo olup, satışı yapılan ve henüz 
ihraç>edilmemiş olan 24 milyon 83 bin kilo tü
tün daha, buna ilâve edildiği takdirde - ki 
önümüzdeki aylar içinde bunlar ihraçedilecek -
50 milyon kiloya yaklaşık ilk defa Türkiye'de 
rekor seviyesine gelen bir satış sağlanmıştır. 

Böylece Tekel, 1970 malî yılında yaprak tü
tün ihracatını rekor seviyeye yükseltmiştir; 
ama bu ne bir iftihar vesilesidir, ne de bu ka
dar satış yapıldı, diye yerinde durmak, uyumak, 
oturmak meselesidir. Asla durmamalıyız; çün
kü en büyük rakibimiz olan Yunanistan iğne 
ile kuyu kazar gibi mütemadiyen piyasaları 
dolaşmakta ve Türk tütünü ile rekabet yap
mak için elinden gelen bütün imkânlarını kul
lanmaktadır. Bu itibarla Tekelin hedefi, adım 
adım bütün dünyayı dolaşmak, eskiden oldu
ğu gibi oturduğu yerde tüccarı beklemek de
ğil, alıcının ayağına gitmek suretiyle yeni sa
tış piyasaları aramak imkânına kavuşmak
tır. 

Destekleme tütünlerinin satışını artırmak 
için giriştiğimiz bu kesif gayret bu neticeyi 
istihsal etmiştir. Ancak, elde etmiş olduğumuz 
bu neticeyi yeterli görmemekteyiz. Zira, içim 
zevkinin birinci derecede hâkim olduğu dün
ya sigara endüstrisinin temayüllerinde kısa bir 
süre içinde büyük bir değişiklik beklenmiye-
ceği gibi,, her yıl belli bir oranda artan dün
yanın Şark tütünü talebinin müterakim stok
ların tasfiyesini mümkün kılacak ani bir yük
selme göstermesi de bahis konusu olamaz. Bu 
sebeple stokların tasfiyesini mutad yollardan 
mümkün görmemekteyiz. Bunun için daha di
namik hareket etmek ve yeni tedbirlere baş
vurmak zorunluğunda kalınmıştır. Şimdi bu 
tedbirleri kısaca belirtmek istiyorum: 

1. Sigara imalinde kullanılan ve yurt dı
şından döviz ödenerek ithal edilen malzeme 
karşılığında tütün ihracatı. 

2. Sigara imalinde kullanılan makina, teç
hizat ve malzeme karşılığında ihracat. 

3. Banka garantisini haiz kredi yoliyle ih
racat. 

4. irtibatın zor olduğu uzak ülkelerde yap
rak tütün satışı için acentalıklar kurmak, ki 
Uzakşark'da bunu kurmuş bulunuyoruz. 

5. Diğer memleketlerdeki monopol idare
lerle münasebetlerimizi geliştirerek;, dünyanın 
mühim yaprak tütün alıcılarından olan bu ku
ruluşlara ihracatımızı artırmak. 

6. Dış alıcılarla mahallinde temas etmek 
ve yeni pazar araştırmaları yapmak maksadiy-
le yetkili delegasyonlarımızı dış ülkelere gön
dermek. 

7. Yabancı memleketlerde Türk tütünü 
nisbeti yüksek sigara imal edip satmak maksa-
diyle ortaklıklar kurmak ve bu ortaklıkların 
kunuluş masraflarından tekelin payına düşen 
miktarı yaprak tütün ihracatı suretiyle kar
şılamak. 

Nitekim, ilk defa bu yıl Almanya'da böy
le bir teşebbüse geçildi, eşantiyon mahiyetin
de imalâta başlandı, Zannediyorum ki, bu ile
ride daha çok gelişecek. 

Tekelin yaprak tütün satışlarının artırıl
ması bakımından iyi sonuçlar verdiği sabit olan 
bu tedbirlere ilâveten; 

1. Kamu sektörü için ithal edilecek ya
tırım ve donatım malları karşılığında yaprak tü
tün ihracı.. 
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2. ihracat rejiminin Tekelin yaprak tü
tün ihracatinı artırmak çabalarını kolaylaş
tıracak şekilde tadili, gibi bâzı tedbirler üze
rinde çalışılmasında fayda ve isabet görmek
teyim. 

Gerek Gümrük Kanununun ve gerek Güm
rük ve Tekel Teşkilâtı kanunlarının çıkarıl
malarında ve gerek huzurunuza getirdiğimiz büt
çemizin kabulünde göstereceğiniz müzaharet, 
yardımlar Bakanlığım teşkilâtının görevleri
ne şevkle devam etmesine kıymetli bir mes
net olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece umumi ma
hiyetteki konuşmalarımı bitirdikten sonra mü
saadenizle sizleri pek fazla sıkmamak kayıt 
ve şartı ile konuşan arkadaşlarıma kısaca ce
vap arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 

Demokratik Parti Grupu adına, konuşan Ne
cati Çakıroğlu arkadaşımızın; «Çay tek bir 
işletme haline getirilmelidir.» şeklindeki gö
rüşüne aynen iştirak ediyorum. Cidden bugün 
çay, başlıbaşına idaresi çok güç ve büyük bir 
teşkilât haline gelmiştir. Bunun bir iktisadi 
Devlet Teşekkülü haline ifrağ edilebilmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Yalnız arkadaşımız geçen yıl Hükümetimi
zin takibettiği çay politikasına şahsımı hedef 
almak Eğretiyle «Bakanın tahrikçi konuşma
lar yapmak suretiyle fabrikaları işgal ettir
diği ve verdiği talimattan da bilâhara dön
düğü» yolundaki beyanlarına asla iştirak et
miyorum. Sayın Meclisimizin tümü geçen yıl 
bu politikamı tasvibetmiştir; bu yıl da Cum
huriyet Halk Partisi ve Millî Güven Partisi 
grupları adına konuşan arkadaşlarımız aynı 
görüşü müdafaa etmişlerdir. Geçen sene veri
len emirde çayda hiçbir gerileme yapılmamış
tır. Yalnız ilk defa alışılagelen bu muazzam alış
kanlığı ortadan kaldırmak için bir çaba sarf 
edildiği için elbette ki, bâzı tedbirler ve tep
kilerle karşılaşmış bulunuyoruz. Ama kendi
leri de çok iyi bilirler ki, kendi seçim mın
tıkalarında verdiğim emirlere harfiyen ria
yet eden memurlarım tabanca ile tehdit ve sil
le - tokatla dövülmüşlerdir. Tabanca ile vu
rulmalarına ve yaralanmalarına rağmen asla 
vermiş olduğumuz talimattan dönmüş deği
liz. 

Yalnız her zaman söylediğim gibi, arkadaş
larımın da bu mevzudaki görüşlerine aynen 
iştirak etmek suretiyle bir defa daha arz et
mek istiyorum: Çayda eksper mevcudolmadığı 
için çay alımlarındaki sakatlıklar belki faz
la yaprak alımını sağlamıştır. Belki değil, ve
rilen talimatın % 50 dışında yaprak alındığı bir 
hakikattir, ama şimdiye kadar yüzdeyüz alı
nıyordu. 

Bütçe Komisyonunda çay mevzuunda vaki 
bir konuşmam zannediyorum gazetelere de bi
raz yanlış aksetti. Arkadaşlarımızın bir kıs
ım da bunu bir istismar mevzuu addettiler ve 
bize telgraf da çektiler. Münferit hâdiselerin 
müdürlere atfedilmesi beni de üzmüştür. Rize'
de yaptığımız tetkikatta bozulan çayın işletil
memesi için gerekli talimatı verdiğimiz hal
de, bir hâdisede geceleyin bu bozuk çayın fab
rikada işletildiğini ve çay deposuna konulmak 
suretiyle iyi çayın geri çekildiğini, karabor
saya intikal ettirildiğini söylemiştim. Hattâ 
o kadar ki, ambardan yapılan nakliyatta Rize'
den çay yüklü olarak hareket eden ve bunu 
Ankara depomuza teslim etmesi icabeden bir 
kamyon Artvin'de Artvin Valiliğince yakalan
mıştır. Kendisine sorulduğunda; «Yolu şaşır
dım Ankara'ya gidiyorum.» demiştir. Gerçekleri 
bu kadar ortaya koyduğuumuz halde arkadaşları
mızın bunu bir polemik meselesi addetmeleri
ni cidden hayretle karşılıyorum. Kaldı ki, ya
pılacak daha çok işler vardır, onları da zama
nı. geldikçe açıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun meriyetine girmesine rağmen bugüne ka
dar uygulanmadığı yolunda muhtelif arkadaş
larımızın tenkidleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 

1177 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi, 
tütün tarımı serbest olan ilçelerin üretim alan
ları sınırlarının yeniden teslbitini emretmiştir 
ki, biz Hükümet olarak 1970 yılında bu tesbite 
başlamış bulunuyoruz. Yalnız Ege'deM tütün 
mubayaaları dolayısiyle bir ara bu tesbite ara 
verdik. Tütün mubayaaları bittikten sonra yi
ne tesbitlere devam edeceğiz. Tütün üretim 
alanlarının sınırlanmlalarının yeniden tesibiti 
için 1970 yılında Ege bölgesinde gerekli tedbir
ler alınmış, tütün eksperleri ilçe tarım teknis-
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yeni ve o yerin ihtiyar heyetlerinin seçeceği bir 
ekici üyeden mürekkep olmak üzere 3 kişiden 
müteşekkil 88 tesbit kurulu birden teşkil edil
mek suretiyle tesbitlere başlanılmıştı. 

Geçici 1 nci madde hükmünün uygulanmala-
riyle ilgili esasları ihtiva eden bir husus da; yö
netmeliğinin hazırlanması meselesidir. 1177 sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 
1 nci maddesinin uygulama şeklini gösteren 
yönetmelik Tarım Bakanlığı ile müştereken 
hazırlanarak 21 . 3 . 1970 gün ve 13451 sayılı 
Besmî Gazetede yayınlanmak suretiyle yürür
lüğe girmiştir. 

Yine bu geçici 1 nci maddenin bize tahmil 
ettiği, üretim alanları tesbit edilerek ilçenin 
sınırları ve tesbit işlemlerinin ne şekilde yürü
tüleceğine dair bir çalışma programı düzenlen
mesi meselesi vardır ki, bu hususta yeniden bu 
alanların tesbiti işlemlerinin nasıl yürütülece
ğine dair Tesbit İşleri Çalışma Programı Ta
rım Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken 
hazırlanmış ve tesbit işleri bu program dâhilin
de yapılagelmiştir. 

Kanunun 118 nci maddesi bu kanunun uy
gulama şeklimde gösterir bir tüzük hazırlan
ması hükmünü emretmektedir. Tekel Genel Mü
dürlüğü teknik elemanlarının görüşleri de alın
mak suretiyle hazırlanan tüzük taslağı Bakan
lığımız bünyesinde incelenerek günün şartları
na tam mânasiyle cevap verilmesi için bâzı 
maddelerin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
vuzuh verilmesi uygun görülerek Tekel Genel 
Müdürlüğü ile muhabereye girişilmiş ve tüzük 
taslağına son şekli verilerek bastırılması için 
genel müdürlüğe talimat verilmiş ve bu tüzük 
de bastırılmıştır. 

Kanunun 30 ncu maddesi Millî Tütün Ko
mitesi teşkilini emretmektedir. Söz konusu ko
mite 5 bakanlık ve 11 ilgili teşekkül temsilci
lerinden müteşekkil olacaktır. Bu komite için 
temsilcilerin tâyini hususu alâkalı bakanlık ve 
kurumlara yazılmış, cevapları alınmıştır. Ba-
kanhklararası Tütün Kurulu ve Millî Tütün 
Komitesine ait işlemleri yürütmek üzere Tekel 
Genel Müdürlüğü bünyesinde bir büro teşkili 
uygun görülmüş, millî tütün komitelerinin fa
aliyete geçirilmesi için bu büro tarafından ge
rekli hazırlıklar ve çalışmalar yapılmıştır. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımız üzerinde hataya 
düştükleri 1196 sayılı Kanun vardır ki, koope-
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ratiflerle ilgili bu kanun bakanlığımızla ilgili 
olmadığından, Ticaret Bakanlığı tarafından 
yürütüleceğinden, o mevzuda size şimdilik bir 
şey söyliyemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir kısım arkadaşlarımız yapmış oldukları 

konuşmalarda, «Ege'de tütün fiyatlarının nor
malin çok altında bulunduğu, denildiği kadar 
bir fiyat verilmediği ve tütün fiyatlarından 
halkın memnun olmadığı, Tekelin çok pasif 
davranmak suretiyle tüccara bir nevi avans ve
rildiği» yolundaki iddialara asla iştirak etmi
yorum. Türkiye'de ilk defa Ege bölgesinde 1,5 
günde rekoltenin yarıdan fazlası alınmıştır ar
kadaşlarım. Buna bütün Egeli - muhalif muva
fık - milletvekili arkadaşlarımız şahittirler. 
Zannederim M, bu gerçeği inkâr edemezler ve 
etmezler. 

Son durum şöyledir : Tekel 45 milyon kü
sur Kg. almış, vasati fiyatı 11,09 Tl. dır. 
45 486 000 Kg. m karşılığı 11,09 Tl. Tüccar 
49 132 000 Kg. almış, vasati fiyatı 10,06 Tl. 
Amerikalı 4 553 000 Kg. almış, vasati fiyatı 
10,55 Tl. dır. Geçen sene mubayaa sonunda 
Tekelin vasati fiyatı 8,50 Tl. nın altında, tüc-
carınki 6,82 Tl. AmerikalınınM 7,45 Tl. ve va
sati fiyat, yani henüz daha piyasa bağlanma
dan evvel 7,87 Tl. iken; bugün Tekel, tüccar, 
Amerikalının vasati fiyatı 10,54 Tl. dır arka
daşlarım. Bu itibarla vatandaştan da en küçük 
bir şikâyet almış değiliz. Hattâ en zor bölge 
olan Torbalı'ya 2 nci gün gittiğimde sabahle
yin piyasanın tamamen bittiği tarafımdan da 
müşahade edilmiştir. 

Şimdi Demokratik Parti konuşmacısı tara
fından; «Tekel Bakanının tütün politikasında
ki tutumu samimî değildir.» şeklindeki ifade
sine okuduğum şu rakamlar her halde cevap 
verecekler. Belki şahıslar şu veya bu şekilde 
konuşabilirler, ama mesuliyet sahibi olan insan
ların her halde konuşmalarına çok dikkat et
meleri lâzımdır. Bu itibarla rakamlar karşısın
da biraz daha hassas bulunmalarını hassaten 
rica edeceğim. 

Kalitesiz sigara mevzuunda sayın arkadaşı
mız; «Sigaralar kalitesizdir» (Demokratik Par
ti sıralarından «Bir paketten 17 tane çıkıyor» 
sesi) 

Çok rica edeceğiz, öyle muhtelif gazetelerin 
beyanlarını almak suretiyle konuşmak doğru 
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da değildir. Daha bu yakınlarda Bakanlığım 
ızamanınıda ilk defa Samsun sigarası kalite iti
bariyle tamamen değiştirilmiştir. Bunu içmeyin 
beyler; «Amerikan sigarasından şikâyet eden
ler cebinde Amerikan sigarası taşıyor.» diye 
söylenen Sayın Kabadayı'ya aynen iştirak edi
yorum, içmeyin. Şimdi sigara kalitesinin bozuk 
olduğu yolundaki iddialarına asla iştirak etmi
yorum. Zamanla da daha iyi kaliteli sigara çı
karmak Hükümetin en büyük isteğidir. 

Gümrükte televizyon, teyp, radyo mevzula-
nndaki görüşler, elektronik cihazlarla ilgili 
müesseselerin iflâs ettikleri yolundaki görüşler 
şahsi görüşlerdir. Bakanlığımız ve Hükümeti
mizin ise kendine has bir görüşü vardır. Kaçak 
eşyaların satılması mevzuundaki görüşte şah
si bir görüşten ibarettir. Elimizdeki kaçak eş
yayı piyasaya satıp da karşılığında naylon fa
tura denilen faturaları almıyaeağım, bu şekil
de bir mal sattırmaya müsaade etmiyeceğim, 
bunu da buradan bir defa daha beyan ederim. 

Muhterem arkadaşlar çok enteresan bir şey 
üzerinde duracağım: Daha düne kadar bir par
tinin saflarında otururken o partiyi alkışlıyan, 
daha dün o Başbakan ile birlikte fotoğraf çek
tirmek suretiyle seçim meydanlarında onun 
varlığından kuvvet olmak suretiyle ona tapar
casına onu methetmek suretiyle, Yenigün Ga
zetesini özel olarak bastırmak suretiyle, baştan 
aşağı fotoğraflarîyle yaymlıyan ve buraya ge
len bir arkadaşımız çıkmış diyor ki; Şellefyan 
bilmem Demirdin nesiymiş... Şellefyan'ın ka
kaoları tecil edilmiş: öyle zannediyorum arka
daşıma yanlış malûmat verilmiş. Benim Güm
rük Bakanı olarak hesabım kitabım meydan
dadır. Herkesin malı tecil edilebilir; ama bu
nun da şartları vardır, şartlar tahakkuk ettiği 
zaman yapılır. Kaldı ki, Şellefyan'ın kakaoları
nın tecili diye bir şey bahis konusu değildir. 
Bunun dikkatle üzerinde durmalarını bilhassa 
rica edeceğim, bu malûmat kendilerine yanlış 
verilmiştir zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakan olarak De
mokratik Parti sözcüsü arkadaşım tutumumuzu 
beğenmiyor. Zaten bizi beğenmediği için biz
den ayrılmıştır. Zorla kendimizi beğendireme-
yiz. Niçin ben kapılan açmışım? Bu memleket
te kanun ve nizam vardır, suçlu bir halim var
sa hakkımda tahkikat açtırırlar, bunun hesabı
nı vermeye her zaman hazırım. 

— 391 
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35 kilometre uzunluğunda bir yabancı mem
leketin hudutları içinde bir işçi vatandaşımı ne 
pahasına olursa olsun üç gün, beş gün beklete-
mezdim, onun mesuliyetini üzerime aldım ve 
yaptım arkadaşlar. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Hapisanede 
beklettirdiniz ama Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Hapisa-
neler hiç kimsenin inhisarında değildir, Devlet
le de bir ilgisi yoktur. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Bu vatan
daşlar sizin yüzünüzden hapisaneye düştü. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Bu iş
lerin komüsyonculukla bir ilişkisi yok karde
şim. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Keşke ko-
müsyoneu olalbilseniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Şimdi 
Sayın Reşit Bey arkadaşım Millî Güven Partisi 
Grupu adına yaptığı konuşmasında bir tel al
mak suretiyle bunun müfettişler tarafından 
alınmış hir haraç olduğunu söylediler. Bana 
verilen not aynen şöyledir; ama bununla bera
ber bu mevzuyu ayrıca tahkik edeceğim. Söz 
konusu eşya yerine göre hazırlanmış motosik
let debriyaj telidir. Müfettişlikçe hem eşya cin
si sebebiyle tarife ve hem de kıymet düşüklü
ğü tesbit edilmiştir. Gümrükler Genel Müdür
lüğü de bu görüşe katılmış ve ihtilâf kanuni 
merci olan Gümrük Hakem Heyetine gönderil
miştir. Heyete gittiğine göre bence yapılacak 
bir şey yoktur; ama bu işin üzerinde ayrıca 
özel olarak duracağım. 

Yıllardan beri gümrüğe terk edilen eşyala
rın çürümesi mevzuunda tedbirler alınmasını 
istemiştir ki, bu görüşe aynen iştirak ediyo
rum. Gümrük Kanununun 126 ncı maddesi çok 
yakında Yüksek Meclisten geçmiştir, kanun 
katiyyet kesbettiği takdirde 1943 yılından beri 
gümrüklerde tefessüh etmiş bir şekilde çürüyen 
mallan ambarlan temizlemek suretiyle ortadan 
kaldırmaya çalışacağım. 

Zimmet noksanı mevzuundaki 12,5 liralık 
görüşe ben de aynen iştirak ediyorum; ama bu, 
Yüksek Meclisten çıkmış bir kanun maddesi
dir. 12,5 lira ceza cidden fazladır. Aslında bu 
cezalann takdiri de mahallî kaza idare heyet-
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lerinin salâhiyeti dahilindedir, imkânlar nisbe-
tinde hak ve adalete uygun olarak kullanılma
ya çalışılmaktadır. 

Reşit Bey konuşmalarında «Gümrük Bakan
lığının çay mevzuundaki politikasını tasvibedi-
yoruz.» dedi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

'Tuz mevzuunda serdettikleri mütalâalar üze
rine dikkatle eğileceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, ISayın Kâbadayı'ya 
peşinen teşekkür ederiz, «Türkiye Amerikan si
garaları bakımından kritik bir duruma gelmiş
tir.» diyor, herkesi seferber olmaya davet edi
yor. Bu görüşüne iştirak ediyorum. Yalnız son 
zamanlarda filtreli sigara ihtiyacı çok miktarda 
artmıştır ve artmaya da devam edecektir. Bi
raz evvel yazılı olarak beyan ettiğim metin tet
kik edilecek olursa, ilk defa bu yıl 6 bin tona 
bunu çıkaracağız. Fakat bu da kâfi gelmiyecek-
tir. Ayrıca 700 tonluk da bir rezervimiz var. 7 
bin ton dahi olsa 1971 yılında Tekelin çıkaraca
ğı sigaralar ihtiyacı karşılıyamıyacaktır. Yalnız 
1972 yılında Adana ve Malatya fabrikalan 11 
Tbin - 12 bin ton sigara imal edeceklerdir. Son 
sistem filtreli sigara yapma cihazlariyle teçhiz 
edilecek olan bu fabrika 1972 yılı sonuna doğ
ru işletmeye açılacak, bu takdirde filtreli siga
ra ihtiyacı kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 
Ondan sonra da vatandaşla Amerikan sigaraları 
mevzuunda daha sıkı bir mücadeleye girişile
cektir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız ya
bancı Amerikan menşeli sigaraların Adapaza
rı'nda yapıldığı yolunda söz Söylediğimi iddia 
ediyor. Bunu yanlış anladıklarını zannediyorum. 
Çünkü Türkiye'de son zamanlarda gayet cüzi 
makinalarla bunu şahıslar yapabiliyor; ama 
asıl söylediğim nokta şu idi : Bugün Türkiye'
de satılan sigaralar Amerikan sigaraları değil
dir, Yugoslavya'da imal edilen Amerikan tak
lidi sigaralardır. Gönül arzu eder ki, her gün 
yapılan mücadelelerle bunun sonu alınabilsin. 

Hepiniz hergün gazetelerde İstanbul'da, An
kara'da kilolarca bu sigaraların yakalandığını 
okuyorsunuz. Fakat buna rağmen kaçakçılık 
yapılıyor ve bütün hücumlar da bize oluyor. 
Bütün hudutların muhafazası benim Bakanlığı
mın dışında, elimizdeki vasıtalar da kifayetsiz. 
Türkiye'de kaçakçılık oluyor; olmuyor değil. 

Ama eskiden de oluyordu; fakat eskiden olanlar 
pek duyulmuyordu. Şimdi matbuatın çok daha 
gelişmesi, her yerde olan hâdiselerin günü günü
ne haber verilmesi bu hâdiselerin çok olduğu ze
habını yaratıyor. 

Arkadaşlar, Amerika'nın bâzı dağlık bölge
lerinde kaçak rakıların, kaçak sigaraların imal 
edildiği bir gerçektir. Amerika gibi bir devlet 
bugün bir eroinle mücadele edemiyor. Bu itibar
la birdenbire bunu kesiniz şeklindeki iddalara 
ben de aynen iştirak ediyorum ve imkân olsa da 
kessek diyorum. Ama «sen bunu kesemiyorsun» 
diye birtakım hazımsızlıkların içine girecek şe
kilde konuşma yapılmasına şahsan taraftar de
ğilim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kabadayı 
Amerikan pazarlarında satılan mallardan bah
settiler, diğer arkadaşlarım da buna dokunmuş
lardı. Arkadaşlar, ilk görünüşte hepinize öyle 
geliyor; ama Amerikan Pazarlarında ve bilhas
sa Antep, Kilis civarlarında satılan malların 
% 60, % 70 i yerli malıdır. Amerikan pazarla
rında şahsan gizli olarak yapmış olduğum tet
kiklerde gördüm ki, Manisa Dokuma Fabrikası
nın imal ettiği gayet güzel gömleklikler dışarı 
ihracediliyor veya Türkiye'de dikiliyor ve en
selerine ecnebi damgalar vurulmak suretiyle 
ecnebi malı diye satılıyor. Hattâ geçen sene Ga
ziantep'e yaptığım seyahatte muhalefete mensup 
bir arkadaşımla otelde otururken kendisine de 
bir yerli malı gömleğin yabancı mal diye satıl
dığını bizzat bana söyleyince hepimiz birlikte 
gülmüştük, bu bir gerçek. Yalnız arkadaşlarım, 
işçilerin beraberinde getirdiği birçok eşyaların 
fatura mukabilinde bâzı şahıslar tarafından alı
narak Amerikan pazarlarında satıldığı bir vakı
adır. Bununla şiddetli mücadelelere devam edi
yorum. Bilhassa matbuatı yakından izliyenler 
çok iyi bileceklerdir; son zamanlarda istanbul'
da alman geniş tedbirler bu kabil şahısları te
dirgin etmiştir. Hiç kimsenin gözünün yaşına 
bakmadan da bu aramalara devam edeceğiz ar
kadaşlar. 

'Sayın Kabadayı'nın Yavşan Tuzlası mevzuu 
hakikaten üzerinde durulacak bir konudur. 
Kendisine bu mevzuda esaslı bir cevap vereme
diğim için çok üzgünüm, inşallah bu mevzuu 
halledeceğiz. 

— 392 — 
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Bayın Önder, Anayasanın 52 nci maddesi ge
reğince tütün, şaraplık üzüm, çay gibi mahsul
lerin değerlendirme görevinin bakanlığıma ve
rildiğini, buna rağmen bu değerlendirmeyi iyi 
yapamadığımızı, ekiciye prim verilmesi icabet-
tiğini, ekiciye fakr-ü zaruretten kurtarmamız 
lâzım geldiğini, buna karşılık da mazeret olarak 
elimizdeki stok tütünleri ileri sürdüğümüzü, 
1901 - 1962 yıllarını hatırlatmak ve o yıllarla 
iftihar etiğini söyliyerek bâzı tenkidlerde bu
lunmuştur. Bir de tütün satış fiyatlarını oku
mak suretiyle, özür diliyerek söyliyeyim, çok 
hatalı bir yola girdiler. Ben de rakamlar vere
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 52 nci 
maddesi gereğince ürünlerin değerlendirilmesi 
Bakanlığıma mevdudur. Ama şaraplık üzüm 
mevzuunda herhangi bir değerlendirme Bakan
lığıma verilmemiştir. Bu demek değildir ki, Ba
kanlığıma verilmemiş olsa dahi değerlendiril
mesi için bir gayret sarf edilmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüm Türkiye'de 
cidden üzerinde önemle durulması lâzım gelen 
ve âcil tedbirler alınması icabeden bir mevzu
dur. Yalnız 'Sayın Önder Anayasanın 52 nci 
maddesini bize işaret ederken, 53 ncü maddesini 
de herhalde okumayı unutmuşlar. «Devlet hal
kın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
sağlamak» gibi görevleri üzerine almıştır; ama 
Anayasanın 53 ncü maddesi der ki; «Devlet, bu 
bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara 
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir.» Bu itibarla malî kaynaklarımızın imkân 
verdiği nisbette Hükümet olarak bütün gücümü
zü kullanıyoruz. 

ISaym önderin tütünün desteklenmesi mev
zuunda burada okuduğu rakamlarda çok büyük 
hata vardır. Yalnız tabiî kendisi diyor ki, «Bu
nu ben İthalâtçılar Birliğinden aldım.» ve zan
nediyorum ki, İthalâtçılar Birliği de hataya mı 
düştü, yahut kendisi alırken yanlış mı yazdı?.. 
Şimdi rakamları okuyorum. Hem yılların tütü
nünü değerlendirmek suretiyle okuyacağım. 

1969 yılı Ege tütün mahsulü satış fiyatı A 
grat, 1 dolar 40 senttir. B grat, 1 dolar 5 senttir. 
Kapa 53 senttir. Duplikapa 30 senttir. 
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Şimdi 1965 de A gratm, yani Amerikan gratm 
satış fiyatı 1 dolardır. H906 nm 1,10 dur. 1967 
nin, 1,30 dur. 1968 in 1,35 dir. 1968 de İzmir 
A grat tütünü 1 dolar 60 sente satılmış idi; fakat 
dolar fiyatınca vâki değişiklik dolayısiyle 20 
sent noksanına indirilmek suretiyle 1969 tütünü 
A gratlı 1 -dolar 40 sent üzerinden satılmıştır. 
Yekûn maliyeti yapınız. Tekel olarak söylüyo
rum; 375 kuruş masrafı üzerine ekleyiniz. O 
itibarla göreceksiniz ki, Tekel idaresi aldığı tü
tünde kâr şöyle dursun, zarar ediyor; ama bâzı 
arkadaşlarımız diyorlar ki, Tekel 7 - 8 liradan 
tütün alıyor, 250 liradan satıyor. Arkadaşlar, 
Tekel kâr temin eden bir müessese değildir. Te
kel Genel Müdürlüğü vergi veren bir müesse
sedir. Maliye Bakanlığınca tahmil edilen vergi
leri tarh eder ve verir. Bu itibarla, kâr diye bir 
şey bahis mevzuu değil. 

iŞimdi, arkadaşlar bu şekilde bir hesap yap
tığımız takdirde ortalama maliyet fiyatının aşa
ğı yukarı 12 lira civarında olduğunu siz de an-
lıyacaksınız. Yalnız, hataya düşmemeniz için 
'burada % 40 A gratı hesabedeceksiniz. Hattâ 
1970 için 45 dir. % 30 B grat, % 20 kapa, % 1 
de dubliwkapa hesabetmek isuretiyle bakacak
sınız ve göreceksiniz ki, tütünün alımında gayet 
hassas hareket edilmiştir ve ekicinin alın teri
nin değerlendirilmesi için aradaki farklı fiyat 
âzami derecede gayret sarf edilmek suretiyle 
ekiciye intikal ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, bu sene ilk defa Eğede tüccar 
bu kadar yüksek fiyat vermek suretiyle piya
saya girmiştir ki, bu da Hükümetin bir politi
kasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1970 yılı tütünü 
dolar 13 lira üzerinden değerlendirecektir. Çok 
iyi bilirsiniz ki, her yılın tütünü ayrı ayrı fiyat 
ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; belki birçok arka
daşlarımıza cevap vermeyi unutmuş olabilirim. 
Yalnız, Sayın önder şöyle bir şey söylediler. 
«Tekel Bakanının en büyük talihsizliği Adalet 
Partisinin bakanı olmasıdır.» dediler. Bu benim 
için bir şereftir. En büyük bahtım, en büyük 
talihim Adalet Partili bir bakan olarak bu şe
kilde sizin tarafınızdan tasvibedilmemdir. Say
gılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Bakan sualler vardır, 
rica edeceğim. Buyurun efendini. 

VELÎ BAKUtLI ((Manisa) — Saym Ba
kan, Türkiye ̂ de tüm alım merkezlerinde Te
kelin kaç eksperi vardır? 

İki; iç tüketim için kaç milyon kilo tütü
nün stok yapılması gerekir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRİNÖİOĞLU (Devamla) — 4 0 - 5 0 
milyon kilo civarında. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Diğer bir su
alim Sayın Bakanın bakanlığından evveldir. 

Mıgırdıç Şellefyan 1967 - 1968 yıllarından 
Ege Bölgesinde ucuz fiyatlarla düşük kaliteli 
tütünleri sahibi bulunduğu 100 bin lira ser
mayeli Akpek Tütün Şirketi aracılığı ile top
lamış, ve bu tütünleri Emlâk Kredi Bankasına 
terinin ederek Emlâk Kredi Bankasının istan
bul BaJhçekapı Şubesinden 3,5 milyon lira kre
di almıştır. Bu tütünler halen Bursafaaki Em
lâk Kredi Bankası depolarında çürümektedir. 
Bu tütünlerin çürüdüğü doğru mudur? Bir mil
lî banka olan Emlâk Kredi Bankası Şellefyana 
verdiği 3,5 milyon lira kredi ile ilgili olarak 
yapılan ekspertizlerde Tekelin eksperleri bu
lunmuş mudur? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Sordu
ğunuz son sual maziye ait olmakla beraber me
suliyetini tekaibbül ötmek suretiyle bütün de
tayına kadar ne' ise, birşey var ise söyliyece-
ğim. Tetkik ettireceğim; tabiî yazılı olarak ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Çanakkale'deki Tekel Şarap Fabrikasını geniş
leteceğinizi söylediniz, çok memnun oldum. An
cak, üzüm yetiştiricilerin kullandığı göz taşı 
Ve kükürt fiyatları; göz taşı 150 - 200 kuruş 
iken, kükürt torbası 10 -12 lira iken, Karasakız 
diye adlandırılan üzümü Çanakkale ve Tekir
dağ fabrikaları 38 kuruşa alıyordu. Göz taşı 
4,5 - 5 liraya çıktı, külkürtün torbası 40 kusur 
liraya kadar çıktı; ama üzümün fiyatı 43 ku
ruştan yukarı çıkmadı. Bu seneki alım devresi 
&çin bu üzümün alım fiyatı hakkında bir düşün
ceniz var mı? 
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ikindisi; üreticinin ihtiyacı olan günlük iki 
bin küfeye karşılık, iki üç senedir maalesef 
100 - 200 küfe verilmektedir. Bu da üzümlerin 
çürümesine yol açmaktadır. Bunun hakkında 
da bir tedbiriniz var mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Tama
mını yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Bakan, bir yılda Türkiye'de satılan Ameri
kan sigarası ve taklitlerinin miktar ve bedeli 
hakkında Hükümetin bir tahmini ve bilgisi var 
mıdır? 

ikinci olarak; tütünün kilosunun maliyet 
hesapları yapılmış mıdır?. Bu hesaplar bakan
lığımızda mevcut ise, yıllara göre bunları bil
dirmek mümkün müdür? 

Üçüncü sual; gelecek yıl ekici piyasası açıl
madan önce üreticinin malının randımanı üre
ticiye bildirilecek ve piyasa açılmadan önce 
üreticiye kullanılabilir bir itiraz hakkı tanına
cak mıdır 

Dördüncü sualim, 1970 yılı tütünün ihraca
tında doların 13 liradan hesabedileceğine dair 
usulen alınmış bir karar var mıdır, bu karar 
neşredilmiş midir? Neşredilmiş ise, tarihi, nu
marası nedir?. Teşekkür ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Yazılı 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAMİ KUMBASAR (Rize) — 1971 çay kam

panyasında 1 kilo yaş çay yaprağının fiyatı kaç 
kuruş olacaktır? Kesin bir fiyat verebilir misi
niz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİR*NC*OĞLU (Devamla) — Şimdi
lik bir şey söyliyıemfâm. 

iSAOVtt KUMBASAR (Rize) — ikincisi; 1965 
senesinden beri plânın öngördüğü fabrika ve 
atelyelerin adedi kaç tanedir? Kaç tanesi yapıl
mış ve bitmiştir? Kaç tanesi inşa halindedir? 
Kaç tanesine hangi sebeplerle başlanmamıştır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BiRtNCüOĞLU (Devamla) — Umumi 
konuşma metninde söyledim, arzu ederseniz 
yazılı olarak da veririm. 
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SAİRE KUMBASAR (Rize) — Eke çay 
paketleme fabrikasının Ankara ve istanbul'da 
olan yedek maMna aksamları ne zaman Rize'ye 
nakledilecektir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRiNötOĞLU (Devamla) — O mev
zuda "ben de sizinle beraJberim. Bu paketlemeyi 
tamamen Rize'ye aktarabilmenin imkânlarını 
araştarmafötayım. 

SAMİ KUIMBASAR (Rize) — Rize'nin han
gi atelye ve fabrikasında gece bozuk çay yap
rağı işlenmiştir? Kaçıranlar hakkında ne mu
amele yapılmıştır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRİNCİOĞLU (Devamla) — Buna 
yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sözlü Sorular tamamlanmıştır. 
Yazılı sorular vardır, Sayın Bakan, buyurun 
oturun, oturduğunuz yerden cevaplandırabilir-
simz. 

Millet Meclte Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tekel Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını saygiyle rica ede
rim. 

Ali Döğerli 
Muğla 

1970 yılı mahsulü anason alımında Fet-
'hiye Tekel idaresi, Tekel Genel Müdürlüğünün 
rverdiği küçük miktarlardaki alım salâhiyeti sıo-
onucu, alımlarını iki defa durdurmuştur. Ağus
tos ayında üretici Tekel ambarlarının önünde 
ve anason çuvallarının üzerinde geceli gündüz
lü 10 gün kadar yaJtamştır ve bu durumdan isti-
•f ade eden tüccarlar köylünün anasonunun bir 
kısmını ucuz fiyat ile alma fırsatını elde etmiş
tir. Durumu Şaym Tekel Bakanına zamanında 
telgraf ile bildirmeme rağmen, bir cevap ala
madım. Tekel normal alımını yaparken, aradaki 
alımın durdurulmasının nedenini açıklamasını 
dilerim. 

BAŞKAN — Bir mülâhazanız var mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNC40ĞLU (Devamla) — Yazılı 
olarak cevaplandıracağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gümrük ye Tekel Bakanı tarafından aşağı

daki boralarımın cevaplandırılmasını diler, 
saygılarımı sunanın. 

iSüleyman Mutlu 
Afyon 

1. Sigaraların bâzılarında marka aynı ol
duğu halde, Ankara, İstanbul ile Anadolu'da 
satılanların arasında kalite farkı var mıdır? 

2. 1971 yılında Tekel mladdelerinde fiyat 
artışı düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BİRİNÖİOĞLU (Trabzon) — Sigara
ların Türkiye hudutları dâhilinde satılanları 
arasında hiç bir kalite farkı yoktur. Tekel 1971 
yılında her hangi bir zam düşünmemektedir, 
'böyle bir zam da yapıhnıyacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

ISaym (Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakanımız tara

fından öevaplandınilimasını arz ve teklif ederim. 
ıSalalh Aygün 

Amasya 

1. Taşova ve Güımüşjhacıköy bütün piyasa
ları ne zaman açılacaktır? 

2. Tütün fiyatlarında bu bölgede bir ar
tış düşünülmekte midir? 

3. Tekel ve Ziraat Bankasınca ekiciye ve
rilen avansın artırılması için bir çalışma var 
mıdır?. 

BAŞKAN — Buvurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Taşova 
ve havalisindeki tütün piyasası ,karadeniz tü
tün piyaısasiyle birlikte açılacaktır. Tütün fi
yatları elbette ki gelecek seneden daha iyi ola
caktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tekel Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Şevki Altındağ 
Mardin Milletvekili 

1. Diyarbakır'daki Tekel Fabrikasının ham
maddesi olan kuru üzüm Mardin'in Ömerli, 
Midyat, Nusaybin, Geycüş kaza ve köylerin
den temin edilmektedir, Her yıl üzüm muba-
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yaası başladığından kısa bir zaman sonra Te
kel İdaresi, «iKontenjanımız kapanmıştır» ba
hanesiyle fakir müstahsilin elindeki üzümü al
mamaktadır. Bu surette mağdur olan müstahsil, 
tefeöi ve aracının kucağına itilmektedir. Bu 
haksızlığı gidermek için Bakanlıkça bir tedbîr 
alınmış mıdır? 

2. Ömerli ilçesinde Tekel İdaresi kurula
cağı ve bu suretle üzüm muftoayaaJsı aynı yerde 
yapılacağı ilgililerce mütaaddilt defa beyan 
ledilm'iş'tlir. Buna rağmen bu beyanlar halen 
gerçekleşım'emiştir. 1971 yılında daire kurul
ması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRÎNÜİOĞLU (Devamla) — Mardin, 
Midyat, ve NuSayibinde şimdiye kadar: Mar
din'de 150 ton, Midyattoa 908 ton, Nusaybin'
de, 1 342 ton üzüm alınmıştır. Midyat Uan 142 
ton, Nusaybinken de 258 ton, ki ceman 400 ton 
daha üzüm alacağız. Biraz evvel de belirttiğim 
veçhile, sadece Tekel olarak ihtiyacımızın kar
şılığı olan bu malı alıyoruz; destekleme im
kânımız yoktur. 

ikinci soruya gelince; böyle bir mevzuu 
hatırlamıyorum. Şayet arkadaşım bana bunu 
intikal ettirirse veya bizzat gelirse, imkân bu
lursam açarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Te

kel Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. iSeneleree Tekelce tütün ekicilerine ki
loda verilen 80 ilâ 125 kuruş arasında değişen 
avans müstahsili ta'tmin etmekte midir Deği
şen günün şartlarını dikkate alarak 1971 yılı 
mahsulünde ekiciyi memnun veya tatmin ede
cek bir artış yapmayı düşünüyor mutsunuz? 

2. Üç milyona yakın vatandaşımızın geçim 
kaynağı tütünlerinin daima açılış fiyatları yük
sek tutulmakta, çok az mubayaa yapıldıktan 
fsonra tütün müstahsili vatandaş kendi kaderiy
le başlbaşa bırakılmaktadır. 1971 yılı mubayaasın
da vatandaşların bu konuda mağdur olmama
ları için bir tedbiriniz var mıdır? 

3. Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi 
seçim bölgem Amasya ilini» Gümıüşlhacıköy, 
Merzifon ve Taşova ilgelerinde geçimlerini tü
tüne bağlıyan ekiciler 1905 yılından bu yana 
'mahsullerini 4 lira ilâ 16 lira arasında satmak
tadır. Hızla yükselen hayat pahalılığı dikkate 
alınacak olursa, bugüne kadar uygulanan fiyat
ta bir değişikliğe lüzum görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Ege'de 
olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında bu yıl 
ekicinin emeği değerlendirilecek ve ekici mem
nun olacaktır. Böylece durumu arz ederim. 

Avanö mevzuuna gelecek olursak, avansın 
çoğaltılmasına taraftarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

ıSaym Başkan 
Türküye^de bulunan Amerikalıların arabala

rının tüm motorunu hava yoluyla Türkiye'ye 
girdirirler. Sayın Bakanlığın yurda Sokulan 
motorlardan haberi var mıdır? Var ise güm
rüğe tabi olup olmadığını öğrenmek isterim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 
Emir Halil Postacı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bu du
rumu ihbar telâkki ederim. Gerekli takibatı ve 
tetkikatı yapacağım; gerekli cevaıbı ,da yazılı 
olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplan-
dırılaoaktır. 

ISayın (Başkanlığa 
«Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafın

dan cevaplandırılmasını rica ederdim. 
ıSiirtte bağlı Kozluk ve Sasun tütünleri

nin evsafı Diyarbakır, Silvan tütünleri evsafın
dan ve diğer birçok yerlerin tütünlerinden 
daha üstün olmasına rağmen taban alım fiyat
larının bu yerler alım fiyatından dalha düşük 
olmasının sebebi nödir? Bu adaletsizliğin gide
rilmesi düşünülüyor mu? 

Nebil Oktay 
İSürt Milletvekili 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BİRÎNCİOĞLU (Devamla) — Bilhassa 
fbu yıl, biraz evvel konuşmamada da bahsetti
ğim veçhile Şarktaki iyi tütünü Tekel olarak 
ele geçirebilmek için piyasayı erken açacağım 
ve halkı memnun etimek için her türlü çare 
ve tedbire de başvuracağım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Böylece sorular tamamlanmış bulunmakta

dır. Son söz milletvekilinin olması sebebiyle.. 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Grup 

adına söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına söz istenmiştir. 

Buyurun Sayın Çakıroğlu. Demokratik Parti 
Gruıpu adına son söz sizindir. Saat 12,08 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli Mille'tvekileıii; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Demokratik Parti Grupu tenkid ve tavsiye
lerinin bir kısmının Sayın Balkan tarafından be
nimsenmesin! memnuniyetle karşılamaktayım. 
Ancak, bâzı görüş aynlılklarımız olmuştur; kı
saca onlara temas etmek isterim. 

Ben, Şellefyan aJdlı bir iş adamının ithal et
tiği kakaoların gümrük resminin tecil edildiğini 
veya taksite bağlandığını ifade etmiştim. Bu 
ifadem doğrudur. Sayın Bakan, «yanlış bilgi 
verildi.» diye söylüyorlar. Belki kendileri bu 
Ihuisulstan haberdar değildi. Bu, kendi Bakan
lığı zamanlında olmıyabilir. Onun için Sayın 
Bakan bu hususu bilhassa tetkik etsin. Rica 
ediyorum. 

'Gene Sayın Bakan yurt dışından gelenlerin 
(gümrüklerden geçerken bekletilmemesi için 
©mir verdim, kapılan açtırdım ve gelenleri 
gümrük kapılarında bekletmedim, diye buyur
dular. Bu insani bir jesttir. Ancak, bunun hu
kuk Devleti fikriyle, hukuka bağlılıkla kabili 
telif yönü neresidir, orayı anlıyamladım. Sayın 
Balkan bu hususta beni aydınlatırsa çok mem
nun olurum. Zira hukuk Devleti fikri üzerinde 
hassasiyetle durmamız gerekir. Eğer hatırlı
yorlarsa, istifa mektulbuanda da Adalet Partisi 
iktidarı hulkuk Devleti fikrinden uzaklaşıyor; 
şahısa bağlı Devlet kurmak işitiyor, isnadiyle ay
rıldım. Sayın Bakanın biraz evvelki bu konu
daki beyanı da hukuka ne kadar keyfî bağlı ol
duğunun bir delili olmuş, oluyor. 

Gene Sayın Bakan, benim 1969 seçimlerin
de Başbakanla çektirdiğim bir, resmî seçim pro
pagandasında kullandığımı beyan etmiştir. 

Yenigüin Gazetesi isminde bir gazete yeni 
milletvekili namzetlerinin efkârı umumiyeye 
tanıtılması mâksadiyle birtakım broşürler ha
zırlıyordu. Bana da müracaat etti bu gazete
nin mesul şahısları. Ben kendilerine otuz kü
sur resim verdim. Benim siyasi bayatımla, sos
yal çalışmalarımla ilgili hususları bu broşür
de değerlendirdiler. Bunlardan bir tanesi de 
Sayın Başbakanla çektirdiğim resimdi. Ancak. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Ga
zeteyi, kimler hazırladı? 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bir 
dakika.. 

Ancak, Sayın Başbakanla çektirdiğim resim 
1965 seçimlerinden heMen sonra iktidara geldi
ğimiz sırada A. P. Genel Merkezinde yapılan 
tören sırasında çekilmişti ve bu resmin altın
da şöyle bir ibare var: «Bir vakıa..» diyor; 
«A. P. Genel Başkanı Süleyman Demirel A. P. 
nin kuruluşunda büyük hizmetleri dokunan 
Ali Fuat Başgil ve yine A. P. teşkilâtının ku
ruluşunda şok büyük hizmetleri, olan gençlik 
teşkilâtının kurucularından Necati Çakıroğlu..» 
Bunda ayıplanacak bir şey yok. Biz A.P. ye 1969 
seçimlerine kadar hizmet ettik. A.P. nin bütün 
programını ve seçim beyannamesini müdafaa 
ettik. Hattâ biz bütçeye kırmızı oy verirken 
dahi A. P. yi düşünerek, A. P. yöneticilerinin 
aklını başına toplamasını düşünerek kırmızı 
oy verdik. Fakat bu, maalesef A. P. liler ta
rafından iyi değerlendirilmedi; bizim birçok 
arkadaşlarımız partiden ihracedildi ve A. P. 
bugünkü hale geldi. 

NAME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Ne 
var halimizde? 

NEOATİ ÇAKIROĞLU (Devamla) — Gü
lünecek haliniz var; ne olacak? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yine geleceğin 
yer burası; ahret kapısını açık bırak.. 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Devamla) — Nite
kim 1964 kongresinde de Sayın A. P. Genel 
Başkanının Johnsonla çekilmiş fotoğrafları 
A. P. nin büyük kongresinde propaganda olsun 
diye dağıtılmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen konu
ya geliniz efendim. Gümrük Bütçesi üzerinde 
görüşme yapıyoruz efendim. 
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NEOATi ÇAKIBOĞLU (Devamla) — Yine 
Sayın Bakan hatırlarlar; 1964 kongresinde ken
disiyle çekilmiş olan bir resimlimizi 1905 seçim
lerinde kullanmak üaere kuşesini çıkarmıştı; 
isonraJdan ben adaylığımı koymadığım içlin ve 
ISayın Bakanı da o sırada desteklemediğini or
taya çıktığı için Sayın Bakan o resmi gazete
lerde kullanmaktan vazgeçti. 

^Saygılarımı arz ederim. 

NAÖVEE İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa
yın Bakanın senin resmine ihtiyacı yok. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Şalhsî meseleler Meclise getirilemez. (demokra
tik Parti sıralarından «Bakan getirdi» sesleri). 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu, yeteri kadar aydmlanmılştır, kifayeti 

arz ve teklf öderim. 
Şerafeltıtin Yıldırım 
Ankara Milletvekili 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Salih Aygün 

Amasya Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi husıılsunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etimiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ofcutuyiorum efendim. 

A - GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari Ihatfoaanaları 
Bölülm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 064 246 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 155 425 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm. Lira 

14.000 Hizmet giderleri 591 562 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 341 001 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ve onarımları 648 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkil ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaş'tırtma vie satmalmalar 1 850 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 388 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık Bütçesi bitmiştir. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Koalisyon raporu (Millet Meclisi 1/400, Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (166 006 493) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (135 298 004) lira ve sermaye teşkıili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet-
velde gösterildiği üziere (9 151 016) lira ki, top. 

(1) 273 S- Sayılı oasmayazı tutanağın sonu-. 
na eklidir, 
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lam olarak (310 455 513) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bolüm Lira 

12.000 Personel giderleri 160 910 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetmi giderleri 2 277 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlâr... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 787 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 715 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 317 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 59 811 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 75 307 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve sa'tınal-
malar 4 O00 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 389 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmÜyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 3 821 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bıorç ödemeleri 940 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi ekli cetveİlerıy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeler... 1 nci madde ekli ce'tvelleriyle 
(birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (310 455 913) lira olarak taJhımin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

<B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 340 455 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cefevelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madlde 3. — Tekel G*nel Müdürlüğünce 
1971 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler ,bağlı (O) işa
retli cetvelde gösterilmiı&Jtir. Bu hükümlere is
tinaden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1971 bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nunu üe Tekel Genel Müdürlüğü için tesfbdlt 
edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında da kul
lanılır. 

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

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu üe bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde (ödenekleri (1) lira olarak 
tespit edilmiş tertipler dâlhil) (B) işareti cet-^ 
velin yıl içinde gerçekletecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle (A/l) işaretli cet
velin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
arttırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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IVfadde 6. — (»Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödenieğün yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde kargı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmîelt ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 11908 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Mühaisebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göâ e zam'anaişımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1971 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaret
li cetvelin (Yapı, Mis ve büyük onarım gider
leri) bölümüne dâMl tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
Ibölümünle aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeydi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mişttir. . 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
Ihanoamalara âit formül bağlı (R) işaretli cet
velde |*öisterilmişjtir. 

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

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmielere girişmeye 
yetki: veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gıööterilmiştir. 

BAŞKAM — Maddeci oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.; "•'-"' 

Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtına ait evrak Ve vesika
ların imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olanaksızın hazırlana
cak yjöneltmeBk esasları dairesinde yapılır, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge 
vardır, önergeyi okutuyorum. 

23 . 2 . 1971 O : 1 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
Arşiv Genel Müdürlüğü ve Genel Arşiv ka

nunları çıkarılmadan önce muhafazasına lüzum 
kalmayan evrak ve vesaikin 26 . 3 . 1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olma
yarak çıkarılacak yönetmeliklere göre imhası 
mahzurlu olduğundan, Genel Bütçe Kanunu ta
sarısına muvazi olarak Tekel Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanun tasarısının 10 uncu mad-
desininde tasarıdan çıkarılmasını ve mütaakip 
madde numaralarının ona göre değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyanu Başkanı 
Bize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Önerge Komisyon tarafından 
geldiğine göre, komisyon katılıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Ve 10 
uncu madde tasarıdan çıkarılmıştır. Dolayısiyle 
mütaakip 11 nci madde 10 uncu madde olarak 
okunacaktır. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarı mahiyeti itibariyle açık oylamaya tabi
dir, açık oylarınıza sunulacaktır. 

Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 
bütçeleri üzerindeki müzakereler tamamlanmış
tır. Memlekete hayırlı olsun. 

B) TARIM. BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERÎ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesine ge
çiyoruz. 

Demokratik parti grupu adına Naki Üner, 
O.H.P. Grupu adına Sayın Mustafa Aksoy, Millî 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Turgut To-
paloğlu, A. P. Grupu adına Sayın Haydar Özalp 
veya Kemal Güneş söz almışlardır. 

Şahıslan adına söz alanlar : Sayın Kâmil 
I Kırıkoğlu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın İbrahim 
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Cüceoğlu, Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın Ha
san Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sayın Vehbi 
Meşhir, Sayın İbrahim Öztürk, Sayın Hulusi 
Çakır, Sayın Kenan Mümtaz Akışık, Sayın Sü
leyman Mutlu, Sayın Kemal Kaya, Sayın Şem
settin Sönmez, Sayın Cöng-izhan Yorulmaz, Sa
yın Turgut Artaç. 

Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Naki Üner'indir. Sayın Komisyon ve Sayın Ba
kan buradalar. 

Buyurun Sayın Üner. 
D. P. GRUPU ADINA NAKÎ ÜNER (İzmir) 

— Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, 
Demokratik Parti Meclis Grupu adına Ta

rım Bakanlığının 1971 bütçesini ve bu bütçe ile 
ilgili görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Türkiye tarımı, diğer bir çok gelişen ülke
lerde olduğu gibi bünyesinde bir çok ciddî prob
lemleri ihtiva etmektedir. Her türlü siyasi mü
lâhazanın, politik görüşlerin üzerinde, geri kal
mış ülkelerde tarımın millî bir politika içerisin
de izlenmesi halinde olumlu sonuçlar alınacağı 
denenmiştir. Biz de Demokratik Parti Grupu 
olarak, Tarım Bakanlığını bu görüşler içerisin
de kritik etmeye gayret edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye tarımının 
pek çok meseleleri vardır, dedik. Bunları sıraya 
koyduğumuz zaman, Sayın Başkanın lütfetmiş 
oldukları zamanın yetmiyeceğini sizler de tak
dir buyurursunuz. Bu bakımdan en önemli olan 
bâzı konulara kısaca temas etmek istiyorum. 

Türkiye tarımın da evvelâ birim sahadan 
alınan verim düşüklüğü bir problem teşkil et
mektedir. Ayrıca, işletmeler küçülmüş ve freg-
mantasyon dediğimiz arazi parçalanması had 
safhaya gelmiştir. 

Üçüncü olarak, pazarlama yetersizliği ken
disini göstermektedir. 

Dördüncü olarak, tarımda yatırım yetersiz
dir. 

Beşinci olarak, tarımda maliyet yüksektir. 
Altıncı olarak, kredi yetersizdir. 
Yedinci olarak, araştırma sonuçları ile tat

bikat arasında bir kopukluk vardır ve 

Son olarak da, çiftçi teşkilâtsızdır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu arz etmiş oldu

ğum unsurlara, problemlere daha pek çoklarını 
ilâve etmemiz mümkündür. Fakat bugünkü 

Türk tarımının dar boğazları olarak, bunları 
saymakta fayda görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye tarımının 
hangi noktada olduğunu belirttikten sonra, bu 
konu ile ilgili millî politikanın esaslarını tesbit 
etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plânda Devlet Plânlama 
Teşkilâtının yayınlamış olduğu resmî kayıtlar
da, tarımın gelişme hızı yüzde 4,2 tesbit edilmiş 
olmasına rağmen, bu nisbet, yüzde 3,2 olarak 
gerçekleştirilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plânda 
ise, hedef yüzde 4,2 den yüzde 4,1 e indirilmiş, 
fakat buna karşılık 1968 de yüzde 1,9, 1969 da 
nakıs 0,1 ve 1970 te nakıs 2 olarak gerçekleşti-
rilmiştir. 

Tarımsal üretimdeki artış hızı da aynı şekil
de bir gerileme göstermiştir. Meselâ 1967 - 1970 
arasındaki hedef yüzde 4,6 olmasına rağmen, 
gerçekleştirme onbinde 25 olarak sağlanabilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatımızda bir 
gerileme müşahede edilmektedir. Nitekim ikin
ci Beş Yıllık Plânın ilk üç diliminde ihracatta 
112 milyon dolarlık hedeften bir gerileme ol
muştur. Bunlara ilâve olarak sabit sermaye yatı
rımlarının dağılımını da tetkik ettiğimiz tak
dirde, hedefin yüzde 15,2 olmasına karşılık, 
gerçekleştirme yüzde 13,4 olarak sağlanabilmiş
tir. öte yandan imalât sanayiinde bu nisbetin 
bir artış gösterdiği müşahede edilmektedir. Me
selâ hedef olarak yüzde 22,4 alınmış olmasına 
rağmen gerçekleştirme yüzde 23,1 olmuştur. Bu
nun nedeni, Birinci Beş Yıllık Plânda tarım 
sektörüne ağırlık verilmiş olmasına rağmen, 
İkinci Beş Yıllık Plânda sanayi itici sektör ola
rak kabul edilmiştir. Böylece tarımın gerileyen 
gücü biraz daha baskı altında tutulmuş ve sa
nayi tarımımızı yeteri kadar etkiliyememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye ekonomi
sinde büyük bir ağırlığı olan buğday tarımın
da 34 yıl içerisinde buğday ekim sahasının yüz
de 100 artmış olmasına rağmen, aynı dönem içe
risinde bu kadar gübre, bir yığın istihsal gir
dileri, mekanizasyon ve buna ilâve olarak tek
nik şartlar da tatbik edilmek şartiyle dekar ba
şına verim ancak 13 kilo artırılabilmiştir. Tür
kiye bugün de buğday ithal eden bir memleket 
karekterini muhafaza etmektedir. 
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Birinci beş yılda Devlet Plânlamanın ya
yınlamış olduğu resmî kayıtlara göre 98 milyon 
dolarlık buğday ithal edilmiştir ve 1969 yılında 
da 26 200 000 dolarlık buğday ithali gerçekleş
tirilmiştir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda da buğ
day ithalâtının devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Tarımımızın bir başka önemli meselesi de, 
işletmelerin durumudur. 1963 tarım istatistikle
rine göre 1 - 50 dönüm işletmelerin sayısı 
2 132 288 adeddir. Bu işletmelerin bütün işlet
melere olan nisbeti ise yüzde 58,73 tür. Yine 
bu işletmeler umum ziraat yapılan araziye nis-
bet edildiği takdirde, işlenen arazinin yüzde 
24,39 unu teşkil etmektedir. 

1952 istatistiklerine göre, aynı işletmelerin 
durumunu tetkik ettiğimizde bâzı enteresan ne
ticelerle karşılaşıyoruz. 1952 deki tarım sayı
mına göre 1 - 50 dönüm arasındaki işletme sayısı 
1 570 200 adeddir. Bu, genel işletmelerin yüzde 
62,2 sini, işlenen arazinin de yüzde 18,64 ünü 
teşKil etmektedir. Demek ki, 1952 - 1963 yılla
rı arasında 1 - 50 dönüm arasındaki işletme ra
kamları arasında, adedleri arasında ve bunla
rın işledikleri arazi itibariyle ve bir de bu iş
letmelerin umumi işletmelere göre sayılarının 
nisbetleri itibariyle Türkiye'de mülkiyet duru
mu bakımından büyük işletmelerin büyük ölçü
de parçalandıkları anlamını taşımaktadır. 

Mülkiyet durumunu da tetkik ettiğimiz za
man, mevcut işletmelerin yüzde 72,60 ı sahipli, 
yüzde 27,40 ı da ortakçı, kiracı, yarıcı ve diğer 
şekillerde arazi işliyen işletmecilere aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarımın ciddî mese
lelerinden birisi de kredidir. Ziraat işletmeleri
nin açık sermaye durumunu tetkik etmek üzere 
Devlet Plânlama Teşkilâtiyle Ankara Üniversi
tesinin ilgili kürsülerinin yürütmüş oldukları 
araştırma neticelerine göre, ziraat işletmeleri
miz yüzde 40 pasif sermayesini Ziraat Bankasın
dan ve yüzde 60 ını da organize olmamış diğer 
kaynaklardan temin etmektedir. Nitekim, 
OENTO'nun ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
ayrı ayrı yürütmüş oldukları iki önemli araş
tırma sonunda da, organize olmamış kredi kay
naklarından sağlanan zirai kredilere ödenen 
faiz haddi ise yüzde 25 - 60 arasında değişmiş
tir. Hepinizin de bildiğiniz gibi 1 Eylül 1970 ta
rihinden itibaren kredi faizleri yüzde 10,5 a yük
seltilmiştir. Merkez Bankasındaki selektif kre

di fonu aracılığı ile zirai kredilere yüzde 1,5 
sübvansiyon yapılmak suretiyle tarım kredileri 
yüzde 9 faize çıkarılmıştır. Zirai kredilerin yüẑ -
de 9 faize çıkarılmış olması keyfiyeti, bilhassa 
tarımda sermaye yetersizliğini ciddî hale sok
muş bulunan orta ve uzun vadeli yatırımlarda 
bir azalmanın olacağını şimdiden düşünmek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, konu çok geniştir. Onun 
için önemli gördüğümüz bâzı konulara parmak 
basarak geçiyorum. 

Gübreleme konusuna da değinmek istiyo
rum. Zirai istihsal girdileri içerisinde istihsali 
etkiliyen en önemli faktörlerden birisi de güb
redir. Gübre tatbikatında ikinci Beş Yıllık 
Plân hedeflerinden süratle bir uzaklaşma müşa
hede edilmektedir. 1968 yılında plân hedeflerine 
göre gübre tatbikatı ancak yüzde 83,3 olarak 
gerçekleştirilebilmiştir. 1969 da ise bu nisbet 
yüzde 77,4 düşmüş ve 1970 te yüzde 57,5 inmiş
tir. Bunun sebepleri üzerinde değişik tefsirler 
yapılmıştır. Türk müstahsili gübrenin kıymeti
ni anlamış, gübre kullanmak için büyük bir ar
zu içerisindedir. Fakat gübre endüstrisi sade
ce imalâtiyle değil, bunun ithalâtı, tevziatı ve 
kuUanılmasiyle bir bütün teşkil eder. Arada 
bulunacak bir kopukluk bütün zinciri zayıf ha
le düşürür. 

Nitekim, «1971 tarihinde 3 845 000 ton ola
rak öngörülen gübre hedefi nasıl gerçekleştiri
lecektir?» diye bir soru sorulduğu zaman, bizim 
vereceğimiz cevap şudur: Bu kadar gübrenin 
tedariki ve müstahsil eline intikali için 1 milyar 
730 milyon liralık bir finansmana ihtiyaç gös
termektedir. Gerek Hazinenin, gerek Ziraat 
Bankasının ve gerekse bu işle ilişkisi bulunan 
kuruluşların resmî kayıtlarını tetkik ettiğimize 
göre 1971 yılında 947 milyon liralık bir finans
man açığı ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bu demektir ki, 1971 yılında gübre hedefle
rinden yüzde 40 aşağıya iniş olacaktır. Gerçek
leştirme nisbeti, bizim tahminlerimize göre yüz
de 57,5 tan yüzde 35 - 40 a düşürülecektir. 

• Bilindiği gibi, gübre ithalâtı bir kararname 
ile bâzı kamu kuruluşlarına devredilmiştir, özel 
sektör bu konuda ithalât sahasından çekilmiş
tir, çıkarılmıştır. Halbuki özel sektör bugüne 
kadar yapmış olduğu ithalât için Ziraat Banka-
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sının finansman kaynaklarına dayanmadan ken
di imkânlarını kullanmaktaydı. Bununla ilgili 
ola en son almış olduğumuz rakam da, özel 
sektörün gübre ithalâtında kullanmış olduğu fi
nansman 185 milyon liradır. Yeni çıkarılmış 
bulunan bu kararname ile özel sektörün kendi 
kaynaklarından olan bu 185 milyon lira da Zi
raat Bankasının üzerine yük olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımızın yine çok iyi bil
diği gibi, gübre ve sertifikalı tohumluk konu
sunda da Ziraat Bankasının kredilerinin geri 
dönüşü, hiç iç açıcı olmamıştır. Meselâ, Güney -
Doğu bölgelerinde sertifikalı tohumun, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yayınma göre, Ziraat 
Bankasına kredilerin geri ödeme gücü binde 3 
olarak gerçekleştirilmiştir. Gübre konusunda 
da bu nisbet büyük düşüş göstermiş, takriben 
yüzde 30 civarında bir ortalamayı gerçekleşti
rebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yeni ithalât rejimine göre, yani kamu sek

törü eliyle gübrenin ithalâtının Türk çiftçisine 
nasıl bir netice bahşedeceğini beklemek lâzım. 
Ancak, karma ekonomi düzenini ve karma sis
temden de daha öteye giden liberalizmi benim-
siyen Adalet Partisinin böyle bir yola nasıl gir
miş olduğunu merak etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere yeni sistem 
içerisinde, devalüasyondan sonra gübre fiyatla
rı hakkında da bir iki rakam vermek isterim : 

Amonyum sülfat 53,4 kuruştan 64 kuruşa 
çıkmıştır, süper fosfat 43,6 kuruştan 55 kuruşa 
çıkmıştır. Kompoze gübre, «3 - 15» diye adlan
dırılan kompoze gübre 70 kuruştan 115 kuruşa, 
«3 - 17» diye adlandırılan başka bir kompoze 
gübre 85 kuruştan, 130 kuruşa çıkmıştır. 

Şimdi, istihsalin maliyetinin düşüşünde güb
renin büyük bir önemi vardır. Komşu bâzı ül
kelerle bir mukayese yapmak için, dünya stan
dartlarına uygun olarak 1 kilo buğday ile ne ka
dar gübre alınabileceğini kıyaslamak istiyorum: 

Türkiye'de 90 kuruşa satılan bir kilo buğday 
ile 1 kilo 410 kram amonyum sülfat, 1 kilo 630 
gram süper fosfat alınmaktadır. Fransa'da ise, 
1 kilo buğday ile 2 kilo 70 grem amonyum sül
fat, 2 kilo 390 gram süper fosfat; İtalya'da 
1 kilo 890 gram amyonyum sülfat, 3 kilo 50 
gram süper fosfat... 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kal
mıştır efendim. 

ALİ NAKİ ÜNER (Devamla) — Müsaade 
lütfederseniz, öbür 10 dakikayı da kullanmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — ikinci 10 dakikayı kullanabilir
siniz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ALİ NAKİ ÜNER 
(Devamla) — ispanya ise 1 kilo 800 gram amon
yum sülfat, 3 kilo 70 gram süper fosfat... 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız gübre konu
sunda değil, diğer istihsal girdilerinde de, em
sal rakip ülkelerle mukayese kabul etmiyecek 
ölçüler içerisinde fiyat artışları müşahede edil
mektedir. 

Meselâ Türkiye'de 18 ton pamuk satarak sa-
tmalınan bir traktör, İtalya'da, Yunanistan'da 
ve israil'de 10 ilâ 13 ton pamuk satarak temin 
edilebilmektedir. 

Sizlere bu rakamları açık olarak verdikten 
sonra, şu veya bu siyasi teşekküle her hangi bir 
suç tahmil etmek ard fikrini taşımıyorum, Tür
kiye'de tarımın millî bir politika içerisinde iz
lenmesi gerektiği kanısını muhafaza ederek bu 
konudaki görüşlerimizi ve tavsiyelerimizi arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
ister geri kalmış, ister ileri gitmiş olsun, bü

tün ülkelerde tarımın geliştirilmesi için alınma
sı lazımgelen faktörleri araştırmak ve bunun 
için olumlu sonuçları tatbikata koymak mak-
sadiyle, 1963 yılında Japonya'da 60 Devletin 
ekonomi araştırmacılarının katılmış oldukları 
büyük bir tarımsal Developman Kongresi yapıl
mıştır. 

Bu Kongrede üzerinde ittifakla karar veri
len 8 faktör ortaya konmuş ve bunun tatbikatı
nın bütün ülkelerde tarımsal developmanı ger
çekleştirebileceğini ortaya koymuştur. 

Bu sekiz faktör dki grup halinde değerlen
dirilmiştir. Birincisi, teşvik edici faktörler, 
ikincisi, istihsal faktörleri. 

Birincisi, yani teşvik edici faktörler; mül
kiyet, fiyat, pazar ve çiftçinin ihtiyaçlarının 
çeşitlendirilmesi olarak dört kısımdan meyda
na geliyor. 

ikincisi, yani, istihsal faktörleri ise yine 
dörde ayrılıyor. Birincisi; araştırma, eğitim, 
yayın; ikincisi,, istihsal vasıtaları, üçüncüsü, 
kredi, dördüncüsü yatırımlar... 
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Bu iki ayrı grup da dörder taneden te
şekkül etmiş olarak meydana gelen sekiz fak
tör bir arada çalış tırılmazsa, o ülkede tarım
sal developman gerçekleştirilememektedir. Sa
dece baraj yapmakla bir memleketin kalkı-
namıyacağı birçok geri kalmış ülkelerde de
nenmiştir. 

Keza, bir ülkede sadece kredi meselesinin 
halledilmesi de yeterli değildir. Çok mü
kemmel vasıfta, kalitesi itibariyle herkesin 
gıpta edebileceği ürünü yetiştirmenin da bir 
faydası olmadığı anlaşılmıştır, eğer iyi bir 
fiyat bulamazsa. Bunun için bu sekiz faktö
rün ahenkli olarak bir arada değerlendiril
mesini temin için, bu sekiz faktörü Ibir ara
da çalıştırabilecek hissenin içerisine girmeyi 
millî tarım politikasının esası olarak kabul 
etmişlerdir. 

Birincisi mülkiyet : 
Bir çiftçi, arazinin sahibi olduğu takdirde 

o arazide yatırım yapmaktadır. Kiracı , or
takçı, yarıcı veyahut da diğer bağlantılarla bir 
arazide çiftçilik yapan kimsenin uzun vadeli 
yatırımlardan kaçtığı ve kaptıkaçtı bir çift
çilik yaptığı ileri sürüldüğünden, Hükü
met politikalarına göre, çiftçiyi toprağın sa
hibi yapabilecek bir politikanın izlenmesi top
rak reformlarının, tarım reformlarının esa
sını teşkil etmiştir. 

ikincisi fiyat : 
Şayet yetiştirilen ürünün iyi bir fiyatı ol

maz ve maliyetten düşük bir fiyat temin edi
lecek olursa, o çiftçi o ziraata devam edeme-
meikite, yatırımlarını kısıtlamaktadır. Mut
laka, teşekkül eden fiyatın çiftçiye direkt ola
rak intikali de esas olmaktadır. 

Üçüncüsü pazar : 
'Yetiştirilmiş ve her türlü imkâna sahip 

olunmuş ziraat ürünlerinin gereği gibi pazar
lama zinciri içerisinde değerlendirilmemesi ha
linde de, yapılan emeklerin boş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Dördüncüsü, çiftçinin ihtiyaçlarının çeşit
lendirilmesi : 

Şayet çiftçi daha iyi bir hayatın içerisine 
girmenin zevkini almamışsa, daha fazla çalış
maya gayret etmemektedir. Halbuki, ihti
yaçları çeşitlendirildiği takdirde, daha çok 
kazanabilmek için entansif ziratin içerisine gir
mektedir. 

İkinci grup, istihsal vasıtaları : Araştırma, 
yayım ve eğitim. 

Yapılacak her hangi bir çalışmada, mut
laka o konunun çiftçiye intikalinden evvel 
araştırılması icabetmektedir. Araştırılan neti
cenin evvelâ teknik personele öğretilmesi ve 
teknik personel vasıtasiyle de çiftçiye mal 
edilmesi lâzımdır, istihsal faktörlerinin ve di
ğer unsurların gerıçekleştirilmeısinde büyük bir 
kalem olan, büyük bir unsur olan bu faktö
rün yeteri kadar değerlendirilmesinde Tarım 
Bakanlığına büyük sorumluluklar düşmekte
dir 

Ama, yine müşahede ediyoruz ki, 1971 büt
çesinde araştırma, eğitim ve yayım hizmetle
rinde plânda öngörülen nisbetten % 35 bir dü
şüş vardır. 

•m 

ikinci unsur istinsal vasıtaları : Gübre, to
humluk, damızlık, fidan, traktör, ziraat âlet 
ekipmanı, akaryakıt ve buna mümasil her 
türlü istihsal girdileri bunun içerisinde yer 
almaktadır. 

Biraz evvel ifade etmiş olduğum gübre 
fiyatları yüksek olursa, akaryakıt yüksek 
olursa, yedek parça ve traktör yüksek olursa siz 
maliyeti düşüremezsiniz. Onun için, Hükümetin 
ve Tarım Bakanlığının bir sorumluluğu da, 
bu istihsal girdilerini zamanında, ucuz fiyatla 
ve bol miktarda çiftçinin emrine amade kıl
maktır. 

Üçüncü faktör, kredi : 
Kredi kontrollü olarak, projeye dayalı 

olarak, müstahsilin istihsal potansiyelini gö-
zetliyerek verildiği takdirde etkili olmakta
dır. 'Biraz evvel vermiş olduğum ziraat kre
dilerinin neticesi, kredilerdeki kontrolsüzlü
ğün bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. 

Bu konuda bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum : Bugün küçük çiftçinin kredi ala
bileceği yeni bir kredi mekanizmasını ve or
ganizasyonunu doğurmak mecburiyeti de var
dır. 

Dördüncü faktör, yatırımlar : Barajlar,, 
sulama tesisleri, arazi ıslah çalışmaları... 

Köy altyapı yatırımları tamamen bunun 
içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ya
tırım, sekiz faktörden bir tanesidir. Baraj ya
pılmış olabilir, arazi ıslah edilebilir, altyapı 

— 404 — 



M. Meclisi B : 57 23 . 2 . 1971 O : 1 

tesislerine de büyük emek verilmiş olabilir, fa
kat bunlardan 'her hangi biri, diğer yedi fak
törle bağdaştırılamadığı ve onlarla 'korolet 
sağlamadığı takdirde, bunun neticesi istihsal 
düşüklüğü ve çiftçinin hüsranıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu tip çalı,şma Türkiye'de yok mu? Vardır. 

Şimdi, müsaadenizle sizlere üç misal takdim et
mek istiyorum : 

Birincisi; Aşağı Seyhan sulama projesi. 
Aşağı Seyhan sulama projesinde sekiz faktör 

bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Devlet Su 
îşleri barajı yapmış, Topraksu sulama tesisle
rini kurmuş, tasfiyesini yapmış, drenaj çalışma
sını tamamlamıştır. Teknik Ziraat Müdürlüğü, 
gübre bilgilerini, veriliş zamanlarını sağlamış; 
Adana Araştırma Enstitüsü iyi tohumluk ve bu 
tohumluğu kullanma metotlarını göstermiş; Mü
cadele Teşkilâtı zamanında mücadele imkânla
rını araştırmış, zamanında ziraat faktörleri bir 
araya getirilmiş; Dünya Bankası gerekli kredi
yi vermiş ve böylece sekiz faktör bir arada 
değerlendirilmiş ve pamukta verim Çukurova'
nın ortalaması olan 175 kilodan 353 kiloya yük
seltilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Üner, iki dakikanız kal
dı efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ALÎ NAKİ ÜNER 
(Devamla) — Bunun yanıbaşmda yaş meyva ve 
sebze ihracatındaki durum da aynıdır. Orada da 
gene sekiz faktör bir araya getirilmek suretiy
le yıllık ihracat 9 milyondan 22 milyon dolara 
çıkarılmıştır. 

Üçüncü misal Orta - Anadolu'yu ilgilendiren 
buğday projesidir. Buğday projesinde de gerek
li modern teknolojiyi sağlryaJbilecek olan imkân
lar bir araya getirildiği zaman % 55 verimin 
artırıldığı, araştırma müesseseleri tarafından 
tesbit edilmiştir. 

Şimdi, şu açıklamaları yaptıktan sonra Tür
kiye'de sekiz faktörü bir araya getiren projeli 
çalışma sistemini benimsediğimiz takdirde, Tür
kiye'yi modern teknolojiye uygun ve birim sa
hadan verimi yüksek alan bir tarım ülkesi hali
ne getirmemiz mümkün olabilecektir. 

Bunun için Demokratik Parti Grupu olarak 
tavsiyemiz, Tarım Bakanlığının bünyesi içeri
sinde yeni bir reorganizasyona giderek, merke
ziyetçi sistemden ademi merkeziyetçi bir siste
me dönüş temin edilmelidir. Bunun için, bölge 
seviyelerinde bölge teşkilâtlarını kurup, dağı
nık, saçık ve randımanı kendi bünyesinde ka
lan, fakat koordinasyon imkânlarından mah
rum bulunan taşra teşkilâtını bir baş altında 
toplıyarak Tarım Bakanlığının mümessili hali
ne getirmek uygun olacaktır. 

Bölge teşkilâtı bütün kuruluşları bünyesine 
aldıktan sonra, merkez teşkilâtının makro - plân 
hedeflerine göre tesbit etmiş olduğu projeleri 
görev olarak bölgelere verip, bölgeler bu çalış
maları proje sahası üzerine değerlendirecek ve 
sekiz faktörü bir arada işletecektir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın, zamanınız 
doldu efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ALÎ NAKl ÜNER 
(Devamla) — Konuşmamı şu cümle ile tamam
lamak istiyorum : Şayet Türkiye tarımını bir 
fıçıya ve arz etmiş olduğum sekiz faktörü de bu 
fıçıyı meydana getiren dilimlere benzettiğiniz 
takdirde, bu fıçının dolma kapasitesi en kısa 
dilime göre teşekkül edecektir. Şayet bu fıçıyı 
doldurmak istiyor isek, dilimler arasında tefrik 
gözetmeksizin hepsini aynı seviyeye getirmenin 
imkânlarını araştıracağız. 

Demokratik Parti Grupu adına hepinizi say
gıyla selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 113,00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cumhu
riyet Senatosu 1/1156) (Millet 3Ieclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 
Kutular: sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasalısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyo7iu raporu (Millet 31eclisi 1/400; Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. Sa
yın üyelerin oylamaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Ulaştırma Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığı bütçelerinin görüşülme günlerinin yer 
değiştirilmesine dair Ulaştırma Bakanı Orhan 
Tuğrul'un önergesi. 

BAŞKAN — Bütçe programında yer değiş
tirilmesine ait bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 Şubat 1971 Çarşamba günü saat 9,00 da 

başlryacak olan Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
nin, aynı gün Millî Güvenlik Kurulu toplantı

sı dolayısiyle imar ve İskân Bakanlığı Bütçe
siyle yer değiştirilmek suretiyle geriye bırakıl
ması hususuna müsaadelerini saygı ile arz ede
rim. 

Orhan Tuğrul 
Ulaştırma Bakanı 

Mutabakata varılmıştır. 
Hayrettin Nakipoğlu, 
imar ve İskân Bakanı 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, bilgilerini

ze sunulur. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

B) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
a) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesine de

vam ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Mustafa Aksoy, buyurun efendim. Zaman, 
14,35... 
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0. H. P. aRUPU ADINA MUSSTAFA AK-
SOY (Kırşehir) Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 1971 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimi
zi sunacağım. 

Atatürk'ün <Mi!lî ekonomimizin temeli zira
attır» dediği gibi, ülkemizin kalkmafbilımesi, zi
raat alanından sanayi alanına kaynak aktarma-
siyle mümkündür. Endüstri sahasında gerekli 
gelişmeyi sağlıyabilmek için, tarım sektöründe 
hedeflere ulaşmak gerekir. 

"Tarım sektöründe, plân hedeflerinin gerçek
leşebilmesi için, genel tarım politikacımın gerek
tirdiği siyasi ve ekonomik tercihler üzerinde ye
terli derecede durmak lâzımdır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda tarımın bütün kol
larında teknolojik gelişmeyi hızlandırmak, yay
gın hale getirmlek amaoiyle modern araç ve gir
dilerin kullanılmasının teşvik edilmesi, girdile
rin fiyatlarının yükseltilmemesi amaç olarak 
almmış iken, A.P. iktidarı bunu gerçekleştire
memiş, aksine girdilerin fiyatlarını yükseltmiş 
ve tanm sektörünü de felce uğratmıştır. 

A.P. Hükümetinim imzasını taşıyan 1971 ic
ra pırogramında açıJkça gösterildiği üzere, tarım 
üretimi plân hedeflerine ulaşamamış, tanm tek
nolojisinin gelişmesi isağlanamamış, gübre prog
ramında program hedefleri gerçekleşememiş ve 
makinalaşma da plân hedeflerine ulaşamamış
tır. A.P. iktidarda kaldığı 6 yılı aşkın zaman 
içimde, tarım üretiminin hava şartlarına bağlı
lık derecesini azaltmamış, hayvancılığın gelişti
rilmesi projesinin finansman ve organizasyon 
sorunları çözülememiş, merinos projesinde ön
görülen hedeflere ulaşılamamış, buğday ithali
ne devam edilmiştir. 

Canlı hayvan ihracatı istenilen seviyede ger
çekleştirilememiş, kimyasal gübre, iyi ve va
sıflı tohum gibi tarımsal girdilerde plân ve prog
ramdaki miktarlara ulaşılamamıştır. Hububat, 
bdkliyat ve endüstri bitkileri üretimi prognam 
tahminleri seviyesime gelememiştir. Zeytin üre
timi, program tahmininin % 45 gerisinde kal
mıştır. 

işte bu yanlış uygulamanın neticesi olarak, 
tarımsal üretimin anagirdisi olan kaliteli tohum
luk, gübre, yüksek vasıflı damızlık, mücadele 

ilâcı, fidan gibi maddelerin uygulaması maalesef 
başarılı olamamıştır. 

Şöyle ki : 
Tohum dağıtımı iyi organize edilmediğinden 

»ene seneyi aratmış, 1970 yılı dağıtomı geqm yıl
dan da fena olmuş ve 80 bin ton tohumluk buğ
day dağı tıkamadan elde kalmıştır. Civa ile ilaç
lanan bu tohumlukların ekimden başka yerlerde 
kullanılması mümküm o'lmadığmdan, halkın be
sin maJddesi olarak kullanması halinde de birçok 
ölüm vakalarına sebebolacağınldan, çimlenme 
güçlerini ve tohumluk vasfını beklediği takdirde 
kaybeden ve ikinci bekleme yılından sonra imha 
edilecek olan bu ilâçlı tohumların bugün Devlet 
Üretme Çiftlikleri depolarında beklemesi, bizzat 
Tarım Bakanının izlediği yanlış politikasından 
ileri gelmektedir. Bu miktarlara, sözleşmeli çift
çilere faizsiz olarak verilen 20 bim ton tohumluk 
dâhil, değildir. 

Tohum dağıtımındaki bu uygulamanın bozuk 
olmasının başlıca nedeni, kuraklık dolayısiyle 
iyi mahsul alamıyan, kötü tabiat şartları altın
da üretimde bulunan fakir Orta - Anadolu, Do
lu ve Güney - Doğu Anadolu çiftçilerinin iştira 
güçlerinin zayıf oluşu ve kredi alamayışı sebebiy
le olmuştur. 

9 milyar plasman hacmi olduğu söylenen Zi
raat Bankası, kötü duruma düşen, nadas bölge
si çiftçilerine, her ne pahasına olursa olsun, 
anaıgiridilerin temini için borçlu bulunmaları ne
deni ile köylüye kredi açması icabedealken, bu
mu yapmamıştır. Borçlu çiftçilere kredi verilme
diğinden, çiftçi tohumluk ve gübresini temin 
edememiştir. Yine bu duruma cfa çare bulmak 
gerekirken, Tarım Bakanı bu meseleyi çözmek 
için bir gayret göstermemiştir. Orta ve küçük 
çiftçi ekim zamanı para yokluğu çektiğinden, 
kaliteli tohumluk alamadığından, bu durum da 
üretimi menfi yönde etkilemiştii'. 

Tohumluk dağıtımı, Ziraat Bankası aracılı
ğı ile değil, Toprlak Mahsulleri Ofisi marifetiy
le yapılsa daha uygun olur. Esaslı bir toprak 
etüdü yapılmadığından, Türkiye'nin toprak 
tasnif ve verimlilik haritası olmadığından, çift
çiler, tohum türlerinin hangi çeşit toprağa iyi 
geleceğini bilememenin telâşı içinde, ekim za
manı işini bırakıp bakanlık kapılarını aşındır
mışlar ve bir netice de alamadan dönüp gitmiş
lerdir. Bu tohumlukların, çiftçiye uzak Devlet 
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Üretme Çiftlikleri depolarından değil, kendi 
bölgesindeki Devlet Üretme Çiftliklerinden ve
rilmesi, çiftçiyi, zaman ve masraf kaybından 
kurtarır. 

Sayın milletvekilleri, 
Orta Anadolu, Doğu ve Güney - Doğu Ana

dolu bölgelerinin nadas sistemi uygulanan ve 
halk dilinde «çöl» tâbir edilen alanlarda, hu
bubat dışında önemli ölçüde her hangi bir ta
nım elde edilememektedir. Bu bölgeler bilhas
sa sahil kuşaklarına nazaran değişik durumlar 
arz etmektedir. Bu yerlerde hububat üretimi, 
geniş çapta yağış faktörüne bağlı kalmaktadır. 
Yağışın istenilen seviyede ve istenilen mevsim
de alınamadığı yıllarda hububat üretimi büyük 
niısbette düşmektedir ve bu bölgelere yetersiz 
kredi verilmektedir. Kredi alan çiftçi de faizi
ni bile ödiyememektedir. Bu bölgelerdeki çift
çilere, faizli kreidi yerine, Ofis eliyle yardım 
yapılmalıdır. Çiftçi, Ofisten aldığı yardımın 
karşılığını verir, artan maJhsulünü de serbest 
satar; bu da ofis alımını kuvvetlendirir. Aldığı 
kredinin faizini dahi ödiyemiyen çiftçiye baş
ka kaynaktan da yardım edilmediğinden, Zira
at Bankası da zaten kuruluş gayesinden uzak
laştığından, yoksul çiftçinin derdine deva ol
mayıp, mutlu bir azınlığın ticari itibarını sağ
lamakla meşgul olduğundan, çiftçi aracının, 
tefecinin elinde kalarak ezilmeye mahkûm olur. 

Bu şartlar devam ettikçe, ekonomik ve po
litik güç bugünkü egemen sınıfların elinde kal-
dıfcça, Türk köylüsünün bu perişanlığı devam 
edecektir. 

Ziraat Bankasının, çiftçiye dönük bir kre
di politikası izlemesini ve daha tutarlı çalışma
sını sağlamak gerekir. 

Bu bankanın, Ticaret Bakanlığından alınıp 
Tarım Bakanlığına devredilmesinde fayda var
dır. 

Hükümet, mukaveleli çiftçiliğe önem verme
lidir. Bu husustaki işlemler, teknik yardım da 
yapıldığı takdirde, esasen kapasitesi müsaido-
lan Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri eliyle yapılmalıdır. Çiftçi, Ofis, 
üretme çiftlikleri arasımda organizasyon kuru
larak, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü de bu iş
ten uzak bırakılmalıdır. Böylece, çiftçilerimize 
dağıtılan tohumluk, prensip yoksunluğu, orga
nizasyon noksanlığından dolayı hedeflerine var-
m'aktan geri kalmamış olur. 

Köylü, güç şartlar altında, gece gündüz, sı
cak soğuk demeden alın teri dökerek, bir yıl 
bekliyerek -meydana getirdiği mahsulünü, ne 
yazık ki, pahalı biçtirir, düşük fiyatla satmaya 
mecbur olur. Böylece ürünlerinin satış fiy*atı, 
maliyet fiyatının gerisinde kalır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda, «tarım ürünleri
nin fiyatları diğer fiyat artıklarına başlangıç 
olmamalıdır» gerçeği yer almakta ise de, tarım 
ürünleri fiyatları aynı seviyede durmakta ve 
süratle artan diğer fiyat artış hızlarının geri
sinde kalmaktadır. 

Anjayasamızm 52 nci maddesi, tarım ürünle
rini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmeyi Devlete bir görev olarak vermesine 
rağmen, çiftçinin mahsulü değer fiyatla alınmı
yor, yaygın fiyat artışları ve maliyet yükseliş
leri fakir halkın üretim mallarında hakiki de
ğerini bulamıyor. 

Neden, ülkemizde fiyatlar çığ gibi artarken, 
köylünün tek mahsulü olan buğdayına her sene 
zam yapılmıyor ve yapılan zamlar da özellikle 
birkaç senelik süreden sonra ve genellikle seçim 
yıllarına raslıyor. Buğdayın bir kilosunun fiya
tı 1963 yılında 73 - 78 kuruş iken, 1968 yılın
da az bir artışla 78 den 81 kuruşa yükselmiş 
ve son olarak da 81 den 84 kuruşa çıkıanlmış-
tır. 

Neden, hayat pahalılığı % 60 nisbetimde ar
tarken, maliyet fiyatları % 40 nisbetine çıkar
ken, köylünün ürünü değer fiyatını bulamıyor? 

Neden, sınır boylarında, savaş meydanların
da nöbeti önde bekliyen bu çiftçinin tek mah
sulünün fiyatı böyle önde gitmiyor? 

Neden, milletin efendisi olan bu köylü kendi 
kendisinin dahi efendisi olma durumuna geti-
rilemiyor? 

Sayın milletvekilleri, 
Ayrıca köylünün başta gelen bir sıkıntısı 

da, buğday fiyatlarını ancak buğdaylar biçilir
ken öğrenmesidir. Halbuki çiftçi, buğday fiya
tını bir yıl önce, yani ekim yaparken öğrenme
lidir. Güney - Anadolu gibi yerlerde mahsul er
ken olgunlaşıp, Haziran ayında biçildiğinden 
ve fiyatlar da ancak o ayıda belli olduğundan 
fiyat ilân edilmeden çiftçinin mahsulünü ucu
za alan ve fiyat ilânından sonra bekleterek pa
halıya satan tefeciler, çiftçilerin sırtından ge
çinmektedirler. 
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iktidar, fiyatları çiftçiye erken bildirmek 
suretiyle bu haksızlığa da bir son vermelidir. 

Hükümet, çiftçinin buğday fiyatını bu se
ne artırmalı, hem de birikmiş şehit maaşı misa
li toptan ve büyük ölçüde fiyat vermelidir. 

İşte yukarıda anlatılan bütün bu nedenler 
yüzünden, buğday ekimi gün geçtikçe çekicili
ğini kaybetmekte, bu sebepten de tarım alanın
daki kalkınma hızı daima plân hedeflerinin ge
risinde kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Gübre dağıtımı da, bilhassa bu son yıl için

de gayet başarısız olmuştur. Zamanında gübre 
ithali ve tedariki yapılmamıştır. Dağıtımdaki 
uygulama geçen seneye nisbetle düşük olmuş
tur. 

Tarım Bakanı, gübre fiyatlarının artmıya-
cağını defalarca ilân etmesine rağmen, fiyatlar 
ma&lesef artmıştır. 

Çiftçilerin aracılar tarafından sömürülme-
mesi için, Zirai Donatım Kurumu, gübreyi ha
kiki ihtiyaç sahiplerine vermekte titizlik gös
termelidir. Ayrıca gübre ithalinde ve dağıtı
mında Tarım Kredi Kooperatiflerinin de rolü 
artırılmalıdır. 

Zirai Donatımdan, varlıklı oldukları için, 
büyük miktarda gübre alarak çiftçiye pahalı 
satanlara fırsat verilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
İktidarın yetersiz, tutarsız tarım politika

sı yüzünden, gübre ve tohum gibi verimi artı
ran unsurlardan birisi olan, sulamadan da, ma
alesef istifade edilememiştir. 

Şöyle ki: 
Bugün ülkemizde sulanabilen arazi toplamı 

1,5 milyon hektar civarındadır. Tedbir alındığı 
takdirde yer üstü ve yer altı sularından gereği 
kadar faydalanmak mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın hatip iki dakikanız kai
ldi, hatırlatırım efendim. 

MUSTAFA AKSOY (Devamla) — Sayın 
Başkan, on dakikayı da kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; buyurunuz. 
MUSTAFA AKSOY (Devamla) — Niçin, 

Fırlat ve Dicle gibi nehirlerimiz istifadeli hale 
getirilemez? 

Niçin,, bunların verimli kollan toprakları
mıza çevrilip topraklarımız sulanmaz? 

Niçin, bu hususlarda gerekli âcil tedbirler 
alınamaz? 

Hani, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
göre Fırat havzası sulanacaktı? 

Hani, Seyhan havzası projeleri üzerinde 
özellikle durulacaktı? 

Maalesef bu plân ve proje hedeflerine de 
ulaşılamamıştır. 

Şayet bu bölgelerde sulamaya değer veril
se, sadece Fırat havzası sulanabilse, dışardan 
buğday almamıza lüzum kalmaz. 

Halbuki Fırat ile Dicle'nin, A. P. iktidann-
ca hâlâ bilinemiyen bu önemi, tarihten önceki 
devirlerde bile kavranmış ve bu nehirlerden 
açılan kanallarla yapılan sulamaların sağladığı 
zenginlikler Mezopotamya medeniyetlerini oluş
turmuştur. 

Bugün sulamaya değer verilmediği için ta
rım verimli olmuyor, Güney - Doğu kuraklık
tan kırılıyor, köylü sarnıçlardan su içiyor, hay
vanlar susuzluktan ölüyor, ürün sam yelinden 
kuruyor, toprak susuzluktan çatlıyor. 

Ne yazık ki, Türkiye'mizin su potansiyeli 
yüksek olduğu halde bu topraklarımız sulana
mıyor, ekonomik kalkınmamızı sanayiye itecek 
verimi olan sulama tesislerine gerekli önem ve
rilemiyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Araç ve gereç işinde de köylü nazarı itibara 

alınmıyor. Köylü biçerdöver gibi ağır masraflı 
araçları alamadığı gibi büyük traktörleri ala
mıyor, küçük tip Fergison ve Fiat traktörleri
nin dahi yanma yaklaşamıyor. 35 lik Fergison 
traktörü 25 bin Mra iken 67 bine yükseldi; fi-
at traktörü ise 44 binden, 60 bin liraya yüksel
di. 

Kurulacak çok yönlü kooperatifler yoluyla 
tarımsal âletlerin ithalini sağladığımız takdir
de, makinalı tarımın ülkemizde verimini artıra
cağımıza inanıyoruz. 

Yeter artık, ilkel tarım araçlarının, yaşadı
ğımız teknik ölçülerin düzeyine kavuşturalım. 

Yeter artık, endüstri düzenini tarımsal dü
zenle bağdaşır duruma getirelim ve tarımsal 
atılışları bazırlıyahm. 

Yeter artık, Türkiye'yi, ilkel tarım düzeyin
den yeterli tarım düzeyine çıkaralım. 
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Teşkilât kanalıyla Tarım Bakanlığına veri
len hizmetlerden daha iyi netice alabilmek için 
takanaklar ve hu teşkilâtlar arasında gerekli 
koordinasyon sağlanmalıdır. Tarım Bakanlığı 
(bünyesinde yer alan ve ağır âmme hizmetleri 
görmek için çaba sarf eden aşağıda isimleri ya
zılı genel müdürlüklere de kısaca dokunmak 
kadirşinaslık olacaktır. 

Bu genel müdürlüklerden; Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri 
(Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Mü
dürlüğü, Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü, 
Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Zi
rai Mücadele ve Zirai Donatım Kurumu Genel 
Müdürlükleri gibi genel müdürlüklere bugüne 
kadar iktidar gereken önemi vermemiş ve bu 
yüzden de hizmetlerden tam verim alınamamış
tır. Hükümet bu genel müdürlüklerden her tür
lü yardımını bilhassa esirgememelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
A. P. iktidarı, 1971 programında işaret etti

ği gibi, Ziraat Bankasının kredi imkânlarını 
büyük toprak sahiplerine dağıtmış ve tanm 
ürünleri taban fiyatlarını, destekleme alımla
rını büyük çiftçileri himaye edecek şekilde al
mıştır. 

Para ayarlanması gibi tedbirlerle, tanmda 
istikrarsızlık önlenememiş, üretim verimi artırı-
lamamıştır. 

A. P. iktidarının programına göre, tarım ya
pısında gerekli düzeltmeler yapılmamış, tarım 
işletmelerinin küçülmesi devam etmiştir. Tarım 
ürünlerinin pazarlamasını sağlayıcı tedbirler 
alınamamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, tarım ürünleri sa
nayiini Devletin yardımı ile kurduracaktır; ih
racatını, pazarlamasını, üretici kooperatifler 
ile yapacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, sulama işini yağ
mur duasına bırakmıyarak, zirai sulamanın 
yaygınlaşmasına, kimyasal gübre, ıslâhına çalı
şacaktır. 

Böylece Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal 
adalet içinde, sanayileşme ülkesüne yönelen, 
köylüye dönük düzen değişikliğini reformlarla 
gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

Şöyle ki : 
Toprak reformu 

Türkiye'de toprak dengesiz olarak dağılmış

tır. Bu dengesizliği gidermek için Türkiye'de 
toprak reformunun yapılması zorunludur. 

Bâzı illerimizde toprak dağılımı tam bir fe
odalite kalıntısı göstermektedir. Bâzı bölgeler
de toprak değil köylerin, kişilerin, ailelerin 
elinde bulunmaktadır, işte toprak dağılımın
daki bu dengesizlik gelir dağılımında da büyük 
bir adaletsizliğin kaynağı olmaktadır. 

A. P. iktidarı, bu topraklan elinde tutan si
yasal ve ekonomik güce sahibolan kişileri kır
mamak ve onların siyasal gücünden devamlı is
tifade edebilmek için toprak reformundan değil, 
tarım reformundan bahsetmektedir. Tarım re
formu, mevcut toprak sahiplerine sadece gübre, 
ilâç, tohum, ekipman ve kredi dağıtmayı hedef 
almaktadır. Halbuki bu vazifeler her Hüküme
tin devamlı hizmetleri mahiyetindeki işlerdir. 
A. P. iktidarının yapacağı tarım reformu, bu bü
yük toprak sahiplerine yine tarım kredileri ve
recek, onları himaye edecek, bu suretle de top
raklarının verimi artacaktır. Verimi artan top
rağın fiyatı da yükselecek, bu verimli toprağa 
sahibolan zengin daha da zengin olacak, bu 
güçlü kişilere Devlet bile güc yetiremiyecek ve 
toprak dağıtımını yapamıyacak. 

Tarım reformu ile yapılan ve belli bir züm
reye hitabeden bu yardımlar, toprak mülkiye
tindeki dengesizliği önliyemiyecek, aksine artı
racaktır. Topraksızlar ve az topraklılar topra
ğa kavuşturulmadıkları sürece tarımdaki geliş
me ağır olacak, ihtilâflar ve ıstıraplı şartlar da 
devam edecektir. 

Böylece güçlü toprak sahipleri, küçük köylü 
işletmelerine el atacak, bunların karşısında da-
yanamıyan ortakçılar ve kiracılar topraktan git
tikçe uzaklaşacaklardır. 

Tarım işçileri sömürülecek, büyük şehirler 
kenarında büyüyen gecekondulara sığınacak ve 
şehre gelince de umduğunu bulamıyacaktır. 
Böylece sosyal ve ekonomik sorunlar gün geç
tikçe artacak ve ülkemiz de dışarıya muhtaç 
olmaktan bir türlü kurtulamıyacaktır. 

Tanm Reformu kanun tasarısı, şeklen top
rak reformu tasarısına benziyorsa da, üretim 
artışını teşvik yönü itibariyle zayıf ve geçersiz 
niteliktedir. Daha önemlisi, Adalet Partisinin 
getirmek istediği tarım reformunun sosyal ada
leti sağlayıcı yönü hiç yoktur. Türk tarımını 
bugünkü çıkmazdan kurtarabilmek ancak önem-
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li üretim artığı sağlıyacak ve tarım kesiminde 
sosyal adaleti gerçekleştirecek etkili bir toprak 
reformunun yapılması ve iyi bir vergi sisteminin 
kurulmasiyle mümkün olacaktır. 

Gerek tarım tasarısı, gerek toprak tasarısı 
mülkiyet hakkına saygı gösteriyor. Mülkiyet 
hakkına saygı olduğuna göre, çalışan çiftçiye 
toprak temin etmek için büyük toprak sahipleri 
tarafından işlenemiyen, artan toprak bedava de
ğil, bedel karşılığında toprak işliyecek kimseye 
verilecektir, iste bu durumda (toprak işliye-
nin, su kullananın) dır deyimini kullandığımız 
zaman da başka mâna çıkarmaya lüzum kalmasa 
gerek. Elbetteki Devlete aidolan bu toprağı ve 
Devlete aidolan suyu, toprak ve su ağalarının 
inhisarından kurtarıp memleketin hakiki sahibi 
olan yoksul çiftçilerin bedel ile istifadesine arz 
etmek iktidarların görevi olmalıdır. Ne yazık 
ki, A. P. iktidarı bu görevini yerine getirme
mekle ve yapmamakla zengin kişileri himaye et
mektedir. 

Halbuki Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve 
sosyal koşullan geniş köylü kütleleri yararına 
bir tarım siyasetinin uygulanmasını zorunlu kıl
maktadır. Bu da toprak ve tarım reformlarının 
aynı zamanda ve birlikte uygulanmalarını ge
rektirmektedir. Bunları birbirinden ayrı ola
rak ele almak imkânsızdır. Onun için her ikisi
nin birlikte gözetilmesi gerekir. Toprak refor
mu daha hâkim, daha dinamik bir unsurdur. 
Toprak mülkiyeti düzeninde, köklü bir değişik
lik yapmadan bir toprak reformunun söz konu
su olmıyacağv aşıktır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 2 dakikanız var 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AK
SOY (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Gerçek anlamda bir toprak reformu, geniş 
toprakların belirli bir tavan sınırından sonra 
kamulaştırılarak, bunların topraksız ve az 
topraklı köylülere intikalini sağlamak ve top
raklandırılan köylüler lehine sözü edilen bütün 
tarım reformu tedibrlerinin alınması demek
tir. 

İşte Atatürk de, «Memlekette topraksız çift
çi bırakılmamalıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sa
hiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, ara
zinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus 
kesafetine ve toprak verim derecesine göre sı

nırlamak lâzımdır.» demekle, toprak reformu
nun önemini bu sözleriyle belirtmiştir. 

Böylece; toprağın daha verimli bir şekilde 
işletilmesini temin etmek için; toprakta çalı
şanların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağ
lamak için, gelir grupları arasındaki dengesiz
liği kaldırmak ve az gelirlinin gelirini yükselt
mek için; siyasal ve sosyal özgürlüğü sağlamak 
için, toprak mülkiyetine toprağı işliyenin sahi-
bolmasmı temin etmek için, toprağın işliyenin, 
suyun kullananın olması için, ekonomik aile 
işletmelerini kurmak ve yaşatmak için; millî 
ekonomimizi geliştirmek, millî kalkınmayı te
min etmek için, bozuk düzeni işler düzen ha
line sokmak için, Anayasanın gereğine uymak 
için, topraksız veya az topraklı çiftçiyi toprak
landırmak için, Atatürk'ün yukardaki emrini 
yerine getirmek için, O. H. P. olarak ortanın 
solunda bir toprak reformunun gelişmesi için 
mücadede etmeye kararlı ve azimliyiz. C. H. P. 
Grupu adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Topaloğlu, buyurun. 

Saat 15,05. 
Sayın Topaloğlu, sizin gruptan iki sözcü 

var; 20 dakika içerisinde bitirmenizi rica ede
ceğim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — Evet efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1971 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

Milttî Güven Partisi Meclis Grupunun görüş ve 
temennilerini arz etmek için huzurunuzdayım. 

Türkiye ekonomisi tarıma dayalı olmakla be
raber, hızlı kalkınmak için tarımdan sanayileş
meye dönüşme çaJbası içindedir. 

Sanayileşmede başvurduğumuz başlıca kay
nak da tarım sektörüdür. Şu halde, Türkiye'nin 
kalkınmasının temeli ve ilk şartı bugün için ta
rımdadır. 

Hal böyfle olmasına rağmen, tarımımıza kal
kınmadaki katkısı oranında öncelik ve önem 
verilmemektedir. Türk tarımına karşı, «kalkın
ma ancak sanayileşme ile mümkündür» politi
kası izlenirken, kalkınmanın kaynağı ve itici 
kuvveti olan tarım sektörünü uzun müddet ih
mal edemiyeceğimizi unutur görünmekteyiz. 
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Hele gayrisâfi millî gelirimizin % 35 ini ve ih
racat gelirlerimizin de % 80 ini tarımdan elde 
ettiğimizi hesaba katarsak, tarım sektörümüzü 
hiç de ihmal edemiyeceğiımizi daha iyi anlamış 
oluruz. 

Bunun yanı sıra nüfusumuzun % 70 inin 
köylerde yaşadığını ve tarımla uğraştığını, mil
letimizin beslenme bakımından da, yılda tarım 
ürünlerinde en az % 6 - 7 oranında artış sağla
mak zorunda olduğumuzu düşünürsek, tarımı
mıza partiler üstü bir politikayla daha çok 
önem veriflmesi gerektiği kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Sayın milletvekilleri, 
Kısaca yerini ve önemini arz ettiğim bu ger

çekler karşısında Türk tarımının durumu nedir? 
Bunu izah etmeye çalışacağım. 

Tanm deyince akla ilk gelen topraktır. Tür
kiye'de 23 milyon 500 bin hektar tarım arazisi 
vardır. Topraklarımızın ekilebilen hudutları ta
mamlanmıştır. Yani, yeni tarım toprağı kazan
ma imkânı kalmamıştır. Fakat bunun aksine ola
rak, ekilebilen topraklanınız yıldan yıla eroz
yonlarla denize sürüklenmekte ve azalmaktadr. 

Ayrıca, tarımda kullanılan topraklarımız, 
çiftçilerimizin teknolojiden yoksun ve bilgisiz 
işletmecilikleriyle, yıldan yıla çoraklaşmakta ve 
verimliliğini kaybetmektedir. 

Yine tarım topraklarımız birtakım yanlış ve 
hatalı politikalar uğruna ufalmakta, bölünmek
te ve iktisaden güçsüz ve yetersiz işletmelerle 
randıman alınamamaktadır. 

örneğin, toprak dağıtımlarında, vatandaşın 
sayısını ve tapu adedini çok göstermek gayreti 
ile 2 - 3 dekarlık toprak verilmektedir. Böyle 
bir arazide ziraat yapmak, ekip biçmek için 
traktörün çalışma ve hareket imkânı yoktur. 
Bu politika vatandaşa toprak vermek değil, 
Türkiye'nin millî gelirini almaktır.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toprak hakkındaki bu kısa mâruzâtımdan 

sonra, topraktan elde edilen tarım ürünlerin
den bahsedeceğim. 

Tarım ürünlerinde gaye; birim (dekar) ba
şına âzami verimi almaktır. 

Bunun için de, sulama, gübreleme, vasıflı to
humluk, zirai mücadele, makinalaşma ve tekno
loji başta sayılabilecek tedbirlerdir. Bunun dı
şında kalan tabiat şartlandır ki, bugün için, 
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yurdumuzda tabiat şartlannı tanmda zararlı 
halden yararlı duruma getirici tanmsal potan
siyele sahiıbolmadığımız üzücü bir gerçektir. 

Şimdi bu etkenleri ayn ayrı gözden geçire
ceğim : 

Sulama : 
ülkemizde sulanabilir 16 milyon 690 bin 335 

hektar araziden % 75 i henüz sulanamamakta-
dır. Ancak, yukarda söylediğimiz tüm tanm ara
zisi olan 23 milyon 500 bin hektardan 1,5 mil
yon hektar sulanabilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda, 200 bin hektar 
arazinin sulanabilir hale getirildiği düşünülür
se, tüm arazinin daha kaç yılda sulanabileceği 
hesaplanabilir. Örneğin, Ceyhan havzası sula
ma projeleri uzun yıllar bekletilmekte ve ha
len ele alınmamaktadır. 

Halbuki, sulu ziraatle kuru ziraat arasında 
tarımın birçok dallannda % 100 verimlilik far
kı olmasına rağmen, sulamada Devlet imkânla-
n istenildiği ölçüde seferber edilmemektedir. 
Bunun aksine, su baskınlan tarımımızı olum
suz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

Gübreleme : 
Türk çiftçisine gübrenin önemi yeteri kadar 

anlatılmamıştır. Çiftçi, toprağın karakterine 
göre, hangi kimyasal gübreyi kullanacağını bil
memektedir. Bu yüzden yanlış uygulamalarla 
çiftçi umduğu faydayı bulamamakta, büyük 
zararlara düşmektedir. Üstelik Devlet kana-
liyle satılan gübreler, bazan yanlış ve rutubetli 
yerlerde depolamalar sonucu, taş haline gelmiş, 
taşlaşmış, vasfını kaybetmiş olduğu halde tek
rar ezilerek, öğütülerek çiftçilerimize satıl
maktadır. Sayın Bakan arzu ederlerse yerini 
ve deposunu söylerim. 

Tanmda kimyasal gübre tüketimi artmış
tır, fakat, fiyat politikası ve uygulama yetersiz
liği yüzünden beklenen jsonuç alınamamıştır. 
Gübre fiyatlan üreticinin alma gücünün çok 
üstünde artmıştır. 

Vasıflı tohumluklar : 
Tohum ıslahı ve sertifikalı tohumlar Devlet 

Üretme Çiftliklerinde yapılır. Bazan da, ya
bancı ülkelerden yeni tohumluklar getirilmek
tedir. Ancak, ithal edilen vasıflı tohumlukla
rın, yurdumuzun coğrafi ve iklim durumu ba
kımından Devlet çiftliklerinde vasfına göre, 
birkaç yıllık üretim denemesine tabi tutulma-
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dan doğrudan doğruya çiftçiye devredilmesi
nin büyük sakıncaları vardır. Bu sebepledir ki, 
yakın tarihimizde Meksika'dan getirilen birkaç 
çeşit buğday türünün hangi bölgede, hangi tü
rün daha iyi yetişeceği çiftçilerimiz tarafından 
maalesef henüz daha saptanamamıştır. Her 
hangi bir tohum, çiftçi eliyle denemeye tabi tu
tulursa ve ondan müspet sonuç alınmazsa, bu
nun zararı yalnız çiftçiye değil, aynı zaman
da millî gelirimize de büyük bir darbe indiril
miş olur. 

Zirai mücadele : 
Kaliteli ve üstün vasıflı tarım ürünü mey

dana getirmek için, hastalıklardan ve zararlı 
haşerelerden korunması şarttı. Tarım ilâçları 
fiyatı çok yüksek ve tesirleri düşüktür. Bir te
neke pamuk mücadele ilâcının fiyatının 1 500 
lira olduğunu sölersem, mübalâğa ettiğimi san
mayınız. Türkiye'de tarım ilâçları fabrikaları 
Hükümet denetiminden uzak, tam bir serbesti 
içinde Türk çiftçisinin alın terine ortak ol
maktadır. Piyasaya çıkardıkları her çeşit ilâç
ların ilk serileri tesirli, sonrakileri ise tesirleri 
kaybettirilmiş, formülüne uyulmamış olarak 
imal edilmektedir. Bundaki ticari gayeleri de, 
yeni ve değişik isimler altında ilâçlar satabil
mektir. Bu nedenlerledir ki, resmî rakamların 
gösterdiğine göre, yurdumuzda tanın ürünleri 
hastalık ve zararlı haşereler tarafından % 20 
nisbetinde yok olmaktadır. Bu, millî ekono
mimiz için büyük bir kayıptır. 

Makinalaşma : 
Traktör ve yedek parça fiyatları, para ayar

lanmasından sonra, bâzı fırsatçılar, Hüküme
tin de gevşek tutumu yüzünden makina ve ye
dek parça fiyatlarını korkunç bir yükseltmeye 
tabi tutmuşlardır. 

Operasyonla Türk parasının dış değeri % €<> 
düşürüldüğü halde, yedek parça ve makina fi
yatları bu ölçüyü tamamen kaçırmış, % 100 ve 
hazan da daha fazla artmış olduğu kimsenin ve 
hattâ Hükümetin de inkâr edemiyeceği bir ger
çek haline gelmiştir. 

Tarım donatımında yerli sanayimiz bir hay
li ilerlemiştir. Ancak, bu özel sanayimiz de 
çiftçiler gibi şikâyetçidirler, Tarım Bakanlığı
nın ilgisizliğinden şikâyetçidirler, imalât için 
kredi alamadıklarından şikâyetçidirler. 
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I Tarımda makinalaşmanm kısa zamanda ger
çekleştirilmesi, tarım sorunlarımızı kolaylaştır
mak bakımından ve tarım ürünlerimizin artma
sı yönünden büyük önem taşımaktadır. 

ıSaym milletvekilleri, 
Tarım ürünlerinin verimini artırıcı yan 

etkenlerin durumunu böylece izah ettikten 
sonra, tarım ürünleri hakkındaki görüş ve te
mennilerimize geçiyorum : 

ıGenel olarak, tarım ürünlerini üç 'bölüm
de toplamak mümkündür. Bunlar; gıda mad
deleri, sanayi hammadeleri ve ihraç maddele
rini teşkil ederler. 

Başlıca gıda maddemiz buğdaydır. Hepi
mizin bildiği gM, ülkemize buğday, tüketimi 
'karşılıyamadığı için ithali yapılmaktadır. Bir 
tarım ülkesi olan Türkiye'nin buna ne kadar 
devam edeceğini ve nezaman son bulacağını 
maalesef kimse kestiremez. 1971 yılında dahi 
650 bin ton ekmeklik buğday ithalinin mecburi
yeti doğmuştur. Buğday üretimimizi ^arttırma-
mn tedbirleri alınmamıştır. Dekar başına ve
rim çok düşüktür. Meksika menşeli buğdayın, 
yukarıda arz ettiğim nedenlerle âzami veri
mini artırmak mümkün olamamıştır. 

Yurdumuzda sebze ve meyva üretimi art
makta, fakat iç tüketim fazlalığı, dış pazar
larda gereği gibi değerlendirilememiştir. Mey
va ve taze sebzelerimiz için pek çok pazar 
bulunduğu halde, bakanlıklararası koordinas
yon yapılmadığından ihracatta karşılaşılan 
[güçlükler giderilememiştir. Ambalajlama, de
polama ve ulaşım aksaklıkları kısa zamanda 
giderilmelidir. Narenciye ihracatımız son yıl
lık programlarda hedefinden % 30 fazlalıkla 
gerçekleştiği halde, ihracat kolaylığı sağla
namadığı için, yıldan yıla gelişen narenciye 
ürünümüz de gerçek değerini bulamamıştır. 
Taze sebze ihracında da durum bundan farklı 
değildir. 

Tarım ürünleri ihracat gelirlerimizin % 80 
nini teşkil eder. Bunlar başta pamuk olmak 
üzere tütün, fındık, üzüm ve narenciyedir. 

Pamuk yalnız başına ihracatımızın % 25 
ini teminle, 135 milyon dolar döviz sağla
maktadır. Millî gelirimize katkısı da 2,5 mil
yar liradır. Yurdumuzda 350 bin çiftçi ailesi-

I ninde geçim kaynağıdır. 
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Pamuğun ekonomimizdeki yerini ve öne
mini bu verdiğim rakamlar göstermesine rağ
men,, pamuk müstahsili) sulamada yetersiz
likten, gübrede pahalılıktan ve mücadele ilâç
larının tesirsizliğinden sürüp giden şikâyetle
rini bir türlü Hükümete dinletememe'ktedir. 

Devlet tarafaından desteklenen tarım ürün
leri taban fiyatları bazan yetersiz kalmakta, 
bazan da zamanında ilân edilmediğinden, 
çiftçi mahsulünü bekletme gücüne sahiibolma-
dığı ve tefecinin baskısına dayanamadığı için 
tüccara ucuz fiyatla satmak zorunda kal
makta, böylece Türk çiftçisinin almteriyle 
meydana getirdiği mahsulü tam değerlen
dirme imkânından yoksun ve mahrum bıra
kılmaktadır. îstikrarflı bir fiyat politikası sağ
lanması şarttır. 

3,5 milyon tarım işletmesinden 1,5 milyonu 
Ziraat Bankasından kredi alamamaktadır. 
Kredi alanların ise, kredileri yetersizdir. Çok 
eski toprak baremi üzerinden kredi ayarlan
ması hatalı bir yoldur. 

Hayvancılık : 
Tarım kesiminin önemli bir bölümünü 

de hayvancılık teşkil eder. Gıda ve sanayide 
kullanılan hayvansal ürünlerin artırılması
nın, kalkınmamızı olumlu yönde etkiliyeceği 
inkâr edilemez. Tarım Bakanlığına bağlı 
Veteriner işleri Genel Müdürlğü tarafın
dan yürütülen hayvancılık hizmetleri' ve ça
lışmaları memnuniyet verici olmakla beraber, 
tarım sektöründe, dolayısiyle gıda alanında 
gitikçe önemini arttıran hayvancılıkta geri 
kalmış durumdayız. Verimi artırıcı tedbirler 
alınması, hayvan nesillerinin ıslahı yanında 
mera durumu ve hayvan yemi problemleri bi
ran evvel çözümlenmelidir. 

Tarımda eğitim : 
Köylümüz tarım konusunda eğitilmekten 

mahrum bırakılmıştır. Bu yüzden de bir çok so
runlarda başarılı olamamıştır. Soruyorum; iyi 
yetişmiş pek çok elemana sahiboldukları halde, 
Tarım Bakanlığına bağlı bu kadar genel mü
dürlüklerden hangisi masa başını bırakarak 
köylüyü, herhangi bir konuda tarlasında, bağın
da - bahçesinde ciddî ve eğitici uygulama yap
tığını söyliyebilir? 

Tarım sektöründe broşürler yayınlamak, is
tatistik! rakamlar vermek yetmez. Bu, ancak 

kendi kendimizi avutmak olur. Plân ve prog
ramlar bu gerçeği ortaya koymuştur. Plâna gö
re, tarımda yıllık gelişme hızı % 4,1 olduğu hal
de, bu hedefe ulaşmak mümkün olmadığı gibi, 
bâzı senelerde gerilemeler olduğunu açıkça gös
termektedir. Üzülerek ifade edeyim ki, bu tu
tum ve politika devam ettiği sürece, tarıma ve 
tarımla uğraşan nüfusumuzun % 70 inin gelece
ğine ümitle bakmak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, 
Tarım Bakanlığı bütçesi vesilesiyle toprak 

ve tarım reformları konulanna da kısaca değin
mek istiyorum : 

Dünyada sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde 
toprak reformu bir problem olmaktan çıkmış
tır. Ama, bizim gibi kalkınma çabası içinde olan 
ve sosyal dengesizlikleri bulunan memleketler
de toprak reformu, istismarlardan kurtulmak 
ve sosyal huzuru sağlamak bakımından da önem 
taşımaktadır. 

Türkiye'de âdil ölçülerle Anayasaya uygun 
toprak reformunun yapılmasını zorunlu kılan 
etkenlerin başında sınıf kavgacılığı, kışkırtma
cılık, bölücülük yaratmak istiyenleri susturmak, 
vatandaşlar arasında husumeti yok etmek, sev
gi ve saygıyı hâkim kılarak millî bütünlüğü sağ
lamak gelir. 

İstatistikler göstermektedir ki, yurdumuzda 
tarım topraklarının % 60 ı tapusuz, % 75 i de 
kadasarosuzdur. Bunların tamamlanması Birin
ci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda 20 yıllık bir 
süreye bağlanmıştır. Tapu ve kadastrosuz top
rak reformunu fiilen ve tam olarak gerçekleş
tirmek teknik ve bilim yönünden mümkün de
ğildir. 

Biz, Millî Güven Partisi olarak gerçekleri 
bu şekilde görüyoruz, özel mülkiyete saygılı ve 
Anayasaya uygun toprak ve tarım reformunun 
samimî taraftarıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı 
bütçesinin Milletimize hayırlı olmasını diler, 
Grupum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Hay
dar Özalp, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 
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Tarım Bakanlığı 1071 yılı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arza çalı
şacağım. 

Ayrılan kısa zaman ölçüsü içerisinde bu dev 
Bakanlığı topyekûn burada görüşmek imkânla
rı mevcut değil; ancak önemli bulduğumuz bâ
zı noktalara temasla iktifa edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devletimizin sosyal bünyesini toplam nüfu

sun % 77 siyle ve ekonomimizi büyük çaptaki 
katkısiyle etkiliyen temel unsurumuz, hiç şüp
hesiz köylü ve çiftçilerimizdir. Bugüne kadar 
gelip geçmiş bütün Cumhuriyet hükümetlerinin, 
bu asli temel unsura hizmet götürmek için gö
rüş ve imkânları nisbetinde büyük gayretler 
sarf ettiği, zaman zaman bundan olumlu sonuç
lar aldığı da söz götürmez birer vakıadır. Eğer 
bugün, bunca harcanan çabalara rağmen arzu
lanan bir vatanı ortada göremiyor isek, bunda 
Türk Devleti olarak en büyük talihsizliğimiz, 
yüzyıllar boyunca bir köşeye itilen, ancak asker 
ve aşar lüzumu olduğu zaman mevcudiyeti ha
tırlanan, ilgisizlikten, çarık ve sapanın bile mu
ayyen ayaklarda ve ellerde bulunduğu bir or
tamda Cumhuriyet Hükümetimizin bu ulvî bü
yük emaneti devralması, yoktan ve yokluktan 
başlıyarak yaratmaya, kalkındırmaya çalışma
sıdır. 

İKurtuluş zaferi ile birlikte Mustafa Kemal'
in köye ve köylüye Türk Devletinin yönünü çe
virmesi bu kalkınma hamlesinin hem temeli, hem 
de ilk başlangıcı olmuştur. Tarihin bu seyri ile 
Türk köylüsünün kötü kaderi değişmeye, çek
tiği çile ve ıstıraplar, alman tedbirlerle gideril
meye başlanmıştır, işte o karanlık günlerden 
bugüne kadar sarf edilen gayretlerle, çalışma
larla köylümüz ve çiftçimiz geçmişteki halinden 
bugün çok ilerlerde, kaybedilen zaman ölçüsü 
nisbetinde de, etrafımızla mukayese ettiğimizde 
gerilerde bulunuyor. 

Atatürkle başlıyan köyü ve Türk tarımını 
kalkındırma hamlesi, çok partili hayata girişi
mize kadar devam eden oldukça uzun süre 
içinde zamanla hızını yitirmiş, Devleti yöneten 
siyasi kadroyla ve köye hizmeti götürecek va
zifelilerle, köyde yaşıyan vatandaşın arasında 
bazan uçurumlar açılmıştır. Bu devre, çok par
tili siyasi hayata girişimizle birlikte yeniden ya

ratılan kaynaşma köylü ve çiftçilerimizin nimet
lerini alması, benliğine kavuşması hâlâ bugün 
de önemini unutamadığı bir devre olmuştur. 

Plânlı hayata girişimizle birlikte cemiyeti
mizi çok geniş bir sahada etkiliyen tarım sektö
rü de bir plân ve program içine sokulmuştur. 
Tarım hizmetlerinin dağılışında adalet, yapıl
masında ekonomik esaslar giflbi birçok köklü 
tedbirler getiren plân dönemi, diğer sektörlerde 
olduğu gibi, tarımsal allan için de yepyeni bir 
aşamadır. Yalnız plânlı döneme girişimizin bü
yük talihsizliği, Türkiye'nin kaderine sahibolan 
kuvvetli ve istikrarlı bir hükümeti ilk kez bula
mamış olması, Birinci Beş Yıllık Plân dönemi
nin hemen hemen büyük bir kısmının bu istik
rarsız hava içerisinde heba olmasıdır. 

Plânlı dönemde A. P. iktidarı ile, köylüye ve 
çiftçiye yeni bir hizmet yansı başlamıştır. Cesa
retle ve büyük bir titizlikle ele alınan köy so
runları kısa zaman içerisinde hal yoluna sokul
muştur. Böyleee, Cumhuriyet hükümetleri içeri
sinde vatan sathına yayılan hizmet ve eserleriy
le köy hizmetlerinin başarılmasında en büyük 
pay A. P. iktidarına nasibolmuştur. 

Siyasi muarızlarımız, A. P. iktidarını kötüle
meye ve hizmetleri körlemeye ne kadar gayret 
gösterirlerse göstersinler, bizce mühim olan, 
köylü ve çiftçilerimizin görülen hizmetlerden 
memnuniyet duymasıdır. Bu da, seçim sistemi
nin getirdiği bütün zorluklara rağmen iktidar 
olma ve iktidarda kalmamız için büyük çoğun
luğuyla köylü ve çiftçilerimizin her defasında 
verdiği vize ve onaylarla tezahür edegelmekte-
dir. Bundan daha canlı misal olabilir mi? 

İktidarımız, Birinci Beş Yıllık Plânın payı
na düşen döneminde, çiftçi ve köye yönelen hiz
metlerin görülmesinde sıhhat ve alışılagelinme-
miş bir hızı sağlarken, tamamen kendi görüşü
ne ve felsefesine uygun olan İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde de, hizmetlerde açıklığı, köy 
sorunlarını değerlendirmede geniş bir ufku he
def almıştır. Plânla ve seçim beyannamesinde 
tasarlanan vait ve taahhüdedilen hizmetler bü
yük bir titizlikle çiftçimizin ayağına götürülme
ye çalışılmıştır. Ayrıca Türk çiftçisinin sadece 
toprağa bağlı bırakılmak suretiyle, çağdaş me
deniyet seviyesine ulaştırılamıyacağı görüşü ile, 
tarımdan sanayie hızla geçişin temel tatbikatı
na girişilmiştir. 
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Bunun için de tarımda yeterli gelişmeyi sağ
lamak, bir taraftan da tarım alanında tortula-
şan nüfus yoğunluğunu sanayie aktarmak îkin-
ci Beş Yıllık Plânın ana esprisi olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu çerçeve içerisinde tanzim ve tatbike ko

nulan plân hedeflerine ulaşabilmek için, 1965 -
1970 yılları arasında taran sektörüne - kısaca 
özetliyeceğim - büyük çaptaki girdiler aktarıl
mış bulunuyor. Tarımsal girdilerin başında yer 
alan sertifikalı tohumluk mevzuunda hubutbat 
olarak 1965 yılında 55 bin ton iken, 1969 da 
243 490 tona, pamukta 13 000 tondan 1969 da 
30 000 tona, ay çiçeğinde 800 tondan İ970 yıllın
da 2 393 tona bir yükseliş kaydedilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliklerimizin, sertifikalı 
tohumluk üretiminde ve çiftçiye intikal tarzın
da gösterdiği başarıyı takdirle kaydetmeden ge-
çemiyeceğiz. Sertifikalı tohumluk üretimi için 
Devlet Üretme Çiftliklerimize Plânlamamızca 
verilen hedef tam tahakkuk ettirilmiştir. Sevkü 
idareye ve mevzuata taallûk eden bâzı dar bo
ğazların aşılamaması sebebiyle bir kısım tohum
luğun elde kalması gibi şikâyet konusu olan bir 
problemin de süratle hallini bu arada Hüküme
timizden beklemekteyiz. 

Girdilerde en büyük aşamayı gübrede görü
yoruz. 1965 yılında 812 912 ton olan gübre tü
ketimi, 1970 yılında 2 448 422 tona yükselmiş
tir. Aynı yıllar arasında yerli gübre üretimimiz 
de tam yedi misline çıkmıştır. Önümüzdeki yıl
larda devreye girecek olan Akdeniz, Samsun, 
Bandırma fabrikalarında yerli üretimin 4 mil
yon tonu bulması beklenmektedir. 

Bugün artık Türk çiftçisi için çok zaruri 
bir vasıta olan traktör de, 1964 yılında 6 000 
olarak programlaştınlmışken, 1970 te 20 000 e 
yükselmiştir. Bu dahi ihtiyaca cevap vereme
mektedir. 

Damızlık fidan, damızlık sığır gibi ve buna 
foenziyen bir sürü girdilerde - vaktinizi almak 
istemem - bir hayli ilerlemeler kaydedilmiş
tir. 

Tarım sektöründe ekonomik gelişmeyi bü
yük ölçülerde etkiliyen tarımsal kredi, sulama 
hizmetleri, yol ve enerji, Cumhuriyet Hükü
metlerinden devralınan miktarlara tam bir kat
lama olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu yatırımların yanısıra orman kesiminde 

yatan çok büyük potansiyele eğilen A. P. ikti
darı, bir Orman Bakanlığı ihdas etmek suretiy
le bu işe büyük ağırlık verdiğini göstermiş bu
lunuyor. 

Bu yıllar içinde zirai eğitimde yeni bir ham
le yapılmış, orta öğretime dayalı teknik okul
ların adedi 15 ten 43 e çıkarılmıştır. 

Veteriner hizmetlerinde, hayvan hastalıkla
rı mücadele konuşumda, 1970 yılında hizmete 
giren Şap Enstitüsüyle harici hayvan hastalık
larında kullanılan bâzı ilâçların ihracını ya
pacak kadar bir hamle yapmış oluyoruz. 

Proje esasına göre entansif tarım bölgelerin
de halk elinde pazara dönük süt sığırcılığı iş
letmeleri kurulması ve keza zirai entansifdn hâ
kim olduğu yerlerde köyü ünite kabul ederek 
köy hayvancılığının geliştirilmesi yönünde ya-
pılagelen çalışmalar, yeni ihdas edilen Hayvan
cılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü ile 
hızlandırılmış bulunuyor. Dünya Bankasından 
büyük çapta finanse edilecek olan bu çalışma-

/ lann, ki tamamının mali portesi 40 milyon do
ları aşmaktadır; projelerin hepsinde mutaba
kata varılarak 1971 yılında uygulanmasına gi
rileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Keza yine Dünya Bankasından finanse edi
lecek olan buğday geliştirme projesi, yaş mey-
va ve sebzeden pazarlama projesi ile ilgili her 
türlü hazırlıkların tamamlanmış bulunduğunu 
yetkililer ifade etmektedirler. 

Meteoroloji hizmetlerinde kaydedilen geliş
meler her vesile ile takdirlerimizi kazanmakta 
devam ediyor. Zirai mücadele ve havvan hasta-
lıklariyle mücadelede dar imkânlar içinde mes
lek grupu arkadaşlarımın gösterdiği başarıları 
takdirle anmamak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu rakamlar ve yapılan izahatlar gösteriyor 

ki, A. P. iktidarı, gerek Birinci Plânın kendi
ne isabet eden kesiminde gerekse İkinci Plân 
dönemlinin tatbik yıllarında Cumhuriyet Hü
rmetlerinin yaptıklarına kısa zaman ölçüsü 
içinde tam bir katlama yapmış bulunuyor. Fa
kat bütün bu devam edegelen çalışmalarla, çift
çiye intikâl eden etken hizmetlerle kalkınmak
ta olan Türk tarımının istenilen, hattâ bekle-
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itilen ölçülerde bir düzeye çıkabildiğini iddia 
etmek elbette mümkün değil. Türkiye'de, her 
şeyden evvel, tarım doğal şartlara bağlıdır. 
Türk millî gelirinde % 34 ilâ % 35 le tarım 
gelirleri daha uzun yıllar Türk ekonomisinde 
ağırlığını muhafaza ettirecektir. Bu itibarla 
Türk tarımını daha çok gübreye, daha ucuz 
zirai ekipman, daha bol, daha ucuz krediye ka
vuşturmaya mecburuz. 1965 tarihinden bugü
ne kadar Hükümet olarak Türk köylüsüne, 
Türk çiftçisine büyük konuda yapılan hizmet
ler, Cumhuriyet tarihinin hiçbir devrinde bu 
kadar büyük bir hızla götürülememiştir. Bun
dan iftihar duymamak mümkün değildir. Ancak 
artan nüfusun ekonomiye baskısı bilhassa bes
lenme konusuna müteveccihtir. Bu nedenle Tür
kiye hâlâ büyük bir ziraat ülkesi olmasına rağ
men, mevcut imkânlarını istenilen seviyede de
ğerlendirememiştir. 

Tarım sektöründe, ziraatiyle, hayvancılığı 
ile büyük bir potansiyelimiz vardır. Bunu ke
miyet ve keyfiyet bakımından da baskıya re
kabet edecek seviyeye ulaştırmak ve Ortak Pa
zar içinde Türkiye'nin güç kazanmasını temin 
etmek lâzımdır. Türkiye'de tabana refaha götü
ren bir iktidar olarak, Hükümetin bu icraatını 
bitaraf bir görüşle memnuniyetle karşılama
mak mümkün değildir. Bu bakımdan, Hüküme
tin devalüasyon kararlarını da nazarı dikkate 
alarak tütüne, pamuğa, incire, üzüme, fındığa, 
fıstığa taban fiyatları tesbit etmesi suretiyle, 
bu sektörlerde çalışan çiftçilerimizin emeği de
ğerlendirildiği halde, halen nadas usulünün tat-
bit edildiği tarla ziraatinin yapıldığı Orta ve 
Güneydoğu - Anadolu'nun karakteristik zirai 
ürünü olan buğdaya, arpaya ve mısıra bu taban 
fiyatlara muvazi, yani yeni imkânların sağlana
mamış olması, sayıları milyonları aşan Anadolu 
çiftçisini çok müşkül duruma düşürmüştür. 
Zannederim ki Hükümetimizin bu yönde ala
cağı kararlar isabetli çalışmalar olacaktır. 

Bütün bu durumlar ortalıkta açık seçik ya
tarken, toprağı siyasi doktrinlerine en iyi katık 
kabul eden birtakım siyasiler sadece dar mâna
da bir toprak düzenlenmesine köylünün kaderi
ni bağlayıp, ikide bir kamu oyuna çiftçinin can 
kurtaran simidi imiş gibi sürerler. Şekli ve tar
zı aşırı uçlara bazan sündürülerek hoş olmıyan 
biçimlere de sokulan bu katı görüşün altında 

oynanmak istenen oyuna biz, «Hayır» diyoruz. 
Ortaya atılıp, tatbik edilmek istenen, hattâ 
sokak çığırtkanhklariyle, baskı gruplariyle ik
tidarı dahi zorlıyarak düşünüşleri istikametine 
çekmek istiyenlerin Türk çiftçisine gerçek ile 
hiçbir şekilde bağdaşmıyan va'dettiği toprak re
formu ile toprak düzenlenmesini değil, bu mas
kenin altında düzen değiştirilmesini arzulama
ları yatmaktadır, tşte biz bundan yana deği
liz. Anamuhalefet partisinin pek güzel bildiği, 
kendinin de zaman zaman dozunu kaçırıp daha 
fazla gömülmemek için çırpındığı, bu, sahibine 
de bir şey kazandırmıyan gerçeği tahrif etme
sine gönlümüz bir türlü razı olamıyor. Mazide
ki yıllanmış ve katlanmış sorumlulukları bir 
tarafa iterek, sanki yeni icadedilmiş bir sihirli 
formül gibi bir sürü istatistik rakamlarını katı 
doktrinler, görüşler istikametinde her vesile üe 
sınamak ve değerlendirmeye kalkmakla bu işin 
oluvereceğine, yapılabileceğine kendileri aca
ba samimî olarak inanabiliyorlar mı? 

Sevgili arkadaşlarım, asıl sormak bizim hak
kımızdır sevgili dostlarımıza, her geçen gün, 
cari olan miras hukukumuzun biraz daha ufalt
tığı bu vatan toprakları toplu ellerde ve siz
den yana olmayı hâlâ bırakamıyan ağalarday
ken, mutlak hâkim olduğunuz devirlerde bu ta
savvurlarınız neredeydi? Tarih önünde bu so
rumluluğunuzu bir çırpıda bir köşeye, hem de 
rahatça itiveriyorsunuz. Doğrusu insan hayret 
ediyor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

C. H. P. Grupu BaşkanveMlinin, A. P. ikti
darının toprak reformunu yapmaktan bir uma
cıdan kaçtığı gibi kaçındığını iddia edebilmesi 
bizim için garip bir tecelli, Türk çiftçisi için 
taşıdıkları samimiyetin ölçüsü, kendileri için 
talihsiz bir politika olmaktadır. Sayın C. H, P. 
Grup Başkanvekilinin bu suçlamayı Adalet 
Partisine yaparken, 0. H. P. Grupunun, başın
da yıllarca bu sorumluluğu taşıyan sayın lider
leri olduğu halde hep birden ayağa kalkıp «suç
lu aramayın, biziz» diye haykırması gerekmez 
mi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddet
li alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Hükümetten biz de rica ediyoruz, bi

rimde verimi esas alan Türk tarım âlemine bu
güne kadar getirilen ve yeniden getirilmesi ica-
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beden tedbirler manzumesini sağlam bir tarım 
politikasına oturtarak düzenliyen her türlü 
hazırlığın da ilgili Bakanlıkça ikmâl edildiğini 
işittiğimiz, hattâ kamu oyuna bir vesile ile du
yurulan tarım reformunu Meclislere sevk et
sinler. Hazırlanmış ve Meclislere sevk edilmek 
üzere bekletilen tarım reformu ile hazırlanan 
tasarının kanunlaşarak uygulanmaya konulma
sı halinde, iyi ve güzel şeylerin köylünün ve 
çiftçinin hizmetine verileceği arz ve beyan olu
nur. Böylece Türk çiftçisini her geçen gün bi
raz daha tedirgin eden, bir fayda da getirmiyen 
kısır çekişmeler, istismarlar temenni ederiz ki 
artık bitmiş olur. 

TRT de köy ve köylü sorunlarını sabırla 
dinlemek imkânı kalmadı. Nedir topraktan, 
çiftçilikten, köyden ve köylüden ırak kişilerin 
dillerine doladıkları bu sömürü düzeni? Sanki 
dâvalarını ispat sadediyle dinliyenlere, seyre
denlere mecfcurmuş gibi güler yüzlü insan gös
termemeye and içmişler. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kamulaşsa da tatbikatı yıllara vabeste olan 

tarım reformunun, tarım, sektörünün bünyesin
de tortulaşan rahatsızlıkları bir çırpıda söküp 
atabileceğini düşünmek ve beklemek zannede
rim meselenin içindekiler için büyük safdillik 
olur. Bu bakımdan, hiç zaman kaybetmeye ta
hammülleri olmıyan teşkilât kanunlarını en 
kısa zamanda ele almak, uzun vadeli projeksi
yon içinde bunları gelişen şartlara cevap vere
cek şekilde tedvin etmek şarttır. Sayın Baka
nımızın meseleye teşkilât olarak gereken ağır
lığını vermesini ümidediyoruz, 

Bugün elde, Türk tarımının kalkınmasına 
imkân sağlıyan çok yönlü proje ve plânlar var
dır ve bunlar, Bakanlığın bünyesi içinde görev 
almış geniş bilgili, tecrübeli teknik kadrolariy-
le araştırma istasyonları tarafından fazlasiyle 
icranın önüne geçek nitelikte iktisadi çalışma
ların mahsulüdür. Artık, «Ne yapacağız, hangi 
projeyi ele alacağız?» diye düşünmemize lüzum 
yoktur. Yalnız tarım, ticaret ve sanayi gibi sek
törlerle ilgili kamu kuruluşlarının yöneticileri 
sevküidare ve eğitimden bugüne kadar mahrum 
bırakıldıkları için, gelişmede kendilerinden bek
lenen hizmetler tam verimli olamamakta devam 
edip gelmektedir. Çünkü genel anlamda sevkü
idare/ yöneticinin elindeki mevcut para, perso

nel, malzeme ve zaman gibi kaynakların rasyo
nel olarak kullanılmasıdır. Kaynakların iyi kul
lanılması da; plânlama, - teşkilâtlandırma, per
sonel yönetme, bütçe hazırlama, koordinasyon 
ve kontrol gibi faaliyetlerin iyi bilinmesi ve 
yürütülmesi ile mümkündür, idareci arkadaş
larımız alınmasınlar, bunun temelleri eğitimi-
mizdeki bozukluktan gelir ve sadece bugünün 
meselesi de değildir. Hattâ, temelden tedbirler 
alınmazsa, yarın da bir hastalık araza olarak 
devam edecektir. Yukarda da işaret ettiğimiz 
üzere, yalnız Tarım Bakanlığına özgü bir ra
hatsızlık da değildir. Tarım sektörü yaygın, çok 
yönü olan ve bünyesine çok şey alan dev bir 
-sektör olduğundan, bu noktalarda kendisini çok 
bariz olarak hissettirmektedir. Tarım sektörü 
ile ilgili Bakanlığa bağlı veya dışına taşmış 
on - onbeş kuruluşun başında bulunan çok de
ğerli yöneticiler, hepsi kendi sahalarına ait bir 
çalışmanın dar çerçevesi içinde çırpmır duraır-
lar. Halbuki tarım bir bütündür, hizmetler bir 
diğerinin tamamlayıcısıdır. Bizde bu toparlan
ma Devlet Plânlama Teşkilâtına bırakılmış ise 
de, tatbikatta iyi netice verememiştir. Bu ba
kımdan hizmetler noksan, alınan neticeler de 
verimsizdir. 

Birkaç yıldır ele alınıp hazırlıkları ikmal edilen 
hayvancılığı ıslah projesi, yaşmeyva pazarlama 
projesi ve tohumluk projesi gibi büyük üniteler 
üzerinde yapılan çalışmalarla, bu dar çember 
bugün için bâzı yönleriyle yırtılmış bulunuyor. 
Bu nevi çalışmaların Türk tarım âlemi için 
büyük ümitler va'dettiğini görmekle müftehi
riz. 

Sözlerimi burada tamamlarken, Yüce Mecli
si, Türk çiftçisine ve köylüsüne hizmet ve refah 
götürecek olan Tarım Bakanlığı mensubu arka
daşlarımı saygı ile selâmlar, Tarım Bakanlığı 
Bütçesinin çiftçimize, köylümüze ve bütün Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını candan te
menni ederin;. Saygılarımla. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Türkmenoğlu, buyurunuz. 
Saat 15,41 ve on dakikalık zamanınız vardır. 

M. G. P. GRUPÜ ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1971 malî yılı Tarım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde M. G. P. adına ikinci sözcü 
olarak huzurlarınızda bulunuyorum. 
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Nüfusunun %, 70 i çiftçi, millî gelirinin % 
30 u tarıma dayalı, dış ticaretinin % 80 i tarım 
ürünlerinden temin edilen, nüfus artışı % 2,5 
un üstünde, fert başına 2 750 kalori sarf eden 
ve bu kalorinin de % 70 i tarım ürünlerinden 
karşılanan, kişi başına 228 kilo tahıl tüketen, 
nüfusu hızla artan, 1975 yılında kırk milyona 
erişip 9 120 000 ton, 1985 yılında ise 52 milyo
na ulaşıp 11 851 000 ton tahıl tüketeceği he
sap edilen bir memleketin insanlarıyız. Memle
ketimizin dünya coğrafyasındaki yeri, morfo
lojik yapısı metereolojik şartları, ekolojik du
rumu ve yönü ila tipik bir takım ülkesiyiz. İşte 
Türkiyemizin görüntüsü. Çerçevenin dar tutul
masına rağmen tablo bu. Bu tablo üzerinde şim
di bu memleketin Tarım Bakanlığı bütçesini 
hazırlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Türkiye'mizin 38 milyar küsur liralık genel 

bütçesinden tarım sektörüne ayrılan pay 700 
milyon küsur liradır. Bunu kifayetsiz görüyo
ruz. Nüfusumuzun* her 40 kişisinden üçü ta
rımda çalışır, millî hasılatın % 30 u bu koldan 
gelir, tüm ihracatın % 80 i veya % 85 i bu sek
törden yapılır. Bu nisbetler karşısında bu sek
töre bütçeden % 2 ye bile varmayan bir pay 
ayrılmıştır. Takdirlerinize arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Beş yıllık programların ne birinci, ne de 

ikinci dönemlerinde tarım sektörlerinde bir 
ilerleme ve hedefe ulaşma göremiyoruz. 1968-̂ 69 
ve 1970 yıllarında plân hedefi olarak gösterilen 
üç yıllık toplam gelişimin % 12,5 olması yeri
ne % 2 ye güç erişebilmiş ve yıllık gelişim or
talaması da % 0,7 den aşağı düşmüş ve nüfus 
hızının da çok gerilerinde kalmakla, Türkiye-
miz için ve ilerimiz için bizi açlık problemi ile 
karşı karşıya getirmiştir. 

Şimdi eleştirilerimiz karşısında belki Sayın 
Tarım Bakanımız, bizim karamsar bir tablo ter
kip ettiğimizi, yanlış rakamlar verdiğimizi ce
vap olarak ifade edecekler. Ne söylenirse söy
lensin, nasıl ifade edilir, değerlendirilirse de
ğerlendirilsin gerçek o ki, son on sene içerisin
de nüfusun % 30 nisbetinde arttığı, üretimin 
de azaldığı muhakkak. Buna mukabil ihraca
tımız da eksilecektir. Hadi diyelim ki, ihracat 
açığımızı başka yerlerden karşılayabiliriz, ama 
esas sorun mevcut nüfusu nasıl ve ne ile besle-

yeceğimizdir. Mesele bu, bunun üzerinde dura
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
(Kalkınmanın seviyesi, gelişmenin 'hızı, yatı

rılan sermaye ve ondan alman vasıtalarla he
saplanır, yahut da bir memleketin kalkındığı, 
refaha doğru gittiği o beldenin beslenme tar
zındaki değişikliklerle ölçülür. Bu bakımdan re
faha gidişin en etkili belirtisi, kişi basma düşen 
tahıl tüketiminin azalıp omun yerine etin, sütün, 
yağın, peynir ve yumurtanın kaim olmasıdır. 

Milletimizin çoğu halen karnını elmekle do
yurmakta, diğer gıdaları da pek az miktarda 
katık olarak tüketmektedir. Şayet istatistikî 
rakamlar bir miktar tüketim fazlalığı gösteri-
yorlarsa, bu çoğalışın bütün halk çoğunluğu ile 
ilgisi yoktur. Bir küçük azınlık zümre kalkın
maktan yararlanmakta, refalh seviyesini yükselt
mekte ve ekmek dışı pahalı besleyici maddelerin 
tüketicisi olmaktadırlar, ama bunlar hiçbir za
man Türkiye'yi ifade edemezler, Türkiye'miz 
için buğday halen besin maddesi olarak önemi
ni devam ettirmesine rağmen, üretim tüketimi 
karşılıyamamaktadır. tstatiktiklerimiz, beş yıl
lık plânlarımıza göre ekim alanlarında % 12 
nisbetinde, üretimde ise % 20 nisbetinde bir ar
tışı ifade ederler. Buna mukabil biz halen sene
de 700 bin ton buğday ithal etmekteyiz. 

Türkiye'mizin bu karmakarışık tarım man
zarası, bu konu üzerinde bizim bir fikrimizin bu
lunmadığını ve tarım politikamızın yeterli ol
madığını ifade etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
iktidarımızın tarım felsefesini, son yıllarda 

Sayın Başbakanımızın Karadeniz bölgesi- Aksu 
Kâğıt Fabrikasını açarlarken ve devalüasyon 
kararlarının kamu oyuna haksız gösterilmek 
nedeniyle yaptıkları konuşmalardan da anlamış 
bulunuyoruz. 

İSaym Başbakan, tarımımızın bugünkü du
rumunu, bizim de yukarıda belirttiğimiz çer. 
çeve içinde, yani tablo içinde ifade ediyorlar 
ve ekliyorlar : «Bu kadar nüfusu çalıştırması
na mukabil, kendi ihtiyacımızı ne yiyecek ne de 
erzak bakımından karşılıyamamaktadır. Şu ha
liyle kalkınmamızın hedef aldığı şekilde, tarım
dan endüstriyel hizmetlere transformasyonun 
mecburiyetine dayanarak, bu transformasyonla 
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Türk toplumunu tarım toplumu olmaktan çıka
cak, endüstri ve hizmet toplumu haline gire
cektir.» 

Esasen, Sayın Demirel öteden heri Türkiye'
nin bir tarım memleketi olmaktan çıkarılarak 
endüstri memleketi olmasını hedef almıştır. 
II nci Beş Yıllık Plânda da bu hedefin gerçek

leştirilmesine önem verdirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz bu hususu tartışma konusu yapacak de

ğiliz. Bu devir her memlekette kapanmıştır. En
düstride ileri gitmiş memleketlerde bile şimdi 
toprağa bir dönüş başlamıştır. Küçücük toprağı 
olan İsviçre ve Holânda bile, tarımdan ayrılmak 
lüzumunu hissetmemektedirler. Artık, devlet
lerde gelişmenin ve kalkınmanın endüstri ve 
hizmet sektörlerinin geliştirilmesi tek hedef 
olarak ele alınmaktadır, ancak bu hedeflerden 
biri olarak mütalâa edilmektedir. Biz, tarımı 
ikicni plâna atmıyan, ihmal etmiyen, modern 
teknolojiyi endüstride olduğu gibi bu sahaya 
da sokan karma ekonomi rejimi içinde, iktisadi 
nitelikteki Devlet yatırımlarının endüstri ile 
birlikte tarıma da gereği kadar pay ayrılması 
taraflısı olarak, ISayın Başbakanın tuttuğu he
defin gerçekçi olmadığını ifade ediyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, iki daki
kanız var efendim, 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — Türkiye'mizin sadece 
tarımla kalkınacağının iddiasını yapmıyoruz; 
fakat Türkiye'yi kalkındırmak için hangi meto
du uygularsak uiygulıyalım, hangi endüstri tat
bikatını koyacaksak koyalım, kalkınmamızın 
mutlak yolu tarımdan geçecektir. Memleketimi
zin doğal yapısının, kalkınma olanaklarının ta
rımla sıkı sıkıya bağlılığı bir vakıadır. Evvelâ 
tarımımızın bu keşmekeşlikten kurtulması, mil
yonlarca döviz vererek dışarıdan buğday itha
linin durdurulup üretimin mutlaka artırılması 
lâzımdır. 

ISöz buraya gelmişken, üretime etki eden 
dört faktörden söz etmek isterim. Bunlar; in
san, sermaye, hammadde ve makinadır. Bunlar
dan insan unsuru üzerinde duralım. 

Türkiye, insan unsuru, daha açık tâbiri ile 
kol, faka bakımından olanakları geniş bir ül
kedir. İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılıyarak, 

onun gücünden iyi şekilde yararlanma bakımın
dan başarılı olmadığımızı, yani iyi besleneme-
diğimizi ifade etmek mecburiyetindeyim. 

ISayın iktidarımızın felsefesine uyarak, en
düstriyel kalkınmayı ele alalım : Müteşebbis 
olan ve dört faktörden biri olan insanın üret-
gen olabilmesi için; kafa, kol yapısının yerinde 
ve zinde olması gerekir. Bunun için de evvelâ 
insanın beslenmesi sorunu öne çıkar. Beslenme 
işi, biri vitaminli ve diğeri de proteinli madde
ler olup, ikisi de tarıma dayalıdır. 

Sermaye unsuru : Yabancı sermaye le Tür
kiye'nin kalkınması bir hayaldir. Sermayenin 
millî olması gerekir. Millî sermayeyi ise, yine 
memleketimizin doğal şartlarına göre tarımdan, 
bitkisel, hayvansal gelirlerden artırıp dışarıya 
satmak suretiyle elde edeceğimiz dövizlerle te
min edebiliriz. Bu dahi tarıma dayalıdır. 

Daha önceki ifademizi tekrarlıyalım : Kal
kınmanın yolu tarımdan geçer, felsefe bu olma
lıdır. 

Vaktin müsaadesi ve Sayın Başkanımın mü
samahasına sığınarak şu hususu da kısaca be
lirtmek isterim. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan, bir dakika efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Devamla) — Pazarlanması, işle
nerek değerlenmesi, istikrarlı fiyat politikası, 
bölgelerin özelliklerine göre üretilecek bitkisel, 
hayvansal maddelerin tesbiti köyün ve çiftçimi
zin refalhma ve saadetine, kalkınmasına yardım 
edilmelidir. 

Tarım ürünlerimizin pazarlanması, diğer is
tihsal kollarında arz ve talep kaidesiyle tâyin 
edilemez. Hava halleri, işletmeler arasındaki 
mesafe farkları, diğer ekonomik kollardaki tat
bikat dışında tatbikatları gerektirmektedir. 

Bunun için gerekli organizasyonlar kurul
malı, fiyat tesbitleri tutulmalıdır. 

Hayvancılığımız da sayı bakımından yeterli, 
verim bakımından yetersizdir. Bu sektör üzerin
de de ısrarla ve teşvikkâr oluşumuzun sebepleri 
nüfus yoğunluğumuzun kırsal bölgelerde oluşu, 
işsizliğin buralardan başladığı düşünülürse ko-
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layca anlaşılır. Bu tarım kolumuzda hayvanlar 
canlı iken yavru, süt, yapağı, yumurta, gübre 
verirken; kesilince, et, deri, mezbaha ürünlerini 
verirler ve gıda sanayi yaz ürünleri sanayi ile 
memleket enerjisini harekete getirirler, gizli 
işsizliği giderirler, köylerden şehirlere akımı 
durdururlar. 

Sözlerimi burada sonlarken, bu Bakanlığın 
bütçesinin bütün Milletimize, Memleketimize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Kâmil Kı-
rıkoğlu, buyurun. Sayın Kırıkoğlu saat 16,52 
dir efendim. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Benden önce Tarım Bakanlığı bütçesinin tü
mü üzerinde konuşan arkadaşlarım, geniş ve 
yararlı eleştiriler yaptılar. Ben, iki yıldır bir 
türlü karşılığını alamadığım bir sorumun, belki 
bu yıl cevabını alırım umudu ile huzurunuzda 
bulunuyorum. 

28 . 1 . 1969 tarihli bir önetfge ile, Adıyaman 
Bölge Ziraat Okulunun Kâhta kaza merkezine 
20 kilometre uzakta Göçerli köyünde yapılaca
ğını öğrendiğim zaman, bu köy arazisinin okula 
elverişli olmadığını açıklamış ve başka bir yer 
düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istemiş
tim. 

Bu soruma, o zamanki Bakan cevap vermedi. 
Aynı yıl bütçe müzakerelerinden yararlanarak 
sorumu tekrarladım, Bakan hazırlıklı olmadı
ğını, yazılı olarak sonra cevaplandıracağını söy
ledi. Uzun süre bekledim, nihayet beklemekten 
usandım, Bakanı makamında ziyaret ettim. Ba
na dediği şu oldu : «Göçerli köyü toprağının 
gerçekten okul çalışmalarına elverişsiz ollduğu 
anlaşıldı. Bu yüzden ilişik Harabeleri mıntakası 
çalışma arazisi olarak tesbit edildi, fakat, okul 
binası eskiden kararlaştırılan Göçerli köyünde 
yapılacaktır.» 

ıSayın Bakanın bu beyanına karşılık kendi
sine, Göçerli köyünün, Kâhta kaza merkezine 
20 kilometre mesafede, çalışma arazisi olarak 
seçilen Rişik Harabelerine de 18 kilometre me
safede bulunduğunu, okul öğretmen ve öğrenci
lerinin her gün bu mesafeyi sabah, akşam gidip 
gelme zorunluğunda kalmalarının yanlışlığını 

anlatmaya çalıştım. Bakan, hayretle «bana ara
daki mesafenin 4 kilometre olduğu söylendi, ya
rın tahkik ederek size sonucu bildireceğim» de
di. îki gün sonra telefonla aradım, Urfa'ya git
tiği söylendi ve daha sonraki aramalarımda da 
karşılaşmak nasibolmadı. Araya 1969 seçimleri 
girdi ve Sayın Dağdaş Bakanlıktan ayrıldı. 

1970 bütçe Kanununun müzakerelerinde söz 
almıştım, her zaman olduğu gibi bir kifayet 
takririnin azizliğine uğradım, konuşamadım. 

Şimdi, Sayın Ertem'den, konu üzerinde şah
san durarak bu yersiz ve çok yanlış tasarrufa 
mâni olmasını, esasen her yönü ile bakımsız ve 
pek geri kalmış Adıyaman'a bu nimetten yete
rince yararlanma olanağı sağlamasını rica edi
yorum. 

Biliyorum, Bakanlık yetkililerinden bâzıları, 
şimdi kendisine, «Her şey oldu, bitti, bina ya
pıldı» diyeceklerdir. 

Öyle bile olsa, zararın neresinden dönülse 
kârdır. Çalışma arazisine 18 kilometre uzaklık
taki bu binanın esasen Kâhta'nın pek muhtacol-
duğu tütün deposu olarak kullanılması ve bu 
akıl dışı davranışın düzeltilmesi mümkündür. 

Sözlerimi bitirirken; Adıyaman Ziraat Bölge 
Okulunun su ve toprak etütleri yapılmadan, tek
nik gerekler dışında, kuşku davet edici gerekçe
lerle bugünkü yerin seçildiği kanısının yaygın 
olduğunu üzülerek söylemek zorunluğundayım; 
yeniden yeterli toprak ve su etütleri yapılarak 
okul için en müsait yerin tesbifcini Sayın Bakan
dan bir defa daha rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Sa
yın Bakan görüşecekler, buyurun efendim. 

Sayın Bakandan sonra son söz, sırada buîu-
nan milletvekillerinden Sayın Ekrem Kangal'
dadır. 

Sayın Bakan, bir saat içerisinle cevaplandır
manız mümkün mü? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Dikkat edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI LLHAMÎ ERTEM (Edir

ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri, Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde değerli 
arkadaşlarımın kıymetli mütalâalarını, tenkidle-
rini dinlemiş bulunuyoruz. 



M, Meclisi B : 57 23 . 2 . 1971 0 : 2 

Bu tenkidler içinde, olumlu olanları, iştirak 
ettiklerimiz vardır, etmediklerimiz mevcuttur; 
ama hepsini, kendimin ve bakanlığımın Türk 
tarımına daha çok hizmet edebilmesi için bir gö
rüş, bir kıymetli mütalâa telâkki edyioruz, bu 
açıdan yapılan eleştirileri dikkate alarak uygu
lamada nazarı dikkate almış bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk tarımı, Türk ziraat mühendisinin, ve

teriner hekiminin, teknisyenlerinin ve fedakâr 
Türk çiftçisinin sayesinde büyük hamleler yap
mış, büyük merhaleleri aşmıştır. Her ne kadar 
plân hedeflerine zaman zaman erişilemediği dik
kate alınarak Türk tarımının gelişmediği, geli
şemediği tarzında çeşitli tenkidler yapılıyorsa 
da, bu tenkidler gerçekle bağdaşamaz, Plân he
deflerinin altında kalınmış olmasına rağmen, 
Türk tarımı büyük gelişme göstermektedir. -

Hem ürün çeşitleri bakımından, hem verim 
bakımınlan, hem üretimde artış bakımından, 
gerçekten Türk tarımı iftihar edilecek bir du
rumdadır, ama, bunun mukabili, Türk tanmın-
d»a yapılması gereken çok şey olmadığı ve is
tenilenlere ulaşıldığı mânası çıkarılamaz. Ama 
şu da söylenemez ki, Türk tarımı gelişmemek-
tedir, Türk ziraatcisi, Türk veteriner hekimi, 
Türk tarımmın gelişmesi için her türlü feda
kârlık ve memleketseverlik içinde kendine dü
şeni yapamaz, yapmamaktadır... Eksiklikler 
büyütülerek bir kara tablo yaratmak imkânı 
yoktur, ifade etmek istediğim budur. 

Şimdi arz edeceğim rakamlarla Türk tarı
mında nasıl başarılı hamleler yapıldığını arz 
etmiye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk tarımının, bütün imkânları kullanma

mıza rağmen daha uzun seneler hava şartlarına 
bağlı kalacağını kabul etmek zaruridir. Yıl
lar itibariyle gelişmeyi dikkate aldığımız zaman 
da hava şartlarının büyük ölçüde etki yaratmış 
olduğu görülür. Meselâ; 1963 yılı gelişme hızı 
7,6; 1964 te 0; 1963 te nakıs 3,3; 1966 da 11,6; 
1970 yılının da nakıs gösterdiği söylenmişse de, 
biz Tarım Bakanlığı olarak bu görüşe işti
rak etmiyoruz. Devlet İstatistik Enstitüsüne 
durumun yeniden incelenmesini teklif ettik ve 
bu inceleme sonunda rakamın değişeceği inan
cındayız, Çünkü, 1970 yılında buğdayın 10 
milyonluk rekoltesi içinde 500 binlik bir eksi

liş olduğunu, yani 1969 un 10 500 000 rekoltesi
ne karşılık 10 milyon idrak edildiğini, arpada 
da bir miktar eksiliş olduğunu, am<a buna kar
şılık ayçiçeğinde 310 bin tona karşılık 380 bin 
ton; kuru üzümde 75 bin tona karşılık 128 bin 
ton, fındıkta 170 bin tona karşılık 250 bin ton, 
pamukta 387 bin tona karşı 400 bin ton, zey
tinde 307 bin tona karşı 700 bin ton, zeytinya
ğında 53 bin tona karşı 125 bin ton, limonda ve 
narenciyede aynı şekilde artışlar olduğu gerçek 
bulunduğuna göre, gelişme hızının bir hayli ge
ri değil, bir hali müspet rakam göstermesi 
gereklidir. Bu bakımdan Devlet İstatistik Ensti
tüsünden ve Devlet Plânlama Teşkilâtından 
durumun bir defa daha incelenmesini istemiş 
bulunuyoruz. 

Değerli (arkadaşlarım. 
Biraz evvel dedim ki, tarımımız, Türk ziraat 

mühendisinin, teknisyenlerinin ve Türk hekimi
nin sayesinde iftihar edilecek hamleler yap
mıştır. Şimdi bunların birkaç kalemde size 
örneklerini vermiş olacağım. 

Pamukta 1960 yılında ekiliş 621 bin hektar, 
üretim 175 bin ton, dekara yüz olarak verim 
28 Kg... 1970 yılında ekilişte 533 bin hektar bir 
eksiliş var, ama elde edilen mahsul 407 bin ton, 
dekara verim 76 kilo. 

Çiğit : 1960 ta üretim- 305 bin ton, - küsurla
rı, sizleri yormamak için arz etmiyorum - ve
rim dekara 49 kilo. 1970 te 640 bin ton, verim 
1 200 kilo. 

Şeker pancarı : 1960 ta ekiliş 202 bin hek
tar, üretim 4 milyon ton, verim 2 168 kilo. 1970 
te ekiliş 123 bin hektar, burada da azalış var, 
üretim 4 240 000, verim 3 423 kilo. 

Patetes : 1960 ta ekiliş 169 bin hektar, üre
tim 1 400 000, verim 875 kilo. 1970 te verim -
1 240 kilo. Diğer rakamları vaktinizi almamak 
için vermedim. 

Ayçiçeği : 1960 ta ekiliş 137 bin hektar, 
üretim 123 bin ton, verim 89 kilo. 1970 te eki
liş 353 bin hektar, üretim 380 bin ton. 

Portakal : Ağaç sayısı 1960 ta 5 milyon, 
1970 te 7 milyon. Üretim 1960 ta 179 bin ton, 
1970 te 430 bin ton. 

Mandalina : Ağaç sayısı 1960 ta 1382 QQQ> 
1970 te 2 milyon, üretim 1960 ta 28 bin ton, 
1970 te 70 bin ton. Limonda aynı şekilde. 

— 422 — 
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Zeytin : Ağaç sayısı 1960 ta 54 milyon, 1970 
te 72 milyon. 

Çay : Verim 1960 ta 192 kilo, 1970 te 653 ki
lo. Yaş yaprak üretimi 1960 yılında 25 bin ton, 
1970 yılında 152 bin ton, 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu rakamlar 
Türk tanmının nasıl iftihar edilecek tarzda bir 
gelişme gösterdiğini hem üretim bakımından, 
hem de verim bakımından ortaya koymaktadır. 

Hayvancılıkta : 
Kültür ırkı sığır 1960 ta 224 bin, 1970 te 

989 bin. 
Merinos : 1960 ta 370 bin, üretim yapağı ola

rak 800 ton, 1970 te 800 bin aded merinos ko
yunu, buna karşılık üretim, yapağı olarak 1 761 
ton... 

Girdiler de aynı şekilde Türk tarımmdaki 
gelişimi göstermektedir. 

Sertifikalı tohumluk : 1960 ta 44 bin ton, 
1970 te 217 bin ton. 
~ Gübre : 1960 ta 107 bin ton, 1970 te 
2179 348 ton. 

Traktör : 1960 ta 42 bin, 1970 te 106 bin. 
Dağıtılan meyva fidanı, sebze fidanını da -

rakam vererek fazla zamanınızı almak istemiyo
rum - aynı şekilde büyük artışları ifade etmek
tedir. 

Zirai mücadele : 
1960 ta kulanılan ilâç, ton olarak 23 410 ton, 

1970 te 54 366 ton. 
İlaçlanan ağaç sayısı 1960 ta 36 milyon, 1970 

te 61 milyon. 
İlaçlanan dekar; 1960 ta 14 970 000 dekar, 

1970 te 43 550 000 dekar. 
Aşılanan hayvan sayısı : 1960 ta 10 milyon, 

1970 te 43 milyon. 

Damızlık dağıtımı "aynı şekildedir ve bunla
rın arasında bilhassa tavukçuluk sahasında bü
yük gelişme kaydedilmiştir; özel sektöre resmî 
sektörün büyük yardımı dokunmuştur, ama 
onun dışında yalnız resmî sektör olarak 1960 ta 
593 bin yumurta dağıtımına karşı,. 1970 teki ra
kam 1 400 000 dir. Civciv dağıtımı 424 bine 
karşılık 3 235 000 dir. 

Hayvan hastalıklariyle mücadele aynı şekil
de büyük gelişme kaydetmiştir. 1960 ta aşı do
zu 22 milyon, 1970 te 56 milyon. 

Sanayi yemi üretimi; 1960 ta 5 700 ton, 1970 
te 150 000 ton. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütün bu rakamlar, Türk tarımının iftihar 

edilecek bir gelişme içinde bulunduğunun açık 
ifadesidir, ama buna rağmen hava şartlarının 
yeterli olmadığı yıllarda plân hedefleri gerisin
de kalıyorsak, onu gidermenin yolunu Tarım 
Reformu kanun tasarısını biran evvel ka
nunlaştırmakta »bulmaktayız. Tarım Refor
mu kanun tasarısı kanunlaştığı zaman, ta
rımımızın hukuki teknik ve sosyal imkânsızlık
lardan doğan, bünye bozukluğundan doğan bü
tün olumsuzlukları giderilmiş olacak ve böylece 
tarımımız daha başarılı bir ortamın içine girmiş 
olacaktır. 

Tarım reformu tasarısını beklemeksizin re
form mahiyetinde olan çalışmalara girmiş bu
lunmaktayız. Bu çalışmalarımızı şu tarzı ile 
ifade etmek mümkündür. 

Bölgelerin ekolojik ve ekonomik şartlarına 
göre ürün plânlamasının yapılmasına başlamış 
bulunuyoruz. Her bölgenin dış ve iç pazar du
rumunu ekolojik ve ekonomik özelliklerini dik
kate almak suretiyle yetiştireceği mahsulü tes-
bit ederek destekliyeceğiz. 

Yeni bir tasarı olarak, değerli Haydar Özalp 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, çalışmalarımı
zı ekonomik değer ifade eden mahsuller üzerin
de bir projeye dayalı olarak hazırlamaya başla
mış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu projelerin başında, üzerinde çokça görüş

me yapılan buğday gelmektedir. Filvaki, son 
yıllarda buğday ithal edilmiştir, ama bunu ele 
alarak, Türk tarımını olumsuzluğun içinde gös
termek haksızlıkların en büyüğü olur. Buğday
da dahi büyük mesafe katettiğimiz gerçektir. 
1947 - 1948 yıllarında Türkiye'de buğday üreti
mi 2 - 3 milyon ton civarında dolaşmakta idi, 
ama. 1969 yılından sonra en olumsuz hava şart
larına rağmen üretimimiz 9 milyon ton civarın
da dolaşmaktadır, muhterem arkadaşlarım. 
Bunları görmemezlikten gelmek, hakikatleri giz
lemek olur. Tekrar ediyorum, 1947 - 1948 yılla
rında Türkiye'deki buğday üretimi hava şart
larına göre 2 - 3 milyon ton civarında bir gö
rünüm arz ederken, bu miktar 1968 yılından iti
baren 9 milyon ton civarına varmıştır. Hava 
şartlan elverişli gitmemesine rağmen nisbeten 
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olumlu gittiği zaman 10,5 milyon tona, hava 
şartları elverişsiz olduğu zaman bu miktar 9 
milyona düşmektedir. 

Bir arkadaşımız «meralar» dedi. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Bu mesele içinde meralara büyük yer ver

mek, yine hakikatin ifadesi olmaz. Son yıllarda 
alman nisbeten istikrarlı başarıda; artık gübre
nin de buğday ekiminde kullanılması, sertifika
lı tohumun kullanılması, ileri teknolojinin çift
çiye benimsetilmesi, Devlet Üretme Çiftlikleri
nin sözleşmeli çiftçilik yoliyle ve buğday üre
timini geliştirme projesi içinde Teknik Ziraat 
Müdürlüğünün çiftçinin yanında çalışması et
kenlerinin rolünü belirtmek lâzımdır. İşte bu 
sebeplerdir ki, hem buğday üretimini miktar 
itibariyle yükseltmiştir, hem de istikrarlı bir 
duruma getirmiştir. Ancak, bugün buğday üre
timinde gübreleme nisbeti yüzde 19 dur ve ye
tersizdir. Sertifikalı tohum dağıtımı da aynı 
şekilde yetersizdir. Biraz sonra o hususlara 
değineceğim. Nüfus başına 220 gram civarında 
buğday tükettiğimizi, her yıl nüfusumuzun bir 
milyona yakın bir oranda artmış olduğunu dü
şünürsek, buğdayda da olumsuz olmadığımızı, 
ama biraz evvel arz ettiğim ve bir reform ma
hiyetini taşıyan projelere dayalı tarım çalışma
ları içinde buğday üretimini geliştirme projesi
ni başariyle uyguladığımız ölçüde, artan nüfu
sumuza karşılık, gereken istihsali elde edeceği
mizi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu projelerin başlı-
caları şunlardır : 

Buğday üretimini geliştirme projesi, hayvan
cılığı geliştirme projesi : 

Hayvancılığı geliştirme projesi üstünde bir 
nebze durmak isterim : 

Bunun ilk kademesi olan süt hayvancılığına 
ait 8 milyon dolarlık kısmının imzası bugünler
de atılmıştır. Bunun 4,5 milyon doları Dünya 
Kalkınma Bankasından sağlanacak, geri kalan 
Türk parası karşılığı da Ziraat Bankası tarafın
dan gerçekleştirilmiş olacaktır. Böylelikle, şim
diye kadar hayvancılıkta büyük potansiyelimiz 
olmasına rağmen erişemediğimiz hedefi, hay
vancılığı geliştirme projesiyle tutacağız. Türk 
veterinerinin ve Türk ziraatçisinin bir arada 
beraberce çalışması sayesinde memleketimizin 
hayvancılık bakımından büyük potansiyeli de

ğerlendirilecek, böylelikle Türk çiftçisi emin ve 
kendisini refaha kavuşturacak bir imkâna ulan
mış olacaktır. 

Diğer konu : Aşağı Seyhan ovasını geliştir
me projesi, Aşağı Gediz ovasını geliştirme pro
jesi, ihracata dönük narenciye projesi, şef
tali projesi v. s. projeler olmak üzere - tekrar 
ediyorum - çalışmalarımla projeye dayalı bir 
çalışma düzenine sokmuş bulunuyoruz. Bu 
projelerin gerçekleşmesinde Dünya Kalkınma 
Bankasiyle işbirliği halindeyiz, onlardan kredi 
yardımı görmeye devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Projeye dayalı olarak çalışmamızın ya

nında Tarım Bakanlığının, reotfganizasyonunu 
da ele almış (bulunuyoruz. 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında bir reorga-
nizasyon lüzumu ortaya çıkmıştır ve örnek 
Tbtirkaç bölgeden başlıyarak ibölge kuruluş
larına gidip, Tarım bakanlığının tek so
rumlusunu o bölgede bırakmak fakat hu tek so
rumluluğun yetkilerini bizim şartlarımıza, Ibu-
güne kadar Tarım Bakanlığı içindeki siste
min mevcudiyetine en uygun tarzda işler 
hale getireceğiz. Böylelikle, Tarım Bakanlığı 
re organizasyonunu ve onun neticesi olarak 
(bölge kuruluşunu, (bölgelere de tek sorumluyu 
gerçekleştirmiş olacağız. O inandayız ki, 
•'böyle bir çalışma, Türk tarımında daha bü
yük haşarı sağlamamla mümkün kılacaktır. 

Diğer mühim bir çalışmamız; her türlü 
tekniği, bilimin, her türlü yeni buluşlarını 
Türk çiftçisine, Türkiye şartları içinde inceli-
yerek, bularak, adapte ederek götürmekte 
olan, fakat çeşitli dağılışlar içinde bulunan 
araştırma müesseselerinin koordinasyonu »ol
muştur. Bu hususta, Bakanlığa bağlı müe's-
ıses elerin üniversitelerle de işlbirliği yapmak 
suretiyle koordinasyonunu sağlamak üzere 'bir 
yönetmelik hazırlamış "bulunuyoruz. Bu yö
netmeliği yakında Resmî Gazetede ilân ettik
ten sonra uygulamaya koyacağız. Böylelikle, 
Ziraat Genel Müdürlüğüne, Zirai Mücadele 
ve Karantina Genel Müdürlüğüne, Pamuk iş
leri Müdürlüğüne ve Veteriner Genel Mü
dürlüğüne bağlı çeşitli araştırma müessese
leri ahenk içinde Türk çiftçisine, Türk ta
rımına daha çok hizmet edebilmek imkânına 
kavuşmuş olacaktır. 

— 424 — 



M. Meclisi B : 57 23 . 2 . 1971 O : 2 

Yine, büyük fayda sağlıyacağına inandığı- I 
mız yeni bir uygulamamla, köy tarım tek
nisyenliklerinin kuruluşudur. Birkaç köyü içi
ne alan böllge köylerine, birer tarım teknis
yeni tâyin ediyoruz. Bu uygulamaya başladık 
ve bu teknisyenler her türlü bürokrasi dışın
da, her türlü kırtasi işlem dışında tekniği 
Türk çiftçisine götürecektir. Böylelikle, çift
çiyle hemhal olan bir idare tarzını gerçek
leştirmiş bulunuyoruz. 

Yüksek tasviplerinizle başarılı bir husus 
olan Türk çiftçisinin teşkilâtlandırılması 
konusu; kabul etmiş bulunduğunuz Ziraat 
Odaları Kanunu değişiklikleriyle, Türk çift
çisi Anayasa ilkelerine uygun, tamamen ken
di yöneticilerini kendi seçmek imkânı içinde 
güçlü bir teşkilâtlanma müessesesine kavuş
muştur. Türk Ziraat Odaları, Türk çiftçisinin 
her türlü hakkını müdafaa edecek, ziraatin 
gelişmesine her türlü katkıda bulunacak, bü
tün Türk çiftçisini içine alan bir kuruluştur. 
Böylelikle, Türk çiftçisi teşkilâtlanma imkâ
nını elde etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarımda- çok ehemmiyeti olan gübre ko

nusunda arkadaşlarım bâzı görüşler ileri sür
düler, ama oraya gelmeden hemen şunu arz 
edeyim ki, Türk çiftçisi gübrenin faydasını 
idrak etmiştir ve biz gübreyi de bütün gir
dileri de Türk çiftçisine en iyi şartlarla gö
türmeyi sağlamaktayız. 

Arkadaşlarımızın, «girdi fiyatlarında yük
seliş vardır» demelerinin haklı tarafı vardır, 
haksız tarafı vardır. Türkiye'de bütün fiyat
lar şartlara göre birbiriyle ahenkli olarak 
gelişirken, girdilerde de bir miktar artış ola
cağını tabiî karşılamak lâzımdır. Ama, biz 
Hükümet 'olarak, Türk çiftçisine girdinin en 
ucuz intikali için her tedbiri yerine getir
mekteyiz. Bu sebepledir ki, bu girdilerden 
Gümrük Vergisi almayı kaldırıyoruz muh
terem arkadaşlarım, kaldırdık.. Bu, Türk çift
çisi lehine yapılmış bir sübvansiyondur. Ancak 
hammadesi çoğalmışisa, toplu sözleşmelerle işçi 
ücretleri yükselmişse, maliyet tabiî olarak 
yükselecektir ve bunun da bir ölçüde fiyatlara 
tesiri bulunacaktır, ama, Türk çiftçisinden 
alınan Gümrük Vergisini yüzde 1 e indirmek 
gibi yollarla imkân olan her türlü ucuzlatma I 
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çaresine tevessül etmekteyiz ve etmiş bulunuyo
ruz. 

Gübre tedariki hususunda iki grup sözcüsü 
muhterem arkadaşımız arasında bir görüş ayrı
lığı oldu. Konuşmasını büyük zevkle ve takdir
le dinlediğim Sayın Naki Üner, gübre tedari
kinde özel sektörün devreden çıkarılmasını hata 
olarak buldu, C. H. P. sözcüsü ise, «çıkarılma
lıdır» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Partisi İktidarı olarak, Türk çiftçi

sine hizmeti en ucuz, en iyi götürmek prensi
bimizdir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu sebepledir ki, gübre tedarikinde tüccarı it
halde, devre dışında bıraktık; ithali Devlet ku
ruluşu olan Zirai Donatım ve kooperatifler eliy
le yaptık. Dışarda bunun yanlış akisleri oldu, 
sermaye noksanından dolayı tedarikte imkân
sızlık var gibi gösterildi. Bu, gerçek değildir. 
360 bin ton azotlu gübrenin, 300 bin ton da 
kompoze gübrenin akreditifi açılmış, ithali ya
pılmaktadır. Bunu da biraz evvel arz ettiği 
gibi, Zirai Donatım Kurumuyla, kooperatifler 
ve birlikler yapmaktadır. 

Binaenaleyh, bu kararımızın Türk çiftçisi
nin lehine olduğuna inanmaktayız. Çünkü, özel 
sektöre büyük saygımız vardır, özel sektörün 
hizmetini asla inkâr etmeyiz, ama Türk çiftçisi 
kendi kuruluşu içinde ve kendisi bir araya gel
mek suretiyle, maliyeti düşürmek için girdile
rini kendi tedarik etmek imkânını elde ederse, 
kendisine bu imkânı elde ettirirsek, Türk çift
çisine en büyük hizmeti yapmış olacağımıza 
kaaniyiz. Gübre ticaretinden faydalanmak isti-
yen tüccar arkadaşlarımızın da, Türkiye'nin 
en büyük sınıfı olan ve Türkiye'de en büyük 
mahrumiyeti çeken Türk köylüsüne bunu hak 
olarak tanıyacakları inancındayım. 

Sayın arkadaşlarım; fiyatlar üzerinde kısa
ca durmak istiyorum. 

Şunu her zaman ifade etmekten gurur duy
maktayız ki, Türkiye'de Türk çiftçisinin eme
ğini değerlendirmek için, taban fiyat politika
sını Türk tarımının vazgeçilmez unsuru haline 
getiren Adalet Partisi İktidarıdır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kooperatif
lere açmış olduğumuz krediler ve tesbit etmiş 
olduğumuz taban fiyatlar bunun açık ifadesi
dir. Binaenaleyh, rakamları zaten çok iyi bil-
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diğiniz üzere, taban fiyatları uzun uzun say
mak suretiyle zamanınızı almak istemiyorum. 
sadece 2 - 3 kalem söylemek suretiyle, bu hu
susta nasıl Türk çiftçisinin emeğini değerlen
dirmenin kararlarını almış olduğumuzu belirt
mek istiyorum. 

Fındıkta 1969 - 1970 yılı fiyat ( 550, 1970 -
1971 de 720. Antep fıstığında 8 liradan 10 li
ra; zeytinyağında 545 den 630; pamukta 235 
den 280, 

Bunlar, gerçekten çok iyi tesbit edilmiş fi
yatlardır ve bunlar asgari fiyattır. Piyasanın 
bunun üstünde cereyan etmiş olduğu da bütün 
arkadaşlarımızın malûmudur. Böylelikle Türk 
çiftçisi emeğinin hakkını almıştır, yalnızca hu
bubat eken çiftçilerin haklı şikâyeti vardır. 
Önümüzdeki yılda buğday eken, hububat eken 
çiftçinin bu durumu, kendisine lâyık fiyat tes
bit edilmek suretiyle halledilmiş olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım; bütün parti 
grup sözcülerinin üzerinde durduğu bir tarım 
reformu konusu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk tarımının güçlüklerinden birinin, bi

raz evvel arz ettiğim gibi, ekonomik, teknik, 
sosyal, hukukî boşluklardan ve tedbirlerden 
ileri gelen sıkıntılar olduğunu arz etmiştim. Bi
naenaleyh, Türk tarımını bu olumsuzluklardan 
kurtarmak için, bütün bunları gideren bir ted
birler dizisi içinde bir tarım reformuna ihti-
yacolduğunu kabul ediyoruz ve bunun da ha
zırlığını yapmış bulunuyoruz. 

Türk tarımının dertleri ve ihtiyaçları bir 
tek toprak dağıtımından ibaret olmadığı için
dir ki, bunlar bir dizi tedbiri gerektirdiği için
dir ki, getireceğimiz tasarının adı toprak re
formu değil tarım reformudur. 

Biz bundan evvelki yıllarda toprak dağıtı
mını gördük. Bütün arkadaşlarım bunları ya
şadı. Toprağı bir yandan verirsiniz, yanında, 
onun iyi bir işletme olması imkânını hazırla
madığınız için, bâzı arkadaşlarımızın «ağa» di
ye şikâyet ettiği kimselerin eline gider. Hepi
miz defalarca toprağın dağıtıldığını, ama ne
ticede toprağın tekrar ağanın eline toplandığı
nı biliriz. Şu halde... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ne yap
mak lâzım? 

TARIM BAKANI ÎLHAMl ERTEM (De
vamla) — Ne yapmak mı lâzım?... Toprak re
formu değil, tarım reformu yapmak lâzım. 
(A. P. sıralarından alkışlar, 0. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarım reformu ile tarımsal bünye ıslah olu

nacaktır; birimden verim artışım gerçekleşti
recek tedbirler alınacaktır ,üretim çoğaltılacak
tır; tarım ürünlerinin pazarlaması ve değer
lendirilmesi sağlanacaktır; artan tarım gelirinin 
âdil şekilde dağılması, çiftçinin emeğinin hak
kını alması bu tasarı ile sağlanacaktır. 

Tasarıda, ekonominin ve tekniğinin icabı 
verim ve üretim artışı ile sosyal hukuk devleti
nin gereği olan çiftçinin maddi ve mânevi haya
tını geliştirecek yaşayış seviyesine ulaşması il
kesi dengeli olarak ele alınmıştır muhterem ar
kadaşlarım. Bu tasarı içinde ne yalnızca üreti
min artırılması için belki akla gelebilecek, ras
yonel bulunabilecek büyük işletmelerin kurul
ması, ne de bunun aksine büyük işletmelerin 
tamamen ortadan kaldırılıp, sosyal gayeye dö
nük olduğu iddia edilen küçücük, fakat ekono
mik bakımdan elverişsiz işletmeler ele alınmış
tır; büyük, orta işletmelerle beraber, yeter ge
lirli aile işletmeleri hem sosyal adalet, hem 
verimlilik ilkesi içinde dengeli olarak ele alın
mış ve ona göre bütün hükümler ve müessese
ler tesis olunmuştur. 

Bu tasarı kanunlaştığı zaman da tarımsal 
bünyenin yaygın işletmeleri, yeter gelirli aile 
işletmeleri olacaktır. Yeter gelirli aile işletme
si demek, bir çiftçi ailesinin işgücünü değer
lendiren, onun ekonomik ve sosyal gelişmesine 
yeterli bir gelir sağlıyan ve toprağı en verimli 
tarzda işliyen işletme büyüklüğüdür. Binaen
aleyh, tarım reformu tasarısında bu işletmele
rin teşekkülü demokratik yollarla desteklene
cektir. 

Bunların teşekkülü için, muayyen bir büyük
lüğün üstündeki işletmelerde kamulaştırma ya
pılacaktır. Toprağı bizzat işlemeyip kiraya ve
renlerde bu miktar daha düşük olacaktır. Ve
rimli ve düzenli işletilmiyen işletmelerde de bir 
ölçü dâhilinde kamulaştırma olacaktır, bunlar
daki nisbet de düşük olacaktır, ama bütün bun
lar demokratik ilkelere uygun, Anayasanın mül
kiyet hakkına saygılı olarak cereyan edecek-
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tir. Hiçbir toprak sahibinin endişeye kapıl
masının mânası yoktur. Biz, «Toprak işliye-
nin, su kullananındır» gibi bir slogandan hare
ket etmiyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses-
leri.) 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU. (Çanakkale) — 
Keşke etseniz. (C. H. P. sıralarından «Aynı» 
sesleri.) 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Arz ediyorum Beyefendi, aynı ise me
sele yok, aynı ise mesele yok... 

Muhterem arkadaşlarım; «Toprak işliyenin-
dir.» sloganı içinde doğa kanun vardır ve bir 
tahrik mevcuttur... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sizin an
layışınız o. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — ...Ama Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup bir sayın senatör arkadaşımızın Senato
da ifade ettiği gibi, «Biz de bundan, Anayasa 
hükümleri içinde toprağın [kamulaştırılmasını 
anlıyoruz.» diyorsanız, anlaşıyoruz. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Aksini ne zaman söyledik? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Şimdiye ka
dar bilmiyor musunuz? 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Aksini ne zaman söylediğinizi ve
yahut aksine gelebilecek hükmü biraz sonra Sa
yın Grup Sözcünüzün (konuşmasından okuyaca
ğım. Eğer, gayeniz demokratik usuller için
de mülkiyet hakkına saygılı olarak muayyen bü
yüklüğün üstündeki toprağın kamulaştırılması 
ise ve buna karşı değer bedeli ödiyerek yapıla
cak bir işlemişe, mesele yok... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yüz defa 
söyledik. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; o zaman 
lütfen bu kürsüye çıkıp da, «Efendim, öyle bir 
hale getiriyorsunuz ki, toprağı bir yandan şöy
le yapıyorsunuz, alınmıyacak hale getiriyorsu
nuz, bedelini şöyle yükseltiyorsunuz...» gibi id
dialarda bulunmayın. Gerçeği veriyoruz, ger
çek değerini veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte, biraz evvel arz ettiğim ısınırlar ve hu

dutlar içinde kamulaştırma da yapılacaktır ve 
bunlar yeter gelirli aile işletmelerini kurmak 

için, yeter gelirli işletmeye aahibolmıyan çiftçile
re verilecektir. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Neyse, bize 
yaklaştınız Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Bizim yaklaştığımız veya uzaklaştığı
mız bir yer yotk. Biz Türk çiftçisinin ve Türk 
realitelerinin yanındayız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Biz daha evvel söyledik. 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Muhterem ^arkadaşlarım; işletmele
rin, bu yeter gelirli aile işletmelerinin teşekkü
lüne öncelik tanıyoruz. 

Bir 'arkadaşım dedi ki: «Toprağı olmıyanlar 
ne olacaktır?» 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum, çok 
muhterem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları
mızla aramızda anlaşma almıyan bir husus da 
şuradan gelmektedir. 

Türkiye''de herkese, her topraksıza verilecek 
'toprak yoktur. Şimdi, onu istatistik rakamlarla 
yüksek bilgilerinize arz edeceğim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) —. Vıar olanı 
veırün. 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Var »olanı tamam, Sayın Değer. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği üzere, 1963 tarım sayımına göre 

Türkiye'de 3 .514 476 tarım işletmesi vardır. 1 
dönüm ile 500 dönüm arasındaki işletmelerin 
sayısı 3 084 000 dir, işletoe miktarının yüzde 
99,2 sidir, alanın da 18 245 000 hektarla yüzde 
82 sidir. 500 dönümden büyük işletmelerin sayısı 
ise 15 312 adedle binde 8 dir, alanın da yüzde 
18 idir muhterem arkadaşlarım. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Kaç milyon 
dönüm? (C. H. P. sıralarından, «Bilmez, bilmez» 
sesleri.) 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Arz ettim beyefendi. Miktarını hek
tar olarak arz ediyorum, «Bilmez» diyen arka
daşım kendi cehaletinin içindedir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Lütfen biribi-
rimize böyle küçük iddialarda bulunmıyalım. 
Bunlar bir parlamentere şeref getirmez... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Size şeref 
mi getiriyor? 
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TARIM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Bir bakana «Bilmiyor» demekle bir 
parlömanter şeref kazanmaz, ama aksini du
yarsa, acaba mahçübolur mu, onu düşünmesi lâ
zım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tarihi inkâr 
bir Bakana şeref getirir mi? Kars'ın varlığmı 
inkâr bir Bakana şeref getirir mi? 

TARIM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; şimdi, 500 
dönümden büyük arazilerin miktarını arz edi
yorum : 1 844 000 hektar. 

1963 tarım sayımına göre Türkiye'de 309 bin 
topraksız var. Bunlara çeşitli miktarda, mese
lâ 100 dönüm versen, şu kadar versen, bu ka
dar versen; her yıl da buna 100 bin aile eklen
diğini kabul edersek, nihayet verebileceğiniz 
arazi miktarının bilemediniz 300 bin, 600 bin, 
aile içinde olacağım, binaenaleyh büyük ölçüde
ki topraksızlara yetmiyeceğini ve bunun içinde 
de 2 132 000 çiftçinin de yetersiz araziye sahip 
bulunduğunu dikkate alırsanız, mümkün olma
dığını kolaylıkla anlarsınız. 

Onun için lütfedin, bir gerçekte birleşelim : 
Türkiye'de muayyen sınırlar üzerinde büyük iş
letme varsa, gelir dağılımındaki adaleti sağla
mak, verimi daha iyi gerçekleştirmek için bun
ları Anayasa sınırları içinde kamulaştıraîım ve 
dağıtalım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ama 
çıkıp da herkese hitaben, «Size toprak verece
ğiz, Türkiye'nin düzeni toptan bozuktur, sömü
rü vardır» demiyelim muhterem arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

işte rakamlar meydandadır, dağıtabileceği
niz miktar meydandadır; 1963 sayımına göre 
yetersiz toprağa sahip 2 300 000 işletme bulun
duğunu, o tarihte 309 bin isletmenin de hiç top
rağı olmadığını, her yıl 100 bin çiftçi ailesinin 
de buna eklendiğini kabul edersek -ki gerçektir 
bunlar, Devlet istatistiklerinin rakamlarıdır -
o zaman herkese toprak vermenin mümkün ol
madığı kolaylıkla anlaşılır. 

Esasen dünyanın hiçbir ileri ülkesi yoktur ki 
önada nüfusun % 65 i toprakla geçinsin ve son
ra reflalh sağlasın. Bu mümkün değildir. Refahı 
elde etmek için topraktaki nüfusu azaltmaya 
mecburuz. ikinci Beş Yıllık Plân da buna mü
teveccihtir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bu sömürü edebiyatı gerçekten Türk mille

tinin huzuru kaçıran, gerçeğin dışında bir ede
biyattır. Şimdi size muhtelif bölgelerdeki top
rak dağılımını söyliyeceğim: 

En son yaptığımız ankete göre, Türkiye'nin 
67 ilinden yalnız 29 unda 5 bin dönümün üstün
de arazi vardır. Geri kalan illerde büyük arazi 
yoktur, 5 bin dönümün üzerinde toprak yoktur 
muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi de sizlere Türkiye'nin muhtelif bölüm
lerine nazaran 200 dönümden büyük araziye sa-
hibiolan aile sayısını arz edeceğim. 

Kuzey - Anadolu ve nisbeten de Marmara 
bölgesinde: 

Köcaeli'nde 24 000 aileden ancak 206 aile, 
yani % 0,8 i. 

Bolu'da 48 000 aileden ancak 23 ü. 
Amasya'da 27 000 aileden ancak % 1 i. 
200 dönümden büyük araziye sahiptir. 
Muhterem arkadaşlarım, Kuzey - Anadolu 

illerindeki durumu arz ediyorum; 200 dönüm
den büyük araziye sahibolan aile sayısı binde 
ile ifade ediliyor. 

ikincisi; Marmara Bölgesi muhterem arka
daşlarım : 

Tekirdağ % 3,1 
Edirne % 1,6 
Bursa % 7. 
işte muhterem arkadaşlarım, toprak dağılı

mı bu. 
Devam ediyorum; üçüncü bölge; Ege böl

gesi. 
Manisa 68 000 aileden ancak 988 i yani 

% 1,5 u 200 dönümden büyük araziye sahip
tir. 

Çanakkale'de 47 000 aileden 309 u, yani 
% 0,6 sı, 

Balıkesir'de 85 000 aileden 475 i yani % 0,6 
sı, 

Denizli'de 59 000 aileden 394 ü yani % 0,7 
si, 

İsparta'da 24 000 aileden 64 ü yani % 0,4 ü, 
ancak 200 dönümden büyük araziye sahiptir. 

4 ncü bölge; Akdeniz Bölgesi; 
Antalya 53 000 aileden ancak 684 ü % 1,3 ü, 
İçel'de 44 000 aileden ancak 513 ü % 1,1 i, 
Adananda 53 000 aileden ancak 1 983 ü ya

ni % 3,9 u 200 dönümden büyük araziye sahip
tir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, büyük işlet
melerin bulunduğu bölgeye geliyorum. Bu böl
ge de Güney - Doğu - Anadolu bölgesidir. 

Urfatta 5 000 dönümden büyük arazi sayısı 
s'om anketimize göre 133, 

Diyarbakır'da 110. 
Diğer illerimizdeki miktarlar 10 ile 20 ara

sındadır. 
Kuzey - Doğu - Anadolu: 
Kars 70 000 aileden ancak 1 418 i % 2 si, 
Ağrı 20 000 aileden ancak 1 652 si % 8 i 

200 dönümden büyük araziye sahiptir. 
Böylelikle, rakamları tetkik ettiğimiz zaman 

görüyoruz ki, Türkiye'de, Türk Politikasını ve 
Türk ekonomisini büyük ölçüde tesiri altına 
'alacak, toprak dağılımında bir adaletsizlik 
mevcut değildir. 

Biraz evvel arz ettim, sadece 29 ilde 5 000 
dönümden büyük arazi vardır. Biraz evvel de 
200 dönümden büyük arazi sayısını % ile arz 
ettim ve tekrar ifade ediyorum, bu işletmelerin 
toplandığı iller de Urfa, Diyarbakır, Mardin, 
Siirt illeridir. Geri kalan illerdeki miktar işlet
melerin 10 ile 11,8,7 si arasındadır. 

O halde meseleyi bu açıdan ele alıp gerçeği 
ifade etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım reformu tasarısının getirdiği mühim 

bir husus da toplulaştırmadır, arazi toplulaştır-
masıdır. Bu toplulaştırmada demokratik usuller 
dâhilinde cereyan edecektir, yeni muayyen mik
tarın, ekseriyetin kabulü ile olacaktır. 

Hepinizin bildiği üzere, Türk tarımında ara
zi küçük olmakla beraber aynı zamanda dağı
nıktır, birbirinden uzak yerdedir. Bu arazilerin 
bir veya iki yerde birleştirilmesi, toplulaştırıl-
ması, tarımın verimli işletilmesi için zaruridir. 
Bu sebeple Tarım reformu tasarısı ile toplulaş
tırmayı da getiriyoruz. 

Çayır, mer'a, otlak, yaylak gibi Devletin hü
küm ve tasarrufunda olan âmme emlâkinde, faz
la otlatma ve düzensizlik yüzümden olumsuz ne
ticeler alındığı bellidir. Bu sebeple bunlar üze
rinde de yeni bir tanzim getirmekteyiz. 

Bu tasarı kiracılık ve ortakçılığı da yeni bir 
düzene, kiracı ve ortakçı lehine bir garantiye 
bağlıyacak hükümleri de içinde taşımaktadır. 

Tarım ürünlerinin pazarlanmıası mevcuttur. 
Bu hedeflere ulaşmak için kredi ve Devlet yar
dımı kullanılacaktır. Bu sebeple her yıl Devlet 

bütçesinden belirli bir miktar bu maksat için 
tahsis edilmiş bulunacaktır. 

ISonra, yeter gelirli aile işletmeleri her böl
genin ekolojik şartlarına ve ürün çeşitlerine gö
re tesbit edilecektir. Meselâ bu miktar, çay böl
gesinde, narenciye bölgesinde başka, nadasa da
yalı Orta - Anadolu'da tabiî ki başkadır, hadler 
bunun arasındadır. Yeter gelirli aile işletmeleri 
kurulduktan sonra ne miras yolu ile, ne satış 
yolu ile bu yeter gelirli aile işletmelerimin kü
çülmesine, neticede tarımda olumsuz neticeler 
vermesine imkân vermiyecek müeyyideler de 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Mulhterem arkadaşlarım; 
Böylece, Tarım reformu tasarısı ile yeter ge

lirli aile işletmeleri yaygın hale getirilecek, bir 
vatandaş grupu diğer vatandaş grupu aleyhine 
kışkırtılarak millet bütünlüğü bozulmadan re
fah artırılacak ve tabana yayılacaktır. Tarım 
işletmeleri düzenli ekonomik bir ünite haline 
getirilecektir. Düzenli tarım işletmelerinin de
vamlılığı. sağlanacaktır. 

Arz ettiğim istatistik rakamlarından da an
laşılacağı üzere, toprak ağalığının ve siömürüsü-
nün Türk politikasını ve ekonomisini büyük 
ölçüde etkilemesi yaygarası hayalî bir edebi
yattır; Türk aydınının ve Türk gençliğinin 
asil duygularım tahrik edip bir tarafa tevcih 
etmeye müteveccihtir. Bu kanun tasarısı ile bu 
istismar edebiyatı, bu istismar ortamı orta yer
den kaldırılacaktır. İşte bütün bunları içine al
dığı içindir ki, bu bir toprak reformu değil ta
rım reformudur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcü

sü Necdet Uğur, tümü üzerinde yaptığı konuş
mada şöyle görüşler ileri sürdü; «A. P. nin bu 
kesimde üretim ve verim artışını kredi ve fiyat 
politikası ile desteklediği özel sektörden bekle
diğini, Ziraat Bankasının bütün kredilerini bü
yük toprak sahiplerime dağıtarak tarım ürünle
rinin taban fiyatlarını ve destekleme alımlarını 
büyük ihracatçılara zarar vermiyecek biçimde 
düzenlediğini...» dedi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu görüşlere 
iştirak etmeye veya bu görüşleri benimsemeye, 
hattâ anlamaya imkân yoktur. 

Tarımda üretimin artmasını özel sektörden 
(beklemek.. Gayet tabiî Türk çiftçisi toprağınım 
salibidir, Türk çiftçisinden bekliyeceğiz, 
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NECDET UĞUR (istanbul) — Büyük ser
maye dedim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Öyle demiyor... Bütün Türk çiftçisi 
özel sektör.. Sizin konuşmanızdan, yayınladığı
nızdan okuyorum beyefendi. Binaenaleyh, biz 
bundan bunu anlıyoruz. 

Ziraat Bankası kredilerinin büyük toprak 
sahiplerine verildiği iddiası ile gerçeğin ifadesi 
değildir. 

NECDET UĞUR (istanbul) — 1971 progra
mında yazılı Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sayın Uğur, 1971 programında böy
le bir şey yoktur. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Vardır. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — 1971 programında böyle birşey yok
tur, 1971 programında, hayvancılık gibi, ihra
ca dönük narenciye ve meyvacılık gibi dalların 
destekleneceği vardır. Bunlarım da bir had dâ
hilinde olması zaruridir. Bunun dışında - zama
nınızı almak istemiyorum, bütün arkadaşlarım 
bilmektedir - arzu edilirse, kredilerin kimlere 
verildiğini; 1 liradan 10 000 liraya kadar ve
rilen kredi miktarının, verilen kredilerin yüz
de 74 ünü teşkil ettiğini ve bu miktarın da 6 
milyar lira içinde 5 küsur milyar lirayı tuttu
ğunu arz etmek isterim. 

Binaenaleyh, kredilerin büyük çiftçilere ve
rildiği gerçek değildir. Bütün rakamlar mey
dandadır. Kredilerin kime verildiği açıktır. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — isimle
rini açıklayınız da öğrenelim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — İsterseniz teferruatiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Anlıyamadığım bir husus daha ol
du. 

Yine Sayın Uğur; «Devlet kaynaklarından 
desteklenen üretici kooperatifleriyle gerçekleş
tirileceğini ve Devletin üreticinin desteği ola
cağını» söylemiş, «Bu düzende büyük toprak 
sahiplerinin, aracının, tefecinin yeri yoktur. 
'Cumhuriyet Halk Partisi toprak dağılımında 
adaletsizliği, haksız iktisapları...» diye devam 
etmiştir. 
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işte demin arz etmek istediğim husus bu
dur. «Haksız iktisap» nedir? Eğer, tapuya bağ
lanmış bir husus ise, nasıl bir yol ile ve kanun
da nasıl bir hüküm ile «falan tapu haksız ikti
saptır» denilerek geri alınacaktır ve bu mülkk 
yet anlayışı ile nasıl bağdaşacaktır? Yok eğer 
«iktisaptan bu kasdedilmiyor» denirse, zilyed-
lik ifade ediliyorsa, ona da «iktisap» denmez. 
iktisabın mutlak surette tapuya geçmiş olması 
gereklidir. Binaenaleyh, bu hususu anlıyamıadı-
ğımızı ifade etmek isterim. Bir başka konuşma
sında Sayın Uğur bundan neyi ifade ettiklerini 
açıklarsa, gerçekten memnun olacağım. «Hak
sız iktisap» eğer Devlet topraklarının muhta-
oolanlara dağıtılması, ise, zaten bunu uygulu
yoruz. Bunun aksini söylemek imkânı yoktur. 
Bir kimse Devletin toprağını haksız yere zilyed 
olarak kullanıyorsa, bunu müdafaa etmemiz 
mümkün değildir. 

Bir de, Sayın Uğur diyor ki: «Optimum bü
yüklükte kooperatif işletmeleri kuracaktır, op
timum büyüklükte toprak işletmeleri kuracak
tır.» 

Buna benzer bir deyim Senatomda oldu. Muh
terem Halk Partili arkadaşlarım bunu şu tar-
ziyle ifade ettiler, yani ben konuştuğum zaman 
dediler ki: «Bunlar kooperatiflerdir.» 

Eğer bu kooperatifler bugünkü nizam için
de arzuya bağlı kooperatifler ise, beraberiz, 
Hükümet programımızda -da var. Gerek üreti
min artırılmasında, gerek ürünlerin değerlendi
rilmesinde kooperatifçiliği en yetkili, en etkili 
bir araç olarak kullanmayı kabul ediyoruz. Bu
nu kabul ettiğimiz içindir M, Tarım Satış Ko
operatiflerine eskiden 600 milyon lira kredi ve
rilirken biz 3 167 000 000 lira kredi açıyoruz; 
bunun içindir ki, Tarım Satış Kooperatifleri 
yolu ile ihracatı geliştiriyoruz. Şu halde, eğer 
bu ihtiyari bir kuruluş ise, bunda beraberiz ve 
bunu desteklemeyi kabul ediyoruz, ama öyle 
değilse... «Optimum büyüklükte» deniyor. Bu
nunla zorla bir kooperatif kurulmak düşünülü
yorsa - ki, bunu zannetmiyorum, buradaki gö
rüşmeyi de ileride izah ederlerse tabiî M, bun
dan da fayda umarız - zorla kurulacak koope
ratife, kooperatif denmez. 

Binaenaleyh, şunu arz ediyorum M, muhte
rem arkadaşlarım; bizler Türk çiftçisinin daha 
iyiye gitmesi için her türlü tedbir ve imkânın 
içindeyiz. 
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Sayın Başkan zamanım doldu mu efendim? 
BAŞKAN — Doldu efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Şu halde, muhterem sözcü arkadaş
larımın sorularına cevaplarım konuşmalarımın 
içinde zaten vardır. Yalnız, çok olumlu bir 
görüşme yapmış olan Sayın Naki üner'e teşek
kürlerimi arz etmek isterim. Aynı şekilde, Sa
yın Haydar Özalp'a aynı teşekkürlerimi sun
mak isterim. Çok tabiî olarak, Güven Partisi 
ve Halk Partisinin çok değerli sözcülerinin de 
iştirak ettiğim ve etmediğim görüşleri olması
na rağmen, gayet seviyeli görüşmelerde bulun
malarına teşekkürlerimi bildiririm. Ama Sayın 
NaM tîner ve Sayın Haydar Özalp, gerçekten 
pek çok hususlarda iştirak ettiğim hususları 
dile getirmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi şöyle 
topluyorum: 

Türk tarımı bâzı yıllar hava şartlarının et
kisi altında kalarak plân hedeflerine erişeme
miş olsa dahi, büyük hamleler yapmıştır ve yap
maktadır. 

Türk tarımına, Tarım reformu kanunu ile 
yeni bir bünye, yeni bir zihniyet, verimi ve 
üretimi artıracak, üretimden başhyarak, pazar
lamaya ve kredilemeye kadar bütün hususları 
ihtiva eden bir düzen getiriyoruz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

O zaman gelene kadar da boş durmuyoruz, 
yeni bir çalışmanın içindeyiz. Yani, bir yan
dan Türkiye'de üretim plânlamasını yapıyoruz, 
üretim plânlamasına göre bölgelerin yetiştire
ceği mahsulleri destekliyoruz, Köy Ziraat Tek
nisyenlerini kuruyoruz, Ziraat Bakanlığına ye
ni bir organizasyonla giriyoruz ve bütün bun
ların neticesinde projelere dayalı bir çalışma 
düzeni içine girmiş bulunuyoruz. 

Böylece, Türk tarımını hava şartlarına en 
az bağlı olacak ortamın içinde bulundurup, 
Türk çiftçisine ve Türk halkının beslenmesine, 
Türk sanayiinin hammaddesine olan ihtiyacını 
giderip, Türk ekonomisinde güçlü bir tarım 
sektörüyle Türkiye'nin millî gelirinin artırıl
masına çalışıyoruz. 

Hepinize içten sevgi ve saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın 
Bakanım. Yazılı olarak 10 tane arkadaşımız 

soru sormuşlardır. Sayın Bakanın bulunduğu 
yerde mikrofon vardır, oradan cevap verecek
lerdir. 

Bunun dışında, soru sormak istiyen arka
daşlarımız var mı efendim? 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Bir 
soruma cevap verilmedi. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Soru soraca
ğım efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bakana soru 
soracağım efendim. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Benim de bir 
sorum var Sayın Başkan. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ba
kandan soruma cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın 
Bakan soruların hepsine cevap verecektir efen
dim. 

Sayın Artaç, buyurunuz efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Bakan; 

birçok yoksul üniversite genci burs bulamaz
ken, kendi kızınız Ayşe Hale Ertem'in Ziraat 
Fakültesinden 350 lira burs almasını ve bu 
bursun da hususi bir kurye ile evinize kadar 
gönderilmesini insaf ölçüleriyle nasıl bağdaştı
rıyorsunuz ve nasıl mütalaa ediyorsunuz? Lüt
fen cevap veriniz. (A. P. sıralarından gürültü
ler, ayağa kalkmalar, «Bu ne biçim soru?» ses
leri) 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz efendim, 
müsaade buyurun. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Ben Sayın... (A. P. sıralarından gü
rültüler) Müsaade edin arkadaşlarım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ayıp sana... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım telâş etme
yin, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
Sayın Bakan cevaplandıracaktır. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım; şu sual, su
al soranın seviyesini ortaya koyar. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Asıl senin se
viyeni ortaya koyar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; siz sorunu
zu sordunuz efendim. 
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TURGUT ARTAÇ (Kars) — Senin seviyen, 
o bursu kızma verdirinendir. 

BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz efen
dim? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Senin seviyen 
olsaydı, 1920 de Kars'ın Kurtuluşunu söyleme
yip, «yeni kurtuluşu oldu», diye nitelendirmez-
din. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim; soru 
sordunuz cevabı veriliyor. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım; siz çıkacak
sınız - nasıl söyliyeyim dilim varmıyor - en 
tasvibedilmiyecek bir seviyede şahsiyet yapa
caksınız; onun da mukabilini almıyacaksınız... 
Yok böyle şey. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Sizin söz hakkınız olduğu kadar, benim 
de söz hakkım var. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu yüksek huzu
runuza arz edeyim ki, Tarım Bakanı olarak if
tiharla arz ediyorum; emrimde olan bursları 
üniversitelere, her türlü keyfî işlem şaibesi al
tında bulunmaması için vermiş bulunuyorum; 
bu bir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Benim kızım da, Türkiye Cumhuriyetinin bir 
evlâdıdır. Benim kızım da bütün vatandaşlar 
gibi imkânlardan faydalanacaktır. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Kı
zınız muhtaç mıdır? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Soruma ce
vap vermiyor; bu cevap olmadı. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Cevap verecek efendim, müsa
ade buyurun, neyi istiyorsunuz efendim. Soru 
sordunuz, cevap verecek ve veriyor. Sayın Ba
kan cevap veriyor. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Ben arkadaşıma söylüyorum: 

Eğer benim kızım fakültenin değerlendirmesi 
dışında bir puvan içinde burs almışsa, bütün 
sorumluluğu bana aittir, ama fakültenin bütün 
öğrencilere tatbik ettiği kıstas içinde eğer burs 
almış ise ve bunu buraya getirmekle aksini id
dia eden arkadaşım eğer aksini iddia edemezse, 
kendisi tahrikçidir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sen tahrikçi
sin. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Kendisi tahrikçidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru cevaplandı
rılmıştır efendim. 

Veli Bakirli buyurun. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Soru sormak 

tahrikçilik değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. So
ru cevaplandırılmıştır ve bitti. Başkanlık ola
rak buradan sorunun cevaplandınldığını ve bit
tiğini ilân ettim, müsaade buyurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Anladık ca
nım. 

BAŞKAN — Ne demak anladınız, efendim. 
Buyurun Sayın Bakirli. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan; 
Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde ne kadar 
tohumluk buğday vardır? Bu buğdayların ne 
kadarı, geçen yıldan devredilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım; tohumluk 
tevziinde, sual soran arkadaşımın da memnun 
olacağını tahmin ettiğim bir tatbikatı uygulamış 
bulunuyoruz. O da; tohumu, gerçekten ihtiyacı 
olan ve banka kredisiyle bu imkân içinde bulu
nana verdik. 5254 sayılı Kanun ile âfete uğra
mış vatandaşlara verdiğimiz tohum hariç, geri 
kalan tohumu banka kredisi içinde bunu alabi
lenlere verdik. Eğer böyle bir tatbikatın içi
ne girmeseydik, eski yıllarda olduğu gibi, 
burada bir arkadaşımın ifade ettiği üzere, to
humluk tahsilatı binde 2 ye düşer muhterem 
'arkadaşlarım. Tohumu vereceğiz ve alacağız. 
Bu sene; tohumun toprağa gideceği yerde mu
ayyen ellerde değirmene gitmesini; gübrenin 
Çukurova'da, Ege'de yarı fiyatına satılmasını 
önledik muhterem arkadaşlarım. Onun içindir 
ki, hazırladığımız program maalesef çiftçiye in
tikal etmiyerek, elimizde 50 - 60 bin ton gibi bir 
miktar kalmış bulunmaktadır. Bunun sebebi, 
banka kredilerinin işliyememesi ve eskisinin kö
tü itiyatlarının bu sene devam ettirilmemesidir. 
Bu suretle, gübre ve tohum dağıtımını, gerçek
ten âdil bir sisteme bağladık ve bu sayede, yeni 
usuller de bulmak suretiyle, önümüzdeki yıl 
buğday üretiminde, gübre ve tohum dağıtımına 
bu usullerle girmek suretiyle bunu geliştirece
ğiz. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sayın 

Başkan, kürsüden sorduğum suale Sayın Bakan 
cevap vermemeye kararlı mıdır? Suali kürsü
de;! sordum, tercih hakkım olmak lâzım. 

BAŞKAN — Siz konuşma yaptınız efendim. 
Kendi şahsınız adına bir konuşma yaptınız, hu 
soru değil. 

KÂMtL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sual 
mahiyetinde sordum. 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Adı 
geçerse bir cevap vermek imkânı hâsıl olur, bu
nu bekliyoruz. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Kâhta Ziraat Bölge Meslek Okulu 
hakkında kendiHeri veya bir başka arkadaşımız 
Bütçe Komisyonunda da bir görüşme yaptılar. 
Bunun gerçeklerini, bunun nereden doğduğunu 
orada ifade ettik. Bunu ben tekrar arkadaşları
ma" sordum, sual soran arkadaşımıza yazılı ola
rak cevabını verdim, size de bunu etrafiyle arz 
edeceğim. 

Şu kadarını arz etmek istiyorum ki, Kâhta 
Ziraat Okulu tamamen teberru ile temin edil
miş bir arazi üzerinde kurulmuştur. Sayın Ali 
Turanlı arkadaşımız ve ailesi bu araziyi teber
ru etmiştir. Bir kuruşluk istimlâk yoktur. (A. 
P. sıralarından alkışlar) Tekrar arz ediyorum 
bir kuruşluk istimlâk yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şinasi Çolak-
oğlu. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Güney - Doğu Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketine Tanm Bakanlığına bağlı Dev
let Üretme Çiftlikleri, Zirai Donatım Kurumu 
ve Atatürk Orman Çiftliğinin hangi tarihte or
tak olduğunu, Bakanlığa bağlı kuruluşların şir
ketteki hisse oranının ne miktarda olduğunu 
öğrenmek istiyorum, bir... 

2. Bakanlık bu hisseleri satmayı düşünüyor 
mu ve bunu mümkün görüyor mu? 

3. ıSatmıyaoak veya satamıyacak ise, Kilis 
Zeytinyağı Kombinasının 1965 programı hedef
lerine ve orijinal projesine uygun olarak ger
çekleştirmek için bakanlık ne düşünmektedir? 

Projenin gerçekleştirilmesi için hangi kay
naklardan yararlanılacaktır? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Cevabı yazılı olarak arz edeceğim. 

Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki, bölgenin men
faatine en uygun neyse onu yapacağız. Sureti 
katiyede bakanlığımıza bağlı müesseselerin bu 
hususta bir kıskançlığı olamaz. Oradaki müs
tahsilin menfaatine en uygun olan, bölgenin 
menfaatine en uygun olan yapılacaktır. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ya
zılı bekliyeceğim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır efendim. 

Sayın Mustafa Ok, buyurun. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan gayet kısa 3 sualim var : 
Haşhaş ekiminin yasaklanmasına karşılık, 

Amerika 3 milyon dolar yardımda bulunuyor. 
Bu 3 milyon dolar yardım yasaklanan bölge hal
kına yardım için mi kullanılacak, yoksa yasak
lanma hususunda jandarma, polis veya zabıta, 
kuvvetini artırmak yönünde mi kullanılacak? 
Bu hususta bilgi istirham ediyorum. 

Ayrıca, bu konuda Türkiye'ye Amerikan 
yardımı kesilmesi suretiyle" bir baskı var mıdır? 
(Ki, bu Amerikan Adalet Bakanı tarafından 
açıklanmıştır.) Bu konuda bilgi istiyorum. 

İkincisi : Bağların yüksek sisteme alınması 
konusunda 23 Temmuzda çıkarılmış olan bir ka
nun vardır. O zamana kadar, Sayın Tarım Ba
kanlığının verdiği yazılı cevapta, yalnız 69 ba
ğın yüksek sisteme alındığı bana bildirildi. 23 
Temmuzda Resmî Gazetede de yayınlanmış olan 
bu kanundan sonra kaç bağ yüksek sisteme alın
mıştır, bu konuda kaç bağcıya kredi yardımı 
yapılmıştır? 

Üçüncü sualim : Bu kanun Geçici Komisyon
da görüşülürken, Sayın Tanm Bakanlığında 
alelacele hazırlandığını zannettiğim, ihracata 
yönelik tarım işletmelerinin ucuz kredi ile des
teklenmesi hususunda bir kanun taisansı hazır
lanmış ve Geçici Komisyona getirmişleridir. O 
günden bu tarafa, ne komisyonda, ne de Genel 
Kurulda bu kanun tasarısına raslamadım. Bu 
kanun getirilecek mi, orada getirilmiş olan ka
nun tasarısı neden geriye kaldı? Bunları rica 
ediyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Efendim, evvelâ bir dış baskıyla her 
hangi bir işlem yapmayı Türk Hükümeti ken
disi için en utanılacak bir icraat sayar. Binaen
aleyh ne haşhaşta, ne başka bir hususta bir dış 
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baskı ve bunun etkisi ile karar alma bahis ko
nusu olamaz. Her devletin kendi içinde hâdise
ler geçer, tabiî ki demokratik ülkelerde. Şu 
parlâmentoda dahi bizim aramızda neler geç
mektedir? Bunları ele alıp da, bir başka devleti 
ondan sorumlu tutmaya veya onun hareketini 
bir devletlerarası işlem yapmaya imkân yoktur. 
Amerikan Millî Savunma Bakanının görüşü ve
ya fikri kendisine aittir. Bu, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetini en ufak şekilde etkilemez ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kimden gelirse 
gelsin, hangi devletten gelirse gelsin, her türlü 
baskının karşısındadır. Yalnız, burada, daha ön
ce de uzun izahatı yapıldığı üzere, 812 sayılı 
Kanunla girmiş olduğumuz taahhütler vardır, 
bunun icapları vardır. Bunun icapları, tabiî ki, 
Türkiye Cumhuriyeti kanununun hükümleri ol
duğu için, yerine getirilir. îşte haşhaş ekiminin 
tanzimi de bundan doğan bir hâdisedir. 

Gelen 3 milyon dolar yardım, daha önce ha
zırlanan bir protokola göre, bir kısmı kaçakçılı
ğın önlenmesine, bir kısmı da o bölgedeki tarımı 
hizmetlerinin daha iyi yapılmasına ayrılmıştır 
ve bunun için de bir kısım motorlu vasıtalar gel
mek üzeredir. Bu motorlu vasıtaları da, doğru
dan doğruya haşhaş ekiminin menedildiği illere 
vereceğiz. Onun dışında da gerçekten haşhaş 
ekimini kaldırdığımız bölgelere, Tarım Bakanlı
ğı olarak, Hükümet olarak ikame nebatı için 
her türlü yardımı yapmak bakımından gerekli 
tedbirleri almaktayız ve gerekli direktifleri ver
miş bulunuyoruz. 

Yüksek sistem bağcılık hakkında yeni çıkan 
kanunun uygulanması için Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğü ile yeni temas ettim. Tamimin yapıl
mış olduğunu Sayın Ok da bilmektedir. Tabiî 
ki, kaç bağcının istifade ettiğini şurada bildir
mek imkânım yoktur. Yalnız bankalara, banka 
şubelerine bu kanunun uygulanması, bu evsafı 
haiz olanlara gerekli kredinin verilmesi tamimi 
yapılmıştır. 

Üçüncü olarak mevzuubahsettikleri, ihracata 
dönük ürünlere ucuz faizli kredi uygulanması 
hususunda Komisyona getirilen öntasarı Tarım 
Bakanlığının öntasansıdır. Bunu ilgili bakanlık
lara o zaman gönderdik, fakat Devlet Plânlama 
Teşkilâtından müspet netice alamadık. Bunun 
tarım reformu içinde mütalâasını onlar da ileri 
sürdüler. Esasen, biraz evvel arz ettiğim izaha

tım içinde olmamakla beraber, «yeni kredi usul
leri getiriyoruz» diyoruz, tarım reformu içinde 
bu tarzda ucuz faizli kredi hususları mevcuttur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, Tarım Bakanlığı tarafından burs 
verilen talebe adedi ne kadardır ve bu talebele
rin ailelerinin hangi partiye kayıtlı veya hangi 
parti sempatizanı olduğunun yazılı olarak tara
fıma bildirilmesini istirham ediyorum. 

2. Söke'de kaç tane toprak ağası vardır, 
bu toprak ağalarının kaç tanesi Adalet Partili, 
kaç tanesi Cumhuriyet Halk Partilidir? (C. H. 
P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şayet bunu biliyorlarsa şifahi, biliniyorlarsa 
yazılı olarak cevabını istirham ediyorum. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Biz dağıta
lım diyoruz, siz ne diyorsunuz, onu söyleyin? 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — 
3. Çukurova, Amik Ovası, Maraş, Urfa, Amas
ya vilâyetlerindeki bin dönümden fazla olan 
toprak sahipleri hangi parti mensubudur veya 
sempatizanıdır? 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Cumhuriyet 
Halk Partisinden bir tane. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — 4. 
Hatay Amik Ovasında Reşat Mürseloğlu na-
mmdaki şahsın 6 000 dönüm, Reşa ailesi 20 - 25 
bin dönüm, Bahadırlı ailesi 30 bin dönüm, Mur* 
saloğlu ailesi 150 - 200 bin dönüm, Şuhoğlu aile
si 3 000 dönüm... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Demek var 
ki, biliyor... (C. H. P. sıralarından alkışlar)-

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Fa-
ral ailesi 10 bin dönüm, Rif at Devrim, 5 bin dö
nüm, Akpmarlar'm 20 bin dönüm toprağı oldu
ğu rivayet edilmektedir içinde çalışanlardan. 
Tapu kadastro gitmediği için bu tesbit resmî 
değildir. Fakat bu şahısların Cumhuriyet Halk 
Partiye kayıtlı veya bu parti sempatizanı oldu
ğu söylenmektedir. Bu doğru mudur? Biliyor
larsa şifahi, bümiyorlarsa yazılı olarak cevabını 
rica ederim. 

5. Bugüne kadar toprak reformunu istis
mar eden bâzı çevreler kendi iktidarları zama
nında toprak reformu için bütçeye, bugünkü 
1961 Anayasasına göre bir tahsisat konulması 
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hususunda bir teklifte bulunmuşlar mıdır? 
Bu hususun da yazılı olarak cevaplandırıl

masını istiyorum. (0. H. P. sıralarından, «kanun 
var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu tarafından so
rulan sorular yazılı olarak cevaplandınllacaktır. 

BÜLENT EOEVÎT (Zonguldak) — Zaten bi
ze sordu efendim, sayın Bakana değil. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Biz iktidara 
geldiğimiz zaman buna cevap vereceğiz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Bakan Bütçe Komisyonunda sormuş oldu
ğum bir suale cevap vermiş olduklarını söyledi
ler. Ben cevabın postada olduğu ihtimalini dü
şünerek söylemek istemiştim. Bana cevap gelme
di, bu bakımdan hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Tamam efendim. Posta da olması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Neftçi. 
NERMlN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başka

nım, Sayın Bakanımızın cevaplamasını istedi
ğim 2 sorum vardır. 

1) Bendeniz 5 senedir Doğu milletvekiliyim. 
Doğu'da buğday ürünü hiç bir zaman olmamak
tadır. Fakir köylü, küçük toprak sahibi devam
lı bankalara borçlu durumdadır, tohumluğu 
yoktur. Her sene kendilerine tohumluk verilir, 
borçlanırlar, fakat borçlarını ödeyemezler, to
humsuz kalırlar. 

Öğrendiğime göre; Doğu'ya mahsus bir buğ
day ürünü tohumluğu henüz ıslah edilememiş
tir. Bu hususta çalışmalar var mıdır? 

2) Muş İlinin ilçelerinde Ziraat Bankasına 
tohumluk ve ziraî kredi şeklinde bir plasman 
geldiği zaman kazalarda ileri gelen kimseler bir 
çember halinde bu plasmanın etrafına üşüşür
ler ve aslan payını bunlar alır köylüye çok cüzî 
bir şey düşer. Aslında Malazgirt'te Bulanık'ta 
tarımla hiç bir ilgisi olmıyan kişiler de bu plas
mandan alırlar, nimetlenirler. Bilâhara kışm 
köylü ekmeksiz ve parasız kaldığı zaman, ban
kadan kredi almış olan bu çembere mensup ki
şiler bu sefer fakir köylüye bu kredileri banka 
fiatından farklı olarak satmağa kalkışırlar. 
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Bundan da Sayın Bakanımızın haberleri var 
mıdır 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De

vamla) — Bütün bölgelere en uygun tohum çe-
şitini bulmakta araştırma enstitülerimiz çalış
malarına devam etmektedirler. 

Diğer husus kredi konusu. Tabiî benim bi
rinci plânda sahamı ilgilendirmez, ama kendi
lerinin «Bilgileri var mıdır» dedikleri hususun 
çeşitli tarzı hakkında bilgim vardır. Bütün dâ
vamız da Türk Çiftçisini en iyi şartlara ulaştır
maktır. Belki çeşitli sosyal sebeplerden sıkıntı 
çekenler mevcuttur, ama biz bu sosyal ortamı 
en iyi hale getirmenin tedbirlerini almaktayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Cüceoğlu, buyurun. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 

Bakandan iki sorum olacaktır. 
Birincisi şudur: 1965 seçimleri öncesi gün

lerinde, seçim kampanyası sırasında o zamanın 
Başbakan Yardımcısı, bugünkü Başbakan Sa
yın Süleyman Demirel Karadeniz Bölgesinde 
muhtelif vesilelerle yaptığı konuşmalarda, İsmet 
Paşa Hükümetleri zamanında Meclise verilmiş 
olan Toprak Reformu Kanun tasarısını işaret 
ederek; «Biz 1965 seçimlerinde iktidara gelirsek 
ilk ele alacağımız kanun tasarısı bu tasarı ola
caktır. Eğer bir başka parti iktidara gelirse, on
dan ilk isteyeceğimiz bunun kanunlaşması ola
caktır» demiş olmasına ve o günden bu yana 
Hükümetin başında Sayın Süleyman Demirel bu
lunmasına rağmen, niçin bugüne kadar bu ta
san geciktirilmiştir ve Meclise getirilmemiştir. 

İkincisi şudur: Bundan 25 gün öncesine ka
dar Ankara'nın Keskin İlçesinde banka kredisi 
ile dağıtılan 113 kuruşluk kimyevî gübreler 
alındıktan hemen sonra kamyon sahiplerine 
60 - 70 kuruştan peşin para ile satılmış ve bun
lar Bâlâ l ı kamyoncular tarafından Adana ilçe
lerine ve E(ge bölgesindeki vilâyetlere taşınmış
tır. 

Bundan Sayın Bakanın haberi var mıdır? 

IRAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım reformunu nasıl hazırladığımız esas

larını yüksek huzurlarınızda uzun uzun anlat-
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tık. Ben bunun cevabını sayın arkadaşımıza 
şu tarzda vereceğim : Sayın Başbakan 1965 de 
b'öyle söylemiş, ama 1969 da yine iktidar olmuş. 
Demek ki, bunun nedenini en iyi bilen Türk 
Milleti en iyi cevabı vermiş. (0. H. P. sırala
rından «Aman ne cevap» sesleri) 

Gübre suiistimalinin şiddetle karşısındayız. 
Eğer, biraz evvel arkadaşımın söylediği gibi sis
temi müsamahasız şekilde hep beraber işletir
sek, gübreyi alan ödiyeeeğini bilirse, gübreyi 
almıyana kimse tekrar gübre alması için tavas
sutta bulunmazsa, bu sistem yürürse, kimse al
dığı gübreyi daha aşağı fiyatla satıp hakiki 
Türk çiftçisinin gübre almak imkânını ve gücü
nü, bu kaynakları da kurutmak gücünü kendin
de bulamaz. Bizim tatbikatımız budur. Gübreyi 
lâyık olana, toprağı olana veriyoruz ve verece
ğiz. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Mili
tanlarınıza veriyorsunuz. 

BAŞKAN — ISoru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun, Sayın Musa Doğan. 
IMUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, be

nim Sayın Bakandan soracağım hususlar şun
lardır : 

Birincisi; Kars ve civarındaki birkaç ilimiz 
Türkiye'de hayvancılığın rekorunu kırmış du
rumdadır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) Sen o «Bravo» yu kendi arkadaşına söyle... 

Şimdi, bilhassa Kars ili Türkiye küçük ve bü
yükbaş hayvancılığının % 20 sini sinesinde ba
rındırıyor. Kars'ta malûmaliniz yaylalar ve ik
lim durumu ziraat yapmaya pek elverişli değil
dir. Meselâ Göle... 

BAŞKAN — Soru sorunuz efendim, izah et
meyiniz, soru sorunuz. 

MUİSA DOĞAN (Kars) — Göle ve diğer il
çelerimizde ekilen buğday ve arpalar mevsim 
idrak edilmeden biçilip yığınlar halinde kalıyor 
ve ertesi sene döğülmeye başlanıyor. Bu duru
mu önlemek için, meselâ Karadeniz Bölgesinde 
çay, fındık ve tütün mahsullerimizin kıymetlen
mesi bakımından, orada buğdayın 15 - 20 kuruşa 
kadar halka verilmesinde olduğu gibi. Kars'ta 
hayvancılık ve yaylaların mebzul olduğu yer
lerde de, acaba Tarım Bakanlığı bu gibi tedbir
ler olarak tarla ekimini önliyemez mi? 

Buralarda hayvancılığın gelişmesi için, hay

van ürünlerinin daha verimli olması için ne gi
bi tedbirler düşünülüyor? 

ikincisi; şimdi arkadaşlarım mazur görsün
ler, yaşadığım bölgenin bir sorusudur... 

BAŞKAN — Siz soruyu sorun efendim, so
run tabiî. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Bakanlık 
acalba Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde 1940 
senelerinde olduğu gibi bir ölçü ve tahmin me
murluğu müessesesi düşünemezler mi? 

Meselâ tarlasında ekinini biçtikten sonra ge
riye kalan başağı toplıyan vatandaşı toplatıp 
karakollara sürdüremezler mi? 

Meselâ gece harmanından çuvallarla... 

BAŞKAN — Soru sorun Sayın Musa Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — ıSoru soruyorum 

Sayın Başkan. 
Kendi harmanından buğdayını çalan bir 

köylüyü tekrar bu duruma düşüremez mi? Böy
le bir devrin yeniden ihdası daha mı faydalı 
olacaktır? 

Lütfen bunu izalh etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAM ERTEM (De

vamla) — Birinci sual : Kars ve etrafındaki 
illerin hayvan potansiyeli malûm. Bu sebeple 
hayvancılığı geliştirme projesini uygulamaya 
koyduğumuzu arz ettim; bunun ilk bölümü olan 
8 milyon dolarlık kısmının imzalandığını söyle
dim. Bunun arkasından daha 40 milyonluk kısım 
gelecektir. Bu, köy hayvancılığına, yetiştiricili
ğe müteveccihtir. Kars bunun içindedir. Binae-
leyh, Kars'ın ve civarının hayvancılığını geliş
tirmek için gerçekten hem melezleme, ıslah hem 
yemleme, barındırma, pazarlama, değerlendirme 
tesislerini ihtiva eden dörtibaşı mamur bir pro
je ile bu bölgenin büyük potansiyeline hitabe-
deceğiz ve kredileri 12 yıl süre ile vereceğiz. 4 
yıllık süresi ödemesiz olacaktır. Böylelikle bu 
bölge, ürün plânlaması içinde, «Buğday mı hay
vancılık mı» konusu içinde değerlendirilmek 
suretiyle ona göre kıymetlen dirilecektir. Yani, 
dörtJbaşı mamur bir proje ile bu (bölgelerimizde 
hayvancılık hakiki yerini, değerini alacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ALÎ ERBEK (Kütahya) — Saym Başkan, 

Sayın Bakandan kısa bir sualim var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ ERSEK (Kütahya) — Sayın Bakan, 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin banka haline 
gelmesi için Bakanlığınızca bir teşebbüsünüz 
var mıdır? Veyahut ta Tarım Kredi Koopera
tiflerinin banka haline gelmesinin çiftçiye da
ha yararlı olacağı kanaatinde misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (De

vamla) — Sayın arkadaşıma arz edeyim; tabiî 
zamanı almak istemiyorum. Bu hususta benim 
Bakanlığımda bir hazırlık yoktur. Şahsan ben 
bu görüşe de iştirak etmemekteyim. Bu görüşe 
iştirak etmediğimi de Komisyonda bir kanun 
teklifi münasebetiyle arz ettim. 

Türkiye'nin dâvası kuruluş azlığında değil
dir. Kooperatifler Bankası, Ziraat Bankası, şu -
bu bankası değil. Bütün bur 1ar ancak bürok
rasiyi ve birtakım masrafla11 çoğaltır. Türki
ye'nin dâvası; yeterli kredi • aynağma sahibola-
bilip, bu krediyi en iyi us illerle çiftçiye ulaş
tırabilmek düzenini kurabilmektir. Onun için 
karşıyım. Türkiye'deki dâva; kooperatifler ban
kası olmaması değildir, Türkiye'de yeterli kredi 
kaynağı bulunmamasıdır; çiftçiye götürülecek 
usuldeki noksandandır. İşte Tarım Reformu Ka
nunu içinde bunu da gerçekleştirecek, bunu da 
düzeltecek tedbirleri getireceğiz. Onun için 
karşıyım. 

Arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sözlü sorular bitmiştir. Şimdi 

yazılı sorulara geçiyoruz. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Bir sorum var 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yerinize buyurun efendim. Ya

zılı olarak lütfedin. Daha 25 tane soru var. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Baş

kanım, müsaade ederseniz iki satırla ifade ede
yim. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim yazılı ola
rak bildirin. Daha vakitmiz var. Sözlü soru .bit
ti efendim, örnek olmıyalım. 

Sayın Bakan, 15 arkadaşımız yazılı soru sor
muştur. Her soruda 4 - 5 bâzılarında da 6 tane 
ayrıca sorular vardır. Bunlara yazılı olarak mı 
yoksa sözlü mü cevap vereceksiniz? 

TARIM BAKANI ÎLHAMl ERTEM (Edir
ne) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak vereceksiniz. Oku
tup zapta geçireceğim efendim. 

23 . 2 . 1971 O : 2* 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Sakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ 

1. Mardin ili ve ilçelerine 1965 yılından be
ri ton olarak ne kadar tohumluk buğday ve 
gübre tevzi edilmiştir? 

2. Tevzi edilen buğday ve gübreler hangi 
ölçüler dâhilinde dağıtılmıştır? 

3. Çiftçi olmıyan esnaf ve diğer işlerle meş
gul olan kimseler bu tevziden istifade etmişler 
midir, etmişlerse kimlerdir? 

4. Haricen duyduğuma göre; bâzı kişilere 
Bakanlıça özel olarak tohumluk ve gübre tah
sisleri yapılmıştır. Bu doğru ise kimlere ve ne 
miktar yapılmıştır? 

5. Usulsüz olarak dağıtıldığı iddia edilen 
tohum ve gübre sebebiyle vâki şikâyetler ne 
gibi bir muameleye tabi tutulmuştur? 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (Edir
ne) — Cevabımı yazılı olarak vereceğim, fa
kat içerisinde bir itham vardır. Yüksek Mecli
sin huzurunda arz etmem lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Tek bir kimseye 1 gr. bile ne tohumluk 
ne gübre tahsisi yapılmıştır, cümlesi yalandır. 

BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1971 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde 

aşağıdaki sorduğum suallerin Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim, 

Denizli Milletvekili 
Sami Arslan 

Soru 1. 1971 yılı sonbaharından itibaren 
afyon ekim izni verilen iller hangileridir. Bu 
izinde ölçünüz nedir? 

Soru 2. Afyon üretimi ve haşhaş ekimi ile 
geçinen ve ekim yasağı koyduğunuz iller han
gileridir? 

Soru 3. Denizli ilinde afyon üretimi ve 
haşhaş ekimi yapan müstahsilin gıdası olan 
bu ekim için izin vermeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 4. Afyon kaçakçılığını önliyemiyen 
ilgililer ile hudutlarını iyi kontrol edemiyen 
yabancı devletlerin hatırı ve ricası ile afyon 
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müstahsilinin cezalandırılmasını bir Tarım Ba
kanı olarak vicdanen tasvibediyor musunuz? 

5. Tekel Bakanlığının anason ekiminin 
önümüzdeki yıl yapılmaması içm yaptığı tamim 
için, ziraatçinin Bakanı olarak Tekel Bakanlığı 
nezdinde yaptığınız temaslar nedir?.. 

6. Acıpayam Devlet Üretme Çiftliğinde bir 
hayvan sağlığı okulu açılması için 1969 seçim 
öncesi yazışmalar olmuştu. Son durum hangi 
safhadadır?.. 

7. Çiftçinin ekim sahası az olduğu, kaldır
dığı mahsûlün tavan ve taban fiyatının ekimin
den önce yapılması aile ekonomisi ve işgücü 
bakımından faydalı olacağına inanıyor musu
nuz?.. Düşünceleriniz?.. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 

tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

1. 1970 yılında sığır vebası hastalığı sebe
biyle Erzincan ilinde kaybolan hayvan varlığı 
zararı ne olmuştur. 

2. Besicilik yapan ve hastalık sonunda bü
yük zarara uğnyanlara ne gibi yardım yapıl
mıştır?.. 

3. Çiftçilikte tek geliri bir çift öküze bağlı 
olan köylümüzün sığır vebasından kaybettiği 
hayvanlarına karşılık ne tedibr alınmış ve yar
dim yapılmıştır?.. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sayın Tarım Bakanı tarafından aşağıdaki so
rumun cevaplandırılmasına müsaadelerinizi ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

1. Tarım Bakanlığınca 1968 yılından beri 
ne kadar saf kan damızlık civciv veya yumurta 
ithal edilmiştir?.. Edilmişse bunların ırkları ve 
sayılan ne kadardır?.. Hangi devletlerden ithal 
edilmektedir?., ithal damızlık yapılmamış ise, 
sebebi nedir?.. 

2. Ziraat Bankası tarafından köylüye veri
len kontrollü krediler yolu ile Almanya ve Ho-

landa'dan süt ineği - Her biri 5 ilâ 7 bin lira -
ithal edilmektedir. Bu duruma göre : 

a) İthal edilen bu hayvanlar yem ve iklim, 
ahır hijyenine allamadıkları, dejenere oldukları 
bilindiği halde ithal sebebi nedir?.. 

b) Memleketimiz şartlarına uygun yüksek 
verimli süt ineklerine niçin iltifat edilmemekte
dir . 

3. Keşif yemlerin, hammadde fiyatları art
madığı halde, kesif yem fiyatlarının artış sebe
bi nedir?.. 

4. Bugünkü yem fiyatları sebebiyle hay
vancılık, bilhassa tavukçuluk iktisadi olur mu?.. 

BAŞKAN — Diğer soru. 

Sayın Başaknlığa 
Aşağıdaki suallerimin yazılı veya sözlü ola

rak Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Denizli 
ilhan Açıkalm 

1. Haşhaş ekiminin zirai ürünler içinde 
köylünün boş zamanlarında ekilen bir ürün ol
duğu doğru mudur?.. 

2. Haşhaş ekilen araziye aynı sene içinde 
darı, fasulye gibi ikinci bir mahsûl ekilebildiği 
doğru mudur?.. 

3. Haşhaş küspesinin hayvan yemi olarak 
kullanıldığı, haşhaş tohum ve yağının köylünün 
en önemli yiyeceklerinden olduğu doğru mu
dur?.. 

4. Haşhaş ekiminin kesilmeden, yani sütü 
çıkarılmadan ekimine izin verilmesinin bir sa
kıncası var mıdır?.. 

5. Haşhaş eken illerin yasaklanma sırası 
hangi kıstasa göre yapılmıştır?.. 

BAŞKAN —• Diğer soru. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Soru : Para ayarlamasında bilûmum ithal 

ve ihraç mallarında dolar 15 Tl. olarak tesbit 
edildiği halde, pamuk, tütün ve üzüm gibi 
tarım ürünlerinin ihracatında neden dolara 
12 Tl. kur tatbik ediliyor?.. Bu kur normal had
dine ne zaman çıkarılacaktır. 

Adana 
Turgut Topaloğlu 
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BAŞKAN — Diğer soru. 
Sayın Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı bütçesi dolayısiyle aşa
ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize arz 
ederim. 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

1. Diyarbakır'da Hazineye aidolup bü
yük arazi sahiplerinin tasarrufunda bulunan 
1 500 000 dönüm Hazine arazisi ne zaman top
raksız çiftçiye tevzi edilecektir?.. 

2. Büyük arazi sahipleri tarafından hudut 
oyunlariyle âdeta gasbedilen mezkûr Hazine 
arazisinden Sayın Bakanlık haberdar mıdır?.. 
Haberdar ise bu hususta ne gibi tasavvurları 
vardır?.. 

3. Her yıl çiftçiye dağıtılan tohum ve güb
re bedelleri tahsil ediliyor mu?.. Bu tohum ve 
gübre gerçek çiftçi olmıyan kimselere verilmiş 
midir?.. Çiftçi olmıyan kimselere verilmesine 
meydan bırakmamak üzere ne gibi tedbirler 
alınmıştır?.. 

4. Diyarbakır'da, 1965 ten bugüne kadar, 
çiftçiye tevzi edilen tohum ve gübre bedeli ne 
kadardır?.. Bunun ne miktarı tahsil edilmiştir?.. 
Bu hususların açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Diğer soru. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Maraş 

Nejat Çuhadır 

Hayvancılıkta 8 nci il olarak yer işgal eden 
Kahraman Maraş'ta hayvancılığın gelişebilmesi 
için 1954 yılında arsası alınan hayvan hasta
nesi ne zaman açılacaktır?.. Bugüne kadar ne
ler yapılmıştır?.. 

BAŞKAN — Diğer soru. 

Sayın Başkanlığa 
1. Doğu ve Güney - Doğuda vuku bulan 

veba hastalığı dolayısiyle itlaf edilen hayvan 
bedelleri sahiplerine ödenmiş midir?., ödenme
mişe, ne zaman ödenecektir?.. 

2. Bütçe ve Plân Komisyonunda 180 milyon 
liranın 1970 yılında hayvan yemi bedeli olarak 
dağıtıldığı Sayın Bakan tarafından ifade edil- | 

misti. Mezkûr paranın hangi illere, miktarla-
riyle birlikte, dağıtıldığının bildirilmesini. 

Siirt 
Zeki Çeliker 

BAŞKAN — Sorular zapta geçmiştir, Sayın 
Bakan yazılı olarak cevaplandıracaktır. 

Son söz Sayın Ekrem Kangal'ındır, buyu
run. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Tarım Ba
kanlığı gibi önemli ve hizmet sahaları geniş 
bir Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü bir otu
rumda ve süreli bir zaman içerisinde çalışmala
rın ve konuşmaların etraflı bir kritiğini yap
manın imkânsız olduğunu biliyorum. Onun 
içindir ki, Sayın Başkanın sabrını taşırmadan 
konuşmalarımı kısa kesecek ve birkaç noktaya 
değineceğim. 

Sayın milletvekilleri; köy ve köylünün kal
kındırılması için bugüne kadar çok şey söylen
miş, gerçekte ise köye Devlet tarafından götü
rülen hizmetler çeşitli sektörler arasında en 
zayıf olarak kalmıştır. Köylünün kendi öz tâbiri 
ile köylü, ancak seçimden seçime aranan, mu
teber insan olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; tarım sektörü gayrisâ-
fi millî hâsılanın % 30 dan fazlasını, ihracat ge
lirlerimizin de % 80 den fazlasını vermektedir. 
Ekonomimizde bu derece hayati bir yeri olan 
tarımımızın uygulamadaki aksaklıkları dolayı
siyle istenilen seviyede kalkınamaması ve neti
cede Türk ekonomisinin büyük çıkmaza sürük
lenmesi gerçekten üzücü ve gerçekten üzerinde 
ciddî bir şekilde durulacak bir sorundur. 

Tarımda verim düşüklüğünü, ilgililerin ve 
Sayın Bakanın söylediği gibi, kötü hava şart
larına bağlamak doğru bir görüş değildir. Bu 
görüş, bizi bir neticeye götürmez. Asıl mesele 
uygulamadaki bozukluklar, kaynakların israf 
edilmesi ve koordinasyon yetersizliğidir. 

Ekonomimizde tarım sektörünün yerinin son 
derecede önemli olduğunu beyan ettim. Bunda 
elbetteki en ufak bir şüphe yoktur. Ancak, 
asıl şüpheli olan husus şudur; aqaba bu sektör 
için Hükümetin ve buna ilişkin olarak Tarım 
Bakanlığının politikası nedir? Genel politikası 
çoktan iflâs etmiş bir Hükümetin, tarım politi
kasının da aynı akıbet içinde olduğunu görme-
memeye imkân yoktur. 
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Sayın Bakan burada veya çeşitli sebeplerle 
tarımsal kalkınmaya dair rakamlar vermekte, 
bilgiler vermekte ve Sayın Hükümet Başkanı
nın görüşüne uygun bir biçimde «mamur ve 
müreffeh Türkiye» den bahsetmektedir. Oysa, 
tarımda ne denli bir kalkınma içinde olduğumu
zu ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk üç 
yılı kesin şekilde ortaya koymuştur. Tarımda 
yıllık kalkınma hızı % 4,1 şeklinde plânlanmış, 
gerçekleşme oranı ise, 1968 de % 1,9, 1969 da 
% 0,1 ve 1970 te de % 0,4 olmuştur. 

Değerli milletvekilleri; bunun adına «ülke
mizde bir tarım politikası var» denilebilir mi 
ve bunun adına «plânlı kalkınma» denebilir mi?.. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinde de söyle
diğim gibi, tarım sektöründe gelişme hızı, meş
hur Mehter Takımının yürüyüşü temposunun 
aksine bir ileri, iki geri olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; kalkınma plânında 
ekonominin sürükleyici, sektörü olarak sanayi 
seçilmiş, tarımın sanayi sektörünün itici gücü 
ve kaynak yaratıcısı olduğu gerçeği unutulmuş
tur. Plânlama çalışmalarında tarım sektörü için 
kullanılan input, ouput verileri yetersiz olmuş
tur. 

Birinci Beş Yıllık Plânda tarım için plân
lanan yatırım, toplam yatırımların % 17,7 si, 
gerçekleşen yatırım ise % 15,4 olmuştur, ikinci 
Beş Yıllık Plânda ise bu oran, % 15,2 dir. Üçün
cü Beş Yıllık Plânda daha da aşağıya düşürü
leceğini söylemek bir tahminden öteye varma-
sa gerek. 

Burada bir noktayı Yüce Heyetinizin dik
katine sunmak isterim, ikinci Beş Yıllık Plânda 
tarım sektörü için ayrılan toplam 16 milyar 
900 milyon liralık yatırımların 9 milyar 186 
milyonu su ve toprak kaynaklarının geliştiril
mesine ayrılmıştır. Oran % 51 dir. Nitekim, 1970 
yılında tarım sektöründe öngörülen hedeflere 
ulaşabilmek için ayrılan toplam yatırım 
3 863 100 000 liradır. Bu meblâğın kamu sek
törü için ayrılan 1 726 334 000 liralık yatırı
mın da 1 milyar 242 bin lirası Devlet Su işleri 
hizmetleri için ayrılmıştır. O halde, Devlet Su 
işleri toplam tarım sektörü yatırımlarının 
% 33,72 sini; genel ve katma bütçeli idareler
ce yapılacak tarım yatırımlarının da % 71,94-
nü gerçekleştirecektir. Öyle ise, yurt açısından 
büyük sorunların yer aldığı ve toplam nüfusun 

% 68 inin tarım sektöründe olduğu düşünülür
se, bu sektör için ayrılan yatırımların azlığı ve 
hele kamu kuruluşları arasındaki dağılımı cid
dî bir sorundur ve düşündürücüdür. Konuya de
ğişik bir açıdan bakmak zamanı çoktan gelmiş
tir, 

* Sayın milletvekilleri; ekonomik gelişmeyi 
tarımsal gelişmeden ayrı olarak mütalâa et
meye imkân yoktur. Sanayi sektörüne ağırlık 
verilmesi şu görüşe dayanmaktadır. Toprağın sı
nırlı olması nedeni ile yapılacak ilâve yatırım
ların, azalan verim kanununa tabi olarak, belir
li sınırlar içerisinde kalması endişesidir. Türki
ye şartlarında bu görüşün savunmasını yapmak 
iki yönden güçtür. Birincisi, memleketimizde 
mevcut tarımsal arazilerde üretimin azalan ve
rim noktasına kadar ulaştığı iddia edilemez, Di
ğer bir deyim ile topraklarımızda henüz büyük 
bir tarımsal üretimin potansiyeli mevcuttur. 
ikincisi; sanayi sektörünce üretilecek tüketim 
mallarının en büyük pazarı tarım sektöründe 
yaşıyan büyük çaptaki nüfustur. Tarımsal nü
fusun bu malları alabilecek bir yaşama düzeyine 
ulaştırılması tarım sektörüne aktarılacak yete
ri kadar verimliliği artırıcı yatırımlara bağlı
dır. Bu önemli konu üzerinde elbette ki Sayın 
Bakanın diyecekleri vardır. Görüşlerini öğren
mekle memnuniyet duyacağımı belirtmek iste
rine 

Sayın milletvekilleri; toprak ve su konusu 
ile uğraşan plâncılar, bütün Devlet teşekkülleri 
ve memleket idaresini ellerinde tutanlar Tür
kiye'nin toorak ve su envanteri üzerinde daima 
gerçek bilgiye muhtaçtır. Toprak varlığımızın 
miktarı ve kullanılması hakkında bugün için 
bildiklerimiz kaba ölçme vs tahminlere dayan
maktadır. Bir toplumun bugünkü ve yarınki 
refahı geniş ölçüde topraklarının doğal verim 
gücüne ve bu gücün sömürülmeden kullanılma
lına bağlıdır, 

Yurlun her köşesindeki toprak, şüphesiz 
aynı değildir. Bölge bölge, hattâ köy köy, 
semt semt değişmektedir. Bu toprakların ilmî 
ölçüler içerisinde etüdü, lâboratuvar tahlilleri 
yapılmadan verimlilik gücü, kapasitesi ve kali
teleri tesbit edilmeden çiftçinin hangi mahsulü, 
nerelerde ve ne şekilde üretilip üretilmediği 
anlaşılmadan Tarım Bakanlığı köye hangi hiz
metleri götürecektir? 
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Şimdi soruyorum, çiftçiye verilen suni güb
renin şu miktardan şu miktara çıktığı ile övü
nüyorsunuz. Onu hangi toprak haritasına ve 
hangi toprak tahlillerine göre, çilekeş, eli na
sırlı, çalışkan Türk öylüsüne yol gösteriyorsu
nuz? Onu söyleyiniz. Çiftçiye gübre vermek, 
onunla övünmek ve hattâ onu batırmak da ko
lay. Ama önemli olan teşkilâtın, her karış 
toprağı avucunun içi gibi bilip verilecek gübre 
miktarını ve dozunu kesinlikle söyliyebilmesi-
dir. Son yıllarda buğday üretiminde kullanılan 
ticaret gübresi miktarı % 46,9 a ulaşmıştır. Bu
na karşılık buğday istihsalinde artış ne olmuş
tur? Lütfen onu söyleyiniz. 

Sayın Bakan, konuşmasında; 1937 yılında 
buğday üretimi 2 milyon ton iken 1968 de 9 
milyon tona ulaştığını söylemiştir. Şimdi yine 
soruyorum, acaba birim sahada artış ne olmuş
tur? önemli olan da budur değerli milletvekil
leri. Dönüm basma ancak 13 kilo bir artış ol
muştur, bu uzun süre içinde, istihsal girdile
rinde Devletin desteği yeteri kadar olamamıştır. 

Gübre fiyatlarının artmıyacağını Sayın Ba
kan beyan etmelerine rağmen ithal gübreleri
nin % 60, yerli üretimin de % 10 - 15 artışının 
sebeplerini anlamak güçtür. Çiftçiye gerek güb
re, gerekse tohumluk buğday verilmesinde Zi
raat Bankasının gösterdiği güçlük karşısında 
neler yaptınız? Onu söyleyiniz Sayın Bakan. Ge
çen yılın toplam 2 milyon 341 bin ton olan güb
re tüketiminin bu, yıl 1 milyon 920 bin tona düş
mesinin sebeplerini söyleyiniz. 

Adalet Partisinin değerli sözcüsü arkadaşım 
tohumluk işine değindiler. Müsaade ederseniz 
ben de değinmek istiyorum. 

Birinci Beş Yıllık Plânda Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne tohumluk üre
timi görevi verilmiştir. 1968 - 1969 uygulama 
yılında.. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, müddetiniz bit
miştir, lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Değerli 
Başkan, müsamahanızı biliyorum, bu yüzden 
de 3 dakikalık bir süre rica" edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bia zamanı zap
ta geçiriyoruz ve kaybediyoruz. Bunun dışında 
benim hareket etmem mümkün değil, lütfen 
bağlayınız sözlerinizi. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Bu konuyu geçerek 1970 yılında 80 bin ton 
tohumluk buğday elde kalmıştır ve civalı ilâç
larla ilâçlanmıştır. întaş gücünü kaybeden bu 
tohumluk bir gensoru önemi kadar ağırlık ta
şıyan bu konu hakkında düşünceniz nedir? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kangal bağlayı
nız, sürenizden iki dakika geçiyor. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Birleşmiş Milletlerde bir üye, geri 
kalmış milletlerin tarifini şöyle yapmaktadır; 
«problemlerini ve çözüm yollarını bilmiyen 
memleket ve problemlerini bilen ancak, çözüm 
yollarını sıraya koymasını bilmiyen memleket» 
Memleketimizde tarım sektörüyle ilgili bütün 
problemler bilindiğine göre, o halde sıraya koy
masını bilmiyoruz, demektir. Bize p-öre köydeki 
ziraat arazisinde yapısal değişiklik yapılmasın
da zorunluluk vardır. Bunun adı da «toprak re
formudur» ve ilk sırayı almaktadır bu. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin kalkın
ması ancak köyün ve köylünün kalkmmasıyle 
mümkün olacaktır. Bu, 22 milyonun içinde bu
lunduğu sefaletten refah düzeyine ulaşması de
mektir. Yine bu, tüm Türk Ulusunun ekonomik 
güce kavuşması, daha doğrusu «kurtuluşu» de
mektir. Sosyal devlet anlayışının en belirgin te
meli de budur. 

Sayın Bakan, konuşmalarında, dağıtılacak 
arazi olmadığını beyan ettiler, zamanım dolHu 
ğu için geçen yılki zabıtları okumak imkânını 
bulamıyorum. Ama, değerli arkadaşım Mehmet 
Yücelerin geçen yılki rakamlarını okursa mem
nun olacağımı beyan etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan verdiği 
rakamlarla Türk köylüsünün içinde bulunduğu 
durumu güllük ve gülistanlık gösterdi, şimdi 
özür diliyerek «Hocanın hikâyesini hatırlama
maya imkân yoktur.» anlaşılan ya Sayın Bakan 
yurt sathında hiç dolaşmamış, ya da seçim böl
gesine hiç uğramamıştır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır oku
tuyorum.. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan, Bakandan bir sualim var, buradan 
cevaplandırılmasını istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakana verirsiniz suali
nizi. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesi müzakereleri Genel 

Kurulu aydınlatmıştır. Müzakerelerin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bingöl 

Mehmet Sıddık Aydar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B - TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24 000 

12.000 Personel giderleri 57 894 738 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

13.000 Yönetim giderleri 34 827 337 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 61 448 818 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 36 219 709 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 15 056 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 34 807 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 264 653 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve Taşıt alım
ları ve onarımları 119 045 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumları katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 4 670 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 40 750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 056 000 
BAŞKAN — Kabul edenler-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 14 217 810 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümleri 
okunmuştur. Şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum. 

a) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

965 422 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri ' 3 965 694 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 201 054 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 4 149 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 506 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 292 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1486) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yıh Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 17 096 631 li-

(1) 270 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 40 000 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 360 722 lira 
ki, toplam olarak 57 457 353 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvellerle, 
bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 16 620 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri . 244 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 104 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 

16.000 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 

111 001 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 19 000 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina,*teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

5 101 

305 618 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 443 
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1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğünün gelirleri bağ'lı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (57 457 353) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 10 346 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 110 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler * 47 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi, okunan cetvelleriyle birlik
te, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler*.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlarüıden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü için tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 ma
lî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (Ödenekleri (1) lira olarak 
tesbit edilmiş teritpler dâhil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 

karşılık göstermek suretiyle, (A/l) işaretli cet
velin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.., Kabili etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,., Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. Açık 
oylarınıza sunulmuştur. 

Bu suretle Tarım Bakanlığı bütçesi müzake
releri tamamlanmış olmaktadır. Memlekete ha
yırlı olsun. 

C — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Orman Bakanlığı bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. 
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ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin) — Benim 
sözümü söylemediniz Başkan.. 

BAŞKAN — Siz veriniz... Zapta geçiyoruz 
efendim, 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin) — Saym 
Başkan, «1942 -1943 yıllarında millet Türkiye'
de beş yıl yağmur altında arpa ve buğday ka
çırırken niye söylemiyor» diyorum... 

BAŞKAN — Önergeyi veriniz. Zapta geçiri
riz ve Sayın Bakana veririz efendim. 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Devamla) — He
sabınıza gelmediği için bana söz vermediniz. Ne 
diyor kürsünün arkasında? «Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir» diyor. Milletin iradesiyle 
buraya gelen herkes kendi fikrini söyler. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Türkmenoğlu, buyurunuz 
efendim. Saat : 18,20. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1971 malî yılı Orman Bakan
lığı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Grupu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Yüce Meclisi ve Bakanlığın güzide mensup
larını saygı ile selâmlarım. 

Orman Bakanlığımız 7 . 8 . 1969 gün ve 
1/17-7701 sayılı Başbakanlık teklifleri ve aynı 
gün 4-726 sayılı Cumhurbaşkanlığı olurla-
riyle kurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
şunu ifade etme^ isterim ki, orman dâvası ve 
çilekeç orman köylülerimizin kalkınma dâvası, 
millî bir dâvadır. Bugüne kadar bu konuda ya
pılanların yetersiz olduğunu ifade etmek vicda
nî bir borçtur. Bu millî dâvanın çözülmesinde 
ihtisas sahibi meslek mensuplarının görüşlerine 
ve T. B. M. M. nin bu dâvaya sahip çıkmasına 
ihtiyaç vardır. 

Zaman olmuş orman «cibâli mubaha» sayıl
mış, bazen de içinde yaşıyan köylerimizin ge
çim kaynağı olacağı yerde dert ve ceza kayna
ğı olmuştur. Yine, zaman olmuş ormanlarımız 
sorumsuz siyasilerin rey deposu haline gelmiş
tir. Son zamanlarda ise; adam öldüren, ırza, 
namusa tecavüz eden affedildiği halde, bir ağaç 
kesenin affedilmiyeceği kadar heybetlenerek 
Anayasada düzenlenmek istenmiştir, 

Orman Bakanlığımız, bu bunalımların bir 
çözüme bağlanması ihtiyacından doğmuştur. 
Yeni kurulan, bir bütçe yılını idrak eden, he
nüz kuruluş kanunlarının bir kısmını Meclise 
sunmuş, bir kısımları üzerinde çalışmalarına 
devam eden bu yeni Bakanlık halkkındaki 
eleştirilerimizi, çalışmalarına yardımcı olmak 
amaciyle, yapacağız. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclisimize 
orman içi ve civarı köylerimizin durumunu, or
man ve halk münasebetleri hakkında bilgiler 
sunmak istiyorum. 

Orman içi ve orman kenarındaki köylerimiz 
22 575 ünitede toplanmış 11,5 milyonluk nü
fustur. Yalnız orman içi 8 997 ünitede ise 
4,5 milyona yakın insan yaşıyor. Ormanla uzak
tan ve yalkından ilgisi olan nüfus adedi çok bü
yük bir yekûn tutmakta ve genel nüfusumu
zun da üçte birine tekabül etmektedir. 

Bu muazzam nüfusun pek cüzi bir kısmı 'an
cak yılın muayyen bir kısmına inhisar eden za
manlarda ormanın istihsal, ağaçlandırma ve yol 
faaliyetleri gibi işlerinde kasa süre çalış/abilirler. 
Bundan ayrı olarak da yapaoalk ve yakacak ih
tiyaçlarını az bir tarife bedeli ödemekle or
manlardan temin ederler. Bu cüzi faydalanma 
dışında orman köylülerimizin ormancılığımız
dan ve ormanlarımızdan elde ettiği kayda de
ğer bir faydalanma bahis mevzuu değildir. 

Ağaca ve ormana sahip çıkmak nasıl millî 
bir vazife ise, içinde yaşıyan köylüleri ve ge
çimlerini düşünmek de ihmal edilmiyecek bir 
vazifedir. Kabul edilmelidir ki, köylünün 
kalkınması yeteri 'kadar düşünülmemiş ve ge
çen uzun yıllardan bu yana kendi kaderleriyle 
başbaşa bırakılmışlardır. 

Devletin orman köyleri için uyguladığı bu 
hatalı ve yetersiz tatbikat neticesmde kıt 
kanaat çiftçilik ve hayvancılıkla idamei hayat 
eden orman köylülerimiz ve orman varlığımız 
âdeta birbirine karşıt iki unsur haline geti
rilmişlerdir. 

Meydana gelen erozyonun menfi tesirleri 
sonucu elde edilen zirai ürünler de yıldan yıla 
azalarak orman mıntakaları barınılmaz hale 
gelmiştir. 

Şimdiye kadar tedvin edilen kanunların 
esası, Devlet - orman mülkiyetine dayalı, or
mana tekniği, ilmi sokmaya matuf, gayeli ya-
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salar olup, soisyo - ekonomik yönleri hemen he
men yok denecek kadar azdır. 

istihsal kapasitesi düşük olduğundan, ya 
da çok muhafazakâr bir düşünce ile istihsale 
açık tutulmıyan ormanlar içindeki köylüleri
mizin ziraat yapması, «Orman açıyorsunuz; 
hu fiiliniz yasalara aykırıdır!» denmiş veya
hut da, «Hayvan otlatmanız yasaktır» şeklin
deki katı kanun maddeleriyle, ormanların için
de yaşıyanlann faydalandırılacağı ve refaha 
kavuşturulacağı ilmî prensiplere aykırı ola
rak, onları yaşatamaz ve barındırılmaz şekil
de ters bir duruma getirilmiştir. 

Orman teşkilâtiyle orman köylülerimizin 
ilişkilerini menfi yolda etkiler durumda ihdas 
etmiş ve nizaları devam ettirmişindir. 

Aziz arkadaşlarım, orman köylüleri, millî 
hâsıladan nüfus hasma aldıkları pay 250 ilâ 
300 lirayı geçmiyen yolu ve suyu olmıyan 
elektriği ancak şehirlerde gören, iptidai bir 
tarım ve hayvancılıkla geçinen, dağınık bir 
iskân şekline tâbi; 'sosyal ve kültürel hizmet
lerden yoksun, kendi hallerinde kimselerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Yüce Mec
lise orman durumumuz hakkında da bilgiler 
arz edeyim. 

Hazırlanan çalışma raporlarından derlenen 
rakamlara göre, 18,3 milyon hektar orman 
sahamız olup, genel Türkiye sahamızın % 23,4 
üdür. Yeni yapılan orman amenajman plân
lan ikmal edildiği takdirde bu sahanın 20 
milyon hektara ulaşacağı, arazimizin de % 25 
nin ormanlık saha olacağı tahmin edilmekte
dir. 18 273 193 hektar olan orman varlığı
mızın 11,8 milyon hektarı bozuk, 7,4 milyon 
hektarı da normal ormanlardır. Yıllık etaları 
da hektar başına 1,5 metrekü'b olup, bu pro-
düktif sahalardan elde edilecek normal ya
kacak odun 10 ilâ 12 milyon metrekübtür. 

Ormanlarımızın % 65 i bozuktur. Bu hu
suslarda» saha ve <servet mevzularında, orman 
veriminin artırılması konularında çeşitli gö
rüşler ileri sürülmektedir. Teferruata gir
mek istemiyorum. Netice olarak ormanlarımı
zın verimleri düşüktür. Bu ormanlardan sü
rekli gelir sağlıyacak ihraç yapmamıza im
kân yoktur. Fazla hayale kapılmıya da lüzum 
yoktur. 

Bir başka hususta sayın yetkililerden is
tirhamımız, ormanın, Hazine açığını kapata
cak bir kaynak olarak ele alınmaması ve 
gelecek nesillere de intikal ettireceğimiz bir 
varlık olduğunun bilinmesidir. 

Şu hususu da ehemmiyetle belirtmek lüzu
munu hissediyorum : Ormanı, tamamiyle mu-
hufasakâr bir zihniyetle koruyalım, hiç değer-
lendirmiyelim, demiyorum; fakat çok bitkin 
ve yorgun ormanlarımızın imar ve ıslahı üze
rinde duralım. 

Başka ülkelere ham odun olarak ihraç he
vesinden vazgeçelim. Esasen komşumuz Rusya 
ve ormanca çok zengin olan iskandinav mem
leketleriyle rekabet olanağımız da hiçbir za
man mümkün değildir. Ancak, sayın Bakanlı
ğımızın kâğıt fabrikaları açmaları yerinde bir 
teşebbüstür. Tomruk yerine kâğıt hamuru sat
mak cihetine gidilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece Yüce Mec
lise orman köylerimizin ve ormanlarımızın 
durumu hakkında, zamanın müsaadesi nisbe-
tinde, bilgiler sunmuş bulunuyorum, işte Or
man Bakanlığı ormanlarımızın, orman içi köy
lülerimizin ve ormancılığımızın bu haline bir 
çare bulmak lüzumundan doğmuştur. Yeni ku
rulan Orman Bakanlığımızdan gerek orman içi 
ve civarı köylülerimiz, gerekse ormancılığımız 
birçok şeyler ümidetmektedir, beklemektedir. 
Bütün bu çareleri de Orman Bakanhğı, diğer 
bakanlıklara anlatarak ormancılık politikamızı 
istikametine yöneltecektir. Temennilerin ger
çekleşmesini ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, M. G-. P. olarak 
yalnız tenkidleri değil, temennilerimizi de sı
ralamak isterim: 

M. G. P. olarak seçim beyannamemizde ve 
programımızda belirttiğimiz gibi, ormanın ko
runma çaresi sadece adliye koridorlarını ve ha-
pisaneleri orman köylüleriyle doldurmak, ge
çim vasıtalarımı ellerinden almakla değil; on
lara iş bulmak ve hayat imkânları tanımakla 
olur. işte bu görüşümüze uygun bir teklifi be
lirtiyoruz. 

Orman bölgelerimde yaşıyan vatandaşları
mıza iş sahası açacak yatırımlara öncelik veril
mesi lüzumuna inanıyoruz. Bu bakımdan Or
man Bakanlığı bünyesi içinde bulunan Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı 
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kereste, lif, yonga v. s. orman ürünleri işliyen 
fabrikaların artırılması lüzumu, ayrıca bu ge
nel müdürlüğün İktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilmesi, mevcut ve kurulacak fabrika
lara orman köylerinin ortak edinilmesi düşü
nülmelidir. Bu suretle mevcut, fakat bugünkü 
teknolojik gelişmeler sonucu demode olmuş ve 
randımanını kaybetmiş makinalann yenilene
rek, yeni kurulacak fabrikaların bütün lüzum
lu makina ve ekipmanları, dış memleketlerde 
çalışan orman köylülerinin tasarruflarının de
ğerlendirilerek, döviz vermeden temin etmele
rinin imkânına sahibolunacaktır. 

Dış ülkelerde çalışan birçok orman köylü
sünü bu fabrikalara ortak etmekle, hem birik
tirdikleri dövizleri memlekete akıtmış, hem de 
dolayısiyle orman köylüsünü kalkındırmış ve 
ormancılığımızın da gayelerinden birisini ger
çekleştirmiş oluruz. 

Millî Güven Partimizin programından bir 
madde : «Orman bölgelerinde yaşıyan vatan-
ıdaşlarımıza iş sahası açacak yatırımlara önce
lik verilmesini istiyoruz.» 

Orman köylerinin sosyal ve ekonomik yön
den kalkındırılması hususunda Orman Bakan
lığına büyük görevler düştüğüne inanıyoruz. 
Bu nedenle, bakanlık bünyesinde orman köyle
rini kalkındırma genel müdürlüğü kurulmasını 
isabetli bir karar olarak beğeniyoruz. Fakat, 
orman köylüsünün alt yapı ihtiyaçları, tarım
sal gelişimi, sosyal ve kültürel ihtiyaçları, Or
man Bakanlığının yetkili dışında, diğer ba
kanlıkları da ilgilendiren konular olduğunun 
gföz önünde bulundurulmasını, bu genel mü
dürlüğün hizmetlerinin buna göre sınırlandırıl
masını çalışmalarının muayyen havzalara tek
sifi suretiyle çok yönlü bir plânlama ile konu
larım ele alınmasını uygun mütalaa etmekte
yiz. 

Havzaların amenajmanında bakanlığın bü
tün kuruluşlarının ve ilgili diğer bakanlıkların 
koordione ve müşterek bir proje altında çalış
malarının sağlanmasının yerinde olacağı ve 
çok isabetli sonuçlar vereceği kanaatinde oldu
ğumuzu arz eifcmek isterim. 

Akdeniz ülkelerinden italya'da bu kabîl 
çalışmalar yapılmıştır, incelenmesinin yerinde 
bir hareket olacağı tabiîdir. 

23 . 2 . 1971 0 : 2 

Orman sahalarımız 18 milyon küsur hektar 
olup, bunun 10,5 milyon hektarının bozuk sa
halar olduğunu yukarılarda izah ettik. Orman 
Bakanlığımızın önemli görevlerinden birisi de 
ağaçlandırma ve erozyonun önlenmesiyle baha 
biçilmez memleket topraklarımızın denize taşın
masını önlemektir. Bu cümleden olarak, bu 
10,5 milyon hektar bozuk orman sahasının, 
erozyon kontrol tedbirleri alınarak, ağaçlan
dırılmaya geçilmesinin icabettiği bir gerçektir. 
Bununla beraber Yüce Meclise sunulan bütçe 
tasarılarında ağaçlandırma ve erozyon kontrol 
tedbirleriyle ilgili yatırım ödeneklerinin kifa
yetsizliği meydandadır. 

Bundan önceki yıllarda temenni edildiği 
halde, bu sektöre gereken tahsisatın konulma
dığını görüyoruz. Bu itibarla Millî Güven Par
tisi olarak şu ciheti kaynak ve tedbir olarak 
teklif ediyoruz: 10,5 milyon bozuk orman saha
larının çok kısa bir süre içerisinde ıslah edile
rek, ağalandırılarak prodüktif orman haline 
getirilmesi, lüzumlu paranın da yine bu saha
lardaki bozuk ormanların, erozyon kontrol ve 
ağaçlandırma projelerine göre, kesilerek kıy
metlendirip elde edilecek kıymetin bu hizmet
lerde kullanılması sağlanmalıdır. 

Bugünkü mevzuat, bu teklifimizi karşılar 
ve müsaittir de. Ancak, yeni hazırlanan Ba
kanlık Teşkilât kanunlarında bu konuyu açık
lığa kavuşturan maddeler derpiş olunmalı, bu 
kabîl sahalardan elde edilecek orman ürünleri
nin satışının vergi ve resimlerden istisna edile
ceğini vuzuha kavuşturan hükümler getirilme
lidir. 

Gerçek ve ilmî bir arazi klâsifikasyonuna 
dayalı erozyon tehlikesi olmıyan mikrokilima-
tik bölgelerdeki maki sahaları, çay, zeytin, na
renciye, fındık kültürüne elverişli yerlerin tes-
bit ve tâyini ile tesbitine gidilmelidir. 

Orman yollarını da köy yolları kapsamına 
alaoak şekilde plânlayıp YSE Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği halinde ve senede muayyen bir kilo
metreden eksik olmamak kayıt ve şartiyle ayrı 
bir plânlama ile yol inşaat hedefleri tâyin ve 
te^bit olunarak yol, ulaşım sorunları da bu şe
kilde çözümlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, yukardan beri orman
cılığımızın durumunu, orman içi ve bitişiği 
köylerimizin orman ile olan ilişkilerini belirt-
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miş bulunuyorum. Bütün bu dert ve isteklerin 
bir çözüme götürülememesi, şimdiye kadar tu
tarlı ve yeterli bir orman politikamızın bulun-
mamasiyle ilgilidir. 

Tarım Bakanlığı camiası içinde ormana ye
teni kadar önem verilmemiş olduğu cihetle, yü
rütülen orman politikasından başarılı sonuçlar 
alınamamıştır. 

Orman konusunun ayrı bir Bakanlığa veril
miş olması, bu hususta yeni bir ümit uyandır
mıştır. Orman teşkilâtında vasıflı ve yeterli ele
manlar mevcuttur. Yeterki bunların ilmî tecrü
be ve vatanseverlik hazineleri iyi değerlendiril
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı
mızın Bütçesinin, ormancılık meslekinin şe
refli müntesiplerine, millet ve memleketimize 
hayırlı olmasını diler, Millî Güven Partisi Gru-
pu adma Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. 
G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fikret övet, buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA TEVFİK FİKRET 
ÖVET (Sinop) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, 1971 malî yılı Orman Bakanlığı Büt
çesi üzerinde C. H. P. Millet Meclisi Grupunun 
görüş ve eleştirilerini belirtmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. 

Ülkemizin ekonomik ve toplumsal yönde 
kalkınmasında orman varlığımızı koruma, de
vamlılık ve verimlilik ilkesi altında işletme, 
imar ve yeniden orman yetiştirerek ormanları
mızın verimliliğini artırma görevi, yeni kurulan 
Orman Bakanlığımıza aittir. Uzun yıllar Ta
rım Bakanlığı içinde kaybolmuş olan Orman 
Genel Müdürlüğünden, geçen yıl «Orman Ba
kanlığı» adı altında müstakil bir Bakanlık ola^ 
rak kurulmasını C. H. P. olarak can ve gönül
den karşılıyoruz. 

Bakanlığın örgütlenme yasasının. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden ivedilikle çıkartıl
masını da 0. H. P. Meclis Grupu adına dile
mekteyiz. 

öte yandan, ormanlarımızın imar, ıslah, ül
ke çapında ağaçlandırmak, toprak varlığımızı 
ve tarım topraklarımızı kemiren erozyonu ön
lemek amaciyle kurulan ağaçlandırma ve eroz
yonu kontrol genel müdürlüğü; orman ürünle
rini işlemek, değerlendirmek, orman içi köylü

sünün kalkınmasını ülke çapında bu ürünlerden 
daha çok yararlanmayı sağlamak amaciyle or
man ürünleri sanayii genel müdürlüğü ve yine 
orman köylerini ekonomik ve toplumsal yön
den kalkındırmak, bu yolla orman tahribatını 
önlemek, ormanlarımızı korumak, orman köyle
rini insanca bir yaşama düzeyine eriştirmek ve 
orman - insan ilişkilerimi düzenlemek amaciyle 
kurulan orman köylerini kalkındırma genel mü
dürlükleri de vardır ve bunlar Bakanlık kurul
duktan sonra çok isabetli olarak kurulan ge
nel müdürlüklerdir. 

Yalnız, bu genel müdürlüklerin kuruluş ve 
işleyiş yasaları henüz Meclislerimizden geçme
miştir, ivedilikle bu kuruluşların yasalarının 
Meclise şevkini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 1970 yılında kurulan 
Bakanlığın, kuruluşu incelendiğinde, yüksek 
plânlama ve Bakanlar Kurulunca Orman Ba
kanlığının kuruluşu ile ilgili olarak benimsenen 
ilkelerle uygulama birbirini tutmamaktadır. 
Millî ekonomimize aykırı, Anayasanın önerdi
ği görevleri yerine getirmekten uzak, merkezide 
çok büyük mühendis ve idari personelden ku
rulu bir bürokratik örgütün Bakanlığın mer
kezinde, Ankara'da monte edildiğini üzüntü ile 
görmekteyiz. Bizdeki bu bürokratik işleyişin 
bir tersi misalini vermek isterim: isveç, orman 
alanı bakımından bizden üç mislidir ama istih
sal bakımından bizden 15 misli daha fazladır. 
Çalışan mühendis adedi 1 000 kadardır ve bun
ların hemen hepsi orman bölgelerinde, orman 
işletmelerinde çalışmaktadırlar. 

Bizde ise, merkezde toplanan bu yüzlerce 
mühendisi ormanlarda göreve sevk etmek ge
rektir. Ormancılığın temel ilkesi olan devamlı
lık bizde sağlanamamaktadır. Çünkü, bölge şef
liğinden tutun, diğer görevlilere kadar hepsi 
devamlı yer değiştirir durumdadırlar. Hal böy
le olunca, devamlılık ve başarılı orman çalış
ması sağlanamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, orman içi ve civarında 
bugün Türkiye'mizde 13 270 köyde yaşıyan 
on milyon yoksul ve talihsiz insan vardır. 
Bu, kütlenin iktisaden güıçlendirihneBiıni, or
man - insan ilişkileri ve bunların soisyo - eko
nomik meselelerinin çjözümiinü, Adalet Partisi 
iktidarı; Anayasanın 131 nci maddesinin ta
dilinden öncie ve sonra, bilimsel açıdan gerçek-
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ci bir sosyal Devlet anlayışı içinde ele almamış
tır. Büyük proplemlerin görümüne, her za
manki tutumuna paralel olarak, zabıta tedbir
leriyle gitmiştir ve gitmektedir. 

1970 yılı Kalkınma programında Adalet 
!Partiıs'i iktidarı, orman köylerinin kalkmidırıl-
ıması amaciyle yedi ülkeyi benimsemiştir ve bu 
ülkeler çok da yerinde idi. Şimdi meslekten 
gelme değerli Bakandan sormak isteriz: Bu 
yedi ülkeden hangisi bir yıl içinde gerçekleş
tirildi ve programa konuldu. 

Yine, 6831 sayılı Orman Yasasının 13 ncü 
madesi gereğince, her yıl bütçeden 50 milyon 
lira ayrılıp bir fon teşkil edilmesi öngörülmüş
tür. Orman Bakanlığının kuruluşundan bu yana 
Sbu fona gereken tahsisatın konmadığını üzüle
cek görmekteyiz. Bu yılki Bütçe ve Plân Komis
yonunda, C. H. P. komisyon üyeleri bu 50 mil
yon liranın bütçeye konulması için bir teklif 
getirmişlerdi, öğrendiğimize göre, Sayın Bakan 
ileride 200 milyon liralık bir teklifle geleceğini 
bildirmiştir. Bu taahhüdün biran evvel yerine 
getirilmesini beklemekteyiz. 

Şayet, bu fon geliştirilmiş olsaydı, bir öl
çüde ormaniıçi köyleri sorununa yaklaşmak 
mümkün olacaktı. 

Bu arada, Plânın öngördüğü çalışmalar da 
tam anlalmı ile yerine getirilmemektedir. Orman 
Bakanlığının, ormanlarımızın geliştirilmesi, 
imar ve ihyası, orman sanayiinin kurulması, 
ihracatı geliştirme konularımda plân hedef ve 
gayösine uygun çalışma yapması yanında, Dev
let Orman işletmelerinin iktisadi kuruluşlar 
halinde işletilmesinin sağlanması yolunda bir 
çalışma yapılmamıştır. 

iSayın milletvekilleri, ormanlarımızı geliş
tirme sorunlarına da kısaca değinmek isterim. 

Bozuk orman sahalarının ıslahı ile birlikte 
yeni orman sahalarının geliştirilmesi şarttır. 
Aksi halde, kusa bir süre sonra ormanlarımızın 
tükenmesi gibi büyük bir tehlike bizleri bek
lemektedir. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
bozuk ormanların imarının % 145 oranında 
gerçekleşerek, 345 bin hektarı bulduğu belir
tilmektedir. Orman sınırlandırmalarında da 
ilerlemeler olduğu belirtilmektedir. 

Delmek ki, orman ıslahı çalışmalarında plân
lı davranışın sonu, Birinci Plânın öngördüğü 
hedefe varaJbilmigtir. ikinci Beş Yıllık Plânda 

ormancılığa edebiyat olarak geniş yer verildiği 
halde, varılacak hedefler gereğince ortaya 
konmamıştır. Programda bu konu işlenmemiş
tir ve yeterli tedbirler alınmamıştır. Son yıl
larda plân ve programlar bir kenara itilmiş ve 
orman ürünlerinin işlenip, yurt içi ve yurt dışın
da paraya çevrilmesi işleriyle uğraşılmış, bun-
dada başarı sağlanamamıştır. Bu zihniyetin, 
bir gün ormanların kökünü kazıyacağını belirt
mek isteriz. 

Bozuik ormanların ıslahı ve orman üretimi
nin artırılması İkinci Beş Yıllık Plânda orman 
yollarının geliştirilmesi istenmiştir. Birinci 
Plânda orman yolları büyük ölçüde ele alındığı 
halde, İkinci Plân döneminde bu yol yapımı 
istenilen seviyeye çıkmamıştır. 

Oysa ki, 1970 Programının 51 nci sayfasında 
orman kapasitesinin artmlmasının, orman yolla
rına bağlı bulunduğu belirtilmektedir. 

Orman yolu yapımı iki noktada yarar sıağla-
yaoalktır: 

Üretimin artışı, 
Orman köylerinin kalkınması, 
Orman varlığının devamı bakımından önem 

taşıyan ağaçlandırma çalışmaları da çok yavaş 
gitmekte ve plân hedeflerinin gerilerinde kal
maktadır. Görülüyor ki, iktidar, orman varlı
ğını geliştirerek, prodüktiviteyi artırarak de
ğerlendirme yerine, mevcudu iç ve dış pazarlar
da paraya çevirme çabası içindedir ve bunun 
tedbMerini de programlamaya çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Baştan beri öz olarak bugünkü orman so

runlarına devinmeye çalıştım. Özellikle orman 
köylülerinin yoksulluğu, topraksızlığı ve tüm 
Anayasal haklarını kullanamaz durumda bulun
dukları acı bir gerçek olarak ortada durmak
tadır. 

Geçen yıl Anayasamızın 131 nci maddesinde 
yapılan değişiklik sonu, orman köylülerinin 
insanca yaşama koşullarına kavuşturulmaları 
ilkesi benimsenmiş olmasına rağmen, A. P. ikti
darı bu konuda bir tek adım bile atmamıştır. 
Atamıyacaktır da. Yine A. P. Hükümeti, Ana
yasa değişikliğine paralel getirdiği kanun ta
sarılarıyla, problemi anhyamadığını ortaya 
koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak şimdi orman köylüsünü bu yaşantısın
dan kurtaracak insanca bir orman düzeninden 
Hasaca söz etmek isterim: 
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Orman, bir doğal hazinedir, fakat, Türki
ye'nin bozuk düzeninde bu hazinenin içinde 
yaşayan orman köylüleri ülkemizin en yoksul 
insanlarıdır. Kendileri orman bölgelerinde in
sanca yaşayabilir duruma geldikleri zaman, or
man köylüleri, ormanları, Devletin şimdiye 
kadar koruyabildiğinden çok daha iyi koruya
caklardır. Fakat, Anayasamız, «Devlet, herkes 
için insanlık onuruna yaraşır bir yaşama düze
ni kurma ödevini verir. Onun için ormanları 
yakıp kesmek Anayasaya ne [kadar aykırı ise, 
milyonlarca orman köylüsünü insanlık onuruna 
yaraşır bir yaşama düzeninden yoksun bırak
mak da Anayasaya o kadar aykırıdır. 

Nitekim, Anayasamız, Devletten yalnız or
manların korunmasını değil, orman içinde veya 
orman yakınında oturan halkın kalkındırılması
nı da istemiştir. 

Ortanın solu düzeninde Devlet, ağaçlardan 
önce insanların Devletidir. Ortanın solunda 
O. H. Partisi orman varlığını halkla Devletin 
'el ele vereceği bir demokratik işletmecilik an
layışı içinde değerlendirecektir. Tüm orman 
varlığımızın değerlendirilmesini plâna bağlaya
rak bu plân uygulanması için gerekli yatırım 
kaynaklarını sağlıyacaktır. Ormanlardan tarı
ma ve mayvacılığa, zeytinciliğe ayrılabilecek 
bölgeleri doğrudan doğruya orman içinde yaşı-
yan yoksul halka verecektir. 

Orman Ürünleri Endüstrisini A. P. iktidarı
nın düşündüğü gibi, yabancı sermayeye değil, 
kendi Devletimize ve Devlet yardımiyle orman 
köylerimizin kurdukları kooperatiflerine yaptı
racaktır. 

Orman düzeninde yapılacak bu değişiklikler, 
orman köylüsünün insanca yaşama hakkıyla, or
man varlığımızın korunması gereği arasındaki 
suni çelişmeyi ortadan kaldıracaktır. 

Bu düzen değişikliği ile orman köylüsü ya-
şıyabilmek için suç işler duruma düşmekten, 
suçluluk duygusu ve ezikliği içinde bulunmak
tan, hapislerde sürünmekten kurtulacaktır. Or
mandaki bu düzen değişikliğiyle köylü - Devlet 
orman yabancılığı sona erecektir. Köylü, Dev
leti karşısında değil, yanında görecektir. Or
man, köylünün rızkını kesen değil, rızkını veren 
bir kaynak durumuna gelecektir. 

Bu düzen değişikliği ile, orman köylüsünün 
gücü, kendi yaşamının zenginleşmesi ve ırautlu-

laşması yolunda, orman varlığımızın daha iyi 
değerlendirilmesi yolunda, orman ürünleri sana
yiinin gelişmesi yolunda seferber edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tarafından 
Yüce Meclis Başkanlığına orman suçlarının af-
fiyle ilgili bir tasarının verildiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. O. H. P. si grupları olarak Orman 
suçlarının affına karşı değiliz. Ama, çıplak bir 
affa, kuru bir affa asla taraftar değiliz. Bu 
affa bağlı olarak, orman köylüsünü kalkındı
racak ve orman içinde, orman köylüsü lehine 
işîıiyecek yeni bir orman düzeninin tam ve kâ
mil olarak kurulmasını bekliyoruz. Kuru bir 
af, orman köylüsünün sorunlarını çözmekten çok 
uzaktır. Yukarda öz olarak O. H. P. sinin öner
diği orman düzen değişikliği ilkesi paralelinde, 
orman köylülerimizin sorunlarına eyilmediğimiz 
sürece, afları, yeni aflar izliyecek ve orman 
köylülerinin yoksulluğu ve perişanlığı olduğu 
gibi kalacaktır. Adalet Partisi .iktidarını ve 
meslekten gelme Sayın Bakanı, Anayasamızın 
131 nci maddesinin orman köylüsünün sorunla-
riyle ilgili olarak ortaya ıkayduğu buyruğunu ye
rine getirmeye davet ediyorum. Ve Yüce Heye
tinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
adına, saygı ile selâmlıyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Zeki Çeliker, buyurun. Saat 18,55. 

D. P. GRUPU ADINA ZEKİ ÇELİKER (Si
irt) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, Orman Bakanlığının muhterem münte-
sipleri; 

Orman Bakanlığı 1971 yılı bütçesi üzerinde 
Depokratik Parti Grupu adına görüşlerimizi, 
tahsis edilen süre zarfında, arz etmeye çalışaca
ğım. 

Doğal kaynaklarımızdan önem itibariyle 
başta gelenlerinden biri de hiç şüphe yok ki, 
ormanlanmızdır. 78 058 600 hektar bulunan 
yurt topraklarının tahmine müstenit bölünüşle
rinde ormanlarımız 10,5 milyon hektar olarak 
kabul edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün 
giriştiği ciddî mesai neticesi, hava fotoğrafla-
riyle 3/4 oranında tesbit edilen orman sahası ile 
henüz tesbiti ikmal edilmemiş bulunan tahmine 
müstenit toplamının, 1969 yılı neticesine göre, 
18 273 193 hektar olduğu geçici olarak ilân edil
miştir. 
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Saha itibariyle ormanlarımızın 20 milyon 
hektara ulaşacağı, tahmin ve hakiki sahalar ara
sındaki artış oranından, anlaşılmaktadır. Keza 
orman sahamız, orman üretimi bakımından Av
rupa'nın önde gelen memleketlerinden isveç ve 
Finlandiya orman sahalarına genellikle eşittir. 

Her ne kadar saha itibariyle memleketimiz 
ormanca fakir addedilmese de, ileri memleket
lerdeki ormanların kuruluşu ile mukayese edil
diğinde, yurdumuzda ekolojik şartların daha 
müsait olmasına rağmen, yüzyıllar boyunca ge
lişigüzel tahripler sonu mevcudun yüzde 50 si 
normal ve bozuk korular, diğer yarısı da nor
mal ve bozuk baltalıklardadır. 

Korularda, normal koru 4 861 399 hektarla 
yüzde 50 nin üzerindeyken, baltalıklarda, nor
mal baltalıklar 2 554 978 hektarla yüzde 30 un 
çok altındadır. Ormanlarımızı normal kurulu
şa kavuşturduğumuz zaman milyarlarla ölçüle
cek gelir temini mümkün bir hale gelecektir. 
Madenlerle ormanlar mukayese edildiği takdir
de ormanlarda devamlılığın bulunması-ve saha 
itibariyle 40 - 60 milyon metreküb üretime im
kân verecek durumda bulunması, bu kaynağın 
Türk ekonomisindeki hal ve müstakbel önemini 
apaçık göstermektedir. 

işte ormanların bu önemidir ki, Hükümeti, 
Orman Bakanlığını kurmaya sevk etmiştir. Faz-
lasiyle özetliyerek* arza mecbur kaldığımız bu 
konunun üzerinde parlömanterler olarak dik
katle eğilmemiz gerekmekte, hal ve geleceğe 
servetli bir şekilde yön vermemiz bakımından 
bizlere düşen vazife bir kat daha önem kazan
makta, yurdumuzu değerlendirme, ekonomimiz
de istikrar sağlama gibi birçok hususlar bunu 
zaruri kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı, 
7 Ağustos 1969 tarihinde kurulmuş olup, 1,5 
yıllık çalışma devresi geçirmiştir. 

Bakanlık, «Orman işletmeleri, Orman ürün
leri Sanayii, Toprak Muhafaza ve Ağaçlandır
ma, Orman Köylerini Kalkındırma» isimleri al
tında 4 Genel Müdürlükle tedvir edilmekte ise 
de, hükmi şahsiyeti haiz Orman Genel Müdürlü
ğü kuruluş kanunundan ve gelirlerinden fayda
lanmamaktadır. 

Geçen süre zarfında Bakanlığın ifasiyle mü
kellef olduğu birçok hizmetlere henüz gereği gi
bi istikamet verilmemiş ve hattâ Bakanlığın ku

ruluşundan beklenenin dışında yön değiştiril
miş, palyatif tedbirlerle hissi tasarruflara giri
şilmiştir. 

Bu cümleden olarak, halen ziraat edilmekte 
olan ve mahsulden meyva bahçeleri haline geti
rilmiş olan orman sahaları hukukan orman du
rumlarını muhafaza etmektedirler. 

Anayasamızın tadil edilmiş olmasına rağ
men, özel kanunu ile ormanın tarifi yapılmadı
ğından, mer'i mevzuat karşısında bu yerlerin 
orman sayılmasında bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci 
maddesi ve muvakkat 1 nci maddesine göre, 
muameleler yürütülmektedir. Bunun dışında 
Sayın Bakanın 1970 yılı Millet Meclisindeki 
bütçe görüşmelerinde belirttiği gibi, yönetme
lik değişikliği ile yapılacak -tatbikat hukuk dev
leti anlayışiyle bağdaşmıyacağı gibi kanunsuz 
işlemler meydana getirilmiş olacak, tahdit ko
misyonlarının bu yoldaki vâki muameleleri de 
mesnetsiz kalacak mualleliyet iktisabedecek-
tir. 

Halkın ziraat edegeldiği sahalardaki mül
kiyet endişesini bertaraf etmek, rantabliteyi 
artırmak maksadiyle Bakanlığın kuruluşuna ta
kaddüm eden birkaç yıl içinde mer'i Orman Ka
nununun tarif maddesiyle sınırları, hükümleri 
üzerinde geniş çalışmalar yapılmış, birtakım 
tasarı taslakları meydana getirilmiştir. 

Anayasanın getirdiği yeni kurallara uygun 
Orman kanunu tasarısının Yüce Meclise arzı 
ve alacağı şekle göre kanuna uygun muamele 
ifasıdır. Orman Bakanlığının faaliyete girişin
den bu yana 1,5 yıl geçmesine rağmen tadil ta
sarısı halen huzurunuza getirilmemiştir. 6831 
sayılı Orman Kanununun diğer maddelerinde 
de tarif ve tahdit meseleleri birlikte ve Orman 
Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünün 
kuruluş esprisi içinde süratle Yüce Meclise ar
zun Sayın Bakandan bilhassa rica ediyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğü vazifelerinin Ba
kanlık seviyesine çıkarılarak tedviri sonuç ba
kımından kâfi değildir. Her kademede ehliyet
li kişilerin istihdamı zaruridir. Bu gerçeğe kar
şı Orman Bakanlığının halihazır tasarrufu iyi 
bir misal teşkil etmemektedir. 

Batı Almanya, sathında tahripkâr bir harb 
geçirmiş olmasına rağmen işe adam zühniyeli 
ile hareket ettiğinden süratle kalkınmış bilgili 
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ve isabetli plânları ile kısa sürede Avrupa'nın 
(hemen her yönden bir numaralı Devleti haline 
îktisabetmiştir. 

Bu tenkidlerimizin dost acı söyler Atasözü 
ile karşılanarak Bakanlık bünyesinin süratle 
tasfiye ve ıslahını ve işi, kenara itilmiş bulunan 
lâyıklarına verme dirayetinin gösterilmesini 
memleketsever bir parti sözcüsü, bir Parlöman-
ter olarak ve ayrıca bir meslektaş sıfatının ver
diği hakla Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Fert başına isabet eden millî gelir vasatisi
nin genellikle 1/5 i oranında gelire sahip bu
lunan orman içi 4 280 385 orman köylüsünün ıs* 
tirabmm kaldırılması ve bununla beraber or
manlarımızın devamlılığı, veriminin artırılma
sı, optimal kuruluşa süratle götürülmesi gibi 
hususlar Yüce Meclisin yüksek mesaisi ile mu
hakkak ki en iyi şekli alacak orman ve halk - or
man münasebetleri tekniğin ekonominin icapla
rına uyacak ve sosyal ihtiyaçları en iyi şekilde 
karşılıyacak niteliği iktisabedecektir. 

Orman sınırlamasının süratle ikmâli bir za
rurettir. Ancak, tarif maddesi düzünlenmeden 
yapılan tahditler ile tarif maddesinin Yüksek 
Meclislerde müzakeresini mütaakıp kanuniyet 
iktisabettiği şekil ile 3116 ve 6831 sayılı kanun
lara dayanarak yapılan tahdit neticesi katiyet 
ikjtisabetmiş hudutların yeni esaslar dairesinde 
revizyona tabi tutulması ihtiyacı bir gerçek ol
duğu gibi işin hal yolu da budur. Bu itibarla; 

Komisyonları artırmaktan ziyade tasarının 
biran evvel kanuniyet iktisabetmesi, fuzilî sar
fiyata meydan verilmemesi için Bakanlığın ha
rekete geçmesi bir zaruret halini almıştır. 

Sayın Orman Bakanı Özalp, 26 . 5 . 1970 gü
nü Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde Yüce 
Mecliste yaptığı konuşmada 1970 yılında 800 000 
hektar tahdit işlemi yapıldığını, 1971 ve 1972 
yıllarında tahdidin 1 ve 1,5 milyon hektara çı
karılacağını biMirmişler, 1970 yılı Bütçesinde 
tahdit yapılacak sahayı 40 komisyonla 800 000 
hektar olarak ele aldıkları halde 1971 yılı Bütçe
sinde 1969 un tahdit yapılan sahası 27 komisyonla 
sadece 426 869 hektara ulaştığı yapılan işlem
ler meyanmda gösterilmiş ve 1970 te 40 komis
yon yerine 25 komisyonla 800 000 hektar yeri
ne de ancak 361 167 hektar tahdidin icra edil
diği kaydolunmuştur. 1971 yılın programı da 

vadedilen 1 milyon hektar yerine 27 komisyon
la 400 000 hektar olarak bütçeye alınmıştır. 
Sayın Bakanın 800 000, 1 000 000, 1,5 milyonluk 
iddiaları bir Hükümet üyesinin en azından ha
yalî rakamlar peşinde koştuğunu Yüce Meclise 
karşı sorumlu bulunduğunu ve durumu idrak 
edemediğini bu beyanları ile göstermiş bulun
maktadır. 

Eski tahditlerin revize edilmemesi mevzuun
da yukarda arz edildiği gibi hukuk düzeni ile 
telif edilemiyecek bir keyfiyettir. Konuya vukuf 
peydah etmeden bütçelere rakam koymanın ve 
bir Hükümet üyesi olarak Yüce Meclislere be
yanda bulunmanın en azından nasıl karşılanma
sının gerektiğini parti mülâhazası duşunda tut
manızı rica ederek takdirlerinize arz ediyorum. 

18 küsur milyon hektar ormian içinde 8 997 
köyde 4 280 385 nüfusun bulunduğu keza or
mana bitişik 6 825 köyde 3 633 236 nüfusun bıa-
rınldığı ve işsizliğin hüküm sürdüğü millî gelir 
vasatisinin çok alımda bir gelire sahip bulunan 
bu köylü vatandaşlarımızın durumu nazarı dik
kate alınırsa ormıaîn korummasıının lüzumsuzlu
ğunu imâ etmenin doğru bir hareket olamıya-
cağı gibi bu teşkilât mensuplarına toptan hır
sızlık isnadedenek radyo ile bizzat kendi ses
leri ile beyanda bulunması yemi bir Hükümet 
üyesine ujygun düşmiyecek hareketlerdendir. Şu 
halde Sayın Bakandan soruyorum. Teşkilâtınız
da kaçjbin muhafaza memuru vardır. Kaçı is-
nadettikleri suçu işlemiş olarak adalete sevk 
edilmiş ve kaçı hüküm giymiştir. 

Orman yamgmlarını ele aldığımız zaman 
idarenin nasıl bir tutumda olduğunu görmek 
mümkündür. 

1965 yılında 415 aded yangın zuhur etmiş 
3 941 hektar orman yanmıştır. 

1967 yılında 473 aded yangın zuhur etmiş 
8 441 hektar orman yanmıştır. 

1968 yılında 387 aded yangın zuhur etmiş 
7 540 hektar onman yanmıştır. 

Şimdi Yüce Meclisin nazarlarını son ilki yıla 
teksif ötmek isterim. 

1969 yılımda 714 aded yangın zuhur etmiş 
16 364 hektar orman, 

1970 yılımda 724 aded yangın zuhur etmiş 
14 924 hektar sahanın yandığı son iki sene zar
fında yanan sahada % 100 bir artış bulunduğu 
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müşahede edilmektedir. Zuhur eden büyük yan
gınlara Sayın Bakan gitmemiş, müessir tedbir
ler alımma/mıştır. Yangınların şiddetle devam et
tiği sürede kendileri hangi önemli bir vazifede 
idiler? 

Orman Genel Müdürlüğünün 1970 yayınma 
göre orman içi köylerdeki nüfus toplamı 
4 280 385 dir. 5 kişi bir aile telâkki edilirse 
856 077 aile orman içinde banaımaktadır. Sayın 
Bakan 1970 yılı bütçe görüşmelerinde orman 
içimde yaşiy anları 2,5 milyon karşılığı 500 bin 
aile olarak bildirmiştir. Resmî yayına inanmak 
dalhıa doğru bulunduğuna g1öre 5 kişi bir aile 
hesabiyle 856 bin küsur ailenin mevculdiyeitd ka
bul edilmiştir. Yine Sayın Bakanın 1970 bütçe 
müzakerelerindeki beyanına göre bu aileleri de
vamlı işçi yapmak konusundaki bakanlık çalış-
mıalannıln son (noktaya geldiği belirtilmiştir. 

1971 plân hedefi 5 526 234 m3 yapacak ve 
17 milyon küsur ster yakacaktır. Buna orman 
balkım ve imarı ile çeşitli ağaçlamalar ve orman 
yolları da eklenecek olsa daihi bütün yıl 856 bin 
küsur aile reisine iş vermeni^ uzun yıllar geçse 
dahi imkânsız olduğu ve hayal mahsulü bulun
duğu aşikârdır. Kaldı ki orman hizmetleri pe
riyodiktir. Bâzı yerlerde ağaçlamalar bâzı yer
lerde ise istihsal, nakliyat yol inşası gibi işler 
galip durumdadır. Orman köylüsüne iş vermek 
maksadiyle tabiî tensile müsait sahalarda suni 
ağaçlamalara gidilmesi ekonomik değildir. Yapı
lan masrafların idare müddeti sonuna kadar 
faizleri ile birlikte yürütüleceğimi gaz önüne al
mak zorundadır. Bilhassa dışa dönük istihsalde 
maliyet unsuru ihracattı tanzim edecek kadar 
önem kazanmaktadır. 

Daimî işçi mevzuunun son noktaya gelmiş 
bulunduğu Sayın Bakanın Yüce Mecliste yap
tığı konuşmada 26.5.1970 tarihinden bu yana 
netice alınmış olacağına göre Sayın Bakanın na
sıl bir plân tatbik etmek üzere bulunduğunu 
bilmek isteriz. 

Döner sermaye bütçe harcamaları itibariyle 
ödenek olarak üretim ve diğer giderlerde deva
lüasyondan evvel ve sonraki miktarlarını tetkik 
edecek olursak, 

1968 yılında istihsal nakliyat ve diğer üre
tim giderleri 361 680 000; Orman bakım masraf
ları 210 780 000; Orman içi ağaçlama masrafları 

56 697 000; Orman içi normal ağaçlama 50 824 
000; Yol inşaat ve onarımı 91 777 000. 

Yüce Meclisin zamanını fuzuli rakamlarla 
almak istemiyorum. Bu hususlarla ilgili rakam
ları toplam olarak izaha çalışacağım. Esasen 
mevzuubahis olan bütçe bütün milletvekillerine 
dağıtılmıştır. Her milletvekili önündeki bütçeyi 
tetkik buyurursa, biraz sonra toplamları konuş
turduğum zaman ne demek istediğim anlaşıla
caktır. 

Toplam olarak 1968 de 771 758 bin 1969'da 
808 101 bin 1970 de 873 970 bin 1971 de 1 022 075 
bin lira olduğuna göre köylünün faydalanacağı 
değer bakımından üretim giderleri ile ağaçlama
larda duraklama orman bakım masrafları ile 
yol inşaa ve onarımında düşüş müşahade edil
miştir. Bu miktarların ancak % 65 i köylüye 
intikal edebileceğine göre 1971 de 650 milyon 
liranın ortalama aile başına isabet edecek yıllık 
miktarı azami 770 liradır. Nüfus başına ise yıl
da 154 lirayı ancak bulmaktadır. Yan gelir
leri çok mahdut olan bu köyler halkının geçimi
nin yalnız ormanların işletilmesi ile temini 
mümkün değildir. Bu yoldaki görüş tamamen 
hayal mahsulüdür. Sayın Bakanın çıkmaza gir
diğine evvelâ kendisini inandırması lâzımdır ki, 
duruma hal şeklini bulabilsin. Sayın Bakan yi
ne 26 . 5 . 1970 günü Millet Meclisi bütçe gö
rüşmelerinde; 1970 yılında 24 Başmüdürlük 
mıntakasında pilot bölge tesbit etmek suretiy
le Kızılcahamamın Güven Nahiyesinde bakan
lığın kuruluşundan evvel tatbik edilen projeye 
uygun şekilde köylülerimizin gelirlerinin artırı
lacağını belirtmişlerdir. Güven nahiyesinde 
proje olarak yem ve gıda yardımı dahil kaç se
nede ne sarf edilmiştir. Kaç köyde kaç aile ve 
kaç nüfus bundan faydalanmıştır. Ormanları
mız içinde yaşıyan köylülerimizin böyle bir pro
je tatbikatı için kaç senede ne sarf edilecektir. 
Bütçenin hangi faslına proje karşılığı konul
muştur. 

Sayın Bakandan bildirilmelerini rica ederim. 
Yine aynı konuşmalarında Döner Sermaye 

Talimatnamesinin 42 nci maddesindeki 20 mil
yonluk fonu 75 milyona çıkararak orman içi 
köylülere gübre ve hayvan kredisi el tezgahla
rı ve arıcılık kredileri verileceğini belirtmiş
lerdir. 1970 sonu itibariyle bu fondan halka inti
kal etmiş fiilî kredi miktarının ne olduğunu da 
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Sayın Bakandan ciddiyetle belirtmelerini illere 
yapılan tevziatı açıklamalarını rica ederim. 

0831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desinde her yıl bütçelerine 50 milyondan aşağı 
olmak üzere ödenek konacağı kanuni mec
buriyet olduğu halde bu yılda Tarım Bakanlığı 
bütçesine 6 milyon lira konulmuştur. Dev bir 
meseleyi kısır görüş ve ödeneklerle nasıl bir 
plânlı seviyeye getirecekler doğrusu merak et
mekteyim. 

Orman Bakanlığı orman köylerini kalkın
dırma genel müdürlüğünü faaliyete geçirmiş ol
masına rağmen Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve 
İskan Genel Müdürlüğü bütçesine konulan 6-7 
milyon lira konunun çapı ile mukayese edildiğin
de manasızlığı apaçık ortaya çıkmaktadır. 

Başta Sayın Başbakan olmak üzere Bakan
lar Kurulu her konuda müştereken mesuldür. 
Bakanlıklar arasında ki koordinasyonu da bizzat 
Başbakan yürütmekle yükümlüdür. Orman Ba
kanlığının orman köylerini kalkındırma genel 
müdürlüğünü kurduğundan ya Sayın Başbaka
nın haberi yoktur veya gereği şekilde koordinas
yonu sağlayamamıştır. Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğü bütçesinde herhangi bir transfer 
ödeneği olmadığı gibi Tarım Bakanlığı bütçesin
de de Orman Bakanlığı adına bu şekilde bir öde
nek tefrikine'de tesadüf edilmemiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü teknik ve idare 
personeli 30 . 6 . 1969 tarihinde ne idi?. Ve 
1 . 2 . 1971 tarihinde bakanlık ve genel mü
dürlükleri teknik ve idari personeli neye baliğ 
olmuştur. Sayın bakandan doğru ve izahlı ce
vaplanmasını rica edeceğim. 

Keza; kış devrelerinde Amenajman masraf
larından yevmiye ile çalıştırılan personelden 
1968 dekilerin adedi ile 1970 ilâ 1971 de çalıştı
rılanların 15 . 2 . 1971 tarihi itibariyle aded-
leri nedir? Bunların doğum yerleri ile puvantaj 
cetvellerimden çıkarılacak yevmiye-miktarları 
ve 1968 ilâ 1971 senelerinde aynı aylardaki top
lam sarfiyatın miktarları neye baliğ olmuştur. 
Yine sayın bakandan bildirilmesini önemle rica 
edeceğim. 

Personel israfı had safhadadır. Oturacak san
dalye dahi bulamıyanlara yevmiye, ücret ve 
maaş verilmesi gayesi ile başka Samsun, Bafra 
ve diğer Samsun ve Karadeniz ilçelerinden iş
siz günsüz ehliyetsiz kimselerle 100 binlerce li

ranın bakanın partizanlık yapması için Devlet 
bütçesinden sarfiyata girişmesi ne dereceye ka
dar doğrudur, takdirlerinize arz ©diyorum. 

Bir orman yüksek mühendisi olmam sebebiy
le yurt kalkınmasındaki hamleye güçlü bir işti
rakin arzusu içinde yıllarca özlediğimiz bakan
lık kuruluşunu böyle bir taübikat sonu tenkidini 
yapmanın, gördüklerimi dile getirmenin acısı 
içindeyim. Yeni kurulan bir muhalefet partisin
de olmakla beraber samimiyetle arz ediyorum 
gönül isterdi ki, bakanlığın isabetli icraatını 
öveyim, bu arzum olumsuz tatbikat, içinde bı
raktı, ne çareki bakanlığın doğumunda ve ilk 
yıllarındaki şanssızlık bakanlığın kuruluşu ile 
birlikte gelmiştir. 

Sayın bakanın aynı konuşmalarında; yaka
cak konusunu halletmek, başka maddeleri ikame 
etmek mecburiyetindeyiz buyurdular ve diğer 
bir pasajda, «Ormanlanmızı sadece yeşil yönü 
ile mütalâa edemeyiz, ormanlarımızın bir de 
ekonomik yönü, değeri vardır. Bugün ormanla
rımızla idare müddetini doldurmuş, tecessümden 
durmuş ve mutlaka süratle ele alınması icabe-
den büyük blok orman sahalarımız mevcuttur. 
Bunları mutlaka yenilemek mecburiyetindeyiz. 
Keza; yaş sınıfları metoduna göre traşlama yap
tığımız kesimlerin akabinde hemen yeni bir or
man ikame etmek mecburiyetindeyiz. Keza; bu
gün entegre orman sanayiinin gelişmesi suretiy
le mevcut imal edilmiş mallarımızı sadece mem
leket dâhilimde değil, memleket dışına da ihra-
cetmek imkânları sağlanmış olacaktır. 

- ihraç programı gereğince, bütün çalışmalar 
bitmiş 1970 yılında 95 milyon liralık bir döviz 
sağlamış olacağız.» buyurdular. 

Hava fotoğraflarından faydalanılarak yapı
lan kati plânlarla yurdumuz ormanlarının 3/4 
ünün durumu tesbit edilmiş, verim gücü orsa
ya çıkmıştır. Yakacak probleminin halli gerekli 
ise de bundan evvelce hazırlanmış bulunan mak-
ro sanayii plânının amenejesi ikmal edilmiş yer
lerde kati şekliyle planlanması, Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğü de kurulalı yeterli bir 
süre geçtiğine göre ikmal edilmiş olmalıdır. Sa
yın bakandan bu plân hakkında bilgi vermele
rini, hiç olmazsa ormancı ve alâkalı milletvekil
lerine birer nüsha göndermelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın hatip iki dakikanız kal
dı efendim. 

_ 454 — 
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ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

Büyük bloklarda idare müddetini doldurmuş 
olan ormanlarımızın değerlendirilmesi, evvelâ 
sanayi kuruluşuna paralel olarak ele alınması, 
yollarının ikmali zaruridir. İkinci kez, traşlama 
kesimden sureti katiyede sakınmaları lâzımdır. 
Tabiî temsili ön plânda ele almaları ekonomi 
icabıdır. Ancak mümkün olmıyan yerlerde ağaç
lamalara gidilmelidir. Şimal memleketlerinde 
orman ağaçlarının tohum verme gücü azdır. Bu
ralarda ağaçlamalara bu bakımdan gidilmekte
dir. Bizim ekolojimizde tohum gücü çok yüksek
tir. Ayrıca, kesim salhalan masraf ihtiyarı ile 
tel örgüye alınsa idi ki civar halkın kesim ve 
ağaçlama işleri bittikten sonra, keçiyi buraya 
Sokacakları tabiîdir. Kütle istihsaline geçilme
den hiç olmazsa tenzil sahaları ve civarı köy
lerin ahır hayvancılığına alıştırılması kaçınıl
maz bir zarurettir. Bunun dışında yan gelirler
de ele alınmalıdır. Bu hususitaki bakanlık çalış
maları ne zaman ikmal edilecektir. Sayın ba
kandan izahını rica ederim. 

Değerli Milletvekilleri, 
Zamanın darlığı dolayısiyle şu hususlara da 

değinmek isterim. Bütçelerin (A/2) cetvelinde
ki yatırımlar 1969 a kadar muntazam artış gös
termiş. 1971 de ise 1960 yılındaki rakamlara 
ıdoğru geri gitmiştir. Devalüasyonun piyasaya 
intikası da nazarı dikkate alınacak olursa kıy
met bakımından daha da gerilere kaymıştır. 

(A/l) işaretli cetvelde de azalma mevcut
tur. Toplam olarak 1968 de 185 bin küsur mil
yon olan ödenek, 1971 de 158 milyon küsurdur 
ki, 1968 kıymetleri itibariyle, mukayese edildi
ğinde, bunun da altında bir değer taşımakta
dır. 

Toprak muhafaza ve mera çalışmalarında 
da 1970 e nazaran 1971 de daha program halin
de iken binlerce hektar düşüş vermektedir. 

Üretimde de dikkat nazarınızı celbederim. 
1968 de 4 506 000 im3 yapacak (1971 ide 5 771 
bine yükseltilmiştir, ihracat Sayın Bakanın ifa
desinin aksine % 50 nin altında tahakkuk etti
ğine ve yıllık iç tüketimde 100 - 150 bin m3 

arttığına göre, mevcut milyonluk stoklara ye
nileri ilâve edilecek açıkta bekleme neticesi kıy
met düşüklüğü meydana geleceğinden istihsal 
zamanındaki kıymetle satış değeri arasında 
menfi farklar belirecek milyonlarca liralık za-
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rar meydana gelecektir. Ayrıca gelirleri yüksek 
göstermek maksadîyle, üretim programı yüksek 
rakamlara dayatılmaktadır. Tahükkuk bunun 
altına düşürülerek açık bir bütçe tatbikatı ve 
sermayeden sarfı yoluna girilmiş olacaktır. 
Üçüncü ve galip bir ihtimal değil hakikat olan 
hususda piyasada fiyatların yükseltilmesi so
nucuna gidilerek kısmen olsun zararın telâfisi
ne çalışılacaktır, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile döner sermayelerimizin apaçık hali de bu
dur. 

Ormanlarımızın % 50 sinin tahribedilmiş ol
ması sonucu 10 milyon hektar civarında imar 
ve ağaçlamaya ihtiyaç varken, ağaçlamaların 
kesim sahalarına alınması tabiî tenkilsin kaldırıl
ması da bu bakımdan da caiz değildir. 

Ağaçlamaların ihtiyaca cevap verecek 30 
yıllık bir plâna kavuşturulması orman gelirle
rinden başka gelirler bulmak zorunluğunu ge
tirmektedir. 

1970 imar ve ıslâh programı 131 bin hektar 
iken, 1971 proigramı 94 328 hektara düşürül
müştür. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik Parti 
olarak, orman affından yanayız. Ancak, orma
nın hayatiyetine menfi yönden müessir olma
mak kaydiyle, bu affın yerine getirilmesine ta
raftarız. 

Sayın milletvekilleri, ormancılık edebiyatı 
yapmakla, parlak, gösterişli sözlerle vaatte bu
lunmakla, Yüce Meclislere vâki bu tarzdaki be
yanlarla işlerin yürütülmiyeoeğine, beyhude za
man sarfına artık mevcut şartların müsait bu
lunmadığına bir kere daha değinir, Orman Ba
kanlığı Bütçesinin memlekete, millete ve orman
cılık camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliye-
rek, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (D. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Rafet Eker, buyurun efendim. 

Sayın milletvekilleri, gruplarla yapılan te
maslar, bu bütçe bitinceye kadar oturumun ara
lıksız devam etmesi temayülü belirtilmiştir. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA RAFET EKER (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım. 

Bu yıl da Orman Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle huzurlarınızda bulunuyorum. Sayın 
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Başkan ve siz üye arkadaşlarımı selâmlarken, 
değerli bakanlık mensubu meslektaşlarımı da 
ayrıca selamlamayı bir vazife kabul öderim. 

Malumlarınız olduğu üzere, Orman Bakan
lığı geçen yıla kadar Tarım Bakanlığı bünye
sinde, «Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi» ola
rak müzakere edilmekte idi. İkinci kez, müsta
kil Bakanlık olarak bütçesini müzakere ediyo
ruz. Biraz sonra ifade edeceğimiz üzere, Orman 
Bakanlığı; Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü, 
Erozyon ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlü
ğü, Orman Köylerini Kalkındırma Genel Mü
dürlüğü, Orman ürünleri Sanayii Genel Müdür
lüğü olarak bütçesini müzakere etmekteyiz. 

Bu yeni kuruluşların basanlarının devamına 
peşinen inanıyor ve güveniyorum. 

Ormancılığımızın, dolayısiyle Orman Bakan
lığımızın amaç ve görevlerinden ifadeye başla
mak istiyorum. Ormancılığımızın ve dolayısiyle 
Orman Bakanlığımızın amaç ve görevlerini şöy
lece belirtebiliriz : 

1. Ormanlarımızın ekonomik ve teknik 
icaplara göre işletilmesi, ormanların verim gü
cünün ve orman mahsulleri istihsalinin artırıl
ması, memleket ihtiyaçlarmm karşılanması. 

2. Ormanların korunması ve devamlılığının 
sağlanması. 

3. Bozuk ormanların imar ve ıslah edilme
si, normal ve endüstriyel ağaçlandırmaların hız
landırılması, orman varlığının artırılması. 

4. Orman topraklarının erozyonlarla kay
bolmasının önlenmesi, su toplama havzalarında 
tabiî denigenin sağlanması. 

5. Dağ, orman köylerinin kalkındırılması 
için, ekonomik, teknik bütün tedbirlerin alın
ması ve uygulanmalarının gerçekleştirilmesi. 

6. Orman mahsullerini işliyecek orman sa
nayiinin geliştirilmesi, dünya kalite ve stan
dartlarına uygum mahsulleri üretebilecek bir 
şekilde orman sanayii fabrikalarının planlanma
sı, rasyonel ve entegre düzende kurulması. 

Manavgat'ta kurulacak fabrikayı da aynı öl
çüde kabul ediyoruz, geçen yıl da bunu ifade 
etmiştik. Bu yıl Mayısta temeli atılacağını tek
rar ifade etmek isterim. 

'Özel sektöre ait orman sanayi tesislerini ge
liştirecek her türlü tedbir ve imkânların getiril
mesi. 

7. Orman ürünleri ihracatının artırılması, 
bu konuda gerekli tedbirlerin alınması. 

Yukarda belirtilen amaçlan gerçekleştirmek 
ve görevleri yapmak üzere kurulmuş bulunan 
Orman Bakanlığımızın kuruluş ve teşkilât çalış
maları ilerlemiş olup, hazırlanan kanun tasarı-
lan yakında Yüce Meclislerimize, huzurunuza 
takdim edilecektir. 

Malûmlarınız olduğu üzere, yakın bir zama
na kadar ormanlanmıza ait bütün hizmetler sa
dece bir genel müdürlük içerisinde, .biraz evvel 
de ifade ettiğim şekilde, Orman Genel Müdürlü
ğü bünyesi içerisinde yürütülmeye, problemler 
halledilmeye çalışılmış, ancak, bir noktaya ka
dar gelinmiş fakat, dağ köylüsiyle, istihsaliyle, 
ağaçlandırmasiyle, orman sanayii ile ve ihracatı 
ile hep birlikte özlenen ileri bir ormancılığa 
ulaşılması da, geçmiş yıllann büyük gayret ve 
mesailerine rağmen, henüz daha mümkün ola
mamıştır. 

işte, bütün bunlar göz önünde tutularak, 
Orman Bakanlığının kuruluş kanunu taşanları 
hazırlanırken, memleket ekonomisinin ormancı
lığımızdan beklediği faydalan, yukanda belir
tilen amaç ve görevleri en iyi bir şekilde ger
çekleştirebilecek, mevcut dar boğazlan ve prob
lemleri çözebilecek bir tarzda teşkilâtlanması 
üzerinde önemle durulmaktadır. 

Orman Bakanlığının yaptığı teşkilât çalış
malarını da şöylece özetliyebiliriz : 

Bütün kamu ve iktisadi ormancılık hizmet
leri içerisinde tapulanmış bulunan Orman Genel 
Müdürlüğü, Devlet orman işletmeciliğine dönük 
yani, ormanların işletilmesi, yerinin çoğaltıl
ması, orman mahsullerinin istihsali, tomruk, 
maden direği, tel direği, sanayi odunu ve bu 
gibi istihsallerin artırılması, bunun için gerek
li orman yollarının yapımı, fiilî kültürel çalış
ma, yapılan istihsalin daha ucuz ormandan çı
karılması, nakledilmesi, depolandınlması ve 
kıymetlendirilmesi gibi, orman işletmeciliği hiz
metlerini yürütecek bir kuruluş haline getirme
yi tasarlamış bulunuyoruz. 

Böylece bugünkü Orman Genel Müdürlüğü, 
bir Devlet Orman işletmesi Genel Müdürlüğü 
olarak, ormanlan işleten, istihsaliyle uğraşan, 
istihsali artıran ve memleket ekonomisine daha 
fazla gelir getiren bir kuruluş haline getirilmiş 
olacaktır. 

Arkadaşlanm, Türkiye'nin ormanlık sahası 
18 273 193 hektardır. Bunun; 7 194 078 hek-
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tan normal ve 11 079 115 hektarı da bozuk or
man durumundadır. Yani, mevcut ormanlarımı
zın yüzde 60,6 sı bozuk, verim ve istihsal güç
leri de çok düşüktür. 

iBu ormanların, plânlı bir şekilde normal or
man haline getirilmesi; işgal ettikleri orman 
topraklarının verebileceği istihsalin alınması; 
bu topraklarda geniş ağaçlandırma faaliyetleri
ne girişilmesi icabetmektedir. 

Verimsiz ve teknik vasıfları bozulmuş orman 
sahalarında yeni ormanlar tesis edilmesi; bura
larda normal endüstriyel ağaçlandırmalar ya
pılması, yanık orman sahalarının ağaçlandırıl
ması; elverişli yerlerde kavak, okalijtüs ve hız
lı gelişen yerli ve yabancı türlerle ağaçlandırıl
malara girişilmesi, bu gibi ağaçlandırmaları 
yapacak olanların teşvik edilmesi ve yardımda 
bulunulması; su toplama havzalarında tabiî 
dengeyi tesis edecek orman yetiştirilmesi; top
rak erozyonlarının önlenmesi; tarım alanların
da verimi artıracak ve her türlü erozyonda mü
cadele etmek üzere; ilgili kuruluşlarca tesis 
olunacak tarımı koruyucu orman şeritlerinin 
plân ve projelerini hazırlamak; Devlet orman
ları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları ıslah 
etmek ve otlatma amenajman plânlarını yap
mak ve bütün bunlarla ilgili her türlü orman 
fidanlıklarının ve tohum vesaire tesislerin ku
rulması; fidan ve istihsali gibi hizmetleri yü
rütmek üzere, bir ağaçlandırma ve erozyonu 
Kontrol Genel Müdürlüğünün kuruluşu üzerin
de durulmuştur. 

Biraz evvel de ayrıca arz etmiştim. 
[Böylece, memlekette ağaçlandırma ve eroz

yonu kontrol, fidan üretimi, otlatma amenajma-
nı gibi önemli hizmetlerin, daha yapıcı ve geniş 
bir şekilde gerçekleştirilmesi imkânları sağ
lanmış olacaktır. 

Yine bilindiği üzere, dağ - orman köyleri
nin kalkındırılması, büyük bir önemle üzerinde 
eğildiğimiz ve pragramlaştırdığımız mühim hu
suslardan birini teşkil etmektedir. 

Bu maksatla, bir Dağ - Orman Köylerini 
Kalkındırma Genel Müdürlüğü de kurulmuş bu
lunuyor. 

Bu genel müdürlük, orman içi köylülerinin 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağ
lamak, orman içi köylerine çeşitli kamu kuru
luşlarınca ulaştırılacak işlerde koordinasyon 
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ve işbirliği çalışmalarını yapmak, orman köylü
lerine iş temin edilmesiyle ilgili tedbir ve çalış
maları meydana getirmek, kanunlarla sağlanan 
her türlü hak ve menfaatlerin en iyi şekilde 
kullanılmasını temin etmek, kalkındırılmalariy-
le ilgili kredi, yardım ve mesken problemleri 
üzerinde gerekli her türlü tedbirlerin gelişti
rilmesi gibi hizmetleri dağ - orman köylülerimi
ze götürecektir. 

Bütün bunlardan başka, kuruluşumuz içeri
sinde, memleketimizde orman sanayiinin kurul
ması, özel sektöre ait orman sanayiinin geliş
tirilmesi, rasyonel ve entegre düzende orman 
sanayii fabrikalarının planlanması ve temin 
edilmesi, orman mahsulleri ihracatının artırıl
ması hizmetlerini yürütmek üzere de bir Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü kuruluşuna 
yer verilmiştir. 

Orman Bakanlığının teşkilât çalışmalarını 
buraya kadar özetlemiş bulunuyoruz. Esasen, 
bütün bunlarla ilgili hazırlanan kanun tasarıla
rı, yakında Yüce Meclislerimize, huzurlarınıza 
intikal ettirilerek müzakerelerinize sunulacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de sizlere Orman Bakanlığı Orman 

Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü çalış
maları hakkında arzı malûmat etmek istiyo
rum. 

Orman Bakanlığının kuruluş nedenleri ara
sında, orman kaynaklarımızdan âzami fayda
lanmayı sağlamak üzere Akdeniz ve Orta - Do
ğu memleketleri içerisinde oldukça zengin bir 
orman kaynağına sahibolan memleketimizde or
man sanayiini kurmak yanında, asırlar boyun
ca ihmal edilmiş orman köyleri sorunlariyle, 
Türk ormancılığında içinden çıkılması güç dar 
boğazların düğümlendiği orman - halk ilişkileri
ni süratle çözüme götürmek zorunluluğunun bu
lunduğu bir gerçektir. 

Ormancılığımızın bu sorunları, nasıl ki, 
memleketimizin kendine özgü koşullarından 
doğmuş ise, sorunları çözümlemekte kullanaca
ğımız çarelerin de kendimize özgü olacağı tabiî
dir. 

Orman Bakanlığı kurulusundan önceki dev
rede Türk ormancıları tarafından ileri sürülen 
ve memleket koşulları gereği Türk ormancıla
rından beklenen hizmetlerin aslında, sadece or-
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mancıhk tekniğiyle çözümlenebilecek hizmetler 
olmadığı, orman - halk ilişkilerinin ormancılık 
tekniği, alınacak sosyo - ekonomik tedbirleri ge
rektirdiği, hizmetlerin memleketimiz koşulları
na uygun olarak götürülmesinin politik bağım
sızlık ve hizmetlerin karekterine uygun örgüt
lenmeyi gerektirdiği A. P. iktidarımız tarafın
dan benimsenerek orman ve ormancılık sorun
larını süratle çözümlemek amaciyle Orman Ba
kanlığı kurulmuş olduğu malumlarınızdır. 

Ormancılığın, teknik ormancılık hizmetleri 
dışında Türk Ormancılığına özgü sorunlarından 
orman - halk ilişkileri, Orman Bakanlığı içinde 
kurulan dört Genel Müdürlükten biri olan Or
man Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü
ne görev olarak verilmiş bulunmaktadır. Tüm 
hizmetlerin, farklı hizmet gruplarına ayrılarak 
her hizmetin o hizmet grupunda uzmanlaşmış 
kişiler tarafından görülmesi, sorunlara daha isa
betli çözüm yollan bulma olanağını yaratmış 
bulunmaktadır. 

Şöyleki; Orman Köylerini Kalkındırma Ge
nel Müdürlüğü kurulması ile bugüne kadar ya
saklarla idare edilmek istenen ve bu nedenle 
bir türlü çözümlenemiyen orman köylerinin so
runları bundan böyle sosyo - ekonomik tedbir
lerle çözümlenebilecektir. 

Yakında kuruluş kanunları Yüce Meclislere 
getirilecek olan bu Genel Müdürlük bünyesinde, 
hizmetleri yürütmek için genellikle bir döner 
sermaye gibi çalıştırılacak ve orman köylüsüne 
kendi kalkınma çabasında kredi sağlıyacak ve 
gerektiğinde hibe yolu ile yardım yapacak ma
lî gücde özel bir fon tesis edilmektedir. 

Malî gücünü bu özel fondan alacak olan 
Orman Köyleri Kalkındırma Genel Müdürlüğü, 
daha bugünden orman - halk ilişkilerini çözüm
lemede sosyo - ekonomik gerçeklere uygun ola
rak aşağıdaki tedbirleri almış bulunmaktadır. 

1. — Anayasamızın değiştirilmiş bulunan 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrası ruhuna uygun 
olarak 6831 sayılı Orman Kanununa ek 6 nci 
madde hazırlanmıştır. Bu madde ile çözümlen
mek istenen sosyo - ekonomik sorunlar aşağıda
dır : 

a) Bugün Türkiye'de köy, kasaba hattâ 
şehir gibi - ki, misal olarak Karabük'ü, İstan
bul'dan Beykoz'u verebiliriz - yerleşme yeri ha
line gelmiş bulunan, ancak orman tahdit ve tes-
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çiline göre orman rejimi içinde gözüken bâzı 
j araziler vardır. Bunlar Türk ormancılığında 
j bugüne kadar çözümlenemiyen sorunlardır, İş-
! te ek 6 nci madde, bir defaya mahsus olmak 
{ üzere bu soruna çözüm getirmekte ve bugün ar-
i tık orman olmıyan köy, kasaba, şehir haline 

gelmiş bulunan yerler orman sınırı dışına çıka
rılmış bulunmaktadır. 

b) Keza, bugün tarla, bağ, bahçe, zeytin
lik vesaire gibi dönümünden 3 000 - 5 000 gelir 
sağlanabilen tahdit görmüş, orman olarak tescil 
edilmiş çalılık ve makiliklerde imar ve ihya 

| ile elde edilmiş araziler vardır. Millî ekono
mi yönünden düşünülürse bu yerlerin haliha-

I zır kullanılma şekli uygundur. Ancak, meri 
hukuk nizammca orman olarak görülen bu 
yerlerin ormana iadesini gerektirmektedir, işte 
ek 6 nci madde bu sorunu da çözümlemekte
dir. 

c) Aslen otlak, yaylak olarak kullanılan 
ve fakat orman tahdit işlemi gereğince orman 
olarak tescil edilmiş ıbulunan yerler için de 
durum aynıdır. 

Ek 6 nci madde tadilâtı ile bütün bu so
runlar ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca, Or
man Kanunu sınırlandırma (tahdit) ile ilgili 
maddelerinin tadili de ek 6 nci maddeye pa
ralel olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Orman tahdit çalışmalarının hızlandırılması 
için gerekli tedbirler de alınmıştır. Tahdit Ta
limatnamesinde bu anlayışa paralel olarak 
yapılacak değişiklik, bundan böyle gerek köy, 
kasaba gibi yerleşme yerleri ve gerekse bağ, 
baJhçe, zeytinlik ve saire gibi yerler, millî 
gelire hiöbir katkı sağlamıyan çalılık ve maki
likler olarak orman rejimi içinde düşünülmiye-

I çektir. 

Böylece Orman Kanununun ek 1 nci mad
desi tatbikatından doğan yüzbini aşkın mül-
kiyet dâvası düşecek ve ihtilâf kendiliğinden 
ortadan kalkmış olacaktır. Mahkemelerimiz 
ve orman teşkilâtımız bu yüzibinleri aşan kül
fetli dosyalardan dolayısiyle kur'tulmuş ola
caktır. 

'2. 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci 
maddesinin (J) fıkrasına uygun olarak orman 
rejimi dışına çıkarılacak funda ve makilik
ler kültür arazileri haline getirilmek üzere, 

I millî gelire dalha çok katkıda bulunmalarını 
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sağlamak için, öncelikle orman köylülerine da
ğıtılacaktır. Bu hususu sağlamak üzere 6831 
sayılı Orman Kanununu tadil tasarısına ge
rekli fıkra eklenmiştir. 

3. Gerek 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 nci maddesinin (i) fıkrasında ve gerekse 
3573 sayılı Denizcilik Kanununda yapılacak 
tadillerle yabani zeytinlik 'olarak tefrik edil
miş bulunan 170 000 dekar arazinin öncelikle 
ornian köylülerine dağıtılması için konu Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve Tarım Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

4. Anayasamızın değişmiş bulunan 131 nci 
maddesine paralel olarak çıkarılacak orman 
(suçlarının affı, geçmişin yanlış kanun tat
bikatından doğan acıları ortadan kaldıra
caktır. Gerçekten orman köy ve köylüsünün 
ne sosyal ve ne de ekonomik yaşantısına 
uyan, sadece yasaklara dayandırılmış bulunan 
kanun anlayışının tatbikatından doğan suç
ların affı haksızlıkları giderecektir. Af ile 
ortadan kaldırılacak orman suçları, Devle
tin orman köylerine uzatması gereken yar
dım elinin uzatılmamış olması nedeniyle ve 
sadece «ağacı sev, ormanı koru.» gibi edebi
yattan ileri gitmiyen halk - Devlet ilişkile
rinden doğan, aslında çetin hayat şartlarının 
zorunluklarmdan doğan ve soğuk kış günle
rinde ısınmak için ormandan alman iki ku
cak odun veya karnını doyurmak, akan da
mını tamir etmek, endişesi ile işlenen suçları 
kapsamaktadır. 

Arkadaşlar, masa başından orman sevgisi 
ifade edilemez. Bu f antazi ve hattâ son aktü-
alitik, sosyolojik ifadelerin bir benzeri ha
linde gördüğümüz bu ifade, Anayasamıza en 
iyi niyetlerle geçmiş olduğunu kabul etmiş ol
mama rağmen, bugün ormancı bir milletvekili 
olarak ve A. P. Grupu adına hatasını kabul 
etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eker, iki dakikanız var, 
tamamlar mısınız, yoksa hepsini okuyacak mı
sınız? 

RAFET EKER (Devamla) — izin verirse
niz bitirmeye çalışırım. 

BAŞKAN — Peki, bitirin; grup namına 
on dakikalık vaktiniz vardır onu kullanabilir
siniz. 
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I RAFET EKER (Devamla) — Ormanı an-
lıyan, ormanı seven ormancılardır. Ormancı 
mesleikdaşlanm bilgili ve ehildirler. Onlara 
itimatlarımız sonsuzdur ve mutaassıp da değil
dirler. Kendilerine, çok değerli mesaileri için, 
grupum adına şükran ve teşekkürlerimi arz et
meyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, orman, amenajman 
faaliyetleri, orman köyleri sorunları ve hal ça
releri ve bu konuda alınmış ve alınacak ted
birleri, ormanların sınırlandırılması, ağaçlan
dırma, erozyon ve erozyonu kontrol çalışma
ları, orman içi mera ıslahı çalışmaları, toprak 
muhafaza ve yan dere ıslahı çalışmaları orman 
yollan yapımı, ormanların ıslahı gibi faaliyet
lere harcanan yatırımlar hakkında detaya in
mek istemiyorum. Daha detaylı bilgileri malû
matlarınıza sunmayı Sayın Bakanımıza bıraka
rak, hepinize teşekkür eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Cüceoğlu, buyu
run. 

HASAN TOSYALI (Kastamionu) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Cüceoğlu, 
'Sayın Tosyalı grup adına söz istemiştir. Buyu
run Sayın Tosyalı. 

Grup adına ikinci konuşma 10 dakikadır Sa
yın Tosyalı. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilli arkadaşlarım, M. G. P. Meclis Gru
pu adına ikinci defa görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Boı ve
sileyle hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Memleketimiade büyük mahrumiyet içinde 
yaşıyan 10 milyon civarındaki orman köylüsü
ne çalışana, geçinme ve kalkınma imkânı sağla
mak zorundayız. Anayasamızın, sosyal adalet 
ilkesine uygun olarak, her vatandaşın insanlık 
(haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzenine kavuş
turulması, plânlı ve dengeli memleket kalkm-
masının bir icabıdır. 

Orman köylerinde bu sosyal ve ekonomik 
hayat düzenini sağlamak için, Orman Bakanlığı
nın, kendi imkânları ile yapabileceği hususların 
yerine getirilmesini istiyoruz. Ormandan istih
sal edilecek kereste ve diğer orman emvali, eko
nomik şartlar elverdiği ölçüde, bu istihsalin ya-

I pıldığı orman köyleri ve kasabaları bölgesinde 
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kurulacak ağaç sanayii, selüloz vıe bilhassa kâ
ğıt fabrikalarında işlenerek, yerinde kıymetlen-
dirilmesini zaruri ve faydalı görüyoruz. 

Ormanlardan istihsal edilen arman emvali
nim, mümkün oldukça ve umumiyetle, ham ola
rak değil, iıstühs'al bölgelerinde yan mamul ve
ya mamul hale geltirildikten sonra iç ve dış pi
yasaya satılmasını temenni ediyoruz. 

Orman emvali istihsalinde çalıştırılan orman 
köylüsüne kesim, çekim ve sair orman işleri 
karşılığı bulgun metreküp ve kilometre başına 
verilen ücret genellikle çok yetersizdir. Orman 
köylüsünün çok fakir ve perişan durumunun 
devamına razı olamayız. Maihdüt adeddeki bir
kaç zengin kereste tüccarını daiha çok zengin 
etme yerilme, orman köylsünün acınacak du
rumunu düzeltlmek için orman emvali; kesim, 
çekiim ve istihsal ücrdtleriniin artırılmasını bek
lemek hakkımızdır. 

Onman işletmeleri, orman emvalinin; ke
sim ve çekim işlerinde çalışan köylüye düşük 
ücrelt ödediği için, orman mallarının maliyeti, 
orman işletmesi bakımından genellikle yüksek 
değildir. 

Orman işletmesi, tomruğun Ve kerestenin 
serlbest piyasa fiyatına göre düşük olan bu ma
liyeti ölçü olarak almakta ve depoladığı mal
ları çjok kere düşük fiyatlarla kereste tüccar
larına intikal ettirmektedir. 

(Birkaç el değiştiren orman emvali her defa
sında satış fiyatına yeni bir kâr ilâvesi sure
tiyle, ihtiyaç mahallerinde ihtiyaç sahiplerine 
lorman idaresini te'slb'it ettiği fiyatın çok üs-
'tünde satılmaktadır. Bu durumun, orman işlet
melerime de, orman bölgelerinde çalışan köy
lülerimize de, hakiki ihtiyaç sahibi vatandaş
larımıza da yararlı olmadığı meydandadır. 

Özel mülkiyete ve özel teşebbüse yer veren 
bir Anayasa düzeni idinde, Hükümetin, ticari 
teşebbüs ve faaliyetlere ve meşru kazanca say
gı ifade eden bir tutum ve davranış içinde ol
ması ne kadar tabiî ise, haksız kazançları ve 
aşın fiyat artışlarını önlemesi de o kadar va-
zifeisüdlir. 

Orman emvalinin, orman işletmelerince ge
reği gibi değerlendirDmJesi, yalnız orman böl
gelerinde çalışan köylülerimizin geçim seviye
lerini yükseltmek neticesini yaratmıyacak, aynı 
izamanda bu işletmeleri dalha modem hale ge
tirecek, maddi güce kavuşturacaktır. 
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Orman işletmelerimlMn maddi gücünün art
ması, orman bölgelerindaki köylerimizin yol ih
tiyaçlarını, elektrik ihtiyaçlarını biran evvel 
sağlamak gibi çok olumlu sonuçlar da vermiş 
olacaktır. 

Böyleöe, Devlet hizmetleri köye çok daha 
kolay gitmiş olacak ve köyün elektriğe kavuş
ması sayesinde el sanatları ve küçük sanatlar 
hızla gelişecek, köylümüz işsizlikten ve geçim 
darlığından kurtarılacaktır. 

M. G. P. olarak bu yolda atılacak her müs-
pot adıma katkıda bulunmayı vazife sayacağı
mızı belirtmek isteriz. 

Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde, damanın 
müsaadesi ölçüsünde mâruzâtta bulunurken, 
orman hudutları ve tapulu özel mülkiyet ko
nusu, arazi üzerinde yetişen ağaçlar bakımın
dan köylü vatandaşlarımızla orman idaresi ara
sında çıkan ve büyük üzüntülere yol açan ih
tilaflı durumların, Anayais&mıza ve hukuka uy
gun olarak biran önce hali yoluna gidilmesi 
(hususundaki temennileriimiızi de tekrarlamak 
isteriz. 

Nihayet, arazinin arızalı olması sebebiyle 
'büyük ölçüde erozyona mâruz kalan bölgeler 
için, erozyona karşı etkili bir tedlbfir olmak 
üzere teraslama ve ağaçlandırma çalışmalarına 
hız vermek lüzumuna da bir kere daha işaret 
©deriz. 

M. G. P. Grupunca ilk defa teklif edilen ve 
sonradan Hükümetin de iştirak ettiği, orman 
suçlarının affının biran evvel tahakkuk etme
sini de gönülden dileriz. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin, Orman Bakan
lığı mensuplarına ve aziz milletimizle başarılı ve 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise M. G. P. 
Grupu adına saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Cüöeoğlu, buyurun. Saat 19,55. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM CÜÖE
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın üye
ler, siyasal hayatımızda oy ağırlığını sağlamak 
için en çok istismara uğrayan konu orman, se
çimlerde üzerine en çok düşülen halk kütlesi 
ise orman köylerinde yaşıyan yurttaşlanjmız-
dır. 

Seçim zamanlarında köylere salman oy top
layıcıları ormanları, Hükümetler, iktidarlar 
adına serbest bırakmaktadırlar. Her seçim za-
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manında ormanların kırılması, ağaçların kesil
mesine göz yumulmakta, orman gelirinden baş
ka bir geliri olmıyan köylü yurttaş ise, seçim
den sonra yasakların yeniden başlıyacağını, dâ
vaların tekrar açılacağını, mahkûmiyetlerin ye
niden sıralanacağını bildiği için, haklı olarak 
önüne çıkan bu fırsatı kaçınmamaktadır. 

Bizim yasalarımız, ağaçların kesilmesini, or
manların tahribini yasaklamış, ceza müeyyide
leri koymuştur, ama görülmüştür ki, bütün ya
saklara, cezalara, mahkûmiyetlere rağmen, ağaç 
yine kesilmekte, ormanlar yine tahribedilmek-
tedir. 

Bunun elbet bir sebebi vardır. Bunun sebebi 
ekonomiktir ve orman köylerinde yaşıyan yurt
taşın fizikî varlığını devam ettirmek, yaşamını 
sürdürmek gibi canlı olmasının doğal sonucu
dur. 

Arkadaşlarım, bir yurttaş düşününüz; or
manlık bir bölgede yaşamaktadır. Kasabaya, 
şehre iner iş bulamaz. Meyva ağacı yetiştirir, 
kasabaya getirmek için yolu yoktur, sırtında 
taşır. Ankara'da 2 - 3 liradan satılan elmasını, 
kasaba pazarında 30 kuruştan elinden alırlar. 
Başka yerlerden toprak ister, dilekçesine cevap 
bile verilmez. Zati ihtiyacına karşı kilometreler
ce ötedeki orman bölgeleri gösterilir. Keçi bes
ler, keçisi ormana sokulmaz, inek besler, or
man aralarındaki çayırlıklarda, hayvanlarının 
girmesi, orman bakım memurunun insafına, ya 
da o memura köycek gösterilecek ilginin derece
sine bağlıdır. 

Almanya'ya işçi olarak gitmek ister, 1964 
lerde sıraya girmiştir, fakat hâlâ ve çağrı bek
lemektedir. Bu yurttaş kendisiyle birlike 7 - 8 
nüfuslu bir ailenin maişetini sağlamakla yü
kümlüdür. 

Sayın üyeler, şimdi biz kendimizi bu yurt
taşın yerine koyarak düşünelim ve ne yapaca
ğımızı birlikte tasarlıyalım. Bu şartlar altın
da ağaç kesilir, orman tahribedildr, ormanlar 
açılır tarla haline getirilir arkadaşlarım. 

Yaşama zorunluğunu, açlığın itme gücünü 
şimdiye kadar hiçbir ceza tehdidinin önlediği 
görülmemlişltir, bundan sonra da görülmiyecek-
tir. Bu, bir doğa kanunudur. Bu ahval ve şe
rait içinde ailesini geçindirmek idin ormanı tah-
ribeden yurttaş yasalarımıza göre suçludur. 
Yargılanır, ceza görür, ama Anayasanın, orman-
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lar içinde veya yakınında oturan halkın kal
kındırılması ve ormanı koruma bakımından ge
rekirse başka yere yerleştirilmesiyle ilgili hük
münü yerine getirmiyenler kendilerini suçlu 
saymazlar. 

Orman köylüsü ağaç kestiği, ormanı tahri-
bettiği için yargılanır, ceza görür, ama her yıl 
orman köyleri için bütçeye 50 milyon lira öde
nek koymak kanuni göreviyle yükümlü olanlar, 
bu gerçeği yıllar yılı yerine getirmezler. Bunun 
için de kendilerini suçlu saymazlar. 

Değerli arkadaşlarını, ülkemizin her bölge
sinde orman sınırları içinde, ya da çevresinde 
binlerce köy var. Bu köylerde milyonlarca yurt
taşımız yaşıyor, öyle köylerimiz de vardır ki, 
bu köylerin arazisinde dikili tek bir çalı dahi 
bulmak mümkün değildir. Ama gelin görün ki, 
Devletin orman haritalarına bakarsanız, bu köy
ler de orman sınırı içindedir. 

Yurttaş tarlasının, arazisinin vergisini öder, 
fakat tarlasını ekip biçmesi, arazisinde hayva
nını otlatması yasaktır. Bu, yıllar yılı bu şe
kilde sürüp gitmektedir. Yurttaş, «madem beni 
toprağıma sokmuyorsunuz, o halde istimlâk 
edin» der; aldıran, cevap veren olmaz, 

Anayasanın 131 nci maddesi değişir, ama 
aradan aylar ve aylar geçtikten sonra bile, or
man sınırlarını yeniden tesbit edecek her hangi 
bir çalışma yapılmaz. Bu durumda suçlu yurt
taş mıdır, tedbir almakla görevli bulunanlar mı
dır? Bunu takdirlere, izanlara bırakmak gere
kir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken, 
orman tahribi yanında orman köylerinde yaşı
yan yurttaşlarımızın da tahribedildiğini hatır
latmak isteriz, üstelik, orman tahribi yanında 
insanın tahribi çok daha büyük bir cinayettir. 
Bu cinayetin işlenmesine hiç değilse bundan 
sonra müsaade etmiyelim ve orman köylerinde 
yaşıyan yurttaşlarımızı insanca yaşama olanak
larına kavuşturacak yeni bir düzeni birlikte ku
rlun. Aksi halde ormanların tahribini hiçbir ce
za tehdidi bundan sonra da önliyeımyecektir. 
Gene aksi halde, bu insafsız, bu bozuk, bu kö
tü orman düzenini sürdürenler, sürdürmekte 
fayda umanlar, orman tahribinden çok daha 
büyük bir dinayet sayılan insan tahribine yol 
açmış kimseler olmaktan kendilerini kurtara-
mıyacaklardır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız?... Buyuru
nuz. 

Kupalar kaldırılsın, oylama işlemi bitmiştir. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam

sun) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değer
li üyeleri; Orman Bakanlığına bağlı Orman Ge
nel Müdürlüğünün 1971 yılı bütçesi münasebe
tiyle söz almış bulunan değerli arkadaşlarımızı 
dikkatle dinlemiş bulunuyorum. 

Çok tabiîdir ki, bu tenkidlerin içinde insaflı 
ve yerinde olan tenkidler mevcut bulunduğu gi
bi, insaf sınırlarını aşan tenkidlerin de bulun
duğu bir gerçektir. Konuşmamın içinde sıra
sı gelince bu insaf dışı tenkidlere de gerektiği 
şekilde cevap vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şurası muhakkaktır 
ki, doğal kaynaklarımızın içerisinde ormanları
mızın çok müstesna bir yeri mevcuttur. Orta -
Asya tecrübesi geçirmiş Türk Milletinin, Türk 
neslinin Anadolu üzerinde ikinci bir Orta - As
ya tecrübesine tahammülü yoktur. O zaman göç 
etmek, başka yerlere gitmek mümkün idi, ama 
bugün Anadolu'nun dışına göç etmek ve başka 
yurtlar bulmak imkânı da mevcut değildir. Bu
nu, ormanlarımızın memleketimiz için, bilhassa 
memleketimizin bannılması bakımından arz et
tiği önemi ifade etmek için söylüyorum. Muhak
kak ki, bu kadar önem arz eden ormanlarımı
zın varlığını ve mevcudiyetini muhafaza ede
bilmek için, ormanlarımızın korunmasını, or
manlarımızın muhafazasını, ormanlarımızın de
vamlılığını ve ormanlarımızın imar ve ihya edil
mesi meselesinin çok önem arz ettiği ve bu hu
suslar üzerinde çok hassas bulunmamız icabet-
tiğini ifade etmek istiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir servetimiz 
olacak, bu servetin hududunu bilmiyeceksiniz, 
vüsatini bilmiyeceksiniz, bu servetin üzerindeki 
değer nedir, bunu bilmiyeceksiniz; muhakkak 
ki böyle bir servet üzerinde isabetli bir tasarruf 
yapmak, beklenilen hedeflere ulaşmak mümkün 
olmıyacaktır. işte bu nedenledir ki, süratle or
manlarımızın tahdidi, yani hudutlarının tesbiti, 
amenajman plânlarımızı ikmal etmek suretiyle 
ormanlarımız üzerindeki mevcut servetimizin 
ne olduğunun tesbiti ve bu ormanlık sahalarımı
zın ne kadar hektar olduğunun bilinmesi çalış
malarının yapılması gereklidir. 
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Değerli arkadaşlarım ifade ettiler; «İşte 
Orman Bakanlığı kurulduktan sonra üzerinde 
önemle durduğumuz meseleler, amenajman 
plânlarımızın, tahdit çalışmalarımızın ve bu or
manlar üzerindeki servetlerimizin en kısa za
manda bilinmesi ve bu ormanlar üzerindeki ser
vetlerimizin en kısa zamanda iblinmesi ve mey
dana çıkarılması çalışmaları yapılmalıdır.» de
diler. 

Muhakkak ki, ormanlarınızın servetini bil
mezseniz o servete dayalı olarak, yani envan
terinizi bilmezseniz, bir makro plân yapmaya 
veyahut da bir bölge sanayi plânlaması yapma
ya gitmezseniz mümkün değildir. Her kararı
mızda olduğu gibi, envanter konusunda da yan
lış adım atmamak ve isabetli karar vermek için 
envanter konusu da Bakanlığımızda uzun müna
kaşalara sahne olmuştur : Acaba amenajmana 
dayalı envanter, mevcut makro plânın veya böl
ge sanayi plânlamasının yapılması için yeterli 
midir, yoksa yeni bir envantere lüzum ve zaru
ret var mıdır? 

Diğer taraftan arkadaşlarım bahsettiler; 
Türkiye'de münakaşa konusudur, ama mesele 
sadece bir yüksek orman mühendisliği olmakla 
da kâfi gelmiyor. Türkiye'de toplu üretimin 
mahzurlu olduğu ve toplu üretimin doğuracağı 
bâzı sakıncalardan bahsediliyor. Bunları söyli-
yenler bu konuları çok iyi tetkik etmek duru
mundadırlar. Türkiye'de toplu üretim artık 
bir zaruret haline gelmiştir. Bunun ormancılı
ğımıza veya ormanlarımızın geleceğine menfi 
bir tesiri olacağı istikametinde beyanda bulun
mak, bu konuda bir şey bilmeme mânasını ifade 
eder. 

Ben meselenin bu noktasında bir konuya da 
temas etmek istiyorum. Bugün ormancılık il
minde veya tatbikatında ileri olan birçok mem
leketler bozuk ormanlarını ve vasıflı ormanla
rını toplu üretime çevirmişlerdir. Almanya bo
zuk ormanlarını bu şekilde geliştirmektedir. 
Mutlaka her konuda yabancı bir memleketten 
örnek almak mecburiyetinde değiliz. Türk or
mancısı da artık kendi içinden, kendi bünye
sinden yeni örnekler vermek mecburiyetinde
dir. işte Antalya'da bir kâğıt fabrikası kurul
ması için proje hazırlanıyor. Bu fabrikanın 
rantabl bir şekilde işliyebilmesi için 1 milyon 
metre mikâp hammaddeye ihtiyacı var. Bu ko-
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nuyu uzun uzun müzakere ve münakaşa ettik, 
neticede normal ormanlarımızdan 500 bin met
re mikâp hammaddenin temin edilebileceği ve 
onun dışında 300 bin metre mikâp hammadde
nin de, bozuk ormanlarımızı imar ve ihya et
mek suretiyle, elde edeceğimiz neticesine va
rıldı. 

Türkiye'de her sene söylenir; «Bozuk or
manlarımız imar edilsin, bozuk ormanlarımız ih
ya edilsin...» bunu herkes söyler, fakat bu ko
nuda kimse bir tatbikata geçmez, işte Orman 
Bakanlığının kurulmasından sonra üzerinde 
önemle ve ciddî olarak durulan ve yalan bir ge
lecekte de tatbikatına geçilecek olan bu konu
daki projeler, plânlar hazırlanacak ve Antalya'
da kurulacak Kâğıt Fabrikasının hammaddesini 
tamamen verebilecek, yani o kâğıt fabrika
sının hammaddesini temin edecek endüstriyel 
ağaçlandırma tatbikatına geçilecektir. Bunun 
hazırlıkları başlamıştır, devam etmektedir. 
Bunlar, Türkiye'de hemen hemen ormancılık 
konularında ilk defa ele alınan ve çok yakın bir 
gelecekte de tatbikatına geçilecek konulardır. 

Şimdi, Orman Bakanlığının gerek kurulma
sından evvel ve gerekse kurulmasından sonra 
bâzı önemli ormancılık hizmetlerinin lâyıki veç
hile ele alınmadığı ve bu hizmetlerin beklenilen 
tempoda yürütülmediği istikametinde de bâzı 
beyanlar oldu. Şimdi şu hususu ifade etmek 
isterim; «Orman Bakanlığı» diye bir müessese 
kuruyorsunuz. Tabiî bu müessesenin iyi işliye-
bilmesi, iyi çalışabilmesi için her şeyden evvel 
bir Teşkilât Kanununa veyahut da bünyesinde 
yer alan teşekküllern geniş teşkilât kanunlarına 
kavuşturulması icabediyor. 

Birçok bakanlıklar kuruldu. Dört sene ev
vel kurulau var, beş sene evvel kurulan 
bakanlıklar var, fakat hâlâ bu bakanlık
ların teşkilât kanunları hazırlanıp Yüce 
Meclislere gelmediği halde, Orman Bakanlığı
nın Teşkilât Kanunu, hem de çok ciddî tetkik
lere tabi tutulmak suretiyle hazırlanmış ve Ba
kanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Şimdi bir taraftan Teşkilât Kanununu hazır-
laacaksınız, diğer taraftan bir senelik hizmet 
süresi bulunan Orman Bakanlığına, gerek or
mancılık hizmetleriyle ve gerekse orman köy-
Mnin kalkmdırılmasiyle ilgili bütün sorunları 
onun sırtına yükleyeceksiniz. Orman Bakanlı

ğının kurulduğu günden bugüne kadar, Türki
ye'de bütün siyasi partiler iktidara gelmişler. 
Şu biraz evvel tenkid ettikleri hususların, gali
ba iktidarları zamanında hiçbirisine el at
mamışlardır. El atsalar idi bugün bunların mü
nakaşası olmazdı, ama ben şimdi biraz sonra 
bir senelik Orman Bakanlığının, bundan evvel
ki bütün siyasi iktidarların yapamadığını, bu 
bir senelik müddet içinde ne şekilde yaptığını, 
neleri meydana getirdiğini, neleri gerçekleştir
diğini ve neleri de gerçekleştirmek üzere bulun
duğunu şurada huzurunuzda ifade edeceğim ve 
tahmin ediyorum ki, değerli bütün arkadaşla
rım, benim bu izahatımı dinledikten sonra on
lar da bizim bulunduğumuz bu nojktaya gele
ceklerdir. 

Evet, anlıyorum, bugün Orman Bakanlığı
nın bütçesi müzakere edilirken üzerinde önemle 
durulan ve tenkid konusu olan orman köylüsü 
ve orman köylüsünün karşı karşıya bulunduğu 
sorunlar var. Hiçbir değerli arkadaşım, hangi 
siyasi partiden olursa olsun, kendi siyasi par
tilerinin iktidarda bulundukları zamanlarda bu 
konuya eğilmediklerini, tetkik ederlerse anlaya
caklardır. 

Yuvarlak lâflar söyleniyor; efendim orman
cılık düzeni, orman - halk ilişkileri, daha buna 
mümasil yuvarlak lâflar. Ben isterim ki nedir, 
orman düzeninden neyi anlıyorlar, neyi kaste
diyorlar, bunu da dile getirsinler. Orman köy
lüsünün kalkındırılması, yok efendim Anayasa
nın 131 nci maddesi, yok efendim getirdiğiniz 
orman suçlarının affı tasarısı «çıplaktır şudur, 
budur, diyorlar. 

Şimdi orman suçlarının affı tasarısı çıplak 
midir? Ekonomik ve sosyal tedbirlerle birlikte 
mi gelmiştir, getirilmiştir, bunları da izah ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa şu hususu 
tesbit etmek mecburiyetindeyiz; Orman suçları
nın meydana gelme sebepleri nedir, bu neden 
ileri geliyor? tşte bütün mesele, sadece orman 
suçlarının affı değil, orman suçlarının meyda
na gelme sebeplerini de ortadan kaldırabilmek
tir. Herkes bir iddiada bulunuyor : «Efendim 
Anayasaya 131 nci madde konuldu, Anayasaya 
131 nci madde konulduktan sonra orman suç
lan azaldı» diyorlar. Doğru değildir. Anayasa
nın 131 nci maddesine bu 'hüküm konulmuş ol-
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masına rağmen orman suçları 1900 yılından 
sonra azalmamış, hattâ bâzı seneler daha da 
artış göstermiştir. Hattâ, şunu da ifade edeyim, 
sadece 131 nci maddeye konulmuş hüküm de
ğil yani, Ceza Kanununa idam hükmü de koy
sanız orman suçlarını azaltmak mümkün değil
dir. Nitekim geçmiş polisiye ve zecri tedbirli 
ormancılık tatbikatı bunu açıkça göstermiştir. 
öyle ise, orman suçlarının azalmasının temini, 
ormanla birlikte yaşıyan hattâ, ormanla kucak 
kucağa yaşıyan orman köylüsünü bir noktada 
ekonomik ve sosyal yönden geliştirmek, ona 
ekonomik ve sosyal yönden bâzı imkânlar ge
tirmekle mümkündür. 

işte bu nedenlerledir ki, Orman Bakanlığı 
görevini üzerimize aldığımız günden beri or
man suçlarının neden ileri geldiği meselesine 
eğilerek orman köylüsünün, ekonomik yönden 
ve sosyal yönden kalkındırılması tedbirlerini ve 
çarelerini düşünmeye başlamışladır. 

Bu cümleden olarak orman köylülerinin sos-
yo - ekonomik yönden kalkındırılması amacını 
gütmek üzere Orman işletmeleri Döner Serma
yesi Talimatnamesinin 42 nci maddesine konul
muş bulunan yirmi milyon liralık fonu yetmiş-
beş milyon liraya çıkardık. Sadece fonun yetmiş-
beş milyon liraya çıkmasiyle iktifa etmedik, 
ayrıca 42 nci maddenin hizmet sahasını da ge
liştirdik. 

Zihinlerinizde yerleşmesini temin bakımın
dan bu işletme Döner Sermaye Talimatnamesi
nin 42 nci maddesini, yeni getirdiğimiz yönü ile 
sizlere okuyacağım. Tabiî, bunları dinlediğiniz
de orman köylüsünün kalkındırılması istikame
tinde getirdiğimiz hizmetlerin bir tanesinin ma
hiyeti hakkında sıhhatli bilgi sahibi olacak
sınız. 

«Orman köylülerinin sösyo - ekonomik yön
den kalkındırılması suretiyle ormanların korun
ması için : 

lA) Dam örtüsü olarak pedevra, hartama 
kullanılan orman bölgelerinde pedevra yerine 
kullanılmak üzere kiremit, galvanizli saç tene
ke gibi çeşitli dam örtülüğü satmalınıp muhtaç 
köylülere bedeli karşılığında dağıtılır veya bu 
gibi kimselere bu amaçla kredi yardımı yapıla
bilir. 

!B) Odun yakıt maddesinin sarfiyatını önle
mek amaciyle yüksek randımanlı ısıtma ve pişir-

[ me araçları satınalımr, orman köylülerine be
deli karşılığımda dağıtılabilir ve bunları satına-
lacaklara kredi verilebilir. 

0) Gayri fenni arı kovanı istimalini önle
mek ve orman köylüsünün ekonomik gücünü 
artırmak amaciyle Orman Bakanlığı ilgili teş
kilâtınca yapılan fenni arı kovanları, satmal-
mak istiyen orman köylülerine maliyet bedeli 
karşılığı verilir veya aynı maksadın temini ga
yesiyle kredi yardımı yapılabilir. 

D) Keçinin ormandan uzaklaştırılması, ot
latmadan meydana gelecek zararların gideril
mesi maksadiyle çevrenin şartlarına uygun kü
çük veya büyük baş hayvan almak, ahır hay
vancılığını teşvik ve geliştirmek, yem ve gübre 

I ile yoncalık tesisi, mera ıslahı için muhtaç or
man köylülerine aynî veya nakdi kredi yardı
mı verilebilir. 

E) Ormanların korunması yönünden, köy
lerinde yaşıyan köylülerin ekonomik güçlerini 

I artırmak amaciyle tarım ve hayvancılığı ge
liştirmek ve orman - hayvan ve tarım ürünleri
ne dayalı küçük sanayi ve her türlü el sanatla
rını desteklemek, ürünlerin depolanması, nak
ledilmesi ve pazarlanmasiyle ormancılıkta iş ve
riminin artırılması matodiyle lüzumlu araç 
ve gereçlerin temini için ihtiyaçlı köylülere 
kredi yardımı yapılabilir. 

F) Odunun yakıt olarak fazla sarf edil
mesini önlemek ve orman sanayimde kullanılma
sını temin maksadiyle odun yerine ikâme edile
cek yakıt maddeleri, linyit kömürü, bütan gazı 

I vesaire, orman köylülerine bedeli karşılığında 
verileceği gibi, bunları satın alacaklara da kredi 
verilebilir. 

G) Yukarıda ki bentler gereğince yapıla
cak aynî ve nakdi kredi yardımları öncelikle 
orman köylülerine ait bölgesel kalkınma plân
larında öngörülen orman köylerine ve öncelik
le bu amaçla kurulmuş sınırlı sorumlu orman 
köylülerini kalkındırma kooperatiflerine verile
bilir.» 

Fon bu, mahiyeti de bu, Tabii bu, orman 
köylüsünün kalkındırılmasına matuf hazırladı
ğımız hizmetlerden birisidir. Diğer taraftan bi
raz evvel de ifade ettim bir senelik Bakanlık 
bir taraftan kuruluşunu ikmal ediyor, diğer 
taraftan da bu hizmetlerin gerçekleşmesi için 

| uğraşıyor. 
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İ970 senesinde 404 orman köyünün etüt, 
plân, projeleri bitirilmiş, 1971 yılında da uy
gulamasına geçilecektir. 1971 de 732 köyün etüt, 
plân ve proje çalışmaları yapılacaktır. Bugün
kü şartlar içinde bütün orman içi köylerinin 
etüt, plân ve projelenmesi beş senede tamamla
nacaktır. 1970 yılında etüt, plân ve projeleri 
bitirilmiş 404 köyün kalkınması için düşünülen 
hususlar yan gelir temini, entansif tarım, mera 
ıslâhı ve ahır hayvancılığına yönelmeyi istih
daf etmektedir. 1971 de 732 köyün etüt, plân 
ve proje çalışmaları neticesindeki hizmetlerde 
çok yönlü proje çalışmalarını ihtiva etmektedir. 

Biran evvel bir değerli arkadaşım, Güven 
Nahiyesi tatbikatını sordu. Evet, bu tatbikat 
1964 yılında başlamış ve 1967 yılında bitirilmiş
tir. Bu proje neticesinde elde edilen nedir? Bir 
defa bu proje neticesiyle keçinin ormana menfi 
müdahalesi önlenmiştir. 1964 yılında Kızılca-
haman ve civarında yani, bu projenin tatbik 
edildiği sahada 83 000 adet keçi mevcut iken 
bugün bu keçi adedi 6 400 e inmiştir. Nitekim, 
bu tatbikat 36 köyde yapılmış ve bunun gayesi 
ahır hayvancılığıdır ve ahır hayvancılığının ne
ticesinde de Güven Nahiyesinde bütün masraf
ları çıktıktan sonra bir köyümüze giren gelir, 
sütten dolayı giren gelir 37 000 ilâ 40 000 Türk 
lirasıdır. İşte bu tatbikat ile, gerek ormana men
fi müdahaleyi önlemek ve gerekse o civardaki 
orman köylüsünü ahır hayvancılığına teşvik su
retiyle ona bir yan gelir temini sağlamak müm
kün olduğundan, bu projeyi bütün Türkiye 
sathına şamil bir hale getirmeği düşündük. Ni
tekim 24 Orman Başmüdürlüğünde, 290 orman 
köyünde tatbik edilecek bu projenin tutar be
deli 110 milyon Türk lirasıdır. 

ÛBir larkaJdaşım sondu - ki, soru soranken onun 
ne derece doğru olup olmadığını da tetkik et
mek ımedburiyetMe - «110 millyon liralık pro
jenin beş milyon doları» yani, elli milyonu 
«dünya gıda yardımı ile ilgilidir, diğer bakiye
si ide onman işletmeleri döner sermayesinden te
min 'edilecektir.» Yani, bütçeye bunun için bir 
para koymak mecburiyeti ve zarureti de yok
tur. Lütfen bunları iyi tetkik etsinler de bu kür
süye o şekilde getirsiler. (A.P. sılalarından 
«Ibravio Sayın, Bakan» sesleri) 

Nitekim 290 orman köyünde tatbik edilecek 
olan bu projienin tutar bedeli 110 milyon lira 

olup orman köylüsüne bu proje münasebetiyle 
buğday, peynlir, yağ, konserve ve hayvanlar için 
de yulaf ve aırlpa gıdası verilecektir, ki bunlar, 
ilki sene müddetle ve bedelsiz olarak verilmekte
dir. 

Bu proje ile 8 700 kültür ırkı hayvan köy
lüye verilecek ve ayrıca bu proje dâhilinde 
115 000 dekar ziraat arazisinin de de ıslâhı sağ
lanacaktır. Bu projeden 22 000 orman köylü 
aül'eisi istifade edecektir. Proje tatbik edildiği 
'müddet zarfında her aileye ikibin Türk liraısı 
yan gelir temfin edilecek, proje hitamında bu 
gelir 5 850 Türk lirasına yükselecektir. 

Bunlar hikâye değildir, bunlar gerçektir. 
Güven nahiyesindeki taitlbikat bunun musibet ne
ticesini göstermişltiır ve bunu şimdi 24 başmü
dürlükte ve 290 köyde 1971 yılında başlamak 
üzere, beş senelik bir projedir, uygulıyacağız. 
Anma hayvancılıkla kalkındırılması _ mümkün 
olan köyümüzde bu tatbikatı gerçekleştirmiş 
olacağız. 

Diğer taraftan, 1971 yılında daimî oıriman iş
çisi yetiştirilmesi hatalından 41 000 orman 
köylü ailesine 60 milyon lira tutarında t'msan, 
gıdası, buğday, peynir, süttozu, yağ, konserve 
et verilecektir. Proje taitıbikatı ile heır aileye 
1 500 liralık yan gelir temin edilecek, proje so
nunda daimî orman işçisi olmak suretiyle elli-
bin aileıye 4 500 Türk lirası gelir temin edile
cektir. Bu işıçlere iş verimini arttırmak bakı
mından SEDA programı gereğiinoe dört sene 
müddetle 45 milyon liralık teknik alet yardımı 
yapılacak, 1971 deki yardım miktarı cm milyon 
Türk lirası olacaktır. 

iŞümidi talbiî bunları söylüyoruz, değerli ar
kadaşlarım, bunların hiçbirisi Onmajn Bakanlığı
nın kurulmasından evvel ele alınmış, düşünül-
miüş meseleler değildi. 

Diğer t a ra f ta FOİ ile müşterek çalışına ne
ticesinde 24 orman başmüdürlüğü, 290 orman 
köyü ile Ankara vilâyeti, Polatlı, Nallıhan ve 
Beypazarı yirmi orman köyünde tatbik edilecek 
oîian hayvancılık projesi sahalarında kullanıl
mak üzere bir gübre projesi tanzim ödilmiştir. 
On milyon tutarındaki, cmsıeıkiz bin ton gübre, 
!bu mıntakadaıki ziraat araızilerinin ıslahında 
kullanılacak ve bedava olarak, bu tatbikatı üze
rine alan köylü vatandaşlarımıza verilecektir. 
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Diğer taraftan on vilâyetimizin, on ilçesinin 
343 köyünde analığın gelaşifcMlmesi baîkımın-
dan 1971 senesi içinde özel bir proje hazırlan-
mışitır ve bu projenin tutartı iki buçuk mil>yon 
Türk lirasıdır. Bu proje gereğince 500 orman 
köylü ailesine analıkla yan gelir temin edile
cektir. Proje mülddeıfcince yan gelir olarak bin 
Türk lirası temin edilecek, proje hitaımında da 
bu gelir 2 200 Türk lirası olacaktır. 

Diğer taraftan, orman köylümüzün şehirleri
mizle muhabere imkânını temin eitmek maksa-
idüyle Orman Bakanlığıma bağlı ve en ücra köy
lerle kadar giden telefon hatlarımızı şehir şebe
kelerine bağlamak suretiyle bu en ücra dağ 
köylerinin orman köylerinin şehirler arasındaki 
konuşmalarını temin etmek için, Ulaştırma Ba
kanlığı ile gerekli temaslar yapılmış ve 1971 
yılında pilot olarak 10 ilçenin 328 köyünün fay
dalanabileceği bir haberleşme şebeke plânı ya
pılmakta olup, PTT Genel Müdürlüğü ile müş
tereken tahakkukuna çalışılacak olan bu şebe
ke için lüzumlu telefon direkleri de ayrıca teş
kilâtımız tarafından fiili masraflar karşılığın
da temin edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Bütün bu hizmetlere ilâveten, üzerinde önem

le durulan hususlardan birisi de 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 ncü maddesi konusudur. 
0831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi üzerinde 
çok fazla durulması, bu maddenin orman köy
lüsünü kalkındırmaya matuf bir madde olma
sında toplanmaktadır. 

Görüyorum, ben zabıtları çok tetkik ettim, 
iki seneden beri bu konu üzerinde önemle du
ruluyor. Anayasanın 131 nci maddesinin deği
şiklik müzakereleri Anayasa Komisyonunda ya
pılırken bu konuya ben temas ettim. Fakat bu
gün, o tarihlerde söylediğimiz mesele bizim kar
şımıza getiriliyor. 

ISöyledim, 6831 sayılı Kanun 1956 yılında 
meriyete girmiştir ve kanunun 13 ncü madde
sinde «Maliyece her sene asgari 50 milyon lira 
para konur, diyor» dedim 1956 yılından 1971 yı
lma kadar bütün siyasi partiler, hattâ ihtilâl 
Hükümeti dâhil, iktidara gelmiş; ama hiç bir 
iktidar bu fonu çalıştıramamış, buraya beş ku
ruş para koymamış. İşte biz dedik ki, 13 ncü 
maddede «Hazinece her sene asgari 50 milyon 

konulur» hükmü bugüne kadar çalışmamış, eğer 
çalışmış olsa idi bu fonda 800 milyon lira para
nın birikmiş olması lâzım idi.» 

Birikmemiş, muhtelif tarihlerde bir milyon, 
iki milyon, şu, bu konmak suretiyle 20 milyon 
Tbir para birikmiş, o da muhtelif kanallardan 
harcanmış gitmiş. 

Dedik ki, «Bu geçerli bir gelir kaynağı de
ğil, muhakkak ki, o tarihlerde başlıyan ve bu 
tarihlere kadar devam eden süre içinde 800 mil
yon lira gibi bir para bu fonda birikmiş olsa 
idi, orman köylerine büyük çapta ekonomik ve 
sosyal hizmetler götürülmesi mümkün olacak 
idi; fakat olmadı, öyle ise, bu fonun çalışması 
için daha sıhhatli bir gelir kaynağı tesıbit ede
lim, hazırlıyalım.» 

Evet, bu mevzuda çalıştık, gerekli müessese
lerle temaslarımızı yaptık ve tahmin ediyorum 
ki, çok kısa bir zaman sonra Meclislerin huzuru
na bu değişikliği de yapmak suretiyle geleceğiz 
ve orman köylüsünün büyük çapta ıstıraplarını 
önleyici bir çalışmanın içine gireceğiz. 

Biz, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasındaki değişikliğe paralel olarak 6831 sa
yılı Kanuna bir geçici madde ekledik ve bu ta
sarıyı Meclisler tatile girmeden evvel sevk et
tik. 

Arkadaşlar, tahdidin revize edilmesinden 
baJhsettiler, galiba kanunları, mevzuatı iyice 
okumamışlar. Evvelce, mevcut tahdit edilmiş 
sahaların yeniden revize edilmesi imkânları, 
ancak 6831 sayılı Kanuna geçici bir madde ola
rak getirdiğimiz tasarının kanunlaşmasından 
sonra mümkün olabilecektir, o tasan da Meclis
lerde 7 aydan beri beklemektedir. Bu tasan ger
çekleştiği, kanunlaştığı takdirde bilhassa orman 
köylümüzü büyük çapta meşgul eden ve onlar 
için ıstırap kaynağı olan mülkiyet meseleleri 
de kesin olarak halledilmiş olacaktır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri (alkışlar) 

Meselenin bu noktasında, Orman Suçlannm 
affı tasansina da bir nehze dokunmak istiyo
rum. İşte biz bu tedbirleri getirirken, bu ted
birleri harekete geçirirken bir noktada da Or
man suçlannm affı tasansını Yüksek Meclisle
re sevk etmiş bulunuyoruz. 

Vaktiyle bir gündem dışı konuşmaya verdi
ğim cevapta da ifade etiğim gibi, o zaman daha 
hazırlanmamış, üzerinde çalışılmamış, vüs'ati ve 
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mahiyeti belli olmıyan, hattâ kanunun kapsamı
na neler girecektir, neler girmiyecektir, bunla
rı tesbit etme imkânından mahrum bulunuldu
ğu sıralarda dahi, «ormanlarımız yağma edili
yor, orman suçlarının affı tasarısından müte
vellit şu sonuçlar alınacaktır» gibi birçok va
veylalar da koparılmış idi. 

O tariflilerde söylediğimiz veyahutta ifade et
tiğimiz beyanlarımıza yine sadık kalarak getir
miş bulunduğumuz orman suçlarının affı tasa
rısının ağırlık merkezinin, işte sizlerin de dert
li bulunduğunuz, şikâyetçi bulunduğunuz or
man köylüsü ile ilgili olmasıdır. Yani, tasarının 
ağırlık merkezi, orman köylüsünün içinde bu
lunduğu ekonomik yetersizlikten dolayı yaptığı 
suçları ve ayrıca zâtı yapacak ve yakacak ihti
yaçlarını temin ederken meydana getirdiği, kar
şılaştığı orman suçlarını kapsamaktadır. Ti
caret maksadiyle yapılan, kâr ve kazanç maksa
dıyla yapılan suçlan bünyesine almamaktadır. 
Tasan, tamamen orman köylüsünü hedef tut
maktadır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, tasa-
n bu yönü ile de orman köylüsünü ilgilemekte 
ve diğer ifade ettiğim, ekonomik olarak getir
diğimiz tedbirlerle de birleştirildiği takdirde 
(hiçbir zaman çıplak bir af mahiyetini ifade et
memektedir. 

Bu arada Halk Partisinin sayın sözcüsü, 
«plânda tesbit edilen 7 ilkenin, prensibin veya 
tedbirin hangilerinin gerçekleştiği, hangisinin 
gerçekleşmediği» istikametinde bir soruyu bize 
tevcih etti. Ben şimdi kendilerine okuyacağım, 
okuduktan sonra bu tedbirlerin hangisinin ele 
alındığını, hangisinin alınmadığını gayet iyi 
öğrenmiş bulunacaklardır. 

«1970 yılı icra plânında orman köylerimizle 
ilişkisi olan tedbirler ve tatbikatı : 

589 numaralı tedbir : 
Bu tedbir, daha sonra tamamen Köy işleri 

Bakanlığı sorumluluğuna verilmiştir. 

590 numaralı tedbir : 
Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğun

da olan bu tedbirlerle ilgili . önçalışmalar de
vam etmektedir. Çünkü, bu devamlılık arz eden 
bir tedbirdir. 

591 numaralı tedbir : 
«Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlü

ğü» adı ile ayn bir birini bakanlık bünyesinde 
kurulmuştur.» 

Yalnız, bu arada Halk Partisinin sayın söz
cüsü, «Orman işletmesi Genel Müdürlüğünün 
iktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulması» 
istikametinde bir fikir beyan ettiler. Galiba Or
man işletmeleri Genel Müdürlüğünün bünyesi
ni iyi tetkik etmemişler. Bunu nereden çıkar
mışlar, anlıyamadım. 

Orman Genel Müdürlüğünün sırtında bir
çok kanuni kamburlar vardır. Bunlardan en 
önemlisi, 1/10 zati yapacak ve yakacak ihtiya
cı. Şimdi, bir taraftan «orman köylüsü kalkın-
duılsın, orman köylüsü şöyle oluyor, böyle olu
yor» deniyor ki, eğer sizin dediğiniz şekilde ik
tisadi Devlet Teşekkülü olarak bir orman ge
nel müdürlüğü kurar iseniz o takdirde köylü
ye 1/10 tarifeli zâti yapacak ve yakacak ver
meniz mümkün değildir. 

Diğer taraftan, âfetler dolayısiyle Orman 
Genel Müdürlüğünün sırtında birçok kambur
lar vardır, köylerin köy ilkokullan yapımında 
Orman Genel Müdürlüğünün bâzı mükellefiyet
leri vardır. Bütün bu mükellefiyetleri kaldır
madan, bunlan Orman Genel Müdürlüğünün 
sırtından almadan, Orman Genel Müdürlüğünü 
iktisadi bir devlet teşekkülü, iktisadi bir teşek
kül olarak mütalâa ve görmek mümkün değil
dir. Nitekim, : 

591 numaralı tedbirle : 
«Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlü

ğü» adı ile ayn bir birim bakanlık bünyesinde 
kurulmuştur. Aynca, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa muvazi olarak Ticaret Bakanlığınca 
tasdik edilmiş orman köylerini kalkındırma ko
operatifi anasözleşmesi tedbire istinaden hazır
lanmış, bastırılmış ve köylere gönderilmiştir. 

592 numaralı tedbir : 
Tedbirle ilgili olarak seçilen Ankara ilinin 

Beypazan, Mersin ilinin, Anamur, Giresun ili
nin Alucra, Kastamonu ilinin Cide, Samsun ili
nin Vezirköprü ilçelerindeki orman içi köyler
de Tanm Bakanlığı ile gerekli koordinasyon 
sağlanarak projeye esas teşkil edecek envan
ter bilgileri araziden toplanmış bulunmaktadır 
ve bu bilgiler neticelendirilmek için Tanm Ba
kanlığına gönderilmek üzeredir. 

593 numaralı tedbir : 
593 numaralı tedbirle ilgili olarak yürütül

mekte olan ikinci etap çalışmalar Sakarya ili-
Akyazı, Bolu ili Yığılca, Çorum ili Kargı, Tun-
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celi ili Ovacık, Denizli ili Kale ve İsparta ili 
Sütçüler ilçelerinde başlatılmış olup, takip ve 
kontrol edilmektedir. Ancak, Bakanlığımızın 
sorumluluğunda olan her ilki tedbirin yürütül
mesinde çok önemli bir güçlük ortaya çıkmış
tır, bu da Köy işleri Bakanlığından gelmekte
dir. Bu bakanlık ile işbirliği ve eleman verme 
konusunda biraz sıkıntı çekilmektedir. Tedbir
le ilgili olarak bakanlık bünyesinde gerekli top
lantılar yapılarak bir rapor hazırlanmış ve bu 
rapor Bakanlığa sunulmuştur. 

595 numaralı tedbir : 
Bu tedbir yabani zeytinlikleri ilgilendiri

yor. 3573 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
desine göre 170 000 dekar arazi tefrik edilmiş, 
parselasyonu Ziraat Vekâleti tarafımdan henüz 
yapılmamıştır. Tevzi edilecek sahaların öncelik
le orman köylerine verilmesini temin maksa-
diyle mezkûr kanunun alâkalı maddelerinde 
gerekli tâdilin yapılması için Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile gerekli temasa geçilmiştir. 

Tabiî bütün bunları dinledikten sonra 1970 
yılı icra programında Orman Bakanlığı ile ilgili 
ve orman köylüsüyle ilgili tedbirlerin ne şekil
de ele alınmakta bulunduğunu değerli arkada
şım çok iyi anlamış bulunacaklardır. 

Bu hizmetlerimize paralel olarak bir taraf
tan ormanlarımızın istihsâlini artırmaya matuf 
orman yollarını yaparken bu civarda bulunan 
orman köylerimizin de bu yollardan istifade et
meleri hususuna ayrı bir önem vermekteyiz. 

Nitekim, 1971 yılı çalışmalarımızda anaör-
man istihsal yolları yaparken bu yollarımızın 
sağında veya solunda muayyen mesafelerde bu
lunan orman köylerimizin de - ister bağlantı 
yolu deyin, ister kılçık yol deyin - kılçık yol
larla anaistihsal yollarına bağlanması konusu
nun orman köylerinin bir yandan kalkınmasına, 
ona bir sosyal hizmet götürme bakımından taşı
dığı önemi de nazara alarak bu yollarımızın bil
hassa alt yapılı ve üst yapılı olmasında âzami 
dikkat ve itina gösterilmesi hususları da önplân-
da mütalâa edilmiştir. 

Nitekim, bugüne kadar vâki bu kabil yapmış 
bulunduğumuz orman yollarından 4 900 küsur 
orman köyü istifade etmiş ve şehirle veya diğer 
merkezlerle irtibatını temin imkânını bulmuş
tur. 

Şimdi, teşkilât kuruluşu yapılırken palyatif 
hareket edildiğinden, hissi hareket edildiğinden, 

muayyen yerlere getirilirken iyi tasnif yapıl
madığından, partizanca hareketler yapıldığın
dan bahsedildi 

Bir defa, merkezde, söylendiği gibi bir yığı
nak yoktur. Orman Bakanlığı bünyesinde yeni 
yeni kuruluşlara gidiyorsunuz. Orman İşletme
leri Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma, Erozyon 
Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındır
ma Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü ve ayrıca Bakanlık bünyesin
de de bu hizmetlere paralel bâzı müdürlükler 
ve daire başkanlıkları mevcut. 

Haddizatında bu kuruluşlara giderken dahi 
taşradan pek cüzi, yani yüzde 1 dahi diyemiye-
ceğim, o da lüzum, zaruret ve ihtiyaç duyul
duğundan dolayı merkeze alınmış, diğer geri ka
lan yüzde 99 kısmı merkezde bulunan mevcut 
elemanlarla takviye edilmiştir. 

Şimdi bunu teyit mahiyetinde ifade ediyo
rum. Bugün merkezde 333 yüksek orman mü
hendisi, 59 orman mühendis muavini ve tekni
ker; yekûn 392, Taşrada 1 904 yüksek orman 
müdendisi, 1 350 orman mühendis muavini ve 
tekniker; yekûn 3 254. Yani merkezde 392 ele
man, taşrada 3 254 eleman. 

Şimdi, A. P. içinde bulunduğunuz zaman; 
«bütün bu tasarruflarda başarılısınız, çok isa
betli tasarruf etmişsiniz, çok değerli insanları 
hizmete getirmişsiniz, bunları nereden buldu
nuz» diyeceksiniz, sonra bir sıra değiştirecek
siniz ve tabelâ alt üst olacak. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sonra, ben nerede konuşursam, nerede bir 
beyanda bulunursam onun her zaman hesabını 
veririm. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Kimsenin iltifatına, kimsenin şakşağına da 
ihtiyacım yoktur, sırtımda bir kambur da yok, 
alnımda bir kara da yok. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Her şeyi gayet rahat
lıkla konuşabilecek bir insanım; ama siz, çok 
kısa süren bir işletme müdürlüğünüzün hesabını 
bu kürsüden veremezsiniz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Sonra.. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Bakan, 
şu anda Orman Bakanlığını... 

BAŞKAN — Efendim, olmaz bu şekilde.. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Bakan, 
şu anda, (A. P. sıralarından gürültüler) Sayın 
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Bakan, şu anda Orman Bakanlığı makamını iş
gal eden bir şahıs olarak bu şekilde konuşamaz
sınız. Konuştuğunuz lâfı ispata davet ediyorum. 
Bulunduğunuz makam bu ispatı yapmanıza mü
saittir. ispat etmediğiniz takdirde çok küçül
müş olacaksınız. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Otur yerine, 
otur... 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sus be, zırla
ma, 

MUSA DOĞAN (Kars) — Zırlakçı senin 
baban. 

(Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, Kars Millet
vekili Musa Doğan'm üzerine doğru yürüye
rek) 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Bana bak, sen 
her zaman herkese aynı numarayı yapıyorsun.. 
(O. H. P. Milletvekilleri Siirt Milletvekili Zeki 
Çeliker'i tutarak yerine oturtmaya çalıştılar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Daha dün aynı 
şekildeki seviyesizliği onlara yapıyordun.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Ben bu soruya Senatoda da muhatap 
oldum. Hattâ bu soruyu soran sayın sena
töre, «galiba beni ima ediyorsunuz» dedim. 
Orman muhafaza memurları hakkında söyledi
ğim bir cümle burada da soruldu. Onun da ce
vabını vereyim ve tahmin ediyorum ki, arka
daşlar tatmin olurlar. 

Yalnız, bunu söylediğin zaman ben gayet 
sükûnetle dinledim, yanlış anlaşılmasın, gayet 
samimî olarak ifade ediyorum; 1970 yılı Bütçesi 
müzakere edilirken aynı mahiyette bir konuşma 
daha yaptım, ona yakındı. O zaman sustunuz, 
hiçjbirşey söylemediniz. Gönül isterdi ki, eğer bu 
konuşmamın sakıncalı veya mahzurlu bir ta
rafı varsa, A. P. içinde bulunmanıza rağmen 
yine bugünkü gibi benim karşıma çıkıp, bu so
ruyu sorsaydmız. O zaman daJha çok memnun 
olurdum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İşte ifade ediyorum; ben bunu bütçede ko
nuştum, yani orada ifade ettiğim gibi, bir aile 
toplantısı mesabesinde orman başmüdürleriyle 
yaptığım ve mesleğin bütün dertlerini münakaşa 
ve müzakere ettiğiniz bir toplantıda ifade et
tim. Yalnız benim o beyanımı çok iyi değer
lendirmek için üzerinde münakaşa edilen cüm

leye kadar gelişimi, izah tarzımı çok iyi dinle
yip, o dinleyişle birleştirmek suretiyle onun 
mânasını değerlendirmek başka, fakat onu mü
cerret bir cümle olarak ifade ettiğiniz zaman 
mânası bambaşka olur. 

İşte aynen aJldım, 1970 yılı Orman Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki konuşmalarımın bir pa
sajında diyorum ki : «Ben açıkça ifade ediyo-* 
rum, bugün muhafaza teşkilâtı, şu, bu deniyor. 
(Ben Türkiye'de ormanların muhafaza teşkilâtı 
ile korunacağı inancı içinde değilim. Bilâkis bun
lar bâzı kötü düşüncelerin mihrak noktaları 
oluyorlar» 

Ben bunu Meclis kürsüsünden söyledim ve 
batta Senatoda sayın senatöre; «Bunu dışarı
dan bir mesele gibi alıp buraya getirmekten 
ise, Meclis kürsüsünde ve bütçe münasebetiyle 
ifade edilmiş bir hususu burada benim huzu
ruma getirsen daha isabetli bir parlömanter ça
lışması yapmış olur idin» dedim. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sorumuzun ce-
ivabı olmuyor ki, biz «orman muhafaza memur
larından kaç kişi mahkum olmuştur» dedik. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De

vamla) — Şimdi, siz konuşuyorsunuz ben sü
kûnetle dinliyorum, siz ifadelerinizde beyan 
ettiniz; «Samsun'a, Bafra'ya ve Karadeniz böl
gesine özel kadrolar verdiniz» dediniz, yüzbin-
lere baliğ olan. Ben şu kürsüde her konuşula
nın tatbik edilmesini isterim. Orman Bakanlı
ğı görevini üzerime aldığım devrede ve diğer 
hizmetlerimde söylediğiniz istikamette bir şeyi 
isbat edebilir, müşahhas olarak buraya bir va
ka getirebilirseniz, ben Bakanlık ve Milletve
killiğinden çekileceğim. Aksi tezahür ederse, bu 
(görevi siz yapabilecek misiniz? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)1 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Biz amenajman-
da çalıştırılan yevmiyeli personelin durumunu 
soruyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
konuşurken kimseye müdahale etmeyiniz, Sa
yın Zeki Çeliker. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Benim tevcih et
tiğim suali bana tevcih ediyor. 

BAŞKAN — Umumi Heyete tevcih ediyor, 
konuşuyor, efendim. Sizin de söz hakkınız var, 
alırsınız, konuşursunuz. 
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ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Siz de bir gün geldiniz, iliniz için 
(bir kadro istediniz, onu da verdim. Aksini söy-
liyefoüir misiniz? 

ZEKÎ ÇELlKER (Siirt) — Normal.. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De

vamla) — Normal... 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Kadro istemişiz, 

vermişsiniz... OlaJbilir. Vazifenizdir. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, ormanlarımı
zın memleketimizin doğal dengesi, toprak kay
malarının önlenmesi istikametindeki faydalan, 
orman - halk ilişkileri konusunda kısaca ma
ruzatta bulunduktan sonra, ormanlarımızın bü
tün bu hizmetleri yanında ekonomik değerinin 
de bugün büyük önem arz ettiği ve memleketi
miz ormanlarının işletilmesi suretiyle ormanla
rımızın da memleketimizin kalkınmasında çok 
büyük payı olacağı noktasına kısaca temas et
tikten sonra sözlerimi bağlıyacağım. 

Bugün ormanlarımızın ekonomik yönden en 
çok önem arz ettiği saha, kâğıt sanayii sahası
dır. Bundan çok uzun bir müddet evvel dahi 
sadece izmit'teki Kâğıt Fabrikamızın hammad
desini temin etmek mümkün olmadığı gibi, bit 
Kâğıt Fabrikasının çalışması için lüzumlu ham
maddenin büyük bir kısmını yabancı memleket
lerden ithal etmek mecburiyetiyle karşı karşıya 
kalıyorduk. Süratle gelişmekte olan ve yarın da 
daha büyük gelişme istidadı gösterecek kâğıt 
fabrikalarımızın, gerek döviz tasarrufu ve ge
rekse döviz temini bakımından büyük önem arz 
ettiği hepinizin malûmudur. 

Nitekim, bugün faaliyette bulunan izmit Kâ
ğıt Fabrikası, Çaycuma Kâğıt Fabrikası, Aksu 
Kâğıt Fabrikası ve çok kısa bir zaman sonra iş
letmeye açılacak Dalaman Kâğıt Fabrikalarının 
- ki, global bir rakamla 1 200 000 metrekübe 
yaklaşan bir rakamdır - bu dört kâğıt fabri
kamızın hammaddelerini Türkiye'deki ormanla
rımızdan temin etmek mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, yeniden kurulması derpiş 
olunan Balıkesir Kâğıt Fabrikası, Çaycuma ve 
Aksu Fabrikalarının arasında kurulması düşü
nülen diğer kâğıt fabrikası ve buna ilâveten ku
rulacak Antalya Kâğıt Fabrikalarının da ham
maddeleri Türkiye ormanlarından temin etmek 
mümkün olacaktır. 

Şimdi, biraz evvel söylediğim bu üç kâğıt 
fabrikasının da tahakkuku gerçekleştiği takdir
de, mevcudolan ve kurulacak bu kâğıt fabrika
larının hemen hemen 3 milyon metrekübe yak
laşan hammaddesini Türkiye ormanlarından te
min etmemiz mümkün olacaktır. Bugünkü iş 
hacmimiz, yani ormanlarımızdan vâki istihsali
miz 5 milyon metrekübdür. Bugün istihsal ve 
bunlara ilâveten diğer ormancılık hizmetlerimiz 
karşılığında, orman köylüsüne 800 milyon lira 
para ödenirken, 1977 yılı hedeflerine ulaştığı
mız, yani 14 milyon metreküb yuvarlak odun 
istihsali hedefine ulaştığımız takdirde, orman 
köylüsüne bu hizmetler karşılığı - şu anda tah
mini bir şey söylüyorum - 3 ilâ 5 milyar ödenme
si mümkün olacak ve bu para da doğrudan doğ
ruya orman köylüsünün cebine girecektir. 

Değerli arkadaşlarım ifade ettiler; orman 
ürünlerini, yani ormanlarımızdan elde ettiğimiz 
odunu değerlendirmek üzere, Orman Bakanlığı 
bünyesinde gayet hızlı çalışmalara girişilmiş ve 
bilhassa bu çalışmalarda ihracata dönük olma 
hususu önplâna alınmıştır. 

Bugün mevcudolan 14 kereste fabrikasını 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde yeniden tek
nolojik yenilemeye tabi tutmak suretiyle mev
cut 280 000 metreküblük kapasiteleri 455 000 
metrekübe ulaşacaktır. 

Ayrıca, bu yıl faaliyete geçecek olan 30 000 
metreküblük kapasiteye sahibolan Bartın ve 
1972 başında faaliyete geçecek 30 000 metreküb 
kapasiteli Demirköy Kereste Fabrikaları da iş
letmeye açılmış bulunacaktır. Böylece, kereste 
sanayiinde toplam kapasite yüzde 83 artmış ola
caktır. 

Bunlara ilâveten, gerek memleketimiz dahi
lindeki tüketimde kullanmak ve gerekse ihracı 
da temin etmek maksadına matuf olmak üzere, 
Artvin'de 30 000 ton mamul kapasiteli bir lif 
fabrikası inşaatı devam etmektedir. Bu inşaat 
1972 yılında bitirilecek ve fabrika faaliyete ge
çecektir. 

Diğer taraftan Bolu'da 5 000 ton mamul ka
pasiteli yonga levha fabrikası ve Ayancık'ta 
15 000 ton mamul kapasiteli 2 yonga levha fab
rikası için gerekli bütün çalışmalar bitirilmiş 
ve makinaların ithal edilmesi safhası da tamam
lanmıştır, 
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Değerli arkadaşlarım, bir taraftan memleke
timiz dahilindeki gelişen kâğıt sanayiinin ham
maddesini, kendi Bakanlığınıza bağlı kereste 
fabrikalarının ve yapılmakta olan yonga levha 
ve lif fabrikalarının hammadelerini temin ede
ceksiniz, diğer taraftan köylü vatandaşlarımı
zın 1/10 zatî yapacak ve yakacak ihtiyaçları
nı, mühim felâketlerde büyük lüzum ve zaru
ret gösteren kereste ve tomruğu temin edecek
siniz ve ayrıca özel sektörün ihtiyacı olan ham
maddeyi temin edeceksiniz, bütün bunlara ilâ
veten ihracata da yöneleceksiniz. 

Belki, bugün için bu rakamlar küçük geli
yor, ama 1969 yılında orman ürünleri ihracımız 
2,5 milyon dolar olup 1970 yılında 14 milyon do
lara yaklaşacak ve İkinci Beş Yıllık Plânda tes-
bit ettiğimiz hedeflere ulaştığımızda bu mik
tar, 50 milyon dolara yükselecektir. 

Gerek teşkilât ve mevzuat çalışmalariyle il
gili ve gerekse orman - halk ilişkileri, orman 
köylüsünün kalkındırılması ve orman sanayii 
ile ilgili konulara temas ederek ve bu arada da 
değerli arkadaşlarımızın sordukları sorulara, 
imkânlar nisbetinde cevap vermek suretiyle söz
lerimi burada bağlıyor, çok değerli Millet Mec
lisi üyelerini sevgi ve saygiyle selâmlıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, arka
daşlarımızın sualleri olacak lütfederseniz... 

Sayın Seydibeyoğlu, buyurunuz efendim. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, Sayın Bakandan 6 tane sorum 
var. 

Birincisi; Türkiye'nin en güzel ve kesif or
manlarından biri olan İlgaz ve Ballıdağı orman
larında, millî parklar cümlesinden olarak tesis
ler yapılacak mıdır, bunun hazırlığı var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Ba
kanın teker teker cevap vermesini mi, yoksa 
hepsini not edip cevaplandırmasını mı istersi
niz? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Nasıl tensip buyurulursa Sayın Başkan. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Teker teker cevap vereyim. 

Şu anda bu konuda size sıhhatli bir cevap 
vermek imkânından mahrumum. Konuyu tet
kik edip, dediğiniz istikamette bir çalışma yap
mak ve orada bir millî park veya mesire yeri te

sis etmek imkânları varsa o istikamete yönele
ceğimizi de... 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz de
ğil mi Sayın Bakan? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Yazılı olarak da ifade edebilirim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— İkinci sualim; Orman Köylerini Kalkındırma 
Genel Müdürlüğü çalışmaları cümlesinden ola
rak, Kastamonu Orman Baş Müdürlüğü bölgesi 
içinde ne gibi çalışmalar yapılmıştır, daha ne
ler yapılacaktır? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Şu anda kısaca ifade etmek isterim. 

Biraz evvel bahsettiğim, 290 köydeki ahır 
hayvancılığı tatbikatı gibi, arıcılığın geliştiril
mesi gibi hizmetleri, 24 Başmüdürlük içinde mü
talâa etmiştik. Kastamonu Başmüdürlüğü ve
ya ili de; bu tevziat ve çalışmalar Türkiye sat
hına yayılırken, lâyık olduğu istikamette gerek
li hizmet payını alacaktır. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Üçüncü sualim; İki yıldır bütçe müzakere
lerinde bahsi geçtiği üzere, Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün, hayırlı 
bir çalışma olarak mütalâa ettiğiniz Kızılcaha
mam Güven nahiyesinde yapılan teraslama, 
ağaçlandırma, hayvan cinslerinin ıslahı ve ahır 
hayvancılığını teşvik ve bölgeye Montafon ine
ği temin faaliyetleri cümlesinden olarak, seçim 
bölgemde bir çalışma yapılmakta mıdır, yapıla
cak mıdır, Türkiye'nin başka neresinde yapıl
mıştır, yahut yapılacaktır? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Güven nahiyesinde yapılan tatbikata 
benzer bir çalışma, biraz evvel ifade ettiğim gi
bi - şu anda kesin bir rakam söyliyemiyorum -
Kastamonu Başmüdürlüğü mmtakasmda 10 ve
ya 20 köyde yapılacaktır. 

Bir noktaya da işaret edeyim: Biraz evvel de 
işaret ettim; 24 Başmüdürlükte tatbik edilecek 
ve 290 köyü kapsıyacak bu proje, 1971 yılında 
başlıyacak ve 5 sene süreli olacaktır. Şu anda, 
20 veya 10 köy 1971 yılma mı dâhildir, 1972 ye 
mi, 1973 e mi dâhildir, o mevzuda sıhhatli bir 
bilgi veremem. Bilâhara bir tenakuza düşmiye-' 
lim diye arz etmek istiyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Dördüncü sualim; istanbul'da evvelce kurol-
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muş bir sosyal mesken yapı kooperatifi için, 
Kastamonu ormanlarından bir tahsis yapılmış 
mıdır, yapılmışsa ne miktar yapılmıştır? Bu 
kooperatife tahsis edilen emvalin, kooperatif 
adına İstanbul'a veya başka yerlere nakil işle
rini detruhte eden şahsın isim ve1 hüviyeti nedir. 
Bu tahsisin, gayesi haricinde başkalarına satıl
dığı yolunda Sayın Bakanın veya Bakanlığın 
bilgisi olmuş mudur? Kooperatifin halen faali
yette bulunup bulunmadığı tesbit edilmiş midir? 
Bütçe Karma Komisyonundaki müzakerelerden 
sonra tahsisin geri kalan kısmı iptal edilmiş 
midir? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Bu soru, Bütçe Karma Komisyonun
da Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesi müzakere edilirken bir nebze 
gerekli cevabı vermiştim. Ama, şu anda bunu 
sıhhatli bir cevap vermem mümkün değildir. 
Size gereği şekilde yazılı cevap vereceğim. 

Yalnız, eğer kooperatife böyle bir tahsis ya
pılmışsa, bu tahsis edilen malın tabiî İstanbul'a 
veya başka bir vilâyete nakli meselesi bizim 
görevimiz değildir, yani bizi ilgilendiren bir 
konu değildir. Mühim olan tahsistir. Böyle bir 
kooperatife tahsis yapılmış mıdır ve bilâhare 
yapılan tahsis satılmış mıdır?. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) -
Nereye sevk olduğu, nakliye tezkeresinden belli 
olur. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Belli olur. Dediğin gibi depodan is
tihlâk merkezine nakli konusu, yani nakliyat 
meselesi bizi ilgilendirmiyor ama, sizi tatmin 
edecek, bir yazılı cevap vereceğiz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Kastamonu'da bir Kâğıt fabrikası kurulabil
mesi için, Kastamonu ormanlarının tahammülü 
var mıdır? Bu yönde bir etüd çalışması yapıl
mış mıdır, yapılmışsa varılan netice nedir? 

Kastamonu ormanlarından Çaycuma Kağıt 
Fabrikası ve diğer fabrikalara ham madde ola
rak tahsis edilip gönderilen orman envalinin 
miktarı nedir? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Şimdi, tabiî sıhhatli bir bilgi vermem 
mümkün değil. Muhakkak ki, Çaycuma Kağıt 
Fabrikasının ham madde ihtiyacını temin için 
Kastamonu ormanlarından da, Bolu ormanla
rından da ve civarındaki ormanlardan da ham 

madde verilir. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Bunları da yazılı olarak lütfederseniz mem
nun oluruz. 

BAŞKAN — Buyurun son sorunuzu sorunuz. 
Yalnız t?u sorular kısa ve soru şeklinde olsun. 
Gecenin geç vaktinde müzakere şeklinde ol
masın, rica edeyim. 

Buyurun Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

Kastamonu'da özel teşebbüs olarak kurulan Su
nî Tahta Fabrikasına da tahsis verilmiş midir? 

Bunu da yazılı olarak verebilirsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak ce

vap verin. Seydibeyoğlu'nun, isteği de yazılı 
olarak vermenizdir. Daha iyi, daha sıhhatli olur. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Bu soruya yazılı olarak değil, şimdi 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Hemen cevabını verecek misi
niz? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De

vamla) — Şimdi, Kastamonu'da kurulmakta bu
lunan özel sektöre ait kereste veyahut ta yon
ga, levha, vesaire fabrikasının ham maddesi, teş
vik belgesi bizim mütalâamıza müsteniden veril
miş ise ki, elbette bu ham maddeyi temin ede
ceğiz, vereceğiz; görevimiz de odur. Ama, şu 
anda teşvik belgesini ne şekilde aldığı hakkın
da bir bilgim olmadığı için.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) -
Yazılı olarak lütfedin efendim. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Yazılı vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Çalıkoğlu, buyurun. Yal
nız soru şeklinde olsun efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Söz-
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğiz efendim, 
(müsaade buyurun. 

Buyurun Çalıfeoğlıu. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Bayrafmiç ormanlarının malhsullerinin depo edlil-
ıdiğli özel şıalhi'slara aüt bir arazi vardır. Orman 
BaşîmüJdürlüğünüe, özel şahıslara aidolan bu 
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arazinin kiralanmasından vazgeçilmiş, köyden 
arazi satmalınmaisı istennıisjtir. Bunun üzerine 
rekabet halinde olan iki köyden birisi, Pınar
başı Köyü .metrekaresini 150 kuruştan, Ağaç 
Köy 70 kuruştan teklif yapmıştır. Arada büyük 
fark olduğu muhakkak. Satmalmmıasında bu 
farkın diklkaJte alınıp, alınmadığının Bakanlık 
tarafından açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De

vamla) — Şimdi, ifadenize göre böyle bir sa-
tınalınma keyfiyeti olmamış. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Efendim, mulhtarlıikça satınalındığma dair bana. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen müza
kere şeklinde olmasın. Zatıâliriiz cevabınızı ve
riniz efendim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Yazılı cevap verirseniz daJha memnun olurum. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Yazılı vereyim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
İkindi sorum: Konuşmanızın sonuna rasladım, 
belki açıkladınız; özür dilerim. 

Çanakkale'nin Bayramiç, Ayvacık, Yenice 
kazaları orman kazalaradır. Orman arazisinin 
teslbitinde burada bir ook köy arazisi orman 
mefhumuna alınmış olduğundan, 20 - 30 - 40 
senedir sürdüğü araziyi sürememeıktedir. Ya
şantısında çok kısır bir duruma düşen köylü
nün telkrar arazisine sahip kılınabilmesi için 
Bakanlıkça hazırlıklar var mıdır, tedbirler var 
müdır? Açıklanmasını rica ediyorum. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz ce
vaplandırayım. 

İBAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Konuşmanın bir noktasında ifade et
miştim tekrar edeyim. 

Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fık
rasına paralel olarak, 6831 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair tasarıyı bun
dan 7 ay evel meclise şevkettik. Henüz Ko
misyondadır, maalesef müzakeresine başlana
madı. Bir maddelik bir tasarıdır. O gerçekleş-
ifcirildiği takdirde, evselce yapılmış bulunan tah
dit çalışmaları yeniden tetkike tafbi tutulacak, 
yenliden gözden geçirilecek ve yeniden revize 
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| 'edilme imkânları doğacak ve böylelikle de bil
hassa orman köylüsünü büyük mânada tedir
gin ©den mülkiyet meseleleri kesinlikle halledil
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakan konuşmalarına baş
ladıkları zaman, Orta - Asyanın çorak olduğun
dan Anadoluya geldiğimizi, «Bugün Anadolu-
muzu da, bu güzel yurdumuzu da Orta - Asya 
durumuna getirirsek ğidıeceğimiz yer vardır» 
şeklinde yanlış bir anlama oldu. Düzeltmek 
maksadiyle söyliyorum efendim. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Gideceğimiz bir yer yoktur, dedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ÖV3t. 
TEVFİK FİKRET ÖZET (Sinop) — Sa

yın Başkan, gecenin bu geç saatinde Sayın Ba
kanı yorduğum için özür dilerim. 

'Seçim bölgem Sinop'u, Sayın Bakan en az 
'bizim kadar bilir; orman bölgesi olarak Kasta
monu Orman Başmüdürlüğüne bağlıdır. Sayın 
Bakan ve teknik elemanları gayet iyi bilirler 
ki, ormanlar Sinop'undur ve Sinop ilçeleri için
de 5 büyük orman işletmesi müdürlüğü, bir de 
kereste fabrikası vardır. Bu balkımdan, Sinop'u 
Kastamonu'dan ayırarak 'Sinop'ta bir orman 
fcaşimüdürMğü kurulması düşünülınekte midir? 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Şu anda Sinop ̂ a bir başmüdürlük 
kurulup, kurulamıyacağı hususunda kesin ola
rak bir beyanda bulunmam mümkün değildir. 
Konu bize intikal etmiştir, müracaat yapılmış
tır ve tetkik edilmektedir. Tabiî bu tetfcİkat da 
da esas ormancılık tekniği, ilmî, gerçeği ne ise, 
o istikamette bir karar verilecektir. Şu anda 
başka bir beyanda bulunmam mümkün değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Niyazi Gürer. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın 

Başkan.. 
BAŞKAN —- Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Gürer. 
MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 

Anayasanın 131 nci maddesine bir fıkra eklen-
I mek suretiyle ilim ve bilim bakımından orman 

niteliğini kaylbetmiş bulunan zeytinlik, bağ, 
tarla ve hayvan otlağı yerlerinin ormandan sa-

I yılıp, sayılamıyacağını tesbit etmiştir. 
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Şimdi, bu fıkranın eklenmesiyle Türkiye'de 
ormanlarda yeniden bir taJhdidıe gitmek lüzumu 
(hâsıl oluyor. Bu, belki vüsat bakımından orma
nın aleyhine olacaktır ama, böyle bir duru
mun meydana gelmesi, orman içinde veya ci
varında yaşıyan köylülerle ormancılar arasında 
ileriden beri devam edegelen itişmeyi bir kısım
da azaltacaktır. 

Şimdi, böyle bir tahdit - Ormancı arkadaş
larım bilir, ben de eıski bir ormancıyım - çok 
uzun bir zamana mütevakkıftır ve bu eklenen 
fıkranın esprisi de aşağı - yukarı ormanın aley-
Ihine ve vatandaşın lehine olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın G-ürer, lütfen soru şek
linde olsun. 

MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
Onun için istirham ediyorum; bu şekilde zey
tinliği olan, bağı olan insanlar tahdit gelene 
kadar bekliyecekler ve uzun zaman mağdur 
olacaklardır. Acaba, Sayın Bakan bir tamimle 
bu şekilde ihtilaflı olan yerlere müsamahakâr 
davranmasını bölgelerden, işletmelerden istiye-
bilirler mi? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, sorunuz 
bu mudur efendim? 

MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De

vamla) — Değeri arkadaşlarım, işlerine gel
diği konularda kanundan, talimatnameden, em
sali hukukî müeyyidelerden bahsediyorlar, di
ğer taraftan işine gelmediği konularda da ka
nunsuzluğu ileri sürüyorlar. Artık onları. 

MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
Sayın Bakan, şahısla alâkası yok efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Soru sordunuz Sayın Gürer. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Hayır, şahsınıza zaten bir şey demi
yorum, sadece beyanınıza cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Ömer Buyruk-
çu'nun. Buyurun Sayın Buyrukçu. Saat 21.30. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahsım 
adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Biraz sonra kabul edecek olduğumuz bu 
bütçe ile Orman Bakanlığı ikinci bütçe yılını 
idrak etmiş olacaktır. Memleketimizin, halli yö
nünden büyük önem taşıyan bir anadâvasmın 
sahibi olan Orman Bakanlığının, geçirmiş ol
duğumuz bütçe yılı içerisinde kendisinden bek
lenen ödevi yerine getirmiş olduğunu kabul 
edemeyiz. 

Orman köylüsünün kalkındırılması ve or
manların korunması yönünden geçen yıl de
ğişikliğe uğramış olan Anayasamızın ruhuna 
ve esprisine uygun bir çalışma düzeni içerisine 
girmesi icabeden Orman Bakanlığiımız, hâlâ 
memleket gerçekleriyle bağdaşmıyan, bugüne 
kadar devam edegelen ve orman köylüsünün 
(günden güne daha da fakirleşmesine sebetoolan 
ihatalı bir uygulama içerisinde bulunmaktadır. 

Anayasamızın âmir hükmüne rağmen bugün 
ormanlarımızdan, kalkındırmak mecburiyetin
de olduğumuz orman köylüsü yerine, yalnız ve 
yalnız orman ağaları, orman tüccarları ve ara
cılar istifade etmektedirler. 

Bugünkü bu bozuk orman düzeninde ara
cıların milyonlar kazandığı ormancılık faali
yetlerimizden, orman köylüsüne ancak bu işin 
karın tokluğuna yıpranarak ameleliği düşmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri ;ormanların her türlü 
gelir ve imkânlarından yalnız orman köylüsü
nün yararlanabileceği bir orman düzenini kısa 
zamanda tahakkuk efttirmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin 4 ncü fık
rasına «Ormanlar içinde ve hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması ve ormanın ko
runması bakımından ormanın gözetilmesi ve 
işletilmesinde Devletle halkın işbirliği yapma
sını sağlayıcı tedlbirler..» ibaresinin konulma
sının yegâne anlamı budur. 

Orman yasalarında bu yönde değişiklikler 
yapılmak suretiyle orman köylüsünün, yukarda 
bahsettiğim gibi, ormanların her türlü gelir ve 
imkânlarından istifade ettirilmek suretiyle kal
kınmasına etkili bir katkıda bulunulmadığı 
müddetçe, Orman Bakanlığının çalışmalarında 
Anayasamıza uygun bir tatbikat içerisinde ol
duğunu asla kabul edemeyiz. 
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Bizler, Devletin yıllardır yalnız orman ve 
ağaca sahip çıkması ve o ormanlar içerisinde 
yaşıyan insanı hiçbir zaman düşünmemesi so
nucunda, orman köylüsünün memleketimizin en 
fakir insanı haline gelmesi bir yana, bütün 
gayretlere rağmen ormanlarımızın tahripler so
nunda süratle azalmış olduğuna şabidolduk. 

Demek oluyor M, ormancılığımızın kifayet
siz ve hatalı bir yönü bulunmaktadır. Şu an
da Orman Bakanına düşen en önemli görev, bu 
ihatalı yoldan dönerek, orman köylüsü ile bir
likte ormanlarımızı yak olmaktan kurtarmak
tır. Halen Orman Bakanlığının bu yönde bir 
davranış ve çaba içerisinde olmamasının üzün
tüsünü taşımaktayız. 

ıSayın milletvekilleri; şimdi, 10 dakikalık 
konuşmamın bundan sonraki kısmında orman 
köylüsünün kalkınması ve ormanların korun
ması yönünde Anayasamızın anlam ve ruhu
na uygun olarak çıkarılması ve değiştirilmesi 
icabeden yasalardan bahsedeceğim. 

6881 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde
sinin, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fık
rasında açıklandığı şekilde değiştirilmesi, yani 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bi
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytin 
lik gibi tarım alanlarının orman sınırları dışa
rısına çıkarılması, 

Halen ormancılığımız için hayati önem ta
şıyan orman sınırlamasını en kısa zamanda sağ-
lıyacak şekilde 6831 sayılı Orman Kanununun 
7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerinin değiştiril
mesi. 

Yine, aynı kanunun 13 ncü maddesinin ele 
alınarak orman köylerinin kalkındırılmasına 
yardımcı olmak üzere yıllık miktarı en az ya
rım milyarı bulan bir fon teşkil olunması. 

Orman köylülerinin geniş kapsamlı orman 
köy kooperatifleri ve birlikleri yolu ile örgüt
lendirilmesi. 

Orman içinde bulunan orman köylüsünün 
hayvan otlatması yönünden her an suç işler 
durumdan kurtarılması için orman köylerinde 
ımodern ahır hayvancılığının gelişmesine ka
dar, aynı Kanunun 19 ncu maddesinin değişti
rilerek ormancılık tekniğinin imkân verdiği 
ve hayvanların ormana zarar vermiye'oeği tesbit 
edilen sahalarda hayvan otlatılmasına izin veril
mesi, 

6831 sayılı Orman Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilerek, bugüne kadar yapılagelen 
ve orman tüccarlarının Devletten her yıl mil
yonlarca lira tutarında vurgun yapmasına ve
sile olan açık artırma oyununa son verilmesi, 

Ormanlarıımızdan elde edilen her türlü em
valin orman köy kooperatifleri birlikleri kana-
liyle piyasaya arzı suretiyle ormanlarımızın bü
tün kazanç ve gelirlerinin orman köylerine yö
neltilmesi, 

Yine, aynı Kanunun 40 nci maddesi değiş
tirilerek orman idarelerince yaptırılacak olan 
istihsal, imalât, her türlü nakliyat ve diğer 
orman işlerinin orman köy kooperatifleri kana-
liyle orman köylüsüne yaptırılması sağlanmalı
dır. 

Bütün bu kanun değişikliklerinden ayrı ola
rak, orman köy kooperatifleri ile birliklerinin 
işleyiş ve kuruluşları bu teşekküllerin mahallî 
orman idereleri ile olan karşılıklı münasebet
lerini sağlayıcı yasalar getirilmelidir. 

Yine; aynı teşekküllerin her zaman malî yön
den güçlü olabilmesi ve kredilendirilebilmeleri 
için ve ayrıca orman köylüsünün kalkındırılma
sında etkili ve yardımcı olmak üzere bir or
man bankasının kurulması gerçekleştirilmelidir. 

Orman ürünleri sanayiinin kurulması hız
landırılmalı ve bu sanayi, Devlet ile birlikte 
orman köy kooperatifleri birliklerinin müşte
reken kurmaları için gerekli yasalar Meclisle
rimizden geçirilmelidir. 

Yukarda sıraladığımız bu tedbirlere paralel 
olarak, Devletin köy kalkınması ile ilgili bü
tün bakanlıkları, bir plânın uygulaması sonu
cunda, bir işjbirlği içerisinde olmalıdırlar. 

ISayın milletvekilleri; bütün bu saydığımız 
tedbirler alınmadıkça, ne kadar çaba harca
nırsa harcansın, ne ormanlarımızı tahripten, ne 
de orman köylüsünü yokluktan ve sefaletten 
kurtarmamız mümkündür. 

Biz, Cumhuriyet Halk Par'tM olarak, orta
nın solunda bir orman düzeninin gerçekleştiril
mesi için düşünmekte olduğumuz bu kanun 
tekliflerini kısa zaman sonra Meclise sunacağı
mızı bildirir, köylünün yanında olduğunu daima 
iddia edegelen Adalet Partisi iktidarının da bu 
yönde olumlu bir tutum içerisine girmesini te
menni ederiz. 
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iSözlıeriiani burada tamamlarken Orman Ba

kanlığı Bütçesinin memleketimize, milletimize 
ve ormancılık camaiamıza hayırlı olmasını di
ller, Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. P. 
Biralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutu
yorum etf endim. 

Sayın 'Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeterin

ce görüşıme yapılmıştır. Müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

ISayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar konuşulmuş, konu aydınlatılmıştır. Mü
zakerenin kifayetini arz ederim. 

Arlbvin 
Mustafa llona 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1499) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Orman 
Bakanlığının müstakil bir bütçesi olmayıp diğer 
üwr bakanlık bütçesi ilerisinde olduğundan, şim
di Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin madde
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Orman G-enel Müdürlüğünün 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 108 215 998 Ira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işareti cetvelde göste
rildiği üzere, 46 990 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet

velde gösterildiği üzere 9 941 957 lira M, top
lam olarak 165 147 955 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

(A/l) Cari harcamaları 
Jîölüm Lira 

(1) 258 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuna eklidir. 

12.000 Personel giderleri 94 177 541 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetimi giderleri 1 530 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Güderleri 8 081 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 546 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 880 002 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 16 004 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 25 658 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 'Sermaye teşkil ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 500 003 

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

34.000 Malî transferler 4 741 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ISoısyal transferler 3 510 467 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 ncii maddeyi, cetvellerîyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
ıgeürleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 165 147 955 lira olarak taJhmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı oetveH okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bolüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 160 647 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

72.000 özel gelirler 4 500 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi, oetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1971 bütçe yıllında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nunu ile Orman Genel Müdürlüğü ve döner ser
maye için tesbit edlitmiş olan kadrolar 1971 
malî yılında da kullanılır. 

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

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (ödenekleri 1 lira olarak 
tesbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle (A/l) işaretli 
cetvelin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelene, 

b) 1937 - 1969 bütçe yıllarıma aMıolup da, 
Muihasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işareti cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

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

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

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince, ormanların sınırlama işine 1971 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

Madde 11. — Bu Kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

— 477 — 



M. Meclisi B : 57 23 . 2 . 1971 O : 2 

Madde 12. — Bu Kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

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

Kanun mahiyeti itibariyle açık oylamaya 
tabidir. 

Yapılan açık oylama neticesini bildiriyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarlısının oylama
sına 219 üye katılmış 144 kabul, 72 ret, 3 çe-
kinser oy çıkmıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının yapılan açık oylamasına 219 

üye iştirak etmiş, 139 kabul, 78 ret, 2 çekinser 
oy çıkmıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının yapılan açık 
loylam'asına 66 üye iştirak etmiş, 50 kabul, 15 
ret, 1 çekimsier oy çıkmıştır. Oylama tekrarlana
caktır. 

Yarın Ulaştırma Bakanlığı Bütçjesi yerine 
imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi görüşülecektir. 

Program burada bitmiş oluyor. 24 . 2 . 1971 
Çarşamba günü saat 9,00 da toplanılmak üzer© 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21,45 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann 
sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
AH Cavit Orai 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
tsamet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 219 

Kabul edenler : 144 
Reddedenler : 72 

Çeikinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 227 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel AJbMin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıo£lu 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
tlhami Ertem, 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı • 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Daldal 

Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musıa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Salbri Yahşi 

KONYA 
ıSezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
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Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk GTümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zelkeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüısamettiıu Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

M. Meclisi B : 57 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

23 . 2 . 1971 O 

SlNOP 
Tevfik Fikret Övet 

ISÎVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal1 

UEFA 
Mehmet Ali Köklü 
Mehmet Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahrti Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Oahit Kara/kaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Eeddedenler] 
ADIYAMAN 

Kâmil Kırıfcoğlu 
Yusuf Ziya Yılim&z 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
ibrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Ihsa.n Tomjyıış, 

DENİZLİ 
ilhan Açikalın 
Hasan Korkmazcan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
M. Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Nalka Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

(KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehfbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Ertbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Aid Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Menıduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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[Çekinserler] 
ELÂZIĞ I SİVAS I ZONGULDAK 

Mehm>et Ayttuğ j Vahit Bozatlı j Ahmet Nihat Akın 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevışehir 1 

Yekûn* 4 

»>•-« 
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Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu, 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Orail 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevlki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Alü İhsanı Ulubahgi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fikret Turihanıgiıl 

BALIKESİR 
tbrahim Aytaç 
Kemal EAiem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katı buyanlar 

Açık üyelikler 

450 
219 
139 
78 

2 
227 

4 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğhı 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küıntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Mesult Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

edenler] 
EDİRNE 

îlhamji Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğiu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
M. Şem(seıttin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Naim'e İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevkelt Adalan 
Münir Daldal 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kbmal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşacl 
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MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova ' 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Köklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanmdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat I » 
öahit Karafcaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Fazü Güleç 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıfeoğlu 
YusutB Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi -Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
İbrahim Oüoeoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Cetngizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tomfcuş. 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korikmazcan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Giyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şeref Balkşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Nalkâ Üner 

KARS 
Turgut Artaç 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
sAdnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Ko'damanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem' Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ekreto Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 
Ali Rız>a Uzumer 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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[Çekinserler] 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 
ZONGULDAK 

Ahmet G-üner 
[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Ediroıe 1 
Malatya 1 
Nevşehir ' 1 

Yekûın 4 

»»• ^>9<t 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. ZM. Adıyaman 
AFYON KAEAHÎSAB 
AM ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA t£VlYI,j\KJ X JX 

Yavuz Acar 
ANKARA 

Şerafettin Yıldırım 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
ARTVÎN 

Mustafa Rona 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel Abildin inan 

BUBSA 
Cemal Külâhlı 

ARTVİN 
Abdull'ah Naci Budak 

DENİZLİ 
Hasan Konkmazcan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 66 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 15 
Çelkinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 380 
Açılk üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Barlas Küaıtay 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE , 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem, 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSTANBUL 
Naim'e İkbal Tokgöz 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

[Reddedenler] 
ISTANBUIi 

Eşref Derin çay 
Regit Üliker 

İZMİR 
Şeref Baikşık 
Coşkun Karagözoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

(3) - 41 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

SlîRT 
Zeki Çeliker 

35 — 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başe<r 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

UŞAK 
Orhan Deangfiız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğhı 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 
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[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Ahmet Günep 

[Açık üyeliklerJ 

Diyarbakır . 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Neıvşehir 1 

Yekûn 4 

» » - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NC1 BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1971 İSalı 

ISaat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Hudut ve SaMlIer ıSağlılk Genel Mü
dürlüğü 1971 'yılı Bütçe Ikanunu tasarısı ive Büt
çe Kanma Koımfeylorm ıraıporuna dair Cumlhuri-
yet Senatosu ve Bütçe 'Kanma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; 
Cumlhuriyet (Senatosu 1/1196) (Millet M'eıclM 
S. Sayısı : S09; Cumhuriyet Senatosu IS. Sayı
sı : 1489) (Dağıtma tarihi : 12 . '2 . 1071) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X il. — ,1971 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve 

Bütçe Kanma Kdmisyonu ıraptoru fille 1971 yılı 
Bütçe ıkanunu ItaHarısında yaipılam değişikliğe 
ıdlaiiir Cumhuriyet İSenatlosu İBateJkaınlığı tezkeresi 
ve Biültçe Karma Komisyonu raporu '(Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : '257 «Cumhuriyet Se
natosu :S. Sayısı : 1481) (Dağıtımla tapülhi : 
12 < % * « 1 ) 

X 2. — B,eden ITerMy«esi «Genel Müdürlüğü 
1971 yıllı Bütçe kaimim itasıarınsı 've Bütçe Kanma 
Komisyonu raporuna 'dair Cumhuriyet Senatosu 
've Bütçe Kattima Komisyonu Ibaşjkanlıklaırı «tez
kereleri (Millet Meclisi il/3188; iCuımhuııiyet Se
natosu 1/1163) ( M İ M Meclisi IS. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ıma tarihi : 12 . 2) , 1971), 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 'yılı 
Bütçe Ikanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe Skanu-
nu tasarısında yapılan ıdeğilşjijklğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Itezfoeresi >ve Bütçe 
Kanma Komisyonu r;aporu (!Mlle)t Meclisi 1/400, 
«Cumhuriyet Senatosu İ/1168) (Millet Meclisi 8 . 
Sayısı : 273; Cumlhuriyet Senatosu İS. Sayısı 
1495) (Dağıitma tarihi : 12! . Sİ . '1971) i -

X 4. — Devlet Üretme iÇiMiklerli Geneli 
Müdürlüğü 1971 yılı (Bütçe Ikanunu tasansı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu Itasıansınida yaıpılan «de
ğişikliğe dair Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; ^Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı i: 270;^Cumfhu-
rliyet Senatosu S. «Sayısı : 1486) (Dağıtıma tari
hi/:/12! ,, 2f . 1971). 

X 5. — Onman Geneli Müidürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 'Karma Komis
yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karmıa Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meeljilsi 1/399; 'Cuımlhuriyet Sena
tıosu ıli/1169) (Millet Meclisi !S. Sayısı : 2158; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 ., 2 . 1971) 

X '6. — Devlet Hava Meydanları Işıletmeslİ 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ikanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe Ikanunu tasarısında yaipı-
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş-< 
kanlığı 'tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (MMieît Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) <Milet (Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumlhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ıma tarihi : 12 . % . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 3 OCO 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 3 0 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/399; 

C. Senatosu 1/1169) 

(Kot : C. (Senatosu S. Sayısı : 1494) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 .'2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10998 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 1 . 1971 gün ve 1/399-99 saydı yazımıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1971 toilıli 35 noi Birleşiminde aynen kaibul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica «derdim. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 
Açık oy neticesi (123) 
Kabul 116 
Ret 7 

Bütçe Karma Komiısyionu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/399 C. S. 1/ 

No. : §7 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurifyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1971 tarihli 35 nei Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Orm'an Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rifce Milletvekili 
Erol Akçal 

«m» 





Dönem : 3 O "7 A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z / U 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe da r Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1 / 3 9 1 ; 

C. Senatosu 1 /1165) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1486) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 . 1 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10994 

BÜTÇE KARMA KOMISYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 22 . 1 . 1971 gün ve 1/391-100 sayılı yanınıza karşılıktır : 
öumhuııiiıyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1971 tarihli 36 ncı Birleşiminde değiştirilerek 

kaibul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (125) 

Kabul 119 
Ret 5 
Çekinser 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/391 C. S. 

1/1165 
Karar No. : 105 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1971 tarihli 36 ncı Birleşiminde değişti
rilerek kabul olunan (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı), bu değişiklikler muvacehesinde Komisyonumuzun 11 . 2 . 1971 tarihli 35 ncii Birleşi-j 
mînde görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 7 ııci maddesine bağlı (R) 
işaretli cetvelde «237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar» bölümündeki 7 aded te-
nezzüh şase S'taition - Wagon yerine daha kullanışlı ve daha ucuz olduğu gerekçesiyle «7 
•aded işethhl dışı kap'tıkadtı» ikame edilmek suretiyle yapılan değişiklik Komisyonumuzca ay
nen benimisenmiştir. 
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Genel Kurulun tasvibine arz eldilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bügehan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Samsun 
/. Kılıç 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Hatay 
/ / . Özkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Zonguld* 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Denizli 
II. Oral 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
/ / . Okçu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

k 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Ankara 
1. Yeti§ 

Diyarbakır 
H. Değer 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Niğde 
K. Baykan 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 



DEVLET ÜRETME ÇtFTLÎKLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ı(R) CETVEUÎ 

(Bütçe Kanma Komisyonıımın kabul etltiği Cuanihuriyet Smatösuııun kaJbul1 ettiği 

Sayfa Kom 
No. Aded Alınacak taşıtım çinisi Adıed Alınacak taşıtın cinsi deği 

45 7 Station Wagon teneazüh şasi 4X2 7 Kaptıkaçtı (şehir dışı) 4X12 Aynen k 





Dönem : 3 1 7 O 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı s £10 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 y ık Bütçe kanunu tasarısında yap ı lan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Sena tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 /400 ; C. Senatosu 1 /1168) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1495) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.2. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10997 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 1 . 1971 gün ve 1/400 - 94 sayılı yadınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde değiştirilerek 

kabul olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim, 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (126) 

Kabul 121 
ilet 5 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Mİttei; 

Meclisi 11 . 2 . 1971 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/400 C. S. 1/1168 
Kara/r No. : 104 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Oenel (Kurulunun 4 . 2 . 1971 tarihli 37 nci birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan (Tekel Genel [Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı), bu değişiklikler muvace
hesinde Komisyonumuzun 11 . 2 . 1971 tarihli 35 nci birleşiminde görüşüldü; 

ıSöz konusu Oenel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının (A/l) işaretli cetvelinde, 
ilgili yönetmelikler çıkıncaya kadar tediye yapabilmek imlkânım sağlamak maksadiyle söz konusu 
cetvelde 12.410 (Fazla çalışma ücreti) ile 12.440 (Ders görevi ücreti) maddeleri açılmak ve kar
şılıklarına da 12.370 (Emekli-kesenekleri karşılıkları) maddesinden tenzil edilen (2) liralık ödenek
ten (1) er lira ödenek konulmak suretiyle yapılan değişiklik ile, 

Halen ihaleleri yapılmış olup bu yılki bütçede ödenek konulmıyan Paşabahçe Suma Kulesi ik
mal inşaatı ile Ankara Bira Fabrikası ilâve Rakı İmlâ Dairesi inşaatı için (A/2) işaretli cetvelin 
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22.381 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden tenzil edilecek (1 000 000) liranın 
aynı cetvel 22.341 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine ilâve edilmek suretiyle ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kütahya 
7. E. Erdinç 

Samsun 
î. Kılıç 

Başkan V. 
Aydın 

î. C. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. t Cop 

Hatay 
E. Özkan 

Malatya 
II. Gökçe 

Tabiî tiye 
S. Özgür 

Sözcü 
Ankara 

M. K, Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Denizli 
H. Oral 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
II. Okçu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
1. Yetiş 

Diyarbakır 
H. Değer 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Niğde 
K. Baykan 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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TEKEL GENEL 

Bütiçe Kanma Komisyoaıunun kaibul ettiğ'i 

Ödeneğin! çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 4 482 000 

(İçki sanayii toplamı : 4 482 001) 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 047 000 
(Mamulât ambarları ve satış depoları top
lamı : 3 047 001) 

Madde Bölüm 
Lira Lira 

23 367 807 

18 567 805 

İMîUet MeclM (S. Sayısı : 273) 
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MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Ders görevi ücreti 
Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 
(îçki sanayii toplamı : 

5 482 001) 
Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 
(Mamulât ambarları ve satış de
poları toplamı : 2 047 001) 

iMadde 
Lira 

23 367 805 

18 567 803 

2 

1 
1 

5 482 000 

2 047 000 

Bölüm 
Lira 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

o* 

H3 
4) 

rP 
03 

M 

» W < ! 

Millet MeclM (S- Sayısı : 273) 




