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B Î B Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Şevki Atasağun. 

KÂTİPLER : Tank Remai Baltan (Zonguldak), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
yorum. 

Çoğunluk var, gündeme geçi-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bir siyasi partiye intisab ettiğinden do
layı hakkında Anayasanın 70 nci maddesinin tat
bikini istiyeu Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Sıtkı J! I ay'in önergesi (4/3) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz : 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Bir siyasi partiye iııtisabcttiuı. İntisap tari

hi (2G Ocak İ 962) dir. Hakkımda Anayasanın 
70 nci maddesinin tatbiki için durumu yüksek 
huzurlarına arz eylerim. 

20 Ocak 1962 
Senatör 

Sıtkı Ulay 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem Baş- ' 

kan, değerli senatör arkadaşlarını; Anayasamı
zın tabiî üyeler için bahşettiği bir haktan fay
dalanmak suretiyle, demokratik ve siyasi haya
tımızın vazgeçilmez anasırı olan siyasi partiler
den birine intisabetmiş olduğumu lâfzcıı huzu
runuzda tcyideyliyorum. (Alkışlar) 

Aranızda partisiz olarak geçirmiş olduğum 
kısa zaman zarfında ihtisaslarımla ve kana
atimle şuna inandım ve kaani oldum ki ; mu
kaddes bir çatı altında toplanmış bütün parti
ler olarak veya teker teker partili partisiz se
natör ve millevckilleri olarak, bâzı günlerde 
muhtelif mevzulardaki fikir sahasında cereyan 
eden çetin mücadeleleriniz münferit - nazarı 
itibara alınmasın demiyeeeğim - bâzı sözlere 

rağmen millet huzurunda vatan selâmeti, Bü
yük Türkiye'nin istikbali gibi ileri bir gaye he
defi noktasında, ayrı gayrı olmıyan her bir 
uzvu âdeta birbirleriyle vatanperverlik yarışı 
halinde bulunan birleşmiş bir kütle olarak he
pinizi görmekteyim. (Alkışlar) 

işte arkadaşlarım, bu asil ruh haleti, istik
bale güvenle, emniyetle bakmamızın yegâne te
minatı olmakta ve cidden asırlar,boyunca çök-
miyen, yıkılmıyan, yıkılamıyan ve batmıyan 
Türkiye'nin daima ayakta duruş sebebi, her şe
yin üstünde vatan, vatandaş, diyen ecdat, baba 
mayasından kurulu asaletimize dayanmaktadır. 
(Alkışlar) Dünün ve yarının hakikatini millet 
yolunda meydana çıkarmaya ve yürünecek yolu 
aydınlatmaya vesile ve medar olan kıymetli 
topluluğunuz içinde, beni henüz acemi bir poli
tikacı ve partili olarak kabul buyurup teşriki 
mesai eylemeniz ve kıymetli fikirlerinizden fay
dalandırma lütuf larınız, benim en derin şükran 
ve minnettarlığımı mucibolacaktır. (Alkışlar ve 
bravo, sesleri) 

Bir siyasi partiye intisabım mevzuuna ge
lince : 

Sizler gibi benim de, her Türküm, diyenle 
kalbden kalbe yolu bulunan bir arkadaşınız 
olarak, bir müddetten beri Senatomuz toplulu
ğunu tetkik etmekte idim. İlk günlerin heye
can ve yabancılığı ve bâzı siyah bulutlar dağı
lır dağılmaz aydınlık bir hava içerisinde sağ 
tarafıma doğru bir bakıyorum; tatlı, mütebes-
sim ekseriyet, birbirinden üstün, eskiden beri 
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O. Senatosu B : 26 
çok iyi tanıdığını arkadaşlar. Soluma bakıyo
rum; olgun, pişkin, güven, itimat telkin eden, 
bana yakın simalar. Orta ve ön kısımlara bakı
yorum; genç, dinamik, iyi niyetli, hüsnüniyetli 
bir topluluk. Bu sırada gözüm bir tarafa ulaştı, 
değerli ve hepimizin sevdiği - şimdi aramızda 
yoktur - bir Esat Çağa arkadaşımız var. Bu ar
kadaşımı faydalı olabilmek için her mevzuda 
didinmekte ve fakat yalnızlığı dolayısiyle ba
na âdeta garipser bir dununda geldi. (Gülüş
meler) Bu esnada fair şey daha hatırımda çaktı; 
Doğu'dan Anadolu'ya gelip Söğüt, Domaniç 
yaylalannda yerleşen ecdadımı düşündüm. Bu 
düşünce ve hatırlayış içimde bir kaynaşma ya
ratmış olacak ki, derhal Esat Çağa'nm yanma 
kaydını. Yalnız daha 'evvel bu arkadaşımın par
tisinin tüzüğünü ve çalışmalarını tetkik etmiş 
bulunmaktaydım. Bu durumu tabiatiyle gizli 
kalınaması için Sayın Senato Başkanımıza 2ö 

30 . 1 . 1962 0 : 1 
Ocak 1962 tarihinde bu partiye kaydolunduğu* 
mu 'bir ihbar ile arz eyledim. Bugün de huzur
larınızda ifade ediyonım. 

Maruzatıma burada nihayet verirken, yalnız 
partili ve biraz heyecanlı olanların kızmamaları 
ve acemi politikacılığıma atfetmeleri ricasiyle 
bir de latifede bulunacağım. 

İleride cümlenize açıklıyacağınıız program 
ve hedeflerimizi görüp de temayül nezaketinde 
bulunan Senatörlerimiz olursa her birisi ile şe
ref ve bahtiyarlık duyacağım. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) (Gülüşmeler) Tekrar lâtife ettiğimi 
söyler, cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

BALKAN — Sayın Ulay, Yüksek Meclise 
izahatı lâzimeyi arz etmişlerdir. Takrirleri de 
daha evvel okunmak suretiyle ıttılaınıza arz 
edilmiştir. Gündemin diğer maddelerine geçi
yorum. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Bir önerge vardır. Bu önerge
de, gündemde mevcut ve sıra ile yazılmış 5 ka
nun tasarısının sorulardan evvel müzakeresi is
lenmektedir. Bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan (1961 malî yılı bütçesin

de aktarma yapılması hakkındaki kanun tasarı
larının) bir an evvel kanunlaşması için genel 
görüşme ve somlardan evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

30 Ocak 1962 
Maliye Bakanı 

Şefik İnan 

BAŞKAN — Teklifi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etoniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu beş kanun tasarısı üzerin
de ayrı ayrı Başkanlığın mütalâası olmaması 
için heyeti umumiyesine şâmil olmak üzere bir 
mütalâa arz edeceğim. 

Bu kanun tasardan, daha evvelce yani 27 
Ocak 1962 gününde tabı ve tevzi edilmiştir. Bu 
suretle içtüzüğün âmir hükmüne riayet olun
muş bulunulmaktadır. Bundan kasıt, sayın üye
lerin bu kanun tasarılarının eslbabı mucibesini 
ve maddelerinin heyeti umıımiyesini okumuş ol
ma! an itibariyle tekrar okunmamasını ifade 

içindir. Ancak buna rağmen yine Heyeti Umu
miye tensibederse bu esbabı mucizelerin ve 
maddelerin okunmasına geçilebilir. Ancak buna 
lüzum olup olmadığını reylerinizle tesbit ede
ceğim. Bu kanun taşanlarının esbabı mucibe-
terinin ve maddelerinin tümünün 'okunmasını 
reylerinize arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biri.nd kanun tasarısına 
dini. 

geçiyoruz, ufen-

l. --- Devlet Su İsleri Genci Müdürlüğü 1961 
malı yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın 
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/8$, ('. Senatosu l/l) (S. 
Sayısı: 23) (1) 

BAŞKAN --•- Bu tasan hakkında söz isti -
yenler varsa, lütfen isi m j erini yazdırsınlar... 
Söz istiyen olmadığına göre, maddelerin müza
keresini reylerinize arz ediyonım. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

(1) 28 S. Saydı basmayazı 
nundaehr. 

tutanağın so-
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Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1961 malî yılı Bütçe Kanununa ibağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında 416 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

Cetvel 
B. Lira 

(A/l) 
307 Yolluklar Ki 500 

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

451 Yayın ve'tanıtma'giderleri 2 500 
BAŞKAN —• Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
786 6200 sayılı Kanunun şümulüne 

giren işler 416 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 400 000 

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

BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında isöz istiyen 
var mı? Söz istiyen olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

30 . 1. 1962 Ö : İ 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
konuşmak istiyen varsa lütfen işaret buyursun
lar... Olmadığına göre kanun tasarısını açık 
oylarınıza arz ediyorum. 

Yalnız oylamaya geçmeden evvel bir nokta
ya ilişmek isterim: Sayın üyelerde farklı renk
te oy puslaları vardır. Beyaz oy puslası kabu
lü, kırmızı reddi ve yeşil renkli oy puslası da 
çekinser oyu tazammnn etmektedir. 

Şimdi tensibederseniz oylarınızı kutuları 
dolaştırmak suretiyle toplamaya başlıyacağız. 
(Muvafık sesleri) 

Kutular dolaştırılsın, 
Efendim; ikinci kanun tasarısına geçiyo

ruz : 

,2. — Ankara üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/86, 
C. Senatosu 1/5) (S. Sayısı: 24) (1) 

BAŞKAN — Efendim; bir yandan oylar 
toplanırken, bir yandan da bu kanun tasarısını 
müzakereye devam edeceğiz. 

Tümü üzerinde beyanı mütalâa etmek isti
yen varsa, lütfen isimlerini yazdırsınlar... Ol
madığına, göre, maddelerin müzakeresini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. —• Ankara Üniversitesi 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 36 500 
liralık aktarma yapılmıştır. 

(1) 2d S. Sayılı basmayazı tutanağın $o~ 
nundadır. 



0. Senatosu B : 26 
Cetvel 

(Aktarma cetveli) 
B. lira 

201 Maaşlar 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 8 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

224 Eczacı Fakültesinin her çeşit 
giderleri 8 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar oku
tup, oyunuza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetveliyle bir

likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Birinci maddo cetveliyle birlikte 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara üniversitesi 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
224 ncü (Eczacı Fakültesinin her çeşit gider
leri) bölümünden 14 500 lira tenzil edilerek, 
(A/l) işaretli cetvelde (Karşılıksız borçlar) 
adı ile yeniden açılan 506 nci bölüme olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 . 1 . 1962 0 : 1 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 

konuşmak istiyen varsa isimlerini işaret edelim.. 
Olmadığına göre tasarıyı acık oylarınıza arz 
ediyorum. 

Birinci kanun tasarısına oylarını vcrnıiyen 
arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Birinci kanun tasarısının oylaması (bitmiş
tir. 

3, — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanım ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/45, C. Senatosu 1/6) (S. Sayısı: 25) 
(D 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?... Olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları öenel Müdürlüğü 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne 67 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümü okutuyorum. 

Cetvel 
B. Ldra 

781 Yollar, köprüler ve binalar 67 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) bölü
müne 47 000 000 lira ve aynı cetvelin 7 nci 
(G-eçen ve eski yıllardan devreden nakit) bö
lümüne 20 000 000 lira eklenmiştir. 

(1) 25 S. Saıph basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— m — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde bir mütalâa 
var mı? Maddeyi oyunu sn sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kafbul edilmiş
tir. 

Mad-de 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• -Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenlet... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen 
var mı? 

NÎYAZİ AÖIRNASLI (Kayseri) — İstiyo
rum. 

BAK® AN — Buyurun. 
NİYAZİ A&IRNASLI (Ankara) Bende

niz muhterem Senatodan bu tahsisatı vermesin 
talebinde bulunmak maksadiyle söz almış deği
lim. Sadece tahsisatın senesi içinde bütçenin kifa
yet ölçüsü nazarı itibara alınmak suretiyle gerekli 
tahsisatın konulmasını ve böylece ek ödeneklerle 
gelinmemesini ve bu teamülün kaldırılarak bu 
gibi taihsisatlarımn yılı içerisinde bütçe fasıllarına 
samimî olarak, kifayet derecesinde konulmasının 
Hükümetçe temin edilmesi maksadiyle söz almış 
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bulunuyorum. İnşallah bundan sonra bu samimi
yete riayet edilir. 

BAŞKAN — Tasarıyı açık oylarınıza arz edi
yorum. îkinci tasarıya oy vermiyen var mı? İkinci 
tasarının oylaması bitmiştir. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yıh 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanım 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/92, C. Senatosu 1/7) (S. Sayısı : 26) (1) 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen varsa lütfen isimlerini yazdır
sınlar... Söz istiyen olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 293 355 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN •— Şimdi bölümleri ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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[1] SAYILI OETVBL 

ödeneğin çeşidi 

(A/l) 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
302 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde

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

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

309 Taşıt giderleri. 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

425 Hayrat giderleri 
(BAŞKAN - - Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenzil 
edilen 
Lira 

70 000 

1.82 m 

Zemme
dilen 
Lira 

IS 500 

10 500 

3 500 

5 O00 

% '500 

'500 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kajbul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Vakıflar C4enel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 450 000 lira ek ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Bölümleri ayrı ayrı okutup oy
larınıza sunacağım. 

[2] SAYILI CETVEL 

Lira 

307 Harcırahlar 
BAŞKAN -
Etmivenler.. 

(A/l) 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

110 000 

B. 

52 855 

200 000 

40 500 

Lira. 

417 Vakıf akaarlar giderleri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
701 Vakıf akaarlarla kira getirmi-

yen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 50 000 
(BAŞKAN — KaJbul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci madde gereğince konulan 
ek ödeneği karşılamak üzere Vakıflar Genel Mü-

456 
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dürİüğü 1961 yılı -bütçesine bağlı (B) işaretli cet- I 
velin 3 ncü «Türlü gelirler» bölümünün 4 neü 
«Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli» 
maddesine 450 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir mütalâa var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ma<Jde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe .girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir mütalâa var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Baş
bakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen varsa lütfen isimlerini yazdırsınlar... Ol
madığına göre, tasarıyı açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

Açık oya arz edilen üçüncü kanun tasarısı
na oylanın vermiyen arkadaş var mı?... Oy top
lama muamelesi bitmiştir. 

Sayın üyeler, bu münasebetle, Başkanlık Di
vanının bir mâruzâtı vardır, Heyeti Aliyeye 
bildirmek istiyorum. Bundan sonraki çalışma
larımız bütçe üzerinde 'olacak ve tevali edecek
tir. Bu sebeple Sayın üyelerin isimlerini havi 
matbu açık oy defterlerini yanlarında bulun
durmalarını rica ediyorum. Bu takdirde arka- I 
dağlarımızın emin bir şekilde oylarını kullan
maları ve aynı zamanda tasnifin kolayca ya
pılması temin edilmiş olacaktır. Bilhassa bunu 
rica etmekteyiz. 

5. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarıları ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/46, 101; \ 
C. Senatosu 1/8) (S. Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde mü
talâa var mı? Olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 27 S: Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 
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1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/J) işaretli cetvelin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 024 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Fikret Tur-
hangil'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1961 malî yılı Bütçe Kanununda değişiklik 

yapılması hakkında göriişüluıekte bulunan ka
nun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunda 
müzakeresi sırasında, Başbakanlık ve Atom 
Reaktörü ve lâboratuvarları hizmetleri için ta
şıt satınalınmak üzere Hükümetçe yapılmış 
olan 225 000 liralık: laktarma teklifinin redde
dilmiş olduğu görülmüştüV. 

I - Şimdiye kadar Başbakanlık hizmetleri
nin taşıt ihtiyacı başka dairelerden muvakka
ten temin lolunan taşıtlarla görülmekte iken 
237 sayılı Taşıt Kanununun çıkması üzerine, 
bu taşıtların dairelerine iade edilmesi mecburi
yeti hâsıl olduğundan, hizmetlerin görülefeil-
nıesini teminen 2 jeep ile bir Piekupun, ve İs
tanbul'a 27 kilometre uzakta Küçtukçekmece '-
de hali. bir arazide kurulmuş olan Atom Reak
töründe çalışanların bir ikaza vukuunda ve 
hastalıklarında hastanelere nakillerinde ve 
daimî ve devamlı hizmetlerinde kullanılmıak 
üzere bir ambulans ile bir kaptıkaçtının ve ye
niden kurulan Atom lâboratuvarları hizmetle
ri için de bir kaptıkaçtının, alınmasına zaruret. 
bulunmaktadır. 

İhtiyaca binaen Hükümetçe teklüf edilmiş 
olan ve Bütçe Karma Komisyonunca reddedil
miş bulunan bu teklifin ilişik cetvelde yazılı 
olduğu üzere, 

II - Maddelerin, 2 sayılı cetveli ve değişik
lik gerekçesi takdim edilmiştir. 

Hükümet teklifinin oya arzını talep ve is
tirham eylerim. Saygılarımla. 

Aydın 
Fikret Turhaaıgil 

BAŞKAN — önerge sahibi izahat verecekler 
mi? (Anayasaya göre konuşamaz sesleri) 

Efendim, Anayasanın 94 ncü maddesinin son 
fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

4 5 7 -
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bütçe tasarısının Genel KuruMaiki görüşmeleri 
.sırasında gider artırıcı veya azaltıcı teklifler 
ya.pan.iaz, denilinektedir. Bu önerge de gider ar
tırıcı bir teflifi tazamınun etmektedir. Binaen
aleyh böyle bir teklifi reye koymak mümkün de
ğildir. Şimdi maddelerin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Bölümleri okutuyorum . 

11 SAYILI CETVEL 

A/1 

Ur 

301 

:K)5 

Başbakanlık 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kailini edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

100 0O0 

100 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
41S «ayım gidericin 924 000 

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

Adalet Bakanlığı 
421 Yüksek Soruşturma Kurulu 

Yüksek Adalet Divanı her 
türlü •giderleri 924 t)00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN -— 'Birinci maddeyi cet veliyi e 

birlikte 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmişti!'. 

Madde :>. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN' — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bııl edenler... Etımiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyeıı arkadaşımız var mı? Olmadı
ğına g;övo kanun tasarısını açık oylarınıza arz 
ediyorum. 

Açık oya sunulan 4 ncü kanun tasarısına 
rey vermiyen arkadaşlar var mı? lîey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan kanun tasarılarının 
oylama neticelerini Yüksek Heyetinize arz 
ediyorum. 

1 nci kanun tasarısı : Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına verilen oylar sayısı (122), kabul edenler 
(120), reddedenler yok, cekinserler (2), Mu
amele tamamdır. Kanun, Cumhuriyet Senato
sunca (120) oyla kabul edilmiştir. 

2 nci kanun tasarısı : Ankara Üniversitesi 
19G1 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına verilen oy sayısı (121), kabul 
edenler (120), reddedenler yok, cekinserler 
(1). Muamele tamamdır. Kanun, Cumhuriyet 
Senatosunca (120) oyla kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına (119) oy verilmiştir. (11.7) kabul, (2) 
çekin ser vardır, muamele tamamdır. Kanun 
019) oyla Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Hüendim, oylamalar devam ederken, gün
demde bulunan maddelerin müzakerelerine ge
çiyoruz. 

6. — GENSORULAR VE GENEL GÖRÜŞMELER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki 

(Hı-zey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraa-
limizin rolü., zirai meselelerimiz ve zirai Gelir 
Vergisi hakkında Senatoda genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAX -— Şimdi söz almış olan arkadaş
ların isimlerini okutacağını : 

(Mnalla, Akarca, Baki Güzey, Âmil Artus, 
Mehmet Ün a İdi, Ahmet Yıldız, Sırrı Uzıınha-
sanoğlu ) 

458 — 
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BAŞKAN" — »Sayın Muallâ Akarca. 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; Senatomuzda memleketimi
zin çok önemli bir dâvası olan ziraat mevzu
ları ve zirai problemlerimizi halletmek, bun
ların üzerine eğilmek ve bu hususta alınacak 
olan tedbirleri görüşmek üzere bir genel otu
rum açılmış bulunuyor'. Geçen hafta bu mev
zuda muhtelif partilere mensup arkadaşları
mız görüşlerini ve bu husustaki düşüncelerini 
arz etmiş bulunuyorlar. Burada yapılan ko
nuşmalardan ziyade, bizim umumi meseleleri-

,miz, tarım politikamızın ana hedeflerinden zi
yade üzerinde durdukları husus toprak, su, 
gübre, tohumluk gibi meseleler olmuş, umu
mi dâvalara dokunulmuş ve fakat esaslı ola
rak tarım politikamızın yönü ve veçhesi tâyin 
edilmemiş ve 'kesin bir yol gösterilmemiştir. 
Şimdi yapılan konuşmaları hulâsa edecek olur
sak tavsiye olunan ekstansif ziraatten entansif 
tfiraate geçilmesi üzerinde durulduğu görül
mektedir. Burada grupum adına şu hususu ka
tiyetle ifade etmek isterim ki ; bugün memle
ketimizin zirai dâvalarını halletmek ve istihsa
limizi özlenen seviyeye ulaştırmak sadece eks
tansif ziraatten entansif ziraate geçmekle müm
kün değildir. Bıı mesele daha ziyade su veya 
gübre ile halledilemez kanaatindeyim. 

Bugün memleketimizde her türlü mülâhaza
lardan uzak ve teknolojik esaslara dayanan bir 
ziraat politikasının ana hatlarını tatbik etme
miz en uygun bir iş olacaktır. Bu dâvanın hal
li iıçfin, bir zirai ıx>fonma İhtiyaç vardır kanaaltln-
deyim. Zisraıaıtimlzlkı ısrtrükrtününü toprak reformu 
teşkil edecektir. Toprak reformu derken şunu 
da, peşinen arz edeyim; bugüne kadar olduğu 
gibi sadece toprak dağıtımına dayanan bir top
rak reformu değil... Çünkü bunlar bize fayda 
yerine zarar vermiş, Türkiye sathında hiçbir 
iktisadi değeri olmıyan, sosyal bir problem ola
rak karşımıza çıkan bir sürü cüce işletmelerin 
türemesine sebebolmuştur. Zirai reform ve onun 
temelini teşkil eden toprak reformuna geçme
den onjektif bir görüşle ziraatimizin, arkadaşla-
j'imm temas etmediği, bâzı hususlarını huzuru
nuza getirmeyi faydalı buluyorum. 

Saym arkadaşlarım, bugün kültür altında 
bulunan 24 972 000 hektar arazinin 8 972 000 
hektarı yani 1/3 ten fazlası ormanların tahribi 
ve meraların açılması ile elde edilen arazidir. Or-
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nıanlarm tahribi, meraların tarla arazisine çev
rilmesi veya ağır otlatılması neticesi karşımıza 
büyük bir âfet, büyük bir tehlike çıkmış bulu
nuyor: Erozyon. Erozyon neticesi toprağımızın 
verimsizliği o dereceyi bulmuştur ki, bâzı kısım
larda ot bitmez hale gelmişti. Türkiye ziraatini 
ve topraklarını tehdideden büyük tehlikenin 
erozyon olduğunda ve ziraatimizin bir numaralı 
dâvası bulunduğunda asla şüphemiz yoktur. 
24 972 000 hektar arazinin 5 milyon hektarı or
ta ve 12 milyon hektarı da şiddetli derecede 
erozyona mâruz bulunmaktadır. Kıymetli top
raklarımız suların ve rüzgârların tesiri ile aşınıp 
sürüklenmekte ve denizlere akmaktadır. Her 
sene bu şekilde kaybolan toprak varlığımız mil
yonlarca ton gibi korkunç rakamlara baliğ ol
makta ve bu miktar yıldan yıla artmaktadır. Bu
gün en münbit ovalarımız kum ve çakıllarla 
dolmakta ağır otlatılan meralarımız erozyonun 
tesiriyle otlatılmaz hale gelmekte, birçok yer
lerde çıplak kayalık halini almış •bulunmaktadır. 
Erozyonun başlıea sebepleri çayır ve meraların 
ağır otlatılması, hayvan yetiştirme sistemimiz
de gelişigüzel ve bilgisiz bir yol takibedilmesi, 
yem nebatlarına münavebede yer verilmemesi. 
yaz nadasının yalnız tatbik edilmesi, meyilli ara
zinin toprak muhafaza tedbiri alınmadan işlen
mesi, gelişigüzel makina ziraat! yapılması fa
kat her şeyden evvel ormanların tahribidir. Çok 
acı olarak ifade etmek icabeder ki, memleketi
miz şiddetli bir erozyon periyoduna girmiş bu
lunmaktadır. Bu hususta sadece bir fikir vere
bilmek için birkaç misal vermek istiyorum. Yal
nız Kızılırmak nehri senede 36 - 40 milyon ton 
toprak taşımaktadır. Diğer nehirlerimiz de aşa
ğı yukarı aynı durumdadır. Size tarihî misal
ler verebilirim.: Kleopatra filosunun bir zaman
lar ziyaret ettiği Tarsus Limanı bugün sahilden 
kuş uçuşu 15 Km. içerdedir. Efes keza öyledir. 
Büyük Menderesin ağzındaki deniz her yüz yıl
da 600 metre gerilemiştir. Diğer deltalarımız da 
vaziyet aynıdır. Her sene denizden 2 - .10 met
re toprak kazanılmaktadır. Erozyon ilk nazar
da faydalı bir olay gibi gözükürse de beher de
kar arazinin teşekkülü için takriben 1 000 de
kar arazinin tahribata uğradığı düşünülüı-se işin 
vehameti kolayca anlaşılır. 

Bugün birçok çiftçiler üst toprağın taşınmış 
olması dolayısiyle, alt toprak üzerinde ziraat 
yapmakta bu sebepten normal mahsul alama-

459 — 



04 Senatosu B : 26 30 . 1 . 1962 O ; 1 
inaktadır. Toprağın muhafaza ve kontrolünün 
ehemmiyeti bugün meslek hudutlarının dışına 
taşarak; memleketi ilgilendiren millî bir prob
lem haline gelmiştir. Ecdadımızın canları pa
hasına muhafaza edip bize intikal ettirdikleri 
bu toprakları muhafaza etmek en büyük vazife
miz olmalıdır. Fakat burada yine teessürle ifa
de etmek isterim ki, iğin vehameti henüz herkes 
tarafından benimsenmemiştir. Erozyon bugün 
vatanımızı tehdideden bir âfet, ziraatimizin bir 
numaralı davasıdır. 

Toprak muhafazası hususunda en başta dü
şünülmesi gereken çare orman tahribatının ön
lenmesidir. Memleket yüz ölçümünün ancak 
13,7 sini teşkil eden ormanlarımız gerek saha 
itibariyle ve gerek bünye bakımından çok fakir
leşmiştir. Orman içi ve civarındaki 9 milyon 
çiftçi nüfusunun ve 18 milyon keçinin, orman 
varlığının tahribine yaptığı tesirleri kaldırmak 
ve bu varlıkları orman, insan ve hayvan mü
nasebetlerinin tanzimi suretiyle yeniden orga
nize etmek icabeder. Bugün orman sahasının 
mevcut arazinin % 25 ne çıkarılması hayati bir 
zarurettir. Orman tahribatının cehaletten ve kül
türsüzlükten ileri geldiği hakikat olmakla bera
ber esas itibariyle âmil olan faktörün daha ziya
de ekonomik olduğu kanaatindeyiz. 9 milyon nü
fusun hayatlarını idame ettirmek ve yaşamak 
mecburiyetinde olduklarını düşünürsek orman
larımızı tahribattan kurtarmanın yegâne çaresi 
insan toplumuna yeni iş sahaları ve kazanç te
min etmekle mümkün olabileceği kolaylıkla an
laşılmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; toprak veriminin 
artırılmasında başlıca faktör olan su ve suni 
gübre meselelerinde arkadaşlarımız geniş çapta 
bilgi vermiş bulunuyorlar. Bu bakımdan ben 
vaktinizi alnııyaeağım. Yalnız toprak strüktürü-
nün bozulmasına sebebiyet veren uzvi madde 
noksanlığına bir nebze temas etmek istiyorum. 
Zannedildiği gibi bol suni gübre ve su, işi hal
letmez. 

Bugün istismar edilmiş, sömürülmüş olan 
topraklarımızda uzvi madde azalmıştır. Hayvan 
gübrelerinin toprağa verilmeyip yakacak olarak 
kullanılması, bitki bakiyelerinin hasattan sonra 
toprakla sürülmeyip hayvanlara yedirilmesi, 
(rotatime) toprak uzvi maddesinin takviye edi
ci bakliye, yeşil gübre çeşitlerinin ithal edilme
mesi bu noksanlığı o derece artırmıştır, ki top

rakların mikro organizma muvazenesi bozul
muştur. Bunu suni gübre ile telâfi etmeye im
kân yoktur. Bugün topraklarımızın canlılığını, 
hayatiyetini iade edebilmek, onları uzvi madde 
(humus) itibariyle zenginleştirmekle kabildir. 
Memleketimizde her sene takriben 100 - 120 mil
yon ton hayvan gübresi yakıt olarak kullanıl
maktadır. Yalnız Ankara'da 2 milyon ton gübre 
yakılmaktadır. 

Yakılan gübrenin mahsul fazlalığı 86 500 ton 
arpa, ve 67 bin ton buğdaydır. Çiftçimizin yaka
cak ihtiyacı temin edilmediği ve buna bir hal 
çaresi bulunmadığı takdirde 120 milyon ton hay
van gübresinin yakılmasının önüne geçilmesine 
imkân yoktur. Ayraca topraklarımızın her tara
fında mineral madde noksanlığı bilhassa kurak 
orta - yaylada fosfor, Trakya ve sahil şeritlerin
de zaot noksanlığı müşahade edilmiştir. 

Huni gübre tesislerimiz ihtiyacı karşılayama
makta ve istihsal edilen, gübre ithal edilenden 
daha, pahalıya malolnıakiadır. Zirai istihsalde 
istenilen artışın sağlanması için gübrelemeye 
esas teşkil eden bâzı ana problemlerin halledil
melerine zaruret vardır. Gübrelemede birinci 
şart rantabilitedir. Yapılan bir gübrelemenin 
rantabl olabilmesi için elde olunan mahsul mik
tarının gübre masrafını ve yetiştiricinin emeği
ni karşılaması aynı zamanda bir kazanç sağla
ması gerekir. 

Bir kilogram gübre fiyatının buğday fiya
tının % 80 nini, süperi'osfat fiyatı ise yine buğ
day fiyatının % 50 sini geçmemelidir. Kimyevi 
gübre kullanmakla verim % 30 artırılabilmek-
tedir Buna mukabil iyi tatbik edilebilen bir su
lama ile verim (/c 100 artırılabilir. Bu halde 
memleketimizde sulama tekniğinin tam olma
ması ve diğer bâzı faktörler muvacehesinde ran
dıman ancak c/c 15 - 35 üzerine çıkma imkânı bu
lunabilmektedir, 

Bugün teknik imkânlar muvacehesinde ve 
kontrollü yapılan şeker pancarı ziraatinde hek
tara 18 ton kaldırıldığı halde, sulamada hek
tara 37 tondur. 

Bu da gösteriyor ki, saha biriminden âzami 
verim almak sadece su ve gübre ile temin edil
memektedir. 

Hububatta durum aynıdır. Gübreleme ile 
mahsul elbetteki % 50 nisbetincle artırılabilir. 
Nitekim 1927 yılında 585 Kg. hektar, 1945 te 582 
Kg. hektar olduğu halde çiftçimizin gübreyi Öğ-
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renmesi neticesi 1952 de 1 281 Kg. hektar, 1953 
te 1 259 Kg. hektar, artışa mukabil 1958 yılın
da memleketimiz hububat mahsulünün hastalık 
ve haşerelerden gördüğü zarar 3 milyon tonun 
üstündedir. (Sürme, pas, rastık gibi hastalık ve 
süne, kımıl, ve bombil haşere, % 20 - 25 zarar) 
Para değeri 1 milyon Türk lirasını aşar. Bu has
talıklarla mücadele yapılmaktadır Fakat bunun 
yanışıra Amerika ve Avrupa memleketlerinde ol
duğu gibi mücadele işleri kadar, hattâ daha 
çok ehemmiyetle hububat istihsal bölgelerimi
zin belli başlı haşere ve hastalıklarına karşı da
yanıklı çeşitler islâh etmek işine önemle devam 
etmemiz ve bulacağımız dayanıklı çeşitleri de 
çiftçimize dağıtmamız icabetmektedir. (Gübre
den elde edilen fazla istihsali haşerelere yedir
mekteyiz.) Bu problemlerini halletmiş olan 
memleketlerde dekara verilen 200 kilo okluğu 
halde bizde 80 - 100 kilogram arasındadır. 

Daha fazla teferruata girmeden bir nebze de 
Doğu'daki açlık dolayısiyle günün aktüel mev
zuu olan hayvancılığımıza temas etmek istiyo
rum, Hayvancılığımız bugünkü haliyle çok geri 
durumdadır. Sayı itibariyle çok. Rusya'dan 
sonra ikinci gelmekteyiz. Buna dayanarak, me
ralarımızın verimi, yem sanayiini yeteri kadar 
inkişaf ettirmek, yer bitkilerini münavebeye 
konmamış, hayvan sağlığım İslah edecek teknik 
eleman noksandır,, 82 bin hayvana bir veteri
ner düşmektedir. 

Mera durumu bunların ancak beşte birini bes
lemeye imkân vermektedir. Bugün hayvancılığı 
ileri memleketlerde bir hayvan birimine 0,3 - 0,5 
hektarlık bir mera kâfi geldiği halde, bizde me
ralarımızın verimi o derece azalmıştır ki, bir 
hayvana ancak 5 - G hektar mera isabet ettiği 
takdirde do vurulabilmektedir. 

Bu hal devam ettiği takdirde meralaıımız 
sömürülme neticesi o derece verimsizlegecek, 
tükenecektir ki üzerinde ot bitmez hale gelecek
tir. Bunun en bariz misali Amerika'da Arizona, 
New Meksiko ve Nebraska bölgelerinde görül
müştür. Kızıl derili kabilelerin çok miktarda 
hayvan otlattıkları bu meralar çöl haline gel
mişken, bilâhara Amerikalıların hayvan adedini 
tahdidetmeleri neticesi zümrüt gibi yeşil mera
lar haline gelmiştir. 

Hem meralarımızı kurtarmak ve hem de 
hayvancılığımızı korumak için ilk yapılacak iş 
hayvan adedini azaltmak, fakat verimini artır-
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mak olmalıdır. Bilgiye dayanan kontrol tedbi
ri alınmaz, sadece geçici tedbirlerle iktifa edi
lirse, Doğu'da bu, facia halini alacaktır. 

Bugün Ege çiftçileri damızlık hayvanlarını 
elden çıkarmak için çareler aramaktadırlar. 
Hayvani mahsullerin fiyatları düşüktür. BM 
durum düzeltilmedikçe ormanlarımız gibi, hay
vancılığımız da (0) noktasına müncer olacak
tır. Hayvan mahsulleri maliyeti hesabedilirkeıı 
yem fiyatlarını esas olarak almak kabul edil
miş bir ölçüdür. Meselâ Amerika'da -bir kilo
gram süt bir buçuk kilogram yem fiyatına, bîr 
kilogram sığır eti 7 kilogram, bir yumurta 1/2 
kilogram fabrika yemi bedeli ise sütçülük, besi 
sığırcılığı ve tavukçuluk yapmak kârlıdır. Ye
min 1 kilosu 70-80 kuruş sütün kilosu Şark' ta 
20 kuruş, Ege'de 70 kuruştur. 

Doğu'da hayvanlarımız açlıktan ölürken 
Ege'de pamuk işliyen fabrika sahipleri ellerin
deki küsbeye mahreç bulamadıklarından ve yı
ğılıp kaldığından şikâyet etmektedirler. Bugün 
hayvancılığımızın inkişaf hususunda birçok 
faktörler olmakla beraber, yem sanayiinin sü
ratle inkişaf ettirilmesi de ehemmiyetli bir yer 
alır. Hayvana verilecek yiyecek maddesinin bol 
obuası da hiçbir şey ifade etmez. Çünkü veri
len yem çeşitli gıda maddelerini muayyen nis
petlerde ihtiva etmiyorsa hayvan verime geçe
mez. Yaşama payını almış olan bir hayvana ve
rilecek verim payı çok dikkatlice hayvanın ve
rim veçhesine göre hesa^edilmelidir. Meselâ süt 
inekleri için verilen yemler, besi sığırlarına ve
rilemez. 

Besi tavuğu için hazırlanan yem, yumurta 
tavuğuna verildiği takdirde, tavuk yağlanır fa
kat yumurtlamaz. Bu gerçekler hayvancılığı 
ileri olan memleketlerde tecrübe ile sabit olmtjş 
ve yem sanayii senelerce evvel kurulmuş ve hay
vanların verim veçhelerine, yaşlarına, vücut 
ağırlıklarına ve cinslerine göre çeşitli yem for
mülleri teslbit edilmiştir. Bu yem formülleri o 
kadar tekâmül etmiştir ki, bir kilo yem ile ne 
kadar verini alınacağı tesbit edilmiştir. Meselâ 
bir kilogram tavuk yemi 6 yumurta, bir kilo
gram sığır yemi ile 300 gram et, ve 1 kilogram 
süt ineği yemi ile 3 kilogram süt sağlanır. Fab
rika yemlerinin ucuz ve iktisadi olduğu da kati 
olarak tesbit edilmiştir. Bir kilogram fabrika 
yemi, 3 kilogram arpa veya 3 kilogram, yulaf-
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tan gıda değeri ve hayvanda getireceği verim 
'bakımından daha kıymetlidir. 

Çünkü,' melas kepek gibi fabrika artıkla-
riyle yapılmıştır-. Hayvancılığımız ve ziraatin 
çeşitli kollarına ait meseleleri burada kısa bir 
zamanda incelemeye ve serd etmeye imkân yok
tur. Esasen meyvacılığımıza standardizasyona 
marketing ve ziraat sanatları mevzularında ar
kadaşlarım izahat vermiş bulunuyorlar. Ziraati
mizde ilk iş olarak mevcudun ıslahı, kalitenin 
yükseltilmesi ve istihsal maddelerimizi yarı ma
mul veya mamul halde piyasaya aıız etmek ça
relerini temin etmek gelmelidir. Meselâ, Viya
na'da tarlalar içinde bulunan değirmenler gö
rülür. Buralarda buğday un haline getirilerek 
pazara sevk edilir. Böylece işleme payı -da çift
çiye kalır. Ziraat sanatlarının her çeşidini geliş
tirecek işletmenin içerde kurulması kooperatif
leşmek ana hedefler meyanmdadır. Fakat bun
larla ilgili müessir faktörlerin yatırılması ser
maye terakümü teknik bilgiye dayanan güçlük
leri ortaya çıkarmaktadır. Böylece bir fasit dai
re içine girmiş bulunuyoruz. Bu fasit dairenin 
dışına çıkmak ziraatimizde gerekli ilerlemeleri 
ve süratli kalkınmayı «ağlamak - büyük millî 
istihsal - idealine kavuşmak, sözlerime başlar
ken ifade etmiş olduğum gibi, esaslı bir zirai 
reformla mümkün olabilecektir. Bu zirai refor
mun strüktürünün temelini toprak reformu teş
kil edecektir. 

Türkiye nüfusunun % 7.1 i zirai sektörde 
çalışmaktadır. Bu nisbet Avrupa'nın iktisaden 
geri kalmış bölgeleriyle mukayese edildiği tak
dirde dahi çok yüksektir. Takriben üç milyon 
ziraat işletmesi olarak kabul edilen bu nüfusun 
büyük bir kısmı, yeteri miktar araziye^sahip 
bulunmamakta veya hiç araziye sahip değildir. 
Her yıl artmakta olan 100 bin yeni aile ziraat 
işletmeleri de buna katılacak olursa topraksız 
çiftçi sayısı artmakta ve topraklı olanların ara
zileri de gittikçe küçülmektedir. Arazi kaynak
ları potansiyeline paralel olarak nüfusun mem
leket içine plânlı ve düzenli bir şekilde bölge
ler arasında kaydırılması gerekmektedir. Bu
gün istediğimiz ekonomik seviyeye ulaşamamış 
olmamızın sebeplerini araştıracak olursak çok 
çeşitli sebepleri iki noktada toplamamız müm
kün olur. 

1. Ziraatimizin geri olması, 
2. Dolayısiyle istihsalimizin az olması. 
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Ziraatimizin geri kalmasının sebebini birçok 

iktisaden geri kalmış memleketlerde okluğu 
gibi esaslı olarak şu noktalarda toplayabiliriz : 

a) Ziraat sektöründe yeter derecede vüsat
te; sermaye terakkümünün mevcudolmaması, 

b) Teknik bilgi noksanlığı. 
Ziraat sektöründe yeter miktar ve nisbette 

sermaye teraküm edememesinin başlıca sebep
lerinden birisi; umumiyetle çiftçinin çok düşük 
seviyede gelir elde etmesidir. Çiftçi gelirlerinin 
düşük olmasında ise ferdî zirai istihsal miktarı
nın mahdutluğu büyük mikyasta âmil olmakta
dır. Ekseri çiftçilerin ancak asgari aile geçim 
seviyesinde veya bunun altında bulundukları 
hemen hemen hiçbir tasarrufta bulunmalarının 
mümkün olmadığı hepimizce bilinen bir haki
kattir. Kâfi miktarda sermaye teraküm edeme
mesinin diğer bir sebebi de, çiftçiler arasında 
zirai istihsali artırma hususunda kuvvetli bir 
arzu ve temayülün yerleşmemiş olmasıdır. Di
ğer taraftan istihsalin düşük seviyede bulunma
sının sebepleri ise; 

a) Umumiyetle çiftliklerin iktisaden mü
essir bir işletme kurulmasına yetecek büyüklük
ten daha küçük olmaları; 

b) Elverişsiz bir zirai kredi sisteminin eko
nomide cari olmasıdır. İşletmelerin küçük ol
masının sebebi zirai nüfusun işlenen araziye 
uisbetle fazla olması ve nüfusun süratle artma
sına, mukabil sanayileşmenin ağır gelişmesidir, 
ziraatteıı gayrı ekonomi sektöründe istihdam im 
kânlarının fevkalâde az bulunmasıdır. Bütün 
•mesele toprak ve insan kaynakları arasında bir 
muvazenenin sağlanabilmesidir. Bunun için ev
velemirde geçimlerini topraktan sağlamak zorun
da, olan nüfusun bir kısmının ziraat sektörü dı
şında çalışma imkânları sağlamak için entegre 
bir Devlet plânına ihtiyaç vardır. Aksi halde. 
şimdiye kadar olduğu gibi mevcut arazi kaynak
larını bölgede, arazisi bulunmıyan nüfusa im
kânlar nisbetinde dağılması politikası devam et
tiği müddetçe topraktan faydalanmanın memle
ket ekonomisine gereği kadar yardım etmesi bek
lenemez. Zirai sektörde çalışan nüfusun başka. 
sektörlerde müstahsil hale getirilmesi suretiyle 
zamanla f:/r 40 a indirilmesi bir ana Devlet plâ
nına bağlanmalı dır. Bunun yanında her sene 
nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkan yeni işletme
lerin durumları da yine plânlamada ele alınma
lıdır. 
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İşletmelerin düzenli ve ekonomik olarak isle

tilmesini .sağlamak ekonomik olarak yaşıyabilir, 
en küçük işletme ünitesini tesbit etmekle kaabil 
dir. Türkiye bu çeşit iktisadi işletme üniteleri
nin, bal peteği gibi, yan yana gelmesi iie arzu
lanan istihsal .seviyesine, dolayısiyle refaha ka
vuşabilir. Böylece mekân düzeni tesis edildikten 
sonra tesbit edilen işletme alanlarının küçülmesi
ni önleyici kanuni tedbirler almak suretiyle as
gari saha birimlerinin devamlılığı sağlanmalıdır. 
Buna mukabil düzenli olarak kurulmuş ve modern 
ziraat usulleriyle ara,zi ve su kaynaklarından fay-
dalanabilen orta ve büyük ziraat işletmeleri mu
hafaza edilmelidir. Bütün bunlar toprak refor
mu ile sağlanabilecek ve Türkiyemiz de özlenen 
ziraat refornuum kavuşmuş olacaktır. Bu de
vamlılığı «ağınacak tedbirler alınmadığı takdir
de yapılan yatırımların semere vermesi mümkün 
değildir. Bilhassa kuruluş, onarma, işletme kre
dileriyle zirai işletmelerin lüzumlu canlı cansız 
demirbaş alet ve ekipmanla donatılması işleri 
önemli ve eksiksiz olarak yapılmalı ve zirai işlet
menin prodüktiv çalışmasını sağlıyacak zirai 
eğitime ve yayın çalışmalarına önemle yer veril
melidir. Toprak dağıtımı ve yerleşim (•alışmala
rının başarıya ulaşmasında ve yapılan yatırım
ların istihsalin artırılması suretiyle kısa zamanda 
geri alınmasında toplu halde topraklandırılan 
ve ıslah edilen yerlerde zirai istihsal kooperatif
lerinin kurulması semereli sonuçlar sağlıyacaktır, 
Huzurunuzdan ayrılmadan son söz olarak şu
nu belirtmek isterim ki, kimi zaman cehalet ve. 
kültürsüzlük, kimi zaman tembellikle itham edi
len Türk köylüsü zirai istihsalimizin en verimli 
bir varlığı olacaktır. Onun ataleti imkânsızlık
la, sıhhi sebepler, gıda noksanlığı, gayrisi hlı i 
yaşama şartları ve bunun gibi daim bir sürü fak
törün tesiriyledir. İmkânlar verildiği takdirde 
zekâsı ve çalınma gücü ile dünyaya kabiliyetini 
ve varlığını ispat edecektir. 

Onun yanı sıra bir taraftan nüfusumuza can
lı varlıklar katan, sırtına bağlı çocuğu ile çapa 
çapalaınaktan en ağır ziraat işine kadar erkeği
nin yanıııd'a yer alan köylü çiftçi kadınının da 
zirai istihsalimizde aziz varlığını takdirle anma
dan geçemiyeeeğiın. 

Bir çiftçi arkadaşın iz-olarak onları temsil et
mekle büyük zevk duyduğumu ve.dâvalarını en 
şerefli bir vazife olarak benimsediğimi arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis 

ve muhterem Senatör arkadaşlarım, ziraatçı 
olarak ele aldığımız ülke Akdeniz iklimi ka-
rekteri taşıyan, yazları kurak kışları yağmurlu 
ve hazan da kışları dahi kurak gçç'on bir ülke
dir. Akdeniz memleketlerinden, olan diğer 
memleketlerin yağmur bakımından, rutu
bet bakımından bizimi (memleketimizden 
başka, vasıflan vardır. Meselâ Fransa, İtalya 
ve Yunanistan'ı ele alacak olursak şimal böl
gelerinin daha çok yazları yağmur ve rutubete 
mâruz kaldığını görürüz. Diğer Avrupa mem
leketi erini, Amerika'yı ve diğer ziraatça mem
leketleri ele aldığımız zaman bu memleketlerin 
yazın yağmurlu okluğunu, Allahın rûtfıma uğ
ramış okluklarını görürüz. Amerika'nın ta
biatça bizim memleketimiz gibi hakikaten kı
sır bölgeleri mevcuttur. Fakat Amerika top
raklarının 200 seneden beri işlenmekte oldu
ğunu ve bizim memleketimiz topraklanılın da 
binlerce senedenberi işlenmekte olduğunu 
nazarı itibara alırsak, bugün üzerinde ya-
şıyan bizlerin talihsizliği ortaya çıkar. Os
manlı tmparaeorluğunun kuruluş devrinde 
daima Garba doğru, verimli topraklara doğru 
akın yapılmasının sebeplerini beslenme ihti
yaçlarında aramak ve biraz da bunda bulmak 
mümkündür. Üzerinde yaşadığımız arazi arı
zalıdır. Sıfır metreden başlıyarak binlerce 
metre yüksekliklere, erozyonun şartlarını taşı
yan araziye rastlamak daima mümkündür. 
Erozyonun bir sebebini de toprak üstü Örtüle
rinin azalmış olması teşkil etmektedir.. 

Bunları arz etmekten maksadım şudur, biz 
hakiketen, daha gayriınüsait bir toprak üstün
de yaşamaktayız. Binaenaleyh, diğer memle
ketlerden daha. çok çalışmaik ve daha iyi neti
celer almağa doğru gitmek mecburiyetinde olan! 
bir milletiz. Toprağın binlerce soneden beti 
istismar edilmesi ve son zamanlardaki kötü 
istismarı nazara alınacak olursa bizim bu mem
leketlerden daha, çok çalışmak ve bunu bir is
tikrar dâvası olarak ele almak mecburiyetimiz 
kendisini daha açık hissettirir. Günkü daha 
bugünden açlıkla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Ziraatte çalışmakta olan nüfusumuz, diğer mem-
ileketılerin ziraatte çalışan nüfusuna nazaran 
fazla okluğunu musahabelerimiz neticesinde gtir-
mektevİE. Bizim memleketimizîde ziraatte cali-
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şan fazla fakat istihsal miktarı az, hattâ o ka- I 
dar ki, ancak kendini geçindirebilecek miktar
dadır. Fakat diğer memleketlerde ziraatte çalı
şan nüfuz az olduğu halde istihsalleri fazladır. 
Bu bize şunu göstermektedir: Nüfusumuz artar
ken zirai istihsalimiz aynı miktar artışı göstere
memektedir. Ancak ihtiyacını karşılayacak ka
dar olmaktadır. Nüfus artışımızda zirai istihsa
limiz muvazi bir artış kaydedememektedir. Bu
günkü buhranlı durumumuz da belki bundan ile
li gelmektedir. Bu demektir ki, memleketimiz
de bir ziraatçı ailenin zirai verimi gittikçe arta
cağına aksine azalmaktadır. O halde burada 
yapılacak şey; nüfusumuzun bir kısmına sanayi 
koluna doğru kaydırmak mecburiyeti hâsıl ol
maktadır. Aksi takdirde bir ailenin efradı ar
tacak, toprağı verimden düşmekte devam ede
cek, dalayısiyle istihsali azalacak, daha doğru
su istihsal aynı kaldığı, fertler çoğaldığı için 
istihsal kâfi gelmiyecektir. Bugün mcvzııubahis 
bir gizli işsizlik varsa, bu nüfusun artışına mu
kabil toprak miktarının aynı seviyede olmasın
dan ileıi gelmektedir. O halde ziraat sanayiini 
meydana getirmekle beraber, geçinecek olan nü
fusu başka sahalara kaydırmak mecburiyeti 
vardır. Meselâ hayvancılığı ilerletmek suretiy
le toprakla uğraşan bir kışımı nüfusu o sahaya 
kaydırmak mümkündür. Hayvancılık mevzuun
da birtakım tedbirler alınabilir, zannediyorum. 
Bir taraftan teknik sahada ilerlerken, diğer ta
raftan ziraat ve ziraat mahsulleri sahasında iler
lemek, hayvan beslemekte ilerlemek bununla 
memleketin hem döviz ihtiyacını, hem para ihti
yacına, hem de ailelerin beslenmesi mevzuunu 
temin etmiş olabiliriz. Bu hem et baklanından, 
hem süt bakımından böyledir. 

Bu noktaya gelmişken bir hususa temas et
mek isterim. Avrupa'nın istediği peynir türünü 
elde etmek suretiyle bir ihraç maddesi elde et
memiz mümkün olur. Avrupa'da ve yakın kom
şularımızda nüfusu dev adımlarla ilerliyen mem
leketler mevcuttur. Bunlar beslenmek mecburi
yetindedir. Bizim topraklarımızı bu şekilde tem
bel halde bulundurur ve kötü istismar edersek, 
onun günün birinde büyük itirazları ile karşı 
karşıya kalacağız ve Birleşmiş Milletlerdeki va
zifemizi de yapamaz hale geleceğiz. 

Memleketimiz Akdeniz iklimi karakteri ta
şımakla beraber, çay yel%thıeçeik kadar yağmu
ra sahip bulunmakta, step, hattâ çöl karakteri i 
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arz eden topraklara sahip bulunmaktadır. Coğ
rafi bir bölümleme yapacak olursak Karadeniz, 
Marmara, Akdeniz, Orta - Anadolu' ve Doğu -
Anadolu, kendiMM'eriJnıden birer coğrafi 'bölge teş
kil ederler. Bu bölgelerin hususiyetlerine göre 
en çok yetiştirebilecekleri maddeleri göze almak 
ve bunu plânlamak, buralarda Ziraat Vekâleti
ne bağlı Bölge Umum Müdürlükleri kurarak zi-
raatimizi bu vadiden inkişaf ettirmek .mecburi
yetindeyiz. 

Bu şekilde 'bölge umum müdürlüklerinde 
hayvancılık, meyvacılfk ve meyva nakliyatı ve 
bilûmum zirai şubeler tesis etmek vo merkez
den uzak kalan, fakat ihtiyaçları müşterek olan 
kısunıları organizasyona tâbi tutmak suretiyle 
zirai istihsalâtımızırı artırılabileceğini ümidet-
mekteyim. Hayvancılık mevzuııbaıhsohmca; yem 
sanayii ve hayvan beslenmesi ile direkt ve en-
• direkt olarak toprağın ıslahı akla geliyor. Öyle 
sanıyorum ki, Şeker Fabrikaları, hayvancılığı
mızın gelişmesinde ve toprağın ıslahında inkişaf 
temin edebilecektir. Toprak bünyesi bakımın
dan, binlerce seneden beri kullanıldığı için yor
gundur. Fizikî bünyesi bakımından bozulmuş 
durumdadır. Bu durumunu izale etmek için 
toprağa bâzı maddeler ilâve etmek lâzımdır. Bu 
ilâve edilecek şeyi yalnız gübre olarak düşün-
nıemek lâzımdır. Bugün toprağın kalsiyum ve 
fosfat noksanları kimyevî gübre kullanmak su
retiyle temin edilebilir. Madem ki, toprakları
mızın kimyevi maddeleri itibariyle birtakım 
noksanları vardır. O halde memleketimizde ya--
pılacak işlerden birisi en evvelâ toprak tahlili 
meselesidir. Toprak tahliline gitmek bizim bu
günkü istihsalimizi artıracak faktörlerden biri
si olabilir. Toprak tahlili müşkül bir meseledir. 
Fakat memleketimizin bâzı bölgelerinde basit 
toprak tahlili kursları açmak suretiyle, her vilâ
yetten 1 - 2 kişinin bu kursa iştirakiyle toprak 
tahlili ve toprağın bünyesinin bilinmesi yönün
den lüzumlu olan bir adım atılmış olur. Ve bun
da da muvaffak olacağımızı zannediyorum. Mas
rafı da çok fazla olmasa gerektir. 

İstihsali artırmak, yalnız toprağın bünyesi
nin tanzimi ile de mümkün olamaz. Tohum 
ıslahı, dejenere olmuş tohumların değiştirilmesi, 
bunun için tohum ıslah istasyonları kurulması 
da muhtacolduğumuz unsurlardandır. Sebzede, 
mey vada, ziraatin her sahasında bilhassa tohumlu
ğa önem vermek çok lüzumludur, istihsalde topra-
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ğı sürme, tohum ekmede bilgiye de ehemmiyet ver
mek gerekir. Tohum ekiminde mibzer kullan
mak suretiyle tohum atmak, tohumu boşa gider-
memek, lüzumlu tohumu kullandıktan sonra ar
tan miktarla da kendimizi beslemek, lüzumlu ve 
mümkündür. Yapılan hesaplara göre bir mil
yon tona yakın buğdayımız toprağa fuzuli ola
rak atılmıştır. Halbuki hayvanla çekilebilecek 
bir mibzer ile yapılacak bir ziraat gayetle kolay 
ve gayetle ucuza mal olmaktadır. Bununla şun
ları söylemek istiyorum,: Ziraatte çok büyük 
masraflarla değil de »küçük iküçüık basit tedbir
lerle ilerlemek mecburiyetinde olduğumuzu be
lirtmek istiyorum. İstihsalin değerlendirilmesi, 
ziraatte en mühim bir faktördür. Çünkü değer
lendi rilemiy en zirai istihsalin, istediği kadar 
toprağı iyi durumda olsun ; istediğiniz kadar 
tohumluk iyi olsun, şayet istihsali değerlendire-
miyorsanız netice alamazsınız. Ancak değer
lendirilmesini iyi yaptığınız zaman, bütün mese
leleri halledebildiniz' demektir. Çiftçimiz bilgi
siz değildir. Hastalıklarla »mücadele etmiyorsa, 
gübre kullanmıyorsa bu onun bilgisizliğinden. 
değildir. İstihsalinin değerini bulduğu zaman 
bunların hepsine tevessül edecektir. Fakat de
ğerini bulamamaktadır. Üzüntü ile söylemek lâ
zımdır lîi, bugün Türkiye'deki buğday ve pan
car cebrî fiyatları dünya fiyatlarının çok du
nunda olan fiyatlardır. Bu fiyatlar yüzünden 
istihsal yapan vatandaşlar tembellesin ektedir. 
Ancak kendi ihtiyacını temin eder duruma gel
mişlerdir. Bu, iktisadi zaruretlerin bir neticesi
dir. Buğday fiyatları dünya buğday fiyatları
nın dunundadır. Meyva ve sebze fiyatlarında 
bugün cebrî fiyat usulü tatbik edilmektedir. 
Haller, valiler ve idare âmirlerinin âdeta oyun
cağı halindedir. Bunu üzüntü ile arz ediyorum. 
Mahallî belediye reisleri, valiler en büyük kasa
badan en iküçük kasabaya kadar idareciler, halka 
ucuz sebze yedirmek arzusiyle, mânevi kontrol 
edemezler dendiği için, fiyatları yükseltmemek 
için narh koymaktadır. Bu narhlar doğrudan 
doğruya müstahsil a istihsal etmekte ve bunun 
neticesi olarak da müstahsilin eline para geçme
mektedir. Halbuki tıpkı buğday ve pamuk sa
tılan bir piyasa haline hâlleri de getirmedikçe 
meyva ve sebze fiyatları üzerinde bir kıymet
lendirme yapılamaz. Ancak bu kıymetlendirme 
yapıldıktan sonradır, ki, istihsali »artırmak müm
kündür. Bu kıymetlendirmeyi yalnız müstah

silin zarar görmesi noıktasıııdan arz etmiyorum. 
Bu, aynı zamanda ihracat »bakımından da za
rarlı olmaktadır. Gerçi bu suretle ihracat artar 
ve memlekete büyük para gelir diye düşünecek
siniz ama hayır, bu böyle değildir, istihsal aza-
lmea ihracat da azalacak ve memlekete döviz 
gelemiyecektir. 

Yalnız narenciye ve bilhassa limon istihsa
limizi fazlalaştırmak suretiyle, Türkiye'ye en 
çok döviz getiren tütünden daiha çoik döviz 
getirme imkânları bugün için mevcuttur. Sebze 
ve meyva bunun dışındadır. Bütün Avrupa hal
lerini gezmiş, tetkik etmiş bir insan olarak bu 
mevzuda ifade edebilirim ki, bu iş bize tütün
den çok daha fazla döviz sdğlıyabilir. Bir na
renciye için de aynı şey varittir. Meyva ve seb
ze ihracatımız bize pahalıya mal olmaktadır. Şa
yet Ibu ihracattan para kazanmak istiyorsak ted
birlerini almamız icabediyor. Bilhassa narenci
ye ve bu mahsullerin Trakya bölgesinde gelişti
rilmesi istihsal bakımından yerinde olacağına 
inancım vardır. Bu toprakları kıymetlendirdi

ğimiz zaman hem o bölgeye, hem Avrupa'ya ve 
hem do millî gelirimize faydalı olacağımız mu
hakkaktır. Biz bu malısullerimizi »açık kamyon
larla yapmaktayız. Bugün meyva ihracatı soğuk 
hava tertibatlı kamyonlarla yapılmaktadır. Bu 
kamyonlar 250 bin lira değerindedir. Açık kam
yonlar ise 100 bin lira değerindedirler. Viyan.'). 
istanbul 'a 1 600 km. en yakın Alman şehri ise 
2 400 km. mesafede bulunmaktadır. Bu mesa
feyi iki şoförle iki günde kal etmek mümkündür. 
Bugün açık kamyonlarla naklettiğimiz zaman 
bile yarı yarıya bir amortismanla Yunanistan. 
Bulgaristan ve İtalya ile dahi rekabet etmemiz 
mümkündür. Mey val arımız o kadar kıymetlidir 
ki, bugün denebilir ki, kıymet itibariyle İtalya, 
Fransa, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan 
meyvalarmdan % 35 - 40 kalite yüksekliği far
kımız vardır. 

Benîm burada bir teklifim olacaktır. Naçiza
ne, Ziraat Vekâletine sebze ve meyva ihracı ba
kımından Trakya'yı pilot bölge olarak seçmesini 
tavsiye edebilirim. 

Maliyet hesapları demiştim, kıymetlendirme 
demiştim. Değerlendirme bakımından, bu mad
deleri değerlendirmeye bizim memleketimizde 
öyle ihtiyacımız vardır ki, her ziraat mahsulü-
nün (maliyetlerini ayrı ayrı değerlendirmek su-
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reliyle bir taraftan diğer tarafa kaymıyacak şe
kilde bir değerlendirme çok lüzumludur. 

Yalnız buğday fiyatlarını yükseltmen in mah
zurlu olduğu kanaatindeyim. Bâzı hususları nok
san bırakmak doğru değildir. Aksi takdirde 
memleket ihtiyaçlarının azalmasını tevlidcdebilir. 
Ben «değerlendirme» derken, yüksek fiyat poli
tikası diye bir şey getirmiyorum, yalnız lıakiki 
değerleri bulabilmek noktasında ısrar ediyorum. 

Bütün bu mevzularda, bilhassa bölge Umum 
müdürlükleri teşkili mevzuunda bâzı arkadaşla
rım «bu bir masraf ve kadro işidir diyebilirler 
belki... Ben bu kanaatte değilim. Bugün Ziraat 
Vekâletinin içinde aynı işi, kadroyu artırmadan 
yapabilecek elemanlar mevcuttur. Ayrıca, bi
zim ımuntaeoktuğumuz bölgevî ziraatte bir me
sele daha vardır : İlimle çalışanları karşı kar
şıya getirmek, ilmî çalışanların yardımcısı, ça
lışanları da ilmin llıürmetkârı (haline 'getirmek
tir. Binaenaleyh, bu vadide sıkı bir araştırma 
yapmak için araştırıma, enstitüleri açmak lâ
zımdır. Ziraat Vekâletinde 'bu araştırma ensti
tülerini açma'k mümkündür. Ayrıca Ziraat Fa
kültesinde de 'bir arattırma, zemini 'hasırlamak 
ve bu suretle ilim - 'teknik - idare olarak koor-
dineli bir çalışma yapmak imkânı bulmak icab
etler, kanaatindeyim. M'eyvacılık ve sebzecilik 
'bahsinde bizde yanlış bir kanaat yer etmiştir. 
iki "noktayı bilhassa belirtmek iyi olacaktır. 
Ambalajlarımızın düzensiz, standartlarımızın 
kötü olduğu hakkında yaygın bir kanaat var. 
Fakat, şunu açıkça söylcyobilirhıı ki, Avrupa 
hallerini gezdiğim zaman gördüm ki, onların 
standartları ve ambalajları bizden hiç te iyi ve 
güzel değildir. Tabiî bu lıusus bizim için ifti
har edilecek 'bir 'husustur. Yabancı memleket -
terdeki ticari ataşelerimizin gönderdikleri mek
tuplar ve verdikleri bilgiler, bizlere yanlış ola
rak aksetmektedir. Binaenaleyh bugün stan
dart ve ambalaj meselesini 'hallettiğimize göre, 
geriye yalnız nakliyat meselesi kalmaktadır. 
Bu İşi de organize edebilir isek Avrupa'da, bü
yük pazarlar bulmamız mümkündür. İhracatı
mız mevzuunda yalnız bâzı kolaylıkların temin 
edilmesi lâzım gelmektedir. Bizim ihraca cim iz, 
Konsinye esas üzerine dayanmaktadır. Mal gi
decektir, karşıdaki malı satıp parasını gönde
recektir. Yani ağır şartlarımız "vardır. Evvelâ 
adamdan garanti mektubu İstersiniz, birtakım 
vesikalar, alınacaktır. Bütün bu formaliteler 
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Avrupalı tüccarı korkutmaktadır. Birisine bir 
mal göndereyim dediniz mi, adam aman bana 
mal gönderme diyor. Birtakım vesikalar topla
mak beni harabetmektedir, demektedir. Biraz 
da, karşı tarafa itimat etmemiz lâzımdır. İftira-
cat mevzuunda, biraz müsamaha etmek lâzım
dır. Bu 'suretle ıde memlekete döviz temin edil
miş olur. 

Şimdiye kadar yapılan konuşmalardan an
laşılıyor ki, 'ziraatçilikte 'henüz ka Ikınılma m iş, 
ziraatle uğraşan vatandaşlarımız para. kazanır 
hale gelmemiştir. 'Henüz kalkmamaınış henüz 
teessüs edememiş 'olan müesseselerde bir taraf
tan Arazi Vergisi tahriri yapılırken bir taraf
ta u da Gelir 'Yergisi şümulü içine sokmak, bu
gün için yanlış bir harekettir. Ben şahsan, Zi
rai Gelir Vergisinin aleyhinde olan bir insan 
değilim. Fakat zamanı itibariyle teessüs ede
memiş, yerleşeni emiş, tesis, bilgi ve istihsal ba
kımından ele alınamamış bir durumda iken, 
bu memlekette Ziraat Vergisinin henüz erken 
olduğu kanaatindeyim. Diyebilirim ki en kü
çük biı." esnaftan, bir kundura boyacısından 
vergi alırken diğer tarafta fazla kazanan bir
takım inşa uları vergi muafiyeti içinde bulun
durmak, onları zengin etmek, sosyal adalete 
uymaz. Bunda 'beraberini. Fakat şimdi bu ver
giye tâbi olacak zümreler o kadar <az ki 'veya
hut! a. bunların miktarı o kadar azki, 'bir taraf
tan da psikolojik olarak, vergi vaz'etmek iste
diğimiz için sosyal adalete 'aykırı bir durum 
yaratıyor. Bu suretle, ziraat çiler arasında, çok 
kazananla, az kazanan için 'bir muvazenesizlik 
'hâsıl oluyor. Gok para, kazanan 'tutulmuş gibi 
bir İıis uyanıyor ki, arkadaşlar bu cemiyetimiz
de 'birtakım huzursuzluklara, selbeb'oluyor. Ve 
bu da- memleket için 'hayırlı birşey olmuyor. 
Evet vergi verilmesi lâzımdır. Fakat senede 
100 bin 200 bin lira kazananlar mevcuttur. Bu 
büyük ziraatçiler de vergi vermelidir. Yoksa 
adaletsizlik 'olur. Ancak 'bir iki sene daha fe
dakârlığın devam etmesi faydalı olacaktır ka
naatindeyim. Ve İni kanaatimde samimiyim. Ve 
şöyle düşünüyorum: "Diyorum'ki; birtakım mu
afiyetler var. Memurlarımıza birtakım makam 
maaşları veririz, birtakım vergi muafiyetleri 
tanırız. Binaenaleyh bu memlekette adedi üç 
dört bin kişi olan bu zümreyi de vergi dışında, 
bırakmanın faydalı olacağına kaani bulunuyu 
i'iım. Yeni verginin aleyhinde değilim. 'Zaman 
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itibariyle de onların müdafii değilim. Fakat 
umumi menfaat bakımından bunu lüzumlu gö
rüyorum. Bunu 'benim samimiyetime bağışla
manızı rica ederim. 'Çünkü bana göre eğer bu 
olmazsa bilhassa Zirai Verginin mutlak surette 
ıslâhı zarureti vardır. Ziraatin sigortası yok
tur. Tabiattan çiftçi ve -ziraatçı ne kurtara
bilirce ancak o kendisine aittir. Bunun üzerin
den o vergi verecektir. Tıpkı ticarî sahada ol
duğu gibi alınması uygun olur kanaatindeyim. 

Bunu yalnız samimî olarak söylemişsin, 
sunu da samimî olarak soyuyorum ki çiftçi 
ile tüccarın durumu bir değildir. Çünkü, tüc
car, malını istediği zamana kadar, istediği 
kadar saklamak imkânlarına malik olduğu 
halde, ziraatçı bundan mahrumdur; malını gü
nünde satmak zorundadır, tabiî şartları de
ğiştirmek imkânlarından mahrumdur. Bütün 
ailesiyle buna bağlıdır. Çalışmasında hem top
rak, sermaye, hem de ameleliği vardır. Yani, 
tüccar gibi Ziraat Vergisi esasına bağlı kal
mak ziraati baltalamaktadır. Bu da benim sa
mimî kanaatdmdir. 

Efendim, daha çok söyliyeceklcrim var, zi
raat geniş bir konu; temas edilecek daha bir
çok şeyler var. Fakat sözü diğer arkadaşları
mıza bırakıyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
tefekkür ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efe]idim, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının oylaması
na (118) arkadaşımız katılmış, (118) kabul. 
Muamele tamamdır. Kanun Cumhuriyet Sena
tosunca (118) oyla kabul edilmiştir. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının oylamasına (108) arkada
şımız katılmış, (106) kabul, (1) ret, (1) çekin
se r oy vardır. Muamele tamamdır. Kanun 
Cumhuriyet Senatosunca (106) oyla kabul edil
miştir. 

Sayın Âmil Artus buyurunuz. 
AMİL ARTUS — Sayın arkadaşlarım, mem

leketimizin kalkınmasında hiç şüphesiz en 
önemli rolü ziraat sahası oymyacaktır. Mem
leketimizin 'kalkınmasında ziraatimizin büyük 
rolünü su yönlerden açıklamak mümkündür : 
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1. Nüfus, 
2. Millî gelir, 
3. İhracat, 
4. Sanayi, 
5. Halkın beslenmesi. 
1. Nüfus; Türkiye nüfusunun % 78 i 

ziraatle geçinmektedir. Ziraat nüfusunun ya
kın bir zamanda sanayi, ticaret ilâ... gibi di
ğer sahalara aktarılması mümkün olmıyaca-
ğıııa göre memleketimizde topyekûn bir kal
kınma, 'bu nüfusun kalkınmasiyle olabilir. 
Bu dununda ziraate neden dolayı bilhassa önem 
verilmesi gerektiğinin birinci sebebi ortaya 
konmuş olur. 

Köylü nüfusu bir memlekette şehirli nüfu
sun kanını tazelemek, bir memleketin anane
lerini devam ettirmek ve proletaryanın işsiz 
sınıfların meydana gelerek memlekette sosyal 
düzensizliklerin ortaya çıkmasını önlemek ba
kımından her memlekette büyük değer taşır. 
Bu sebeple köylü nüfusun kalkınması memle
ketin kalkınması bakımından birinci plânda 
düşünülmelidir. Gerçi memleketimizde ziraat 
nüfusunun yüzde nîsbeti normal bir zirai ve 
iktisadi düzenin kurulması bakımından yük
sektir. Fakat bütün gayretlere rağmen bu nü
fus % 50 nin altına düşürülcmiyeceğine göre 
'bugün de, yarın ela ziraat nüfusunun memle
ketimizin umumi kalkınmasında rolü aynı 
önemde kalacak ve devam edecektir. 

2. Millî gelir yönünden, Türkiye'de millî 
gelirin % 50 sine yakın bir kısmı ziraatten sağ
lanmaktadır. 1938 yılından 1957 yılma kadar 
geçen devredeki rakamlar gözden geçirilirse 
'bu devrede ziraatin millî gelir içerisindeki pa
yının yalnız 1954 yılında % 40,1 e düştüğü, bu
na kargılık 1948 yılında bu şubenin payının 
% 53,2 ye yükseldiği görülür. 

Ziraat sektörünün bu payına ziraat mahsul
lerinin ulaştırma ve ticaretle elde olunan kıy
metler de ilâve olunursa ziraatin millî gelir içe
risindeki yeri daha da yükselir ve sağlamlaşır. 

Bugün milletlerin kalkınma seviyelerinin tâ
yininde ele alınacak en iyi ölçü millî gelir ve 
bunun nüfus başına düşen miktarıdır. Memleke
timizde millî gelirin yarısı ziraatten sağlandı
ğına göre memleket kalkınmasında ziraat saha
sında yapılacak inkişaflarla millî gelirin ve do-
layısiyle şahsi gelirlerin artacağını bir gerçeğin 
ifadesi olarak kabul etmek icabeder, 
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Şimdi §u mukadder suale cevap vermek 

icabeder. Aeaba Türkiye'de ziraat gelirlerinin 
millî gelir içerisindeki yeri daha fazla artırıla
bilir mi? Evet artırılabilir. Şu suretle bunu 
açıklıyacağız. 

Bugün memleketimizde ziraat sahasında he
men hemen mahsulde bir dönümden kaldırılan 
kilogram mahsul miktarları diğer dünya mem
leketlerinde elde olunan mahsullere nazaran, 
muhtelif cins ve nevilerde değişik olmak üzere, 
ancak % 20-50 nisbetindedir. Şu halde Türki
ye'nin zirai istihsalini artırmak suretiyle millî 
gelirin ve millî refahın yükseltilmesi mümkün
dür. Bu da yalnız modern ziraat usullerinin 
tatbiki ve istihsalimizin dünya istihsal ünitele
rine yaklaştırılmasiyle olacaktır. Bu suretle zi
raat alanından elde edilen millî gelirde ve do-
layısiyle millî refahta % 100 e yakın bir artış 
elde etmek mümkün olabilecektir. Biz bu yol
dan gitmeye mecburuz. Çünkü mütehassıslara" 
göre Türkiye'de ziraat elverişli açılmamış ve 
kullanılmamış toprak ya kalmamış veya çok 
azalmıştır. O halde mevcut toprakların verimi
ni artırmak zaruridir. 

Ziraat mahsulleri arasında sayılan ve ziraat. 
geliri içerisinde bir gün ortalama % 30 bir yer 
işgal eden hayvani mahsuller gelirinin de va
hit baş hayvandan temin olunan miktarları 
dünya memleketlerinin elde ettiklerinin % 
25-35 i arasındadır. Burada da genel ziraat için 
bahsolunan imkân mevcuttur. 

Bu bilgilerin ışığı altında şu noktaya işaret 
etmek mümkün olabilecektir. 

Türk halkı, istihsal imkânları dikkate alı
nırsa. bâzı kimselerin iddia ettikleri gibi bir 
açlık tehlikesi ile karşıkarşıya değildir. Bugün
kü sıkıntımız ziraat kaynaklarımızdan gereği 
kadar istifade edemeyişimizden, malî ve teknik 
kaynaklarımızı bu sahada beklenilen ölçüde 
kullanamam iş olmamızdan ileri gelmektedir. 

3. thracat yönünden, Türkiye bugün olduğu 
gibi yarın da kalkınması için döviz kaynakları
na ihtiyaç gösterecektir. Yani memleketimizin 
kendi kendine yeterlik politikasiyle ileri mem
leketler seviyesine ulaşmasına imkân düşünüle
mez. Buna göre Türkiye'nin kalkınmasında kul
lanılması gereken yabancı paranın kaynağım 
bulmak ve bu kaynağı geliştirmek icabeder. Bu 
kaynaklar ihracat ve turizm olabilir. 
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Türkiye'nin muhtelif yıllardaki ihracatı göz

den geçirilecek olursa görülür ki ihracatın esas 
kaynağını ziraat mahsulleri teşkil etmektedir. 

Ziraat mahsullerinin umumi ihracatımız içe
risindeki yeri 34 yıllık ortalamalara göre % 87,3 
tür. Ihı rakam hattâ bâzı yıllarda % 90 i aş
maktadır. O halde Türkiye'nin kalkınmasında 
bir yandan fazla istihsalle çiftçinin gelirini ve 
refaihını artırmak öte yandan da memlekete 
fazla döviz temin etmek bakımından tarım en 
başta yer almıştır ve alacaktır. Belki istikbal
de beklenmedik ölçüde petrol istihsali ziraatın 
önemli yerini biraz gölgeliyebilir. Aksi halde bu 
şubenin önemi her zaman aynı derecede kala
caktır. Buna göre memleket kalkınmasında ta
rımın önemi bir defa daha açık olarak ortaya 
konmaktadır. Bugünkü ihracat rakamlarının 
bu kadar yüksek olması yanında mııkstakbel 
imkânları göstermek bakımından şuna da işa
ret etmek doğru olur : Türkiye bugün ziraat 
mahsulü olarak başlıca. 6-7 kalem mahsulü ib
ra cetmektedir. Ha 8b u ki bugün ihracatımızda 
önemli bir yer tu tını yan ve fakat istihsal im
kândan bakımından büyük ümitler vadeden 
birçok sahalar- vardır. Bunlar düzenlenecek 
olursa ihracatı artırmak mümkün olabilir. Bun
lara bilhassa yaş meyva ve sebze ihracatı ile 
canlı hayvan ve hayvan mahsulleri ihracatını 
misal olarak göstermek isterim. 

Verilen şu kısa bilgilerden de anlaşılacağı 
gibi ihracatımız bakımından da memleket kal
kınmasında tarım sektörünün rolü büyüktür 
Ve tarımın gelişmesi bir zarurettir, çünkü baş
ta gelen bir döviz kaynağıdır. 

4. Sanayi yönünden Türkiye'de gelişmesi 
muhtemel ve mümkün olan en önemli sanayi, 
tarım sanayii olmak gerekir. Yeraltı imkânları
mızın yerüstü imkânlarımıza nazaran daha bü
yük olduğu bugün için ispat edilmiş değildir. 
Şu halde memleket kalkınmasının mühim bir 
kolunu teşkil eden sanayie hammadde sağlıya -
cak olan saha da ziraattır. Bu sanayi içerisin
de menşei, zirai ve hayvani olan bütün işleme 
ve değerlendirme sanayiini kasdediyoruz. Deri, 
süt, et. konserve sanayii gibi. 

5. Halkın beslenmesi yönünden, iyi besle
nen milletler iyi çalışan milletleri yaratıyor. 
Hattâ bugün birçok kimseler milletlerin kültür 
seviyelerini onların protein istihlâkleri ile ifade 
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etmektedirler. Buna göre Türkiye'nin kalkın
ması milletimizin iyi beslenmesiyle doğrudan 
doğruya ilgilidir. Her sahada insan gücünden 
iyi randıman almak ve hastalıkları önlemek için 
iyi beslenme şarttır. Bu da ziraate bağlıdır. De
mek oluyor ki, milletin beslenme şartları gere
ken seviyeye ulaştırılmadan tam bir kalkınma
dan bahsedilemez. O halde bu yönden de tarı
mın önemi büyüktür. 

îşte bu beş madde içerisinde esaslarını kısa
ca belirttiğimiz ana meseleler yanında daha bir
çok yönlerden zira atin memleket kalkınmasın
daki önemini belirtmek mümkündür. Ancak, 
fazla -vakit almamak için onlar üzerinde dur
muyorum. 

Ziraatin önemini böylece belirttikten sonra 
biraz da zirai meselelerimizden bahsedeceğim. 
Bugün başlıca ziraat problemlerimizi şu başlık
lar altında özetlemek mümkündür : 

1. Tabiî kaynaklardan en iyi bir şekilde 
faydalanma problemi; 

2. însan kaynaklarından en iyi bir şekilde 
faydalanma problemi; 

3. Zirai kredi problemi; 
4. Tarım mahsullerinin satış şartları prob

lemi ; 
5. Organizasyon problemi; 
6. Ormanlarımızın korunması ve orman 

yetiştirilmesi problemi. 
1. Tabiî kaynaklardan en iyi şekilde fay

dalanma probleminden başlıyarak fikirlerimizi 
kısaca ifade edelim : Türkiye bugün toprak ve 
su kaynaklarından en iyi bir şekilde faydalana
mamaktadır. Memleket toprakları akıp gitmek
te, yeraltı ve yerüstü suları çok defa faydasız 
ve hattâ yer y<?v ve zaman zaman zararlı olmak
tadır. Türkiye topraklarından en iyi faydalan
ma, Türkiye toprak haritalarının tam bir şekil
de hazırlanmasiyle mümkün olabilir. Çünkü, en 
elverişli bitkinin seçilmesi, en rasyonel bir güb
relemenin yapılması, tek bir kelime ile en iyi 
bir çiftlik işletme plânının hazırlanması birinci 

Merecede buna bağlıdır. 
Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanma 

memleketimizde iki ayrı bakanlıkta iki ayrı teş
kilât tarafından; (Devlet Su îşleri Genel Mü
dürlüğü - Zirai Sulama îşleri Genel Müdürlü
ğü) idare edilmekte, yürütülmekte ve geliştiril
mekte olmakla beraber bu sahalardaki çalışma
lar ne seri bir istihsal artışını sağlıyacak kadar 
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geniş ve ne de çok dağınık olduğu için bekleni
len ölçüde verimlidir. Mahdut olan malî ve tek
nik imkânları en elverişli sahalara teksif ede
rek zirai istihsali kısa bir zamanda artırmak ve 
ondan sonra ikinci derecedeki bölgelere ve işle
re geçmek icabeder. 

Bu konuda Mısır ve israil'i misal olarak ele 
almak kabildir. Hepimiz biliriz ki, Mısır'a ha
yat veren Nil Nehri ve ondan cetvellerle alman 
sulardır. Mısır Hükümeti Assuvan Barajı yapıl
dıktan sonra milyonlarca hefctar çölü sulıyarak 
ziraate elverişli hale getirmeyi plânlamış bulun
maktadır. îsrail mucizesi hepinizin malûmudur. 
Sulama sayesinde çöl fethedilmekte ve yemye
şil hale sokulmaktadır. Biz de bunlardan örnek 
alarak sulama işini ciddi şekilde ele almalıyız. 

2. Ziraatimizin ikinci problemi insan kay
naklarından en iyi şekilde faydalanma proble
midir. Türkiye'nin kalkınmasında en mühim 
kaynak insan iş gücüdür. Bu kaynaktan ne ka
dar az faydalandığımızı köylünün yıllık çalış
ma saatleri, boşa geçen vakitleri ve bilgisizlik
ten israf olunan iş güçleri dikkate alınarak açık-

-lanabilir. Muhtelif sahalarda insan gücünden 
nasıl faydalanıldığını gösteren modern memle
ketler vardır. Bunlardan alınacak örneklerle iş 
gücü değerlendirilmek gerekir. Köylerimizde 
kadınlar yalnız ev işlerinde değil, tarım işlerin
de de çok faal bir rol oynamaktadırlar. Hattâ 
bâzı bölgelerde erkeklerin aylak ve pasif kal
masına karşılık kadın istihsalde birinci derece
de bir rol oynamaktadır. Köylünün bilhassa istih
sal mevsimi dışındaki zamanını değerlendirme 
konusu ele alınırken köy kadını ile köy erkeğf 
arasındaki iş bölümü meselesini de mâkul bir 
şekilde düzenlemeye çalışmak lâzımdır. 

3. Ziraatimizin diğer bir meselesi de kredi, 
dolay isiyle sermaye problemidir. Türkiye ziraa-
tinin geliştirilmesinde ve memleketin umumi kal
kınmasında kredi imkânları üzerinde önemle du
rulacak bir konudur. Halen çok defa kendini ge
çindirmekten âciz olan köylünün kredi kaynak
ları bulunmadan kalkınacağını düşünmek güç 
tür. Gerçi denilebilir ki, Türkiye'de çiftçiye şim
diye kadar 1,5 milyar lira tutarında kredi veril
miştir. Buna rağmen neden dolayı gelişme azdır? 
Bunun cevaibmı verilen kredilerin bilgisizce kul
lanıldığını ifade etmekle verebiliriz. Kredi işi mo
dern memleketlerdeki tatbikativle vürütülmezse 
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köylüyü kalkındırmak şöyle dursun borçlandır
mak suretiyle onu maddeten ve manen harabive 
ıgötürür. Kredi meselesi basit bir iş değildir. İs
tihsali artırmak için köylüye 6 milyar kadar bir 
kredi verilmesi gerektiğini Maliye Bakanımız 
Yüksek Senato önünde ifade etmişlerdi Bu raka
mın azameti ve bütçe imkânlarımız karşısında bu
na ulaşmanın zorluğu aşikârdır. 

4. Satış şartları problemi hakkında da birkaç 
kelime söylememe müsaadenizi rica ederim. Zira
at mahsullerinin satış şartları maalesef düzensiz
dir. Köylüyü ikaz ve irşat edecek bir satış orga
nizasyonu yoktur, denilebilir. Beklenmedik fiyat 
artışları ve bunu takiben umulmadık fiyat düşme 
leri düzensiz bir istihsalin ve dolayısiyle bilgisiz
liğin karakteristik bir delilidir. Ziraat mahsulle 
rinin satışları düzenlenmedikçe ve garanti edil
medikçe istihsalin artırılması beklenemez. 

i5. Organizasyon problemi hakkında da bir
kaç söz söylemek yerinde olacaktır. Türkiye'nin 
zirai inkişafını takibetınekle mükellef olan ma
kam birinci derecede Tarım Bakanlığıdır. Tarım 
'Bakanlığı, araştırma müesseseleri ile çiftçinin her 
derdine deva olmak, yayın teşkilâtı ile de onu 
(her yönden tenvir etmek, yetiştirmek ve ona yar
dım etmek durumundadır. Bundan başka tarım 
ürünlerini âfetlere ve bilhassa çekirge, süne ha
şeresi gibi haşerelere karşı korumak ve memleke
timizin bilhassa Güney ve Doğu illerinde büyük 
ibir tehlike arz eden bu haşerelere karşı geniş öl
çüde ve rasyonel bir mücadeleyi organize etmek 
de Tarım Bakanlığına düşer. 

Acaba Tarım Bakanlığı bugünkü durumu ile 
bu görevleri gereği gibi başarabilmekte midir? Bu 
sorunun cevabı maalesef menfidir. Şu halde mem
leket kalkınmasının arz ettiğim sebeplerle teme
lini teşkil eden tarım sahasının gelişmesi için Ta
rım Bakanlığı bu vazifeleri başaracak şekilde or
ganize edilmek gerekir. Bunun da ancak yeni ka
nunlarla ve bu bakanlığın reorganizasyoniylo 
mümkün olacağına inanıyoruz. Millî Birlik Hü
kümeti zamanında bu Bakanlıkta hazırlanan 
Araştırma ve Yayın Kanunu tasarısı tamamlana
rak Meclislerden geçirilip yürürlüğe girmedikçe 
eleman kifayetsizliği ve imkânsızlıklar içerisinde 
/bulunan Bakanlığın daha fazla bir şeyler yap-
ması beklenemez. Tarım Bakanlığı çiftçiye temel 
ibilgiler veremez ve çiftçi ile beraber çalışamazsa 
bu önemli kaynak da gelişemez. O zaman köylü
nün fakirliğini, beslenmede çiftçinin fena duru-
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munu ihracatta ve dolayısiyte ithalâtta darlığı ve 
tek kelime ile «gelişememeyi» göze almak gerekir
se buna gönlümüzün razı olmıyacağı muhakkak
tır. , 

Son tarım problemi olarak ormanlarımızın ko
runması ve yeni orman yetiştirilmesi meselesine 
temas etmek istiyorum. Tarım dâvamız orman dâ
vamıza sıkı surette bağlıdır. Orman meselesi hal-
ledilmezse yalnız memleketin iklimi gittikçe ku
raklığa doğru gitmekle kalmıyacak, yurt toprak
ları da elden gidecektir. Erozyonu önlemenin en 
kestirme yolu orman yetiştirmektir. Verilen ra
porlara göre her üç yılda bir vilâyet sathı toprak 
akıp gitmektedir. 30 - 40 sene evvel ormanlık olar. 
sahalar bugün ağaçsızdır. Bir memleketin orman
ca zengin olabilmasi için bütün yüzölçüsünün % 
30 nun ormanla kaplı olması lâzımdır. Orman var
lığı yüzde 20 den aşağı düştüğü zaman ormansız -
lık acı bir şekilde kendini göstermeye başlar. Tür
kiye'nin bugün mevcut ormanlarının sahası yurt 
sathının yüzde 13,5 u nis-betindedir. Son yıllarda 
hattâ daha ziyade aşağı düştüğünü ileri sürenler' 
vardır. Mevcut ormanlarımızın 10,5 milyon hek
tardan da aşağılara düştüğü kabul edilmektedir 
Yeter derecede orman varlığına erişmemiz için 
daha 14 milyon hektar yeni orman yapmaya ihti
yacımız vardır. Halbuki elimizdeki orman varlı
ğını bile koruyamıyoruz. Binaenaleyh orman me
selesini ciddî şekilde plânlamak lâzımdır. Anaya
samızın 131 nci maddesi hükmü bu konuda Tarım 
Bakanlığına büyük bir kanuni destek olacaktır. 
Bu maddeyi hâtıra kabilinden burada okumakla 
yetiniyorum : 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunması 
vo ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün orman
ların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yöne
tilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, 
yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz, 
Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk edinilemez ve 
kamu yararı dışında irtifak hakkına konu ola
maz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçjbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma ba
kımından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi ka
nunla düzenlenir. 
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Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiş

tirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvan
cılık yapılamaz. 

Orman suçları için genel af çıkarılamaz; or 
manlarm tahribine yol açacak hiçbir siyasi pro
paganda yapılamaz. 

Şimdi birkaç kelime ile Zirai Gelir Vergisi 
hakkındaki düşüncelerimizi ifade etmek sırası 
geldi. Hiç şüphe yok ki, memleketimizde bugün 
ziraatın bâzı dallarında müstahsil 'büyük kazanç 
sağlanmaktadır. Bizce bunlardan Zirai Gelir Ver
gisinin alınması tamamen âdilâne bir hareket 
olur. Ancak Gelir Vergisinin miktarı, almış ve 
tahakkuk şekli inkişafa muhtacolan ziraatın 
:<tnkişafına mâni olmıyacak tarzda olmalıdır. 
Yüksek bir vergi tarım alanına yatırımı azalta
cağından ziraatin gelişmesini önler. 

Hiç. şüphesiz en doğru gelir vergisi maliyet 
ve ısatış hesapları üzerinden alman vergi olabi
lir. . Fakat bugünkü şartlar altında bunun. ta
hakkuk ettirilmesi pek güç, hattâ imkânsızdır. 
Yani çiftçimiz defter < t ut m a ile çalışacak "bilgi 
seviyesine ulaşmış değildir. 

Dönüm esası üzerinden, yani her hangi bir 
yerde istihsal masraflarını ve ver fani hesaplıya-
rak ve bir kışını, geliri vergiden muaf tutarak 
vergi almak da büyük güçlüklere sebe'boiacak-
tır. Çünkü değil değişik bölgelerde, aynı böl
gede yan yana bulunan tarlaların verimleri bir 
olmaz ki, bir mukayese esasına göre âdilâne 
vergi tahakkuk ettirilebilsin. Bundan başka 
vergiden muaf tutulacak arazi veya ürün mik
tarının teshili de muhtelif bitki nevilerine ve 
bunlardan elde olunan safi hâsılaya göre deği
şik olduğundan ve bu bakımdan memleketimiz
de şimdiye kadar esaslı bir çalışma yapılmadı
ğından gerçek rakamları tesbit güçtür. Bundan 
başka bu usul vergi dışı bırakılan bahislere 
muvazi olarak arazinin küçük parsellere ayrıl
ması gibi zararlı bir gidişe de yol açabileceğin
den bu bakımdan da mahzurludur. Bu sebeple 
bugünkü şartlar altında şahıslara göre vergi
nin tahakkuku olsa olsa toprağın bonitürüııe 
yani vasıflarına göre alınacak bir miktardan 
ibaret olmalıdır. Bu miktarın tesbiti hiç şüp
hesiz her bölgede muhtelif sınıf topraklardaki 
genel istihsal miktarlarına göre taayyün edecek
tir. Bu konuda şu noktayı dikkate almak lâ
zımdır : 
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Ziraate yatırımı teşvik -maksadiyle ziraatı 

Gelir Vergisinin bir kısım, tekrar ziraate yatı
rılmak şartiyle, vergi mükellefine terk oluna-
bilmelidir. Böylece ilerdeki yıllarda artacak 
olan istihsal sayesinde istikbalde daha geniş öl
çüde Zirai Gelir Vergisi alınmasına imkân sağ
lanmış ve başlangıçta teıik edilmiş olan vergi 
daha geniş ölçüde geri alınmış olur. 

Zirai Gelir Vergisi ile muvazi olarak memle
ketimizde artık don, dolu, feyezan, kuraklık 
gibi tabiî âfetlere karşı zirai sigortaların tesisi 
işinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade 
etmek is'terim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yurdumuzun kalkınmasında zira atimizin ro

lü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir Vergisi ko
nusunda fikirlerimi kısaca arz etmiş bulunuyo
rum. Sanayi sahasındaki bütün gayret ve he
veslerimize rağmen Türkiye esas itibariyle bir 
ziraat memleketidir. Ve bir ziraat memleketi 
olarak bu memlekette ziraatin inkişafı için her 
türlü gayret ve fedakârlığın sarfı zaruridir. 
Hakiki bir kalkınmanın Türkiye için ancak İm 
suretle mümkün, olacağına inanıyorum. 

Geçen gün Bütçe Komisyonunda bir arkada
şımız bu memleketin iki dâvası olduğunu ifade 
etmişti. Bendeniz de buna iştirak ediyorum. 
Bunlardan biri, "Millî Eğitim davasıdır. Diğeri 
de Tarım. 

Arkadaşlarım toprak reformu üzerinde dur
dular. Toprak reformu yolu ile zirai kalkınma
nın mümkün olacağını ifade ettiler. Bendeniz, 
toprak reformunun lüzuumuna kaaniim. Fakat 
bu mesele sadece topraksız köylüye, topraksız 
çiftçiye toprak dağıtmakla bitmiyor. Bütün im
kânları bir arada sağlamak lâzımdır. Şimdiye 
kadar yapılan toprak dağıtımının sonunda gö
rülmüştür ki, köylü bir müddet sonra toprağı 
elinden kaçırmıştır. Bunun sebebi de kendisine 
toprağı işlemek için çift aletleri, çift hayvanları 
ve gereken sermayenin verilmemiş olmasıdır. 
Çiftçiyi topraklandırmak birinci adımdır. On
dan sonra, onu yerleştirmek, iskân etmek ge
lir. Ondan sonra çift hayvanları ve çift aletleri 
temin etmek gelir. Daha sonra da tohumluk ve 
kredi sağlamak gibi bütün bir sıra işi bir arada 
mütalâa etmek lâzımdır. Şahsan yaptığım te
maslara göre imar ve iskân Bakanlığına bağlı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü bu is
tikamette bir toprak reformu planlamaktadır. 
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Ancak bu istikamette olan bir toprak reformu I 
memlekete faydalı olacaktır, ve bu sayede top
rağı kendisine verilen çiftçinin elinden bu top
raklar sonradan alınamayacaktır. Aksi halde 
kısa bir zaman sonra toprak yine sahiplerinin 
eline avdet edecektir. 

Bir de §u mesele vardır : Çiftçinin kuru 
toprağı işliyecek ne hayvanı, ne aleti, ne tohum
luğu ve ne de kredisi vardır. Sadece toprağı ve
rip orada yerleşeceksin demekle yetinilmeme- ' 
lidir. Kendisine toprak verilen bir kimse, bu 
toprağı işliyecek elemanları bulamayınca selâ
meti verilen o toprağı satmakta buluyor ve nite
kim de satıp gidiyor. Binaenaleyh, benim istir
hamım resmî makamların bu durumları tetkik 
ederek hakiki ihtiyaç sahiplerine toprak veril
mesidir. Aksi takdirde kendimizi aldatmaktan 
başka bir şey yapmıyoruz demektir. Mâ
ruzâtım bundan ibaret. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yedi imzalı bir 
takrir vardır, bunu okutturup reylerinize arz 
edeceğim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Ekseriyet kalmadığı cihetle görüşmenin baş

ka güne taliki tensibinize arz olunur. 

Kayseri Aydın 
Hüsnü Pikeçligil Fikret Turhangil 

li) YAZILI SORULA 

1. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sa- ı 
yın Nevzat özcrdemli'nin, 1960 - 1961 yılları 
içinde tasfiye karan alınmış '"patikalarla; bir
leştirilmesine karar verilmiş bankaların hangi
leri olduğuna ve bu bankaların bu devre içinde 
kaç defa murakabe edildiklerine dair yazılı 
soru önergesi ve Maliye Bakanı $efik Înan'm 
cevabı (7/6) \ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
«•derim. Saygılarımla. 

îzmir Senatörü 
Nevzat özerdendi 

1 1960 - İ 96İ yılları içinde tasfiye karan 
alınmış bankalar hangileridir? | 
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İçel Bursa 

Talip özdolay Baki Güzey 
(îmza okunamadı) 

Bursa 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Ekseriyet yoktur. Ancak de
vam edilip, edilmemesi için reylerinize arz ede
yim. (Yoklama yapılsın sesleri) 

KÂZIM OIIBAY — Efendim, yalnız bulun-
mıyanlarm kimler olduğu lütfen yazdırılsın. 
Yoklama, şu veya bu netice verebilir, ama her 
vakit kimlerin bulunmadığım kayden bilmekte 
fayda vardır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmayıp 

da sonradan gelenler lütfen isimlerini söylesin
ler. 

KUDİtET BAYHAN (Niğde) — Vekiller 
mevcut sayıldığına ve bir kısım arkadaşlarımız 
da mazeretli bulunduğuna göre ekseriyet vardır, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, isimlerin okunması 
suretiyle yapılan yoklamada, 66 üyenin mev-
eudolduğu anlaşılmıştır. Nisap temini için 94 
üyenin bulunması lâzımdır. Şu halde ekseriyet 
yoktur. 

1 Şubat 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

S VE CEVAPLARI 

Tasfiye kararları bu bankaların kendi his
sedarlarının seçtikleri idare meclisleri ve umum 
müdürleri tarafından lalebedildikleri için mi, 
yoksa Hükümet ve Maliye Bakanlığınca tâyin 
edilmiş idarelerin talepleri ile mi alınmıştır"? 

2. Bu suretle tasfiyesi kararlaştırılan ban
kaların : 

a) Taahhüdedilmiş ve ödenmiş sermaye
leri yekûnu nedir? 

b) Hissedar adedi nedir0/ 
c) Gayrimenkule bağlanmış sermaye ye

kûnu nedir? 
d) Bu bankalarda mevcut tasarruf ve ti

cari mevduatın ve. bu mevduatın dışında kalan 
sair mevduatın 1959 sonunda, tasfiye kararının 
alındığı tarihte ve 30 Eylül *1961 tarihindeki 
yekûnları nedir? 



verilmiş olan. 
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e) Aynı tarihlerdeki plasman yekûnları 

nedir? 
f) Açılmış kredilerinin ne kadarı temi

natlı, ne kadarı açık kredi ve ne kadarı % 51 
den fazla sermayesine sahip bulundukları iş
tiraklerine açılmış kredidir? 

g) Bu bankaların % 51 den fazla serma
yesine sahip bulundukları iştiraklerinin gayri-
menkullerinin, makina ve tesislerinin bugünkü 
değeri nedir? 

3. 1960 - 1961 yıllarında birleştirilmesine 
karar verilmiş olan bankalar hangileridir? Bu 
kararlar bankaların kendi hissedarlarının seç
tikleri idare meclisleri ve umum müdürler ta
rafından tatabedildikleri için mi, yoksa Hükü
met ve Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş ida
relerin talepleri ile mi alınmıştır? Tatbikat ne 
safhadadır? 

4. Birleştirilmesine karar 
bankaların : 

a) Taahhüdedilmiş ve ödenmiş sermayeleri 
yekûnu nedir? 

b) Hissedar adedi nedir? 
c) Gayrimenkule bağlanmış sermaye yekû

nu nedir? 
d) Bu bankalarda mevcut tasarruf ve ti

cari mevduatın ve bu mevduatın dışında kalan 
sair mevduatın 1959 sonunda, tasfiye veya bir
leşme kararının alındığı tarihte ve 30 Eylül 
1961 tarihindeki yekûnları nedir? 

e) Aynı tarihteki plasman yekûnları ne
dir? ı, j ^ ^ 

f) Açılmış kredilerinin ne kadarı teminatlı, 
ne kadarı açık kredi ve ne kadarı % 51 den 
fazla sermayesine sahip bulunduları iştirakleri
ne açılmış kredilerdir? 

g) Bu bankaların ve % 51 den fazlasına 
sermayedar bulundukları iştiraklerinin gayri-
metikullerinin, maikina ve tesislerinin bugünkü 
değeri nedir? 

5. Tasfiye ve birleştirme neticesi zarara 
uğrıyacak olan hissedarlar zararlarını kimden 
talebedeeeklerdir? Bu kararlara sebebolan ida
re hissedarların kendi iradeleri ile tâyin edil
miş değil bu takdirde tâyin yapmış olan Hü
kümetin bu zararın karşılanması mevzuundaki 
düşüncesi nedir? 

6. Bu bankalar bu devre içinde kaç defa 
bankalar yeminli murakıplığı tarafından mura-
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kabe edilmiş ve hatalı görülen vaziyetler daha 
evvel bankanın kendi hissedarlarından müte
şekkil umumi heyetlerinin seçtiği idarelere 
ikaz mahiyetinde tebligat yapılmıştır? 

T. C. 
Maliye Ba'kanlığı 24.1.1962 

Hazina Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası İktisadi 

îş Birliği Te^Mlâtı 
Banka ve Kurumlar Dairesi 

Bankalar ve Kredi 
Kontrolü Şb. 

Sayı : 5298-69/3087 ] 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 .12 .1961 tarihli ve 117/141-7-6 sa

yılı yazınız. 
îzmir Senatörü Sayın Nevzat özerdemli'-

ııin, 1960 - 1961 yılları içinde tasfiye kararı 
alınmış bankalarla birleştirilmesine karar ve
rilmiş olan bankalar hakkındaki yazılı soru 
önergesinde Bakanlığımızca cevaplandırılması 
istenilen hususlar ilişik notta takdim kılın
mıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 

1. 1960 - 1961 yılları içinde Bankalar Ka
nununa ek 153 sayılı Kanun gereğince tedricen 
tasfiyeye tâbi tutulan bankalar : 

Sanayi Bankası 
Esnaf Kredi Bankası 
Doğubanfc " "' ı 
Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Ban

kasından ibarettir. 
Bu bankalarda Bakanlığımızca yetkili tet

kik elemanları marifetiyle yaptırılan tetkikat 
neticesinde malî durumlarının taahhütlerini 
ifa edemiyecek derecede za'fa uğradığı tesfeit 
olunmuş ve haklarında 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 60 ncı maddesi tatbik olunmuştur. 
Bu bankalar için Bakanlığımızca teşkil olunan 
idare meclisleri ve Bankalar Kanununun 62 
nci maddeyi gereğince tâyin olunan hususi mu-
rakipler marifetiyle durumları yekinen takib-
edilmiş ve faaliyetlerinin devamına imkân gö
rülemediğinden 153 sayılı Kanun gereğince 
Bakanlığımızca tedricen tasfiyelerine karar ve
rilmiştir. 
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2. Bu suretle tasfiyesine karar verilen bani 

lar kanalı ile alman malûmata göre : 
a) »Sermayeleri : 

Sanayi Bankası 
Esnaf Kredi Bankası 
Doğubank ; 
T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası: 

b) Hissedar adedi : 
Sanayi Bankası 
Esnaf Kredi Bankası 
Doğubank 
T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası 
olan tesMt edilememiştir. 

c) Gayrimenkule bağlanmış sermaye : 
Sanayi ve Esnaf Kredi bankalarında gayrimenkule bağlanmış sermaye kaydına tesadüf edil

memiştir. Doğubankm gayrimenkulleri mecmuu defter kayıtlarına göre 7 354 117 T.L. kıyme-
tindedir. T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının gayrimenkulleri 272 513 T.L. dır. 

d) Mevduatları ve 

ıların kayıtlarına 
Taahhüdedilmiş 

8 000 000 
2 500 000 
6 000 000 

20 000 000 

106 
299 

15 

ve tasfiyeye memur banka-
ödenmiş 

3 925 910 
2 092 921 
6 000 000 

18 305 500 

4 247 nama muharrerdir, hâmiline muharreı 

e)' Plasmanları (Tasfiye 
dâhil) 

Sanayi (Bankası : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduat 
Diğer mevduat 
Plasmanları 
Esnaf Kredi Bankası : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduat 
Diğer mevduat 
Plasmanları 
Doğutoank : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduat 
Diğer mevduat 
Plasmanları 

olunacak 

T. Birleşik Tasarruf Kredi Barakası : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduat 
Diğer mevduat 
Plasmanları 

f) Teminatlı kredileri : 
Sanayi Bankası 
Esnaf Kredi Bankası 
Doğubank 
T. Birleşik 'Tasarruf Kredi Bankası 
T. Birleşik Tasarruf ve Kred: 
51 den fazlasına sahibolduğu 
lan krediler 

alacaklar 

sermayesinin % 
iştiraklerine a z 

31 . 12 . 1959 

5 424 828 
1 924 99'9 

9 092 
10 058 967 

1 820 928 
846 571 
157 840 

3 388 627 

40 049 421 
8 181 384 

109 841 
52 881 851 

9 523 824 
7 324 799 
5 926 066 

35 468 665 

3 444 137 
1 931 538 

14 407 983 
22 826 777 

10 880 440 

Tasfiye ka
rarı alındığı 

tarih 

6 479 839 
2 056 106 

557 187 
11 830 259 

2 009 058 
939 271 
115 299 

3 787 474 

29 018 410 
1 856 004 

493 429 
34 255 300 

8 180 895 
4 263 450 
5 924 731 

30 123 278 
• 

5 -026 928 
414 053 

5 314 733 
16 774 944 

10 839 457 

30 . 

1 

12 

4 

31 
2 

36 

9 . 19«1 

206 726 
81 436 
4 163 

458 732 

93 45.1 
56 701 

102 123 

374 199 
541 -516 
487 118 
749 437 

-
4 291 540 
2 000 139 
5 

25 

f> 

7 
13 

10 

649 235 
729 837 

466 928 
15 535 

779 515 
395 133 

762 870 
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Sanayi ve Esnaf Kredi Bankasının % 51 den fazla sermayesine saîlıip ıbulundıikiarı işti
rakleri olmadığı gibi bunlara ait gayrimenkuller, ma'kina ve tesisler mevcut değildir, 

Doğubank'm sermayesinin % 51 den fazla 
hissesine sahip bulunduğu iştiraki yoktur. An
cak, Doğuiş T. A. Ş. niıı kuruluşu sırasında 
500 000 liralık sermayenin 475 000 lirası Doğu-
bank tarafından taalıhüdedilmişse de bilâhara 
İdare Meclisince bu şirkete ait hisse senetlerinin 
satışına karar verilerde hisse miktarı 90 000 
liraya düşürülmüştür. 

T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının 
sermayesinin % 51 den fazlasına sahip bulun
duğu iştiraklerinin makina ve tesisleri kıymeti 
31 . 12 . 1960 tarihli aylık mizanına göre 
2 929 589 T. L. dır. 

3. 1960 ve 1961 yılları zarfında birleşmesi
ne karar verilmiş olan bankalar, Buğday Ban
kası ile Türk. Ekspres Banktan ibarettir. 

Adı gecen bankaların sermayesinin ekseriye
tini temsil eden hissedarların talebi ve umumi 

heyetlerinin kararları üzerine Bakanlığımızca 
Bankalar Kanununun 63 neü maddesi gereğince 
birleşmelerine müsaade olunmuştur. 

4. Bu suretle birleşmesine karar verilen 
bankaların kayıtlarına ve birleşmeye nezaret 
eden bankanın vasıtası ile alman malûmata 
göre : 

Buğday Bankası 30. 9 .1961 

a) Taahhüdedilmiş sermaye 20 000 000 
ödenmiş sermaye 10 000 000 

b) Hissedar adedi 27 aded 
c) Gayrimenkule bağlanmış sermaye 6 990 000 

Türk Ekspres Bank : 
a) Taahhüdedilmiş sermaye 10 000 000 

ödenmiş sermaye 5 500 000 
b) Hissedar adedi 25 aded 
c) Gayrimenkule bağlanmış sermaye 1 539 469 

d) Mevduat : 

Buğday Bankası : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduatı 
Diğer mevduat 
Plasmanları 
Türk Ekspres Bank : 
Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduat 
Diğer mevduat 
Plasmanları 
f) Kredi durumları : 
Buğday Bankası : 
Teminatlı kredi 
Açık kredi 
Sermayesinin % 51 den fazlasına sahip bulundu 
ğu iştira'klere açılan krediler 
Türk Ekspres Bank : (30 . 9 .1961 vaziyetine g 
Teminatlı kredi 
Açık kredi 
Sermayesinin % 51 den fazlasına sahip bulundu 
ğu iştiraklere açılan krediler 
g) Gayrimenkul, ma'kina ve tesislerin değeri 
Buğday Bankası : 
Bankanın : 
Gayrimenkulleri (Defter kayıtlarına göre) 
Menkulleri (Defter kayıtlarına göre) 

31.12.1959 

21 021 000 
6 507 000 
1 134 000 
15 801 000 

20 556 465 
7 144 688 
2 120 102 
22 099 153 

8 829 000 
3 322 000 

30 . 6 .1961 

26 070 000 
3 819 000 
1 278 000 
15 379 000 

16 439 966 
2 939 552 
426 259 

14 941 3.11 

10 878 000 
4 501 000 

30.9.1961 

23 179 000 
2 873 000 
2 363 000 
13 897 000 

15 016 391 
2 538 410 
737 421 

14 367 471 

9 277 000 
4 620 000 

3 650 000 
öre.) 

4 317 134 
10 050 336 

9 940 108 

6 990 000 
1 343 000 

- 475 



0. Senatosu B : 26 30 .1 . 1962 O : 1 
İştirakleri : 
Halen sermayesinin % 5İ inden fazlasına sahip 
iştirakleri bulunmam aktadır. 

(layrimen- Makimi ve 
Türk Ekspres Bank : küller tesisler 

Banka (Mukayyet değer) 1 539 469 
% 51 den fazla sermayesine sahip bulunulan iştirakler (Hail İha-

zır değer) J 690 000 4 200 000 
% 51 den fazla hissesine sahip bulunulan iştiraklerinin hissedarı 

bıılımduikları fabrika ve tesislerin tahminî kıymetlerinin hisse nisbe-
tine fföre tu tan 4 000 000 

5. 153 sayılı Kanun gereğince tasfiyeye ta
bi tutulan bankaların ancak nihai açıklarının 
153 sayılı Kanunla teşkil olunan fondan karşı
lanacağı belirtilmiş, nihai açığın hesabında his
sedarların seranaye hisseleri hariç tutulmuştur. 
Bu itibarla hissedarların zararlarının karşılan
ması kanunen bahis mevzuu değildir. 

6. Tasfiyesine karar verilen bankalardan, 
Sanayi Bankasının umumi tetkilo Bankalar Ye
minli Murakıplarında 13 . 10 . 1959 tarihinde 
yapi'lımuş ve rapor muhteviyatı bankaya 2 Şubat 
1960, 8 Eylül 1960 tarihli yazılarımızla tebliğ 
edilmiştir. Bu rapora müsteniden banka hak
kında Bankalar Kanununun 60 ncı maddesinin 
tatbikini mütaakıp banka nezdinde Bakanlığımız 
adına devamlı murakabeyi yapmak üzere husu
si mura'kup bulundurulmuştur. 

Esnaf Kredi Bankasının umuımi tetkiki Ban
kalar Yeminli Murakıplığmca 5 . 12 . 1959 
tarihinde yapılmış ve rapor muhteviyatı Banka 

İdare Meclisinin iştirakiyle Bakanlığımızda ya
pılan toplantıda ilgililere tebliğ edilmiştir. Bu 
rapora m/üsteniden, banka hakkında Bankalar 
Kanununun 60 ncı maddesinin tatbikini mütaa
kıp banka nezdinde hususi murakıp bulundurul
muştur. 

l>oğuJbanJkiın lumııınri tetkiki Bankalar Ye
minli Murakıplığın™ 20 . 7 . 1960 ve 20.fl.1960 
tarihlerinde yapılmış, rapor muhteviyatı Banka 
İdare Meclisine 17 . 11 . 1960 tarihinde tebliğ 
edilmiştir. Banka hakkında 60 ncı maddenin tat
bikini mütaakıp banka n ezdin e ayrıca hususi 
murakıp tâyin edilmiştir. 

T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının 
umumi tetkiki 1.959 yılında yapılmış ve 4.7.1.960 
tarihinde, yapılan tetkik a t netir-esine göre ban
ka hakkında. Bankalar Kanunumun 60 ncı mad
desi hükmü tatbik edilmiştir. Ayrıca Banka 
nezdinde hususi murakıp Inılıuudurul.muştur. 
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O. Senatosu B : 26 30 . 1 . 1962 O : 1 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ3ı (A/l) ve (A/2) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısına verilen oylatın sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye gayısı : 180 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 62 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acıuıer 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelıioğkv 
Osman Koksal 
Sami Kiujülo 
Pikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mettımet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
llif at Etker 
Sabit Koeabeyoğhı 

[Kabul 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuz bey oğlu 
Kadri" öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzıınıhasamoğlu 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 
Oelâ'l Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynufesa 
Nihat Paşanla 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nızamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyavuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Gevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
ftifat öztürkçi'ne 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Biraııt 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Emiş Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mdhmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçîigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naeî Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
S«dat Çmmrah 
Mustafa DinekUS 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Ayar 
Ferit Alpisktender 
Orhan Süersan 
Refik UTıısoy 

MARAŞ 
(Jenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
-Kemal Or<al 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

T*.t7ie 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cennalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

O. Senatosu B : 
Cahit Tokgöz 

SÎNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Osman Hacı balonlu 

TRABZON 
Yusuf Detmirdağ 

26 30.1.1962 O 
TUNCELÎ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coş'kunoğlu 

YOZGAT 
Sadılk Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevi'ik inci 

0. BAŞKANINCA S 
ÇÎLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Ömer Ergül 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettûftı Ulu<; 
Âdil Ünlü 

[ÇeMnserler] 
DİYARBAKIR SÜRT 

Azmi Erdoğan I Lâtif Aykut 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneg 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (t. Ü.) 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Ragim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veya Yardımcı (1) 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Man'sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet ÎLkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Halt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alaıattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hârait Tiğrel 
(Başkan V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Iznıen 
Sabahattin Orhan (1) 

(HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzaıt Özerdeanli 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblii 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifıat Özdeş (î.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özbulak 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuu 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Rifaıt öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vastiı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
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Esat Çağa | Hasan Kangal | Enver Kök (î.) | Sahir Kuratluoğîu (B.) 

[Açık üyelikler] 
ÎManibııl î | Samsun 1 



C. Senatosu B : 26 30 . 1 . 1962 O : 1 
Ankara Üniversitesi 1961 yılı BUtçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma 

hakkında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kamın kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 18Ö 
; Oy verenler : 121 

Kabul edenler 120 
Reddedenler o 
ÇeMnserler ı 

Oya katılmıyanlar 03 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelıioğlu ' 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Selâhatthı özgür 
Mehmet Şükran Özkayaj 
Sıtkı Ulay | 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ün aldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR j 
Mustafa Yılmaz İnce- j 
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişdroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekaıta. 
ttii'at Etker 
Sabit Koeabeyoğiu 

[Kabul 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Omııan Saİm Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Göboloğlu 

BOLÜ 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
$e re.il Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Kaslım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Nihat Pasinli 

edenler] 
I ESKİŞEHİR 

Gavsi Uça gök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
ZeM İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halrit Zarbım 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Afcsoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

I Celil Oevheıioğlu 
Ethcm Meııemeııcioğlıı 
Rifa't Öz tür kelin e 
özel Şahiııgiray 
Sabahaıttin Tanman 

İZMİR 
İzzet' Birant 
Ömer Lû'tfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrelt Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü üikeçliıgil 
Hüseyin Kalpakhoğht 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Jiûttı Tokog-lu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Mehmet Zefei T uluna y 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Uhısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Neci i m Evliya 

MARDİN 
Kemal O nal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mualilâ Akarca 
Haldun Mentcgeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Üemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Gahit Tokgöz 

SÎNOP 
Suphi Batur 

O. Senatosu B : 26 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylenıezoğlu 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğdu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demif 

UŞAK 
Kâmil öoşlkıuıoğltı 

30 . 1 . 1962 O : 1 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

O. BAŞKANINCA'SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkailm 

Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Ömer Ergül 

Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 

Necati Özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Ulııç 

Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Bmaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Fahri özdilek 
Mehmet öz güneş 
Haydar Tunçkanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu « 
Sakıp önal 

AFYON KARÂHÎSAR 
Rasiım Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Alî Türktr 

[Oya 
BİLECİK 

Talat Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoglu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin (Han 

ÇANAKKALE 
Hal'it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
AJaattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

ELÂZIĞ 
üelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

katılmıyanlar] 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 
Berç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeımli 

KARS 
Sırrı Atalıay (Başkan 

• V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Eifat özdeş (I.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özbulak 

MALATYA 
Nüvdt Yetkin 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

481 — 

NEVŞEHİR 
Î . Ş . Atasağun (Baş.V.) 

ORDU 
Zeka Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vıasü Gerger 
Esat Mahımuit Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 



O. Senatosu B : 26 30 . 1 . 1962 O : 1 
Esat Çağa j Hasan Kangal j Enver Kök (1.) | Sahir Kurutluoğlu (B,) 

[Açık üyelikler} 

istanbul 1 | Samsun 1 



a Senatosu B : 26 30 . 1 . 1962 O : 1 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 1 1 Q 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABÎI ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil KaraveMoğltı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kaıı 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkayr 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil 'Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ras'im Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
nğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 

ARTVİN * 
Fehıni Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saira Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbey oğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı UzuiLhasanoğJıı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlaya n-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Alii Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru! 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertağ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

Naci Torös 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
HaJiit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Gavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Oelil Gevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifa't öztürkçdıne 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lû'tfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittim Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mual'lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

483 — 



ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanîh 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cenıalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batıiî-

Cl Senatosu B : 26 
SİVAS 

Ahmet Çekemıoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TOKAT 
Osm an Haeıbaloğhı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

30 . 1 . 1962 O 
UŞAK 

Kâmiil. öoşlkunoğlu 

VAN 
Faruk Işıik 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Ç etintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfdk inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkaılm 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Ömer Ergül 
Kâzımı O A ay 
Ragıp Öner 
Necati özdeniz 
Nevzat Seııgel 
Burhanetti.iıı Ulu*; 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Aami Erdoğan 
SİİRT 

1 iâltif Aykut 

[Oya kaUlmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
frtikı Ulay 

GENEL OYLA S E Ç t 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESÎR 
Basan Ali Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkarı 

BURDUR 
Hüıseyîıı Otan 

ÇANAKKALE 
HaUit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
A la a'ttıin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil Ti ğ rol 
(Baş. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehnıert; Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Peihi Başak 
Nurallah Esat Sümer 
(t.) 
Bere; Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
NoA7za;t Özerdomli 

KARS 
S im Atalay (Bas. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
lîiı'îVj. özdeş (I.) 

KONYA 
A i ı met Onar 

KÜTAHYA 
A. ftahattin Özbulak 

MALATYA 
Niivil Yetkin 

MARDİN 
Kemal O rai 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumru! u 

RİZE 
Necip Danigoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öeteıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selami Üreri 

TOKAT 
Zİlmi Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğiu 

URFA 
V'asi'i Gerger 
Esat Mahmut Kara kur t 

ZONGULDAK 
Akif Eyidofan (B.) 
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O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Sa'hir Kuruitluoğlu 
(Bakan) 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 t Samsun 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa ba£h (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı (118) müspet oyla kabul olunmuştur. 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Myazi Ağırnash 
Osmıan Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı i 86 
Oy verenler : l \ s 

Kabul edenler : u s 
Reddedenler : o 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar ÖÖ 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhang.il 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Özta§ 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğlu 

BOLU 
S i m Uzunhasanoğl ıı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
Haliit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
TahMn Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
R-asiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 

Nihat Pasmli 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uça gök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Altsoy 

İÇEL 
CaviT rreyİ'ik Okyayıız 
Talij) (kuolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket. Akyürek 
Celil Cevheri oğlu 
E t hem Menemencİoğiu 
Rıfat Özlürke.iifLc 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Ki rant 
Ömer Lüîi'i Bozmalı 
Enis Kansıı 
Cah.it Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Niısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet, Naci Arı. 

KOCAELİ 
dûtt'i Tükoğiu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhillin Kılıç. 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulumu 

MANİSA 
E m iın A e ar 
Eerit Alpisk'ender 
Orhan Siiersan 
.Kel'ik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim. Evliya 

MARDİN 
A IH i ü! kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nal la Aka re a 
Haldun Meuteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret liayhau 
îzzet O ener 

http://Turhang.il
http://Cah.it
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UŞAK 

Kâmd I C bşikunoğlu 

VAN 
Faruk Işi'k 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfük İnci 

Imıyanlar] 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapan'lı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Oemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİÎRT 
Lâtif Aykut 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunykanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önai. 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Manısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

O. Senatosu B : % 
SİNOP 

Suphi Batuı-

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
OsmaıL Hacıbaloğl ı1 

TRABZON 
Yusuf Deımirdnğ 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 
Bere Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Basan V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Kemal Ora! 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

öevat Açikalın 
Enver Akoğhı 
Âmil Artus 
Ömer Ergül 
Kâzıım Oıtoay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettdın Ulu e 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
İbra'Mm SevM Aitasaijuü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
ZeM Kuunrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu -

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yasdı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 

[Oya katili 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin O tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Al a at ti ıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Âkyar (B.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

.GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
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Esat Çağa | Hasan Kangal | Enver Kök (I.) | Sahir Kunıtluoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 | Samsun 1 
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1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Ka

nun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakıüer 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
öalip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı rnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 186 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler ; 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 76 
Açık üyelikler 2 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Flasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğfu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri yağlayan-
Sû 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki îslâm 
Nizamettin Özgü 1 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevlıcrioğlu 
Ethem Menemeııcioğlu 
Rifat öztürkçjiıne 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 

ÇANAKKALE 
Âlli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsıin Banguoğln 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kaıısu 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa DinekTi 
Muhittim Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkeıint Saraçoğlu 

MUĞLA 
MuaÜlâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpoiat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâitif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söyle tu e/oğlu 

— 489 



C. Senatosu B : 26 30 . 1. 1962 O : 1 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu. 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
UŞAK 

Kamril Göşfcunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadıik Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat AçıkaJlm 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Ömer Ergül 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 

Kâzıım Ortoay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulııc, 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah ÇeMri 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ü lay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp Önal 

AĞRI 
Veysi Yardımı cı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu. 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alaattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat Özer dem] i 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan 
V.) 
Turgut Göle 
Möhmıet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmar» 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özek 

MALATYA 
Nüvüt Yetkin 

NEVŞEHİR 
tbna'h'im Şevki Atasağun 
(Başkan V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SİVAS 
Rifalt öçten 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlıı 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahımutt Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevtfik inci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök ( t ) 
Sahir Kuratluoğlu (B.) 

istanbul 

[Açık üyelikler] 
1 I Samsun 




