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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki ot Liram yapan Genel Ku
rulda ; 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül-
nıeolne devanı olunarak : 

Ticaret Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe

leri ka'bul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Gjenri M'üdürlüğü 
1962 yılı Bütçe ''kanunu taşanısın in görüşül uıe-
si sonuçlandırıldı. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi kabul 
edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının görüşülmesi 'bitirildi. 

32 nei Birleşimde görüşmeleri tamamlanan: 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe kanunları açık oya arz ve kabul olundu. 

8 . 2 . 1962 Perşembe günü saat 10 'da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanveklli 

İbrahim Şevki Atasağun 
Kâtip 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Nijde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN •— Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. 
(Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Cumhurbaş

kanlığı locasına geldi ve ayakta alkış]andı.) 

Senato müzakerelerini takibetmek üzere Cum
hurbaşkanı Sayın Gürsel Senatomuzu teşrif etmiş 
bulunuyorlar. Kendilerini Senato namına saygıy
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

t. — 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, 
C. Senatosu 1/9) 

A — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin mü 
zakeresine başlıyoruz. Tarım Bakanlığı bütçesi 
ile birlikte Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçelerini 
de müzakere edeceğiz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Tarım işleri ve Tarım Bakanlığı bütçesi için 

grupları adına söz alanlar : C. K. M. P. adına En
ver Kök, Y. T. P. adına Fehmi Baysoy, Tabiî Üye
ler adına Fikret Kuytak, A. P. adına Muallâ 
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Akarca, C. H. P. adına ise Sedat Çumralı konu
şacaklardır. , 

Sırrı Atalay, Neşet Çetintaş, Suphi Batur, 
Mehmet Ali Demir, Sıtkı Ulay ve Adil Türkoğlu 
ise kendi adlarına, Ahmet Nusret Tuna da, Dev
let Üretme Çiftlikleri için söz almışlardır. 

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin, Bakan
lık bütçeleriyle beraber müzakeresi hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım. Bugürı 
müzakeresini tamamlamak mecburiyetinde oldu
ğumuz üc bütçe vardır. (Üç değil, dört sesleri') 
Pardon, dört bütçe vardır. Usul bakımından, 
grup adına konuşacak olan parti sözcülerinin ko
nuşma müddetlerinin onbeş, kendi adlarına Ko
nuşacak arkadaşların konuşma müddetlerinin de 
beş dakikaya indirilmesi hususunu yüksek takd-r-
lerinizc arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN -— Böyle bir takrir henüz gelme
miştir. Geldiği zaman reylerinize arz ederim. 

C. K. M. Partisi adına Enver Kök, buyurun. 
CUMHURİYET KÖYLÜ MÎLLET PAR

TİSİ CUMHURİYET SENATOSU GRU-
PU ADINA ENVER KÖK — Savın Baş
kan, sayın senatörler, Yurdumuzun nüfusu
nun % 70 i tarımla iştigal eder. Millî ge
lirimizin % 43, 9 unu tarımla uğraşan vatan
daşlarımız istihsal eder. O halde milletçe 
kalkınmamızda birinci plânda tarım işlerimizin 
yer alması lâzım gelir. Tarım Bakanlığı bütçe
sinin 10 milyarlık bir bütçede, 363 milyon gi
bi bir rakamı ihtiva etmesi, çalışan, uğraşan 
ve istihsal yapan insanların bu bütçeden haki
ki nasip ve payını almadığını ifade etmektedir. 
Tarım sektörüne ayrılmış olan 363 milyonun 
120 milyonu personel giderlerine j-vr""'•^•<y^^, 
düşünürsek tarım işleri için geriye ancak 243 mil
yon lira kalmaktadır. Zirai mahsullerimiz, istih
sallerin artması, her şeyden önce dekar başına ran
dımanın artmasiyle mümkün olacağını Hükümet 
programında da müşahede etmekteyiz. Türki
ye'de istihsal gücünün artırılması birtakım şart
ların tahakkukuna bağlıdır. Bunların baslı-
calari; toprağın muhafazası, erozyonların ön-
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lenmesi, toprağın teknik metotlarla sulanması, 
yeraltı ve yerüstü servetlerinin istifade edile
cek hale getirilmesi, çiftçinin gübresini yeteri 
nisbetinde heder etmeden, yakmadan tekrar 
toprağa verebilmesi, hayvan yemi ziraatinin 
artırılması, hayvanlarımızın ıslahı, çiftçimi
zin toprağa bağlı kalacak şekilde teknik ziraat 
eğitimine tâbi tutulması ve belli başlı dâvala
rımızın başında gelen orman dâvamızın, mem
leketin realitelerine uygun olarak halledilme
siyle istihsal gücümüzün artacağına inanıyoruz. 
Yapılan hesaplara göre böyle bir kalkınmanın 
sağlanabilmesi için tarım sektörüne her sene 
İki milyar gibi bir meblâğın tahsis edilmesi lâ
zımdır. 1962 bütçesinde Tarım Bakanlığına tah
sis edilen 243 milyon lira ile bu işlerden han
gisinin yapılabileceği cayi teemmüldür. Şu gün
lerde doğudaki açlık, sefalet ve kuraklık do-
layısiyle yazılanlar karşısında muhterem Mec
lisin Senato üyelerinin şark'ta yapmış olduk
ları gezilerde elde ettikleri neticeler, palyatif 
tedbirlerle kolay kolay ıslah edilemiyeceği ne
ticesine varmış bulunmaktadırlar. Son yılarda 
buğday istihsalimizin, memleketin artan nü
fusu karşısında artmak değil azalmakta olduğu 
müşahede edilmektedir. Bunun sebebini, şim
diye kadar istihsal yekûnunu artıracak çeşit
li mevzulara bir istikâmet verilmiş olmamasın
da bulmak mümkündür. Netekim, şeker sana
yiine verilen büyük ehemmiyet yanmda buğ
day istihsaline, buğday fiyatlarına yani köylü
nün emeğinin karşılığına lâyık olduğu değer 
verilseydi buğday istihsalimizin azalmasını ön
lemek mümkün olurdu. Çalışma gücünün ucuz
luğu, ekilen arazinin fazlalığı lehte faktörler 
olmasına rağmen istihsalin azlığı malûmdur. 
15 yıldan beri tatbik edilen makinalı ziraatın 
memlekette tam manası ile verimli olduğu iddia 
edilemez. II. Dünya Savaşı sırasında Türki
ye'de girişilmiş olan makinalı ziraatın bakiyesi, 
Birinci Dünya Harbi bittikten sonra mütareke 
yıllarında hurda demir halinde memleketten 
ihraç edilmiş bu makinalar, bedellerini hiçbir 
zaman karşılıyamamış oldukları gibi, amortis
man bedellerini bile ödeyememişlerdir. Bina
enaleyh, Türk cifçisinin çalışmasında iyi alet 
ve hayvan ziraatinin hâkim olması lâzımdır. Kü
çük arazi parçaları üzerinde yapılacak maki
nalı ziraatin, bu memlekette fayda yerine za-

' rar getireceğine inanıyoruz. Çiftçinin elinde 



C. Senatosu B : 
bulunan hayvanı kendisi için daimî bir temi
nat akçesi haline getirmek, hayvan neslinin 
ıslâhı suretiyle hem çiftçinin varlığını artır
mak ve hem de hayvan gübresinin tarlada tek
rar kullanılmasını sağlamak, düşünülecek me
selelerimizin başında gelmektedir. Traktör it
hâlinde o kadar heveskâr olmamak lâzımdır. 
Köylümüzü kara sapandan kurtarıp, Balkan 
memleketlerinde olduğu gibi iyi âletler ve kuv
vetli hayvanlarla teçhiz etmek, memleketin ik
lim şartlarına ve köylümüzün kültürüne en uy
gun tedbir olacağına inanmakta ve bunda ısrar te
mekteyiz. 

Sulama işlerimiz, üzerinde en ehemmiyetle 
durulması lâzımgelen mevzulardan birisidir. 
Devletçe, bugüne kadar yapılan büyük gay
retlere rağmen ancak 210 000 hektar arazimiz 
sulanabilmektedir. Bu, memlekette ziraat ya
pılan arazinin genişliği yanında pek dizi bir 
miktar teşkil eder. Çiftçimizin teknik bilgisi 
de noksandır, ilköğretim seferberliği kadar 
bu memlekette köylümüzü teknik bilgi ile teç
hiz etmek zarureti vardır. Tarım Bakanlığı 
bütçesinde, teknik ziraat okullarına ayrılan 
para çok azdır. Yüzde yetmişini köylünün teş
kil ettiği bir memlekette, ilk tahsil verildik
ten sonra köylüyü toprağa bağlayacak, ona 
teiknik bilgiler verecek mektepler açmadığımız 
takdirde, memlekete vereceğimiz tahsil, bir 
memur fabrikası halinde, yiyici unsurları ar
tırmaktan başka bir işe yaramıyacaktır. Bu 
noktanın bilhassa tarım mevzuunda Devlet 
politikasında yer almasını ehemmiyetle işaret 
etmek isterim. (Alkışlar) 

Zirai kalkınmamızı temin edebilecek ted
birlerin neler olduğunu araştırmak ve objek
tif tarım dâvalarını ele almak için Millî Tarım 
Şûrasının kurulması lâzımdır. Siyasi hislerden 
teeerrüt etmiş ilim adamlarının, teknik ve fen 
adamlarının bu suretle Türkiye ziraatına bir 
istikamet vermeleri lâzımdır. Günün icapları
na göre yapılan ziraat, bu memleketi ilerde 
daha feci noktalara ithal edecektir. Toprağın 
verimine ve kabiliyetine göre bu memlekette 
ziraat yapılmamaktadır. Dikkat buyurun ar
kadaşlarım, Sümerbanfc Selüloz Fabrikası ci
varından buraya gelen sayın senatörler bilir
ler ki, Türkiye'nin en verimli arazisine, bir or
mancı olmamama rağmen cazip görünüş karşı
sında, buraya en yakın topraklar, kavak eki-
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mine tahsis edilmektedir. Bu suretle hububat 
istihsalindeki sahalar daralmakta, himaye gö
ren parcar, kavak gibi istihsal bu şekilde plân
sız ve programsız zer edildikçe ve bu çalışma
ya devam edildikçe, Türkiye'nin ilerde dalha 
geniş miktarda, daha kötü sıkıntılar çekmesini 
beklemek cehalet sayılmamalıdır. 

Arkadaşlar, Türk köylüsünün içinde çaba
ladığı mevzulardan birisi de toprak reformu 
davasıdır. Yeni Anayasamızın ışığı altında 
toprak reformunu yapmak bu memleket için 
çok faydalı olacaktır. Arkadaşlarım, bunun da 
yapılacağına inanıyoruz. Kısaca haycancılık 
mevzuuna da temas etmek istiyorum. Bugün 
Türkiye'de hayvan mevcudu, nüfusa nisbetle 
'küçümsenmiyecek bir miktara baliğ olmak
tadır. 76 milyon baştır, ama elde edilen randı
man maalesef çok düşüktür. Sığırlarımız, ileri 
memleketlerin merinos başları kadar dahi bize ran
dıman vermemektedir. Hayvancılığımızın, en 
ileri derecede himaye görmesi icabeden bir 
mevzu olmasına rağmen bugüne kadar bu hi
mayeye mazhar olamamıştır. Hayvan hastalık
larının memlekette yaptığı tahribat milyarlara 
varmaktadır. Bu, 'hayvancılığa ehemmiyet ve
rilmediğinin en büyük delilidir. Memlekette 
her sene binlerce hayvanın telefine sebebolan 
şap hastalığının tedavisi için tahsis edilmek 
istenen 7 milyon liranın bütçeye konmamış ol
masını da esefle müşaihade etmekteyiz. 

Aziz ve muhterem senatörler, Türkiye an
cak zirai sahada ve köylünün mahsulünün 
Devlet tarafından (himayesi ile kalkmabilir. 
Türkiye için fiyat politikasının kalite ve mik
tarın artmasında mühim rolü olduğuna inanı
yoruz. 

Devlet Üretme Çiftliklerine gelince : Mem
leketimizde halen 21 aded Devlet Üretme Çift
liği vardır. Bunlar, memleketin tohumluk ih
tiyacını temin etmek maksadiyle çiftçimizin 
muhtacolduğu şartlara uygun muhtelif cinsler 
yetiştirmek içiln tesis edilmiştir. Bunların ça
lışma gücünü artırmak, Türkiye'de ekilecek 
sahaların karakter bakımından ne seviyede ol
duğunu araştırmak, bu memleketin istihsali 
için en uygun çarelerden birisi olacağına inanı
yoruz. 

Tarım Bakanlığına bağlı bulunan Orman 
Genel Müdürlüğümün, (memleket ormanlarının 
muhafazası ve işletmesi göz önünde tutularak) 
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Anayasamızın bu mevzua verdiği ehemmiyeti de 
nazarı itibara alarak, Anayasanın ışığı altında 
yeniden organize edilerek çalışma gücünün ar
tırılması kaçınılmaz 'bir zaruret halini almıştır. 
Ormanlarımızın muhafazası vazifesi tek bir teş
kilâta verilirse, bundafli hiçbir vakit müsbet 
netice alınamaz arkadaşlar. Orman Genel Mü
dürlüğünü ikiye ayırmak lâzımdır. Bakım, 
muhafaza, murakabe usulleri bilhassa dikkate 
alınmalıdır. Tüccar gilbi işletmeler bu teşkilâ
tın 'emri altında kontrol edilmedikçe (bu varlı
ğın tam ımânasdyle bize bir netice vermesi müm
kün görülmemektedir, ileri memleketlerde de 
böyle yapılmaktadır. Devletin orman sanayiin
de fazla miktarda himayekâr olmaktan uzaklaş
mamasını temenni etmekteyiz. Orman sanayii 
ile iştigal eden insanlara bir istikamet tâyini de 
artık zaruret haline gelmiştir. Yine bir zaruret 
haline gelmiş olan ağaçlandırma işleri, büyük 
ehemmiyetle üzerinde duracağım mevzulardan-
dır. Ağaçlandırmanın daha fazla orman bölge
sine teksif edilmesi lâzımdır. Çorak bölgelerde 
yapıdan ağaçlandırmamın iyi netice vereceğine 
pek inanmamaktayız. Çorak bölgelerde yapılan 
ağaçlamanın iyi bir netice vereceğine pek inan
mamaktayız. Ancak Tokat, Boyabat ve memle
ketin orman bölgelerinde yapılan taraslamalarm 
muvaffak olduğunu zikretmek kadirşinaslık 
olur. Yayladan çekilin, ormanda çalışan muh
terem meslekdaşlarım. 

Sayın Senatörler, şu kısa zamanda memleke
tin bu esaslı dâvasını teşrihe çalıştım. Beni din
lemek lûtfunda bulunduklarından dolayı sayın 
Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunarak sözle
rime soln veriyorum arkadaşlarım, sağolun. 
(Alkışlar) -

- BAŞKAN — Sayın Senatörler; Hudut ve Sa
hiller Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nu açık oylarınıza arz ediyorum. 

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde söz Y. T. P. 
adına Fehmi Baysoy'undur. 

YENÎ TÜRKİYE PARTlSÎ C. SENATOSU 
GRUPU ADINA PEHMl BAYSOY (Erzincan) 
— Muhterem arkadaşlarım, iktisadi hayatımızda
ki durgunluk, hava şartları dolayısiyle zaman ?a-
man memleketimizin muhtelif bölgelerinde görü
len -kıtlık ve nihayet nüfusumuzun artışı karşısın
da istihsalimizin aynı nisbette yükselmeyişi, hak
lı olarak her memleket çocuğunu düşündürmek
tedir. 
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Bu düşünce ve zorlamalar elle tutulur bir ha

le geldiği içindir ki, evvelce ihmal edilen veya 
yeteri kadar ehemmiyet verilmiyen ziraat sektö
rüne Hükümet programında, artık gayeye uy
gun şekilde, yer verdirilmeye başlanmıştır. 

Köylümüzü zenginleştirdiğimiz nisbette zirai 
sektördeki millî gelir miktarını artırmak suretiy
le iktisadi hayatımızda hareket, bütçemizde fe
rahlık hissesdileeeği tabiîdir. 

Köylümüzü zenginleştirmek de birinci derece
de Tarım Bakanlığının çalışmalarına bağlıdır. 

Ancak Tarım Bakanlığı, bilhassa Ziraat ve 
Veteriner Umum müdürlükleri bünyelerinde bir 
organizasyon yapmadıkça esas ekonomik hizmet
lerini tesbit ederek buna giden yolu tâyin ve bu 
yolda yürümedikçe çalışmalarından iyi bir netice 
alacağına kaani değiliz. 

Bakanlık bünyesindeki çeşitli umum müdür
lüklerin elemanları arasındaki terfih nisbetlere 
uygun değildir. 

Bundan başka teknik elemanların yurt hak
kındaki dağılışı da ayarsız bir haldedir. 

Hayat şartları iyi olan vilâyet ve kazalarımız
da yüksek ziraat mühendisi, ziraat teknisiyeni ve 
veteriner hekimin tekasüf etmesine mukabil ha
yat şartları iyi olmıyan vilâyet ve kazalarımızda 
ve bilhassa Doğu illerimizde çok kifayetsiz aded-
de bulunmaktadırlar. 

Yukarda arz ettiğimiz hususlardan ötürü Ta
rım Bakanlığı bünyesinde betahsis taşra teşk'lâ-
tmda her meslek grupundan idealist ve iyi yetiş
miş elemanlar, Bakanlığın merkeziyetçi zihniyeti 
ve mâruz tutumu karşısında iş yapamamaktan şi
kâyetçidirler. 

Bakanlık bünyesindeki bâzı sektörlerin bu 
meyanda bilhassa hayvancılığın çok dar bir teşki
lâtla temsil edilmesinin önüne geçileceğini ve bir 
veteriner müsteşarlığının kurulması yolunda 
Bütçe Komisyonundaki Sayın Vekilin vaadi dola-
yısiyle Bakanlık sektör temsillerinin organizas
yonu hakkında bir söz söylemeyi burada zait 
görüyoruz. 

Tarım Bakanlığı bütçelerinin senelerden beri 
hem tüm olarak, hem de sektör olarak kifayetsiz 
bulunduğu bu bakımlardan bugünkü bütçe met
ninde aynı yetersizliklerin arz ettiği müşahede 
olunuyor. 

Zira bugünkü bütçe Devlet bütçesinin ancak 
% 10 nuna tekabül etmektedir. 
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Halbuki ta r ımın net belli gelir içindeki hisse

si, endüst r i dâhil , d iğer millî gelir koli eriyle 
aynı hâsı lada okluğu görülmektedir . 

Vaziyet böyle başa baş iken umumi Devle büt
çesinde % 10 gibi pek az bir hisse alması diğer 
sektör bütçelerine nazaran kifayetsizliğinin en 
güzel misali olmaktadır. 

Bu hal gösteriyor ki, Tar ım Bakanlığı bütçesi 
millî hasılaya göre ayar lanarak hakkı verilmiş 
bir bütçe değildir. 

27 milyonu aşan nüfusumuzun çalışma gücü 
ancak beslenmeye bağlıdır. Bu beslenmenin kifa
yeti nisıbetinde insanın iktisadi prodüktivitesi ar
tar . 

Bilhassa az gelişmiş milletlerin gelişme; hamle
leri beslenmesinin bol miktarda proteinli gıdaya 
geçişleri ve a r t a n nüfus karşısında mevcut pro
tein açlığın daha çoğalacağı vakıası karşısında 
ibeslenme konusuna Tar ım Bakanlığının bütün 
kuvvetiyle yüklenmesi bir zaruret olmaktadır. 

Bütçe bize tümiyle bu işareti de vermemekte
dir. 

Millî ekonomik gelişmesinin umumi stratejisi 
birinci safhada bir cihazla nma ile beraber is gü
cünün cibazlanmasını da ieabett i r i r . 

B u iş gücünün cihadanması ile muhakkakkl 
hayvani proteine çok büyük ihtiyaç vardır . 

Prote in açlığından bahsetmek suretiyle tar ım 
sektöründe hayvancılığın sade iktisadi değil cok 
mühim bir sosyal cephesinin de movcudolduğımu 
belirtmek iktiza eder. 

Hayvani protein yiyenlerin nebati proteinle 
beslenenlere nazaran çok iş gücüne malik olduk
ları ve daha prodükt i f bir kıymet taş ıd ıklar ı 
inkâr edilmez bir hakikattir . Bunu tar ihî bir mi
salle olduğu gibi ayrıca Sayın Profesör ~Hı\-v;\.u 
Reşit Tangut 'un veciz sözleriyle de takviye etmek 
isteriz. 

Fi lhakika 1841 senesinde Biyon'a uzatılan de
miryolu inşaat ında istihdam edilen Fransız ame
lesinin İngiliz işçisine nazaran 1/3 nispetinde az 
iş çıkardığı görüldüğünde yapılan tetkikat neti
cesi İngilizlerin yemeklerinde Fransız lara naza-
?'an daha fazla el verildiği tesbit edilmiş Fransız 
amelesi rasyonunda da et miktar ı İngiliz amele
sinin miktar ına çıkarılınca aradaki iş farkı İrd 
madiği müşahede edilmiştir. 

Profesör Tangu t ' un 1939 da bizde hayvan ye 
t iş t i rmek her şe.yden önce gıda, s ıhhat ve enerji 
meselesidir. 

Yalnız hububat ve sade sebze ile geçinmenin 
hat tâ daha çok yaşamanın kabil olduğu üzeri.*] d o 
nazariyeler mevcutsa da benim görerek öğrendi
ğim bir şey var : 

O da et yiyen köylünün un ve hububa t la 
geçinenlerine baka rak daha kudret l i , daha ne
şeli, daha zeki ve daha çalışkan olduğu. 

Bana, öyle geliyor ki, T ü r k kolunun ve kafa-

MI mı ı ne < üs iti ıu eu.en Jcesı d! d ıy,ı renden 

dem ver ims izd i r . 
Bİzi. u fa kıp gi tmekten, e r m p bitme kum kur

t a racak tedbirlerin, baranda, etli gıda var... De
mek suret iyle izah. etmek istediğimiz konuyu 
yıllarca, evvel, veciz bir şekilde açıklamış bulu
nuyor . Seyahat ler inizde te tk ik buyurmuşsanız, 
açılan gözlerinizin önünde canlanan, gıdasını iyi 
alan köylerimizde iş hayat ının daha. canlı oldu
ğudur . 

Bariz olanı/ bir nokta, 'inevcııittıır ki Profesör 
Baademin verdiği İzahatlarında açıklanmış ol
duğu üzere, Türk iye 'de ekilebilrncye müsait sa
ha, ar t ık âzami sınırına varmış bulun anıktadır . 
Buna mukabi l hayvancılığımız normal randı
man ve prodüks iyonunun ancak % 10 unu istih
sal edebil muktedir . 

Bakımın hayvan ranıdımanındaki hissesi 
ve d i r e r faktör lere nazaran % 6 0 - 7 0 nisbetin
de verimlilik sağladığı ilmî bir gerçek ve üni
versitelerimizin ta tbikî tcerübelci 'iy 1 e belirmiş 
okluğuna- göre hayvancıl ık üzerindeki u lak bir 
ib t imamuı bugünkü millî gelirdeki hayvancı l ık 
hissesini kısa za mamla c/o 70 artı rinaya, imkân 
sağlayacağı neticesi'in doğurmaktad ı r . 

l'jlimizdeki bütçenin bu bakımdan da, hay
vancılığa diğer M •!<"türlerine nazaran gerekli kıy
meti vermediğini söyliyekiliriz. 

Türkiye 'de tarım ııüL'nsu 19 milyonu aşkın
dır. Zirai işletme miktarı ise ancak 3 milyon ka
dar ta hm in edilmektedir . 

a) Bu hale göre tarım nüfusu ve işletme 
miktarı münasebeti t e tk ik edildiğinde her zirai 
isletmede en az (5-7 nurusun çal ışmakta ve 
beslenmek zorunda olduğu görülür . 

Zirai işletmelerimizin bünyesi. İse çok küçük 
işletmeler ka rak te r inde bulunması hasebiyle bir 
t a r ım nüfus açlığı karşıs ında bulunmaktayız . Zi
ra. bu küeiik işletmelerin hâsılasının birçok yer
lerde ve birçok zamanlarda kendi, iş emeği sa
hiplerini dahi doyuramıyaenk. bir \ı:':.r 
tüğii muhakkaklar . 

( 1 1 1 . - -
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işte yabancı memleketlerden buğday ithali

ne kadar varan istihasal nisbetsizliğmin bağlıca 
âmili burada saklı bulunmaktadır. 

6. Bu küçük işletmeler meskûn mahallerden 
uzak ve dağınık tarlalar mera ve çayırlar halin
de oturmuştur. Bu suretle işletme (kendi ken
dini besleme) yurt içi istihlâki ve ihracat istih-
salâtma imkân verecek hale ulaşamamaktadır. 

Bu itibarla yapılacak reformda bu husus
ların dikkate, nazara alınması ve bilhassa köy 
kaiknıma kooperatifleriyle zirai işletmeleri, mes
kûn mahallere teksif edip bir köy birleştirme 
politikasının tatbikini faydalı görmekteyiz. 

c) Bu arada Türkiye'nin zirai coğrafya to
mografisi bakımından özleşmiş sektörlere bölün
mesi üzerine de işaret etmek isteriz. Bu .suretle 
bölge kalkınmalarının temini için zirai teknik 
ve malî yardımların belirli hedeflere göre be
lirli vazifelere teksifi ancak kabil olmaktadır. 

d) Sosyal cepheden tarım elemanlar; ta
mamen desteksiz kalmıştır. Tarım isçi'lerlnl 
yurdumuzda kadın ve erkek müşterek çalıştığı, 
14 yaşından itibaren de köy çocuklarını tarım 
işletmesi içinde birtakım hizmetler gördüğü göz 
önüne alınırsa en az 15 milyon tarım işçisinin 
sosyal sigortadan mahrum aile sigortasını zirai 
iş saati tesbit edilmemiş, bakım ve iskân kont
rolü kaale alınmamış, kendi kaderlerine terk 
edilmiş vaziyettedir. 

Tarım Bakanlığının zirai, sosyal düzen bakı
mından birtakım nizamla yi cı kanunlarla Meclis 
huzuruna gelmesini temenni ederiz. 

4. Pazarlama ve ihracat: 
Tarım Bakanlığı zirai pazarlamanın zirai is

tihsaldeki tesirlerini göz önünden uzak tut
mamak mecburiyetindedir. 

Değerini bulmıyan bir malın istihsal edilmi-
yeceği muhakkak olduğuna göre Tarım Bakanlığı 
ziraat ve hayvancılık pazarlama konularında ele 
almak yakından takibetmek ve program'aştır
dığı istihsale doğru yöneltiri tedbirler almak 
bunları tatbik etmek mecburiyetindedir. 

Bugünkü bütçe bu bakımdan da tamamen 
ihmal edilmiş tarzda önümüze gelmiştir. 

Yurdumuzda kuraklık ve kıtlık zamanları 
hemen hemen devri bir periyot takib et m ekte
dir. Bu kıtlıklarla ve kuraklıkla birinci derece

mde hayvancılık müteessir olmaktadır. 
Halbuki bilhassa yem tevzi ve stoklama orga

nizasyonunun mevcudiyeti halinde bu türlü ned-
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ret zamanlarını rahatça anlatmak kabil olabi
lecektir. Bu bakımdan Ziraat Bakanlığının ye
meklik buğday politikasında olduğu gibi hay
van yemi hususunda da bir stoklama ve tevzi 
uzmanına ihtiyacı bugün Doğu'daki kuraklık 
vakıası karşısında bir kat daha âcil hal edilme
si gereken olmuş bir husus olarak mütalâa edi
yoruz. 

İstihsalin artması ve kalitelenmesi ihracatı
mızı geliştirecek ve dış ticaret muvazenemizi 
düzeltecek yegâne vasıtadır. 

Diğer zirai ürünlerimiz meyanmda hayvan 
ve hayvan mahsulleri ihracatımızın ihracat gü-

, cüne nazaran çok düşük bir seviyede olduğu mu
hakkaktır. 

Gelişmiş memleketlerde olduğu gibi geliş
mekte olan memleketlerin de her gün hayvan ve 
hayvani gıdalara olan talebi süratle artmakta 
buna mukabil tahıllara olan talep düşmekte
dir. 

Bu vakıa: karşısında sonıraz iş talebi ve geniş dış 
pazar mevcudolan hayvancılığımızın bu pazar
lar talebine uygun şekilde geliştirilmesi müdeb
bir bir zirai ihracat politikası olacaktır. 

Tarım Bakanlığının bu hususta alınması ge
rekli tedbirleri ihmal etmiyeceğine ve bunun 
için lüzumlu organizasyon ve cihazlanmaya gi
deceğine kaani bulunuyoruz. 

Buraya kadar hulâsa ettiğimiz konuların 
bir Hükümetin bir yıllık bir bütçesi ve prog
ramı içinde şekillenip kıvam alabileceğine de 
hemen inanmış değiliz. 

Bunun için millî bünyemize uygun millî bir 
tarım, hayvancılık ve ormancılık plânına ihti
yacımız katidir. 

Bu plânın; umumi plân içinde objektif ola
rak ele alınabilmesi içm Tarım Bakanlığı ile 
Devlet Plânlama Dairesinin yetkili uzmanları, 
üniversite, Türkiye Ticaret .ye Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği ve siyasi partilerin 
tarım ve ekonomi uzmanlarından kurulmuş 
millî bir tarım şûrası tarafından uzun vadeli 
olarak hazırlanmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Bundan başka tarım kollarına ait mevcut 
kanunlarımızın birçoğu da bugünkü şartlara 
cevap vermekten çok uzaktır. Bu itibarla tarım 
kolları için müdevven kanunların tekrar göz
den geçirilerek millî gıda durumu, millî sanayi 
ihtiyaçlarına uygun ve önemli döviz kaynağı 
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olacak şekilde istikamet verilecek bir tarzda 
yeniden tanzimine lüzum görmekteyiz. 

Bu arada Devlet Plânlama Teşkilâtınca ha
zırlanan 1962 yılı program tasarısındaki bir hu
susa da işaret etmeyi lüzumlu mütalâa etmek
teyiz. 

Enerji sektörünün birinci enerji kaynakla
rının kullanılış şeklinde özel istihlâk olarak 
tezek istihlâkinin, odun dâhil, bütün di
ğer birinci enerji kaynaklarına müsavi bir to
najda istihlâk edilmekte olduğunu görüyoruz. 

Elektrik hariç 27 692 000 tonluk birinci 
enerji kaynağı istihlâkinde tezek 14 milyon 
ton ile % 50 ye yakın bir miktara ulaşmakta
dır. Bu muazzam tezek istihlâkinin'toprağa ve-
rilmeyişi hasebiyle toprak randımanının ne ka
dar düşmekte olduğunu ayrıca izaha lüzum yok
tur. 

Suni gübre işletmelerde dıştan tedarik edi
len bir madde olmak hasebiyle işletme halinde 
çok ağır bir masraf yekûnu teşkil etmekte, bu 
suretle istihsal maliyeti üstünde artmamakta-
dır. Buna ilâveten suni gübrenin birçok ahval
de tabiî gübre kadar verimli olmadığı da mu
hakkaktır. Halbuki tabiî gübre umumiyetle ve 
bilhassa Doğu bölgelerinde işletmenin bizatihi 
istihsal ettiği bir tâli mahsul olmak hasebiyle 
işletime mahiyetin/de asgari bir yer tutmakla, da
ha ucuz ve kolay tesirlendirilebilmektedir. 

Binaenaleyh gerek ormancılık gerekse zirai 
politikamızda birinci nerji olarak tezek ve odu
nun yerini tutacak diğer yakıt maddelerinin 
istihsal ve tevziinin artırılması planlanması ih
mal edilmiyecek bir konu olarak önümüze çık
maktadır. 

Orman Umum Müdürlüğü bütçesinde bu hu
suslar için ayrılan tahsisatın istihlâk edilen te
zek ve ihtiyaca göre odun ve linyit tozunun 
karşısında hiç mesabesinde kalmaktadır. 

Bu mevzuun ehemmiyetle ele alınmasının 
zaruretine kaaniiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Genel Mü
dürlüğü 1962 malî yılı Bütçe Kanunu hakkın
da oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Söz Fikret Kuytalk'indir. 
FİKRET KUYTAK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Senato üyeleri ve Tarım Bakanı ile Ba
kanlık erkânını hürmetle selâmlarım. Görüşleri
mizi üç bölümde özetlemeye çalışacağım. 

Tarım politikamız, memleketin artan nüfu-
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sunu, değişen gıda ihtiyaçlarını dâhilden karşı

lı lamaya, ihracatımızı artırmaya ve sanayiimizin 
artan taleplerini temin etmeye matuf yüksek 
kaliteli her türlü zirai istihsalimizi çoğaltmak 
hedefine süratle tevcih edilmelidir. 

Bu iş yapılırken, tabiî kaynakların israf ve 
sömürülmesinden şiddetle tevekki olunması ve 
bunların muhafazası prensibi ile gelirin âdil bir 
şekilde tevziini sağlıyaeak tedbirler ihmal edil
memelidir. Keza ziraatimizdeki âtıl iş gücünü 
kıymetlendirmek ve bunun doğrudan doğruya 
zirai sektör içinde kıymetlendirecek düzen kuru
lurken, aynı zamanda tarımdan çekilecek nüfu
sun zirai maddelerin pazarlanması ve kıymetlen
dirilmesi gibi ticari ve sınai kuruluşlara da ak
masını sağlamak şarttır. 

Bu son noktanın çok defa tamamiyle ticaret 
ve sanayi politikası içinde düşünülmeye çalışıldı
ğına işaret etmek lâzımdır. Halbuki zirai madde
lerin pazarlanması tekniği, yani standardizas-
yon, muhafaza ve ambalajlama ve sevk, bugün 
bütün dünyada (Zirai pazarlama) işi olarak Ta
rım Bakanlığının sorumluluğu ve murakabesi al
tında yürütülen bellibaşlı işlerden ve tamamiy
le tarım sektörünü ilgilendiren bir faaliyet da
lıdır. 

Diğer taraftan gerek pazarlama, gerek kıy
metlendirme tesisleri büyük el emeği, işçilik isti-
yen, kolaylıkla otomasyona gidilemiyen faaliyet-
lerindendir. Süratle artan nüfusumuza iş yeri 
temini bakımından da önemleri çok büyüktür. 

Zirai gelirin âdil bir şekilde tevzii iktisaden 
geri kalmış memleketlerin bugün en ziyade üze
rinde durdukları bir politikadır. Bunun mem
leketimiz örf ve âdetlerine, iktisadi ve sosyal 
şartlarına göre tatbiki, toprak reformu veya 
zirai reform içinde düzene konmalıdır. Ancak 
burada esas prensip cüce işletme halinde, asgari 
iktisadi; bir ünite olmaktan çıkmış işletmelerin, 
iktisaden yaşıyabilir ve dünya ziraat ekonomi
si konjonktürü içinde rekabet imkânına sahip bi
rer ünite haline getirmek, bunların bütün ihti
yaçlarını temin etmek olduğu kadar, sahibol-
dukları araziyi modern ziraat tekniğinin icapla
rına uygun bir şekilde kıymetlendiren, bu suret
le hem müstakar bir zirai işçilik sahası yaratan, 
hem de bol ve ucuz mal istihsal eden büyük iş
letmeleri de bir nisbet dâhilinde muhafaza et
mek olmalıdır. 
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Diğer taraftan toprak reformunun, küçük 

parseller haline gelmiş araziyi, birleştirici, top-
lulaştırıcı hükümleri ihtiva etmesi de şarttır. 

Tarım politikasında mühim bir konu da po
litikanın icrasında en önemli faktör olan fiyat 
ve kredi nizamının düzenlenmesi ve tek otorite
nin eline bırakılmasıdır. Aksi takdirde muhte
lif mahsullerin yetiştirilme ve satmalmmasmdan 
sorumlu dairelerin sırf kendi başarılarını sağla
mak bakımından alacakları fiyat ve kredi ted
birlerinin ziraatin diğer önemli mahsullerinin 
istihsaline olan tesirleri hesaplanamaz ve tek ta
raflı kararlar, yanlış neticeler doğurur. 

Zirai politikanın tesbitinde, çiftçinin yetiş
tirilmesi, öğretimi, eğitimi, iş güçlerinin memle
ket yararına mobilize edilmesi bakımından en 
büyük öncelik alacak politikalardan biridir. Bu
raya yapılacak yatıranlarda ve masraflarda 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır. Ziraati 
ilerlemiş memleketlerin verdiği misaller, bunun 
büyük tesirlerini açıkça ortaya koymaktadır. 

Her halde iyi koordine edilmiş, fiyat, kredi. 
alet, makina ve malzeme gibi maddi vasıtalar ya
nında beşerî ve tabiî kaynakların iyi kullanıl
masına yönelmiş bir tarım politikası ve bu po
litikanın tatbikinden, icrasından sorumlu bir 
tek Bakanlığın tavzifi, bu memlekette zirai kal
kınmayı hızla sağlamanın başlıca ve birinci şar
tıdır. 

Türkiye ziraatının kalkınması, bu sektöre 
yapılacak geniş ve cömert yatırımlarla tahakkuk 
edebilir. Bu husus, yerli ve yabancı mütehas
sısların müteaddit raporlarında kabul edilmiş
tir. 

Yıllık zirai yatırım hacminin ne olacağı ve 
nerelere tevcih edilmesi lâzım geldi hakkında 
geniş etütler mevcuttur. Bunlardan biri olan 
Bade raporu yıllık yatırım hacminin 250 - 300 
milyon dolar civarında olmasını derpiş etmekte
dir. Tarım Bakanlığı da, sektör yatırımını 
yılda 3 milyar lira olarak hesaplamıştır. Bunun 
daha detaylı etütleri Devlet Plânlama Teşki
lâtının beş yıllık plân çalışmalarında ortaya çı
karılacaktır. 

Buna rağmen 1962 bütçesinde tarım yatı
rımlarının, diğer sektörlere nazaran çok az ol
duğunu kabul etmek lâzımdır. Bir kere Tarım 
Bakanlığına verilen yatırım hacminde, geçen 
yıla nazaran, nispî bir azalma vardır. 

Diğer taraftan bu yatırımların verimli olan-
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lariyle fiktif olanlarını da birbirinden ayırmak
ta faide vardır. 

Ziraat Bankasına yapılan yüz milyon liralık 
sermaye yatırımı Devlet bütçesi olarak bir ya
tırımdır. Ama bunun Ziraat Bankasında zirai 
sektörün yatırımı olarak kullanılacağını kabul 
etmek hatalıdır. 

Keza tohumluk borçlarının itfası için ayrılan 
40 milyon lira da aynı mahiyette sayılmalıdır. 

Devlet Su İşlerine yatırım için ayrılan tah
sisatın tarım sektörü yatırımı olarak ayrılmış 
olduğu görülmektedir. Ama bunun hangi proje
ler için olduğu malûm olmadıkça hakikaten Ta
rım sektörü yatırımı olarak kabul edilip edil-
miyeceği üzerinde tereddüt vardır. 

Her ne olursa olsun ziraatte yıllık yüzde beş 
gayrisâfi gelir artışı sağlamak için Tarım Ba
kanlığınca hesaplanan 3 milyar liralık yatırım
dan Devlet sektörü yatırımı olarak kabul edi
len 2,5 milyar liraya nazaran bütçedeki tahsi
sat ancak 1/3 nisbetindedir. Toprak Mahsul
leri Ofisi, Et ve Balık, Orman, ve Devlet Üret
me çiftlikleri döner sermaye yatırımları ile in
hisarların çay ile ilgili yatırımlarını da ziraat 
sektörü yatırımı olarak telâkki etsek dahi, 
bu nisbet büyük bir değişiklik göstermemekte
dir. Kaldıki erozyon mücadelesi, ağaçlama, Top -
raksu yatırımları t gibi, memleketin geleceği ile 
ilgili yatırımlar da maalesef bir gelişme yoktur. 
Zirai öğretim ve yayımla ilgili yatırımlarda 
ise geçen yıla nazaran azalma mevcuttur. 

Şuna inanmak lâzımdır ki, tarımda, Top-
raksu, toprak muhafazası, çiftçinin öğretimi ve 
eğitimi, araştırma, nebat ve hayvan hastalık
ları ile mücadele gibi ana kollarla birlikte, mey-
vacılık, hayvancılık, çayır mera gibi özel ziraat 
kollarında da geniş yatırımlara geçmemiz, Tür
kiye'nin geleceğini emniyete alma bakımın
dan, ön plânda yer alması lâzımgelen bir ger
çektir. Aksi halde, tarımımızda tam ve gümrah 
bir gelişmeye kavuşacağımızı ummak tamamiyle 
bir hayaldir. 

Bunu plânlamacılar ve ekonomistler de ka
bul ediyorlar. Şu halde yapacağımız iş, tarımda
ki mütehassısların söylediği ölçülere çıkarmak 
imkânını arayıp bulmaktır. 

3. Görüş ve temennimiz: 
1961 yılı Tarım bütçesine çök yakın bulunan 

1962 yılı Tarım Bakanlığı tahsisatına bakıp nev-
midiye kapılmamak lâzımdır. 
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27 Mayıs 19G0 da bu Bakanlığın çeşitli mcv-

zu la rmdak i du rumumuz ile bu ta r ih ten ' 15 b'kim 
196 j tar ihine k a d a r bu mevzularda yapılan, iş
ler hakk ında Tarım Bakanl ığı t a ra i 'mdan _ya-
yın lanan proje çok arkadaş lar ımın te tkikin
den geçtiği için bunu burada t ek ra r l a zamanı
nızı israf etiıiek istemem. Tetkik etmek imkû-
ııiinı ij.)ulamıyan. ark ad e şiar mı v«e projeyi Bakan
l ıktan temin edebilirler. 

2,5 senelik zaman zarf ında yapılan isleri şu 
maksat la hat ı r la r im. 

Bu bakanlığın fedakar, azimkar ve çalışkan 
personelinin maddi imkânlar ı bol olmadığı za
manla rda beşerî ve tabiî kaynaklar ı en iyi şe-
•kil.de kullannudc suret iyle büyük hizmetler gör
meye mukted i r olduklar ını tebarüz e t t i rmek is
tedim. 

Biz bu inançla dır ki. 1962 yıl: bütçesinde 
t a r ım sahasına is'tenilen çapta bir yat ı r ım tah
sisatı verilmiş olmasına rağmen aynı azim. ve 
imanla çalışarak memleket kalkınmasında bu se
ne de büyük payı olacak Bakanlık mensupları
nın başaracağı işbu- karşıs ında gelecek seneler 
zamanın hükümet le r i i t i rafından t akd i r edile 
rak daha büyük isler görmelerini sağlıyacaık im
kânlar ı kendi ler ine vereceklerini ümit etmekle
yiz. Hepinizi hürmet le selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN ~~ Dün kabul buyurduğunuz Ti
kel Genel Müdür lüğü bütçesi açık oyunuza arz 
edilecektir. 

Adalet Part is i C, Senatosu M<vlis Crupu 
adına Muallâ Akarca, buyurun . 

A D A L E T PARTİSİ CLMIUTRİYET SMNA-
TOSU G R U P U A D I N A MUALLÂ AKARCA 
(Muğla) — Pek Muhterem Devlet, Reisi, Sayın 
Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Hükümet E r k â n ı ; 

Tar ım Bakanl ığı !902 yılı bütçesi üzerinde 
A. P . Grupu atlına düşünce ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza, gelmiş bulunuyo
rum. 

.1962 yılı f a r ım bütçesi geçen seneye naza
ran. farkl ı bir ar t ış göstermekle beraber umumi 
bütçeye naza ran taamı»a ayr ı lan mik ta r % 3,6 
dır. 

Sayın sena tör le r ; gayemiz, hedefimiz Koalis
yon Hükümet in in parolası olan, is t ikrarl ı kal
kınma anlayım içersimle, millî istihsali ar t ı r 
mak, millî geliri çoğaltmak, doiayısiyle haya t 
seviyesini yüksel tmekt i r . 

Zi raa t sektöründe bugünkü verim, ziraatı ile-
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I ri memleketlerin aldığı verimlerin yarısı ile beş-
I te biri a ras ındadır . Görülüyor ki, yalnız pro

d ü k t i v i t e y i a r t ı rmak la çok uzun olmayan bir 
devrede, zirai istihsalimizi % 50 a r t ı rmak müm
kündür . Tarım hâlâ bünyesinde büyük imkân
lar ve potansiyel saklıyan bir sektördür . Ancak 
bu gayeye ulaşmak temenni ile değil, bu sahaya 
yapı lacak ya t ı r ımlar la n ıümkünüdr . Bugün mü
nevverlerimizin savunduğu köy kalkınması bü
tün faktörler iyle ekonomik kalkınmaya bağlı
dır. Bu ekonomik ka lk ınmanın temelini zirai 
İstihsal temin edecektir . Bu ise edebiyat la de
ğil realist bir görüşle, bu sahaya yapı lacak ya
t ın ın la mümkün olacaktır . 

Sayın arkadaş lar ım, eğitim meselesi diyoruz, 
sanayileşme diyoruz, ejalışnıaktan bahsediyoruz, 
fakat bütün bunların olabilmesi için, her şeyden 
evvel beslenmek ve yaşamak mecburiyet indeyiz. 

Bugün Türkiye 'de ilkokul çağındaki çocuklar 
üzerinde, Birleşmiş Milletlerin halen Ne w -
Vorg' ta bulunan Müşavir Dr. Thomson'la bera
ber yapmış olduğumuz Türk iye çapındaki bir 
surveyde protein noksanlığı , vitamin ve Ca nok
sanlığının h a t safhada tesbit ettik, t lokul ça
ğındaki çocuk 'a rda Ca noksanl ığından mütevel
lit diş çürüklükler i % 80 i buluyor. Yetişkinle
rimizin yans ı yoksul luktan , diğer yariSi ise bil
gisizlikten tam beslenememektedir . Sayın ar
kadaşlar ım ac insan ne okuyabil i r ve ne de 
randımanlı çalışabilir. Mvvclâ ve evvelâ, insan
larımızı beslek ve doyurmak mecburiyet indeyiz. 
Bunun için de İlk ş a r t . a r t a n nüfus karş ıs ında 
İstihsali a r t ı rmak t ı r . 

Savın senatör a rkadaş la r ın ım her fırsatta 
'ak gösterdikleri h sra.ıi e bu kürsüden örnek. 

ait bâzı rakamlar ı z ikrederek yüksek heyetinize 
sadece bir fikir vermek istiyorum. Yoktan 
varedilen çölün ortasındaki bu memleketin 
1961 yılı bütçesi 5 milyar 535 milyon l i radır 
ve bunun v/c 50 si ziraat;; ayrılmış onunda ya
rısı sulama tesislerine tahsis edilmiştir. Çiftçi
ye ödenmek üzere ayrı lan Hükümet yardımı 
ise 280 milyon l iranın üstündedir . 

Bizdeki 28 milyon nüfusa nazaran İsrail nü
fusunun 2 milyon civarında olduğu ve biz
deki 40 000 köy yerine sadece 785 köy bulun
duğu nazarı dikkate alınacak olursa çiftçiyi 
korumak için ayrılmış bulunan 280 milyon li
rayı aşan. yardımının vüsati kolayca anlaşıl
mış olur. Devlet bütçesinin yarısını ziraat sek-
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törüne ayıran îsrail, buna mukabil 1968 sene
sinde kendi ihtiyacını tamamiyle karşıladıktan 
maada 9 milyar liralık ihracat yapacaktır. 

Tarımda istenilen hedefe ulaşılması, istih
salin en verimli bir seviyeye yükseltilmesi için 
teknik yatırımı kadar entellektüel yatırım da 
şarttır. 

Bugün bir ziraat memleketi olan Türkiye'de 
7 aded Teknik Ziraat ve 3 aded de Bölge Zi
raat Okulu ceman 10 okul mevcudolduğu hal
de küçücük İsrail'de (Türkiye'den 38 defa kü
çüktür) 29 Ziraat Okulu ve 72 aded Ziraat İh
tisas Okulu mevcuttur. Üniversite ve akşam 
ziraat okulları bunun haricindedir. Sadece Ak
şam Ziraat okullarından 32 000 talebe mezun 
olmaktadır. Binaenaleyh, herzaman İsrail'i mu
cize diye burada bahseden arkadaşlarıma şunu 
söylemek isterimki, bu bir mucize değildir. 
Teknik esaslara dayanan birçok tedbirler alın
dığı zaman tarımda muvaffak olmamaya hiç
bir sebep yoktur. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım ziraat bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşlerimizi İsrail'le mukayeseli 
bir şekilde ifade ettikten sonra bütçede bir 
noktaya daha temas etmek istiyorum. 

Bütçenin 791 nci faslında 237 sayılı Ka
nun gereğince satmalmacak taşıtlar bedeline 
karşılık olarak ayrılan ödenekten 1 000 000 
liralık bir kısıntı yapılmıştır. 

Ziraatimizin başarısı en yeni ve feri bilgileri 
çiftçiye iletmekle mümkündür. Bu bakımdan 
teknik personelin köye ve araziye gitmelerine 
büyük bir zaruret vardır. Bu imkânlara sahi-
bolamıyan bir ziraat teşkilâtı ve personelin 
masa başmda vazife görebileceği tasavvur edi
lemez. Haalbuki halen Türkiye'de 367 kaza zi
raat teknisyenliğinin elinde vasıta bulunma
maktadır. 367 kaza teknisyeni kendilerine bağ
lı binlerce köye bilgi götürememek, faydalı 
olmamanın üzüntüsü içindedirler. 

Ziraat Vekâletinin elinde bulunan vasıta
ların % 90 nı ekonomik ömürlerini doldurmuş 
çoğu 1950 ve 1951 senelerinden önce satmalm-
mıştır. Bunları faaliyette tutabilmek için, be
herine yılda asgari 10 - 15 bin İha tamir mas
rafı yapmak icabetin ektedir. Birçok hususlarda 
pahalı makam arabaları temininde tereddüt 
edilmediği halde köy hizmetine memleket istihsa
linin millî gelirin çoğalmasına yardım edecek 
jlp gibi en ucuz vasıtalarrm temini hususunda 
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I bütçede tasarrufa gidilerek kısıntı yapmanın 
i isabetsizliğini takdirlerinize bırakıyorum. (Bra

vo sesleri ) 
Tarım Bakanlığı ile ilgili diğer mevzulara 

gelince bunların en başında reorganizasyon me
selesi gelmektedir. 

Umumi olarak Tarım Bakanlığından her 
türlü i jtjhsalin ihtiyaca göre tertiplenmesi, 
hesaplanması ve istihsalin çiftçi tarafından te
mini . istenmektedir. Halbuki bu hizmetlerin 
bir politika içinde koordine edilmesinde ve çift
çiye müessir bir program götürülmem esinde en 
mühim unsur olan fiyat politikasında stan-
dardizasyonda, pazarlamada, değerlendirmede, 
Tarım Bakanlığı maalesef söz sahibi değildir. 

Memleketin en mühim zirai maddeleri olan 
tütün, şeker pancarı, hububat, et fiyatlarının 
tesbitinde ve bunların genel zirai istihsal politi
kası bakımından birbirlerine olan orantıları 
ve münasebetleri bakımından Tarım Bakanlı
ğının ne sözü vardır, ne de Tarım Bakanlığına 
yetki tanınmıştır. Hattâ bu hususlarda nezake-
ten olsa dahi bu Bakanlığın fikri -ve mütalâası
nın alındığı vâki değildir. 

Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Ho-
iânda, Almanya gibi ileri memleketlerin hep
sinde ziraat politikası - arazi ve mülkiyet poli
tikaları da dâhil olmak üzere toptan Tarım Ba
kanlığı teşkilâtı içinde mütalâa edilmektedir. 
Bizde ise tütün işinde Tekel Bakanlığı, hububat 
işinde et ve balık dâhil Ticaret Bakanlığı, şeker 
pancarından Sanayi Bakanlığı sorumludur. 
Zirai kredi işleri ise Ziraat Bankası tarafından 
kendi usul ve mevzuatına göre yürütülmeye ça
lışılır. 

Bütün bu bakanlıklara verilmiş olan hizmet
leri ve tedbirleri koordine etmeye bugünkü Dev
let düzeni içinde Tarım Bakanlığı muktedir de
ğildir. 

Bu itibarla bu Bakanlığın Türkiye tarım po
litikasını tesbit ve icra yetkisi ile tam olarak 
teçhizi ve bundan sonra sorumlu tutulması lâ
zımdır. Bakanlığın yeni Teşkilât Kanunu bu 
esaslara uygun olarak hazırlanıp süratle Mecli
se sevk edilmelidir. 

Bu teşkilât Kanununda araştırma müessese
lerinin işlerinin, yayım işlerinin, okulların ve 
diğer hizmetlerin mutlaka ademimerkeziyet 
esasına dayanan ve zirai bölgelere göre yürü-

I tülmesini derpiş eden hükümler bulunmalı ve 
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personel sağlam bir rejime sahip kılınmalıdır. 
(Bravo sesleri) 

Vekâlet bünyesi dışında olan ve fakat tarım 
politikası ile yakînen ilgili bulunan Et ve Balık, 
Toprak Ofis gibi teşekküllerin de Vekâlete bağ
lanmaları zaruri ve faydalıdır, kanaatindeyiz. 
(Bravo sesleri) 

Burada sırası gelmişken Et ve Balık Kurumu 
ile zirai kredi meselelerine temas etmek istiyo
rum. Et ve Balık Kurumu hizımöt ve gaye bakı
mından doğrudan doğruya bir hayvancılık iş
letmişidir. Kasaplık hayvan istihsali üzerinde 
çalışarak onu gayeye uygun bir şekilde artır
mak zorundadır. 

Hayvani mahsullerden yün, yapağı, deri, süt, 
tiftik istihsali mevzuundaki ıslah ve teksir ça
lışmaları ve bunların sevk ve idaresi Tarım Ba
kanlığınca yapıldığı halde, et mevzuunun bu 
Bakanlığın iştigal sahası dışında kalması, bu iş
lerin politikasının yürütülmesinde koordinas
yon güçlükleri tevlidetmektedir. Tatbikat dai
ma bunu göstermiş bulunmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu bugüne kadar 9 yıllık 
faaliyetinde verimli ve faydalı olamamıştır. 
Üzüntü ile ifade edelim ki, kesim işletmelerini 
gerektirdiği şekilde çalıştıramamış ve .maalesef 
ortalama % 15,1 kapasite ile çalışmıştır. Bu se
beple kombinacılık gayesini de terk ederek (An
kara'da) bir belediye mezbahası hizmeti görecek 
kadar gayeden uzaklaşmıştır. 

Yurdumuzun muazzam kasaplık hayvan po
tansiyeli karşısında ihracatı artırauıamış ve or
ganize edememiştir. Bilâkis zaman zaman ihra
cat takyidatına âmil olarak kasaplık pazarları
na bile en gayrimüsait devrelerde, büyük alıcı 
olarak girmek suretiyle ihracata mâni bir du
rum yaratmış ve bu suretle istihsal ve istihlâkin 
azalmasına âmil olmuştur. Bundan daha mü
him olarak da stdklarımıza zooteknik ve tekno
lojik zamanlar dışında yapmış ve yine piyasaya 
bu zamanlar dışında arzlar yapmak suretiyle za
rar etmiş bulunmaktadır. Zarar etmesine rağ
men muazzam kâr etmiş gibi görünmesinin sebe
bi, maliyeti sıfır olan ve fakir halka dağıtılmak 
üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
hibe edilen süttozu, yağ, pirinç, peynir gibi is
tihsal fazlası maddelerini piyasaya sürerek satış 
yapmasından ileri gelmektedir. Bunu hiçbir 
zaman kâr olarak göstermesine ne hakkı vardır, 
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ne de bütçenin ciddiyetine uymaktadır, (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

. Doğu'da karşımızla çıkan felâkette de Et ve Ba
lık Kurumunun hissesine düşen mesuliyet bü
yüktür. Sonbaharda hayvanlar zayıflamadan 
ve yem stoklarını tüketmeden satınalmıp stok 
edilmesi icabederken Ocak ayma kadar bekletil
mesi Doğu'daki malûmunuz olan fecî durumu 
yaratmış bulunmaktadır. Bu yanlış hareketin 
doğurduğu neticeler önümüzdeki seneye de acı 
şekilde tesir edecektir. 

Elinde hayvan mubayaası için 15 milyon li
ralık imkân bulunduğu ve bütün depoları boş 
bulunduğu hailde Eıt ve Balık Kurumu bilgisizlik 
ve anlayışsızlık yüzünden Eylül ayında kifayet
li bir mubayaa yapmamış ve bugünkü durumun 
meydana gelmesine âmil olmuştur. 

Ziraatimizin diğer önemli bir derdi de zirai 
kredi meselesidir. Memleketimizde zirai kredi
nin kâfi olmadığı, iyi kullanılmadığı, israf edil
diği bir vakıadır. 

Zirai kredi işlerinin yürütülmesinden sorum
lu oilanı Ziraat Bankası Ticaret Balkanlı gına bağ
lı olarak çatışan ve muamelelerini bankacılık 
teknik usullerine göre ifa etmeye mecbur olan 
bir kurumdur. 

Tarım Bakanlığı ile olan irtibat ve iş birliği 
zayıftır., Asıl hizmetin yapıldığı kazalardaki 
•ajans ve şubelerde ziraatçı ve veteriner eleman 
bulunmadığından banka memurları muhitin zi
rai kredi ihtiyaçlarını tesbit ve ona göre hare
ket etmek imkânından mahrumdurlar. 

Zirai kredide, şahıs hadleri, toprak barem
leri kalıplaşmış formüllere dayanmaktadır. Kre
di hacminin darlığı, baremlerde konjonktürü 
takip ve ona uymak zarureti, Ziraat Bankasını 
büyük ölçüde ihtiyatlı tutmaya sevk etmekte
dir. 

Zirai kredilerin dağıtımında, krediler; iş
letme, çiftlik veya çiftçi ailesinin topyekûn faa
liyeti üzerinde yapılmadığı için de mükerrer 
krediler tesis edilmekte ve neticede fazla borç
lanmalar önlen enlemektedir. 

Bu sebeplerle Ziraat Bankasının Tarım Ba
kanlığı teşkilâtiyle sıkı irtibatının sağlanması 
ve kredilerin Ziraat Vekâletinin direktifleri al
tında verilmesi zaruri ve faydalıdır. 

Ziraatimizde istihsali artıran faktörlerden 
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bir diğeri de memleketinizde zirai ürünleri işli-
yen sanayiin kurulmasıdır. Memlekette süt sa • 
nayii kurulmamış ise süt hayvancılğmın geliş
mesine, bağ - bahçe ürünlerini işliyen bir sa
nayi kurulamamış ise bu ziraat şubesinin inkişa
fını beklemek beyhudedir. Gıda teknolpji işle
rinin Ziraat Vekâletince ele alınmasını bilhas
sa temenni etmekteyiz. 

Zirai prodüktivitenin artırılmasında mühim 
faktörlerden biri de plânlı programlı bir ziraat 
sistemi ile istikrarlı bir fiyat politikasıdır. 

Burada son söz olarak şunu da ilâve etmek 
isterim ki, bugün Ziraat Vekâleti çiftçilerimi
zin yapması icabeden işlerin büyük bir kıs
mını üzerine almış bulunmaktadır, ve bunun 
yükü altında esas vazifelerini yapmamak duru
mundadır. 

Çiftçilerimizin teşkilâtlanarak çiftçi birlik
leri ve federasyonları, çiftçi kooperatifleri kur • 
mak suretiyle birçok dâvalarını kendilerinin 
halletmesi cihetine gidilmesinin memleket ziraa-
tine büyük bir hizmet olacaktır. Söyledikleri
mizi kısaca hulâsa edecek olursak tarım sek
törüne, 

1. Sermaye ve entellektüel yatırım, 
2. Prodüktivetenin artırılması, 
3. Zirai kredi, 
4. İstikrarlı bir fiyat politikası, 
o. Elde edilen mahsûllerin kıymetlendiril

mesi, 
Netice itibariyle de memleketin arazulanan 

büyük millî istihsale ulaşması mümkün olabile
cektir. 

Sayın Zira'at Vekilimizin tecrübeli ve mes
lekten ve her şeyden emin bir çiftçi olması en 
büyük güvenimizdir. r 

1962 malî yılının başta Sayın Ziraat Veki
limiz olmak üzere Ziraat Vekâletinin bütün 
teşkilâtı için başarılı, 

'Türk çiftçisinin ve Türk ' milletinin de ve
rimli bir yıl olmasını temenni eder A. P. Grupu 
adına Sayın • Reisicumhurumuzu, Hükümet er
kânını ve Sayın senatörleri hürmetle selâmlarım . 
(Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri.) 

BAŞKAN — C. II. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına Sedat Çumralı. 

C. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRU
PU ADINA SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 
Değerli arkadaşlarım; Tarım Bakanlığı bütçe-
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sinin konuşulmasından faydalanarak memleke
timiz nüfusunun 3 te iki çoğunluğunu teşkil 
eden ve sayı itibariyle 20 milyona yaklaşan ses
siz, haklarını aramakta teşkilâtsız ve bütün ta
rih boyunca kaderine terk edilmiş olan Türk 
çiftçisinin ana meselelerinden kısaca bahsedece
ğim. 

Türk köylüsünün toprak, okul, yol, su, zirai 
kredi, teknik vasıtalarla teçhizi, teknik bilgi ve 
görgünün artırılması, tohumluk dertleri ile geç
miş hükümetler zaman zaman meşgul olmuş, bu 
ihtiyaçlarından bir kısmı ele alınmış, tahakkuk 
devresine girdiğini zannederek sevindiğimiz bir 
sırada türlü siyasi ve sosyal sebeplerle ele alı
nan işler ya terk edilmiş veya asıl gayesinden 
uzaklaştırılmıştır. 

Bu cümleden olarak Türk çiftçisini teknik 
bilgiye sahip kılmak, öğretmek ve öğrendiğini 
örnek olarak öğretmek gayesi ile açılan teknik 
ziraat ve bahçıvanlık okullarından mezun olan
ların köyünde kalması, yerleşmesi, baba ocağını 
tüttürmesi maksadı ile muayyen bir müddet, 
başka bir hizmet kabul etmemeleri için bu okul
ları kanununa konulan hüküm, zamanın moda
sına uyularak antidemokratik veya Anayasaya 
aykırı sayılarak hedefinden uzaklaştırılmıştır. 

Bu okullardan mezun olanlara, kanunları
nın tanıdığı haklar verilmediği, yani toprak, zi-
raat âlet ve makinaları ile, kredi temin edile
mediği ve okuldan sonraki yaşayışları takibe-
dilmeıdiği için bu okullar diğer bir kısım okul
lara, Devlet dairelerine, şahıs hizmetlerine mah
reç haline getirilmiştir. 

Yine çiftçinin dejenere olmuş tohumluğunu 
değiştirmek, ıslah etmek, teknik ziraatın nasıl 
yapıldığını öğretmek maksadı ile kurulan ve 2 
nci Cihan Harbi sırasında ayrıca büyük şehirle
rimizin ekmeklik ihtiyacını teminde büyük fay
dalar sağlıyan Devlet Üretme Çiftliklerinin de 
siyasi maksatlarla birtakım arazisi elden çıkarıl
mış ve kâfi alâkayı görmediği için kuruluş 
maksadına uygun vazifesini lâyıkı ile yapamaz 
hale gelmiştir. Çiftçiyi teknik ziraat âlet ve va
sıtalarla teçhiz etmek, kendisine verilen makina, 
pulluk, traktörlerin bakımını, onarımını sağla
mak için gerekli tamirhaneler açmak, zirai ilâç 
ve gübreyi vaktinde temin etmek maksadı ile 
kurulan Zirai Donatım Kurumu da, gerekli ser
mayeyi bulamayışı, kuruluş maksadından uzak-
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laş t ı r t larak başka, işlerde çalıştırılması sonucu 
olarak beklenen hizmeti tanı olarak yerini" ge
t irememişt ir . 

Bu misalleri çoğaltmak ve her biri üzerinde 
uzun uzun du rmak mümkündür . 

Kandımız ne bugünkü riiikünıo'fıim^e ve onun 
Sayın Tarım Hakanına tariz, ne de lüzumsuz po
lemiklere «»-irerek gecen ikt idarlar ı yermekti». 

Hiz zamanla ; bir Tar ım Hakanının yaptığını 
ötekisinin yıkt ığım birisinin canla başla benim
sediği dâvalar ın , bir başkası ta raf ından tama
men ihmal edildiğini ve hattâ çiftçi ve toprak 
meselelerimizin davacısı olanların politik mülâ
hazalar la bu dâva la r ından nasıl vazgeçtiklerini 
elemle, ıstırapla müşahede ettik. 

Bugün halli icabedeu başlıca meselemiz, nü
fusumuzun günden güne artışı karşıs ında bu 
milletin açlığı, tokluğu davasıdır . İkt isadi ka
relileri bugün de ve daha birçok yı l lar da, ziraat 
olan memleketimizde bütün dikkat ve ihtimamın 
bir an önce T ü r k çiftçisinin kalkındırı lmasına, 
ist ihsalin artırılmasına, bağlıdır. Har iç ten ya
pı lacak yardımlar la , Türk milleti i iânihaye bes
leneni e<z. 

O halde Türk çiftçisinin kalkındır ı lması işi 
ni, hükümetler in , şahısların ve part i ler in mese
lesi olmaktan ç ıkararak , pa t t i le rüs iü millî bir 
dâva olarak ele alının tesbit edilecek bir prog
ramın bütün Hükümet ve ik t idar larca tatbik 
•edilmesi lüzumuna, kaaniiz. 

Muhterem arkadaş lar ım elimizde tam bir is-
•tatlstiık mevcut değildir. 1950 senesinde yapılan 
takribi zirai sayım uatGcelerine göre; 

Memleketimizde mevcut 2 300 009 çTicl a'-
leaindon ancak 1 686 000 In'n üzerinde çal işliği 
araziye »aıh:ibolduğn, 48 003 ailou'u uıiüvrn:! 
hayvancılıkla geçfnokği 500 000 ciftei alloa'nin 
is;1 işlediği arazimin yalnız bV kısmına sahip bu
lunduğu ve 2'ei'i kalan kısmından kiracılık ve or-
takçıkk ş-kiklcr'rrde fa)'vkk>udığım, 89 000 a l e 
nin ise hiç -araz!.---!; bulunmadığını veya. başkaları
nın arazi-inde kina'cı veya orrakçı durumunda ol
duğu tedüt edilmiştir. 

Ayrıca n tar ihte 300 000 i bulan da'mî ve 
ınevs.mkk ziraat '"şe'sirnu de geçimi enini toprak
t an çıkarmaya, çalıştıkları kaydedilmektedir. Yi
ne elde mevcut son isuüisıl'k'ere göre de; Türki
ye arazisüıin takribi olarak 13 142 000 beklau. 
mevcut ziraat e elver-V'i olun ı yan dağlar, yelem 
ve çıplak etekler ve ormanlıklar , prinalıklaıç 
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goller, nehirler, bataklıklar teskd etmektedir. 
BU'U'urdan, ne miktarının Uİaıh ediktiğlmi ve zi-
rant e r'verişli hale getirilmiş bulunduğunu fanı 
olanak b'l iniyorum. 

Arz ettiğim şu kısa malumat, toprak reformu
nun lüzum ve zarureti hakkında bize bir fikir 
vermeye yeler nur ' 'ket tedir . 

Ata türk 'ün , Türkiye 'nin sahibi hakikisi ve 
efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür veci
zesi ile başlıyan köye ve köylüye1 yönelme ha
reketi 1037 tar ihinde eski Anayasamızda yapı
lan umumi istimlâk hükümlerine İvr istisna teş
kil eden, maddesüıin tadili ile hızlandırılmıştır. 

Hükümetin iktisat kolları, devamlı olarak 
Toprak Kanunu üzerinde çalışmış. Tarım Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı o zaman Sağlık Ba
kanlığına bağlı İskân Umum Müdür lüğünün ha
zırladığı tasarıların sayısı 6 yi bulmuştur . Bu 
calışm al a rd a yeter görül m iverek Beynolm ileli 
İş Yurdu , Toprak Islahatı Dairesi Reisi müte
veffa Mösyö) Olindo (lorni adında bir mütehas
sıs da, davet edilerek ayrıca bir rapor hazırlat
mışlardır. 

Bu Tıazfvlıkbır 1045 yı lma kadar devam et -
mis 15 Haziran 1045 tarihinde Büyük Al illet 
Meclisinde kabul edilen 4753 savdı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu yayınlanmış ve y ü r ü r -
lüğe girmiştir. 

Bu kanunun gerek komisyonda ve gerekse o 
zaman Meclisti' görüşülmesi ve kanunlaşması ve 
uygulanması çetin mücadelelere yol a d ı . Tür
lü sîyar.i, içtimai çekişmelere konu teşkil etti. 

Bu kanun sanki bidece arazi sahiplerinin 
bir kısım toprağını ellerinden almak maksadı 
ile çıkarılmış bir kanım eibi istismarcıların mu
kavemetinle karşılandı. Bu sebeple Türkiye z'raa-
tinde ve istihsalinde , Türk çiftçisinin sosyal 
hayat ta bir inkılâp ve ciddî bir reform olan 
kanunu işlemez bale getirildi. 

•Son .16 senelik ta tbikat ta , kanunu sistem' 
ekonomik ve sosyal âmilleri bir tarafa itilerek 
meraların gelişigüzel taksimi neticesinde t^ci'i-
!i etti. Halbuki kamıı lashrma; dağıtılacak ara
zinin en sonunu kamulaşt ırmada yine sonuncusu
dur. Amma kamulaşt ırma da bir zaruret t i r . 
Çünkü geçimini toprakta sağlıyan binlerce çiftçi 
ailesi benim de bîr avuç toprağını vardır diye
cek vatan duygusu böylece köklcşaeek şehirlere 
akın bir dereceye kadar duracak, içtimai, ik
tisadi huzursuzluk giderilecektir. Bugün men-
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leketimizde bir iki, üç, beş ve daha fazla köye 
sahip toprak sahipleri ve buralarda çalışan bin
lerce çiftçi varmıdır yok mudur? Var olduğu
na göre toprak reformu toprak ıslahatı, arazi
nin birleştirilmesi, toprağın parçalanmasını ön-
liyecek miras hükümlerinde değişiklik yapıl
ması bir zarurettir. Bu zaruretleri yerine getir
mekte geç kaldık. Daha fazla beklenjye de bu 
milletin tahammülü artık yoktur. 

Hulâsa ediyorum: Bu vatanın sahiplerinin 
zaruretleri dün ne ise bugün de değişmiş de
ğildir, Yukarıda hülâsa etmeye çalıştığım dâ
valar bugün de Türk çiftçisinin dâvası olarak 
hem de ele alınıp da yüz üstü bırakılmış olarak 
karşımızdadır. 

Bunların yeniden ele alınıp bitirilmesi bu
günkü meclislerimize kadar sürünüp gelmiştir. 
Ben, sormak ve anlamak istiyorum. Bu devrede 
de Türk köylüsünü kalkındırmak, yine sözde 
mi kalacaktır, yoksa iş haline getirilip bitiri
lecek midir? Bu yılki Tarım bütçesi de buna 
her bakımdan tatmin edici cevabı maalesef vere
memektedir. 

Gelecek yıl bütçesinin tanziminde gerekli an
layışın gösterileceğine inanmak istivoruz. Çün
kü; milletin bu ana dâvasının böylece sürükle-
n'r> gitme^ne artık sevirei kalamayız. Bu dâ
vanın sahipleri olan 20 milyon, çilenin bütün 
zehirini taşıyıp gitmektedir. 

Son söz olarak bu yıl tohumlusundan kısaca 
bahsedeceğim. Sark vilâvetlerimizde, kuraklık, 
açlık bulunduğu bir vakıadır. Bu garip diya
ra Hükümetin gösterdiği alâkava milletçe mü
teşekkiriz. Şunu da hemen ilâve edeyim ki, 
g ' w n yıl Orta Anadolu'da yer yer bü
yük bir kuraklık geçirmiştik. Attığı tohumunu 
o^snn tarlasından alamıvan köylerimiz ve çift
çilerimiz vardır. Konva'mn birçok kövlori de 
bunlar arasındadır. Sefalet vardır, açlık var
dır. Tohumluk yeter derecede verilmemiştir. 
Yemlik, yiyecek gıda maddeleri ise hiç veril
memiştir. 

Savm Bakandan r'ca ediyorum; bahar eki-
m'ne medar olacak buğday ve bilhassa arpa to
humlusunu ne yanın yarısın temin buyursun. 
Ziraat Bankası, Zirai Kredi Plasmanını ver-
m^mekt^, artırmamakta haklı haksız direnmek
tedir. Hükümeti uyarmak Tarım Bakanına dü
şer. Biz vakti zamanı ile durumu Yüksek Sena-
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to huzurunda sayın Bakana bildiriyoruz ve du
yuruyoruz. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunan Yüksek Se
natoyu saygı ile selâmlar değerli Vekile başa
rılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oya arz edilen genel mü
dürlükler bütçeleri oy neticelerini arz ediyorum.. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1962 yılı bütçesine 127 arkadaş oy vermiştir; bun 
lardan 123 ü kabul, 2 si ret, 2 si çekimserdir. Mu
amele tamamdır. Kanun, Cumhuriyet .Senatosun
ca, 123 oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesine 
125 arkadaş oy vermiştir. Bunlardan 124 ü ka
bul, 1 i cekinserdir. Muamele tamamdır. Kanun, 
Cumhuriyet Senatosunca, 124 oyla kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığı büt 
çesinin heyeti umunıiyesi üzerinde partileri na
mına söz alan arkadaşlar konuşmuş bulunuyor. 
Bunların haricinde yine partileri adına Bakanlı
ğa bağlı genel müdürlükler bütçeleri üzerinde 
konuşmak üzere üç arkadaş daha söz istemiş bu
lunmaktadır. Genel Müdürlük bütçelerinin Ba
kanlık bütçesi ile birlikte mütalâa edildiğini bil
medikleri için böyle yapmışlardır. Müsaade eder
seniz bu üç arkadaşa onar dakikaya münhasır ol
mak üzere konuşmaları için söz vereceğim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz istiyorum, Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Yük

sek Senatoca bütçelerin memzucen görüşülmesine 
karar verilmiştir. Memzucen görüşülmesine se
bep, takdim tehirler olmasın diye idi. Heyeti Ali-
yeniz diğer umum müdürlüklerin bütçelerinin 
görüşülmesine karar verdi. Fakat görüşmeleri 
müddetle takyidetmiş değil. Daha evvelce alman 
karar 20 dakikadır. Bu sebeple 20 dakika görü
şülmesi lâzımdır, bunun dışında bir hareket mev-
zuubahsolamaz. 

BAŞKAN — Grup adına yalnız bir zat konu
şur. Fakat bununla beraber müşterek mevzular 
ele almmıyacak zannederek söz almış arkadaşlara 
tereihan söz veriyorum. Riyaset Divanı bu mevzu 
üzerinde 10 dakikayı kâfi görüyor. Bunu ayrıca 
takdirinize arz edeceğim. Orman bütçesi üzerin
de konuşmak üzere söz almış olan arkadaşlar için 
10 dakikalık müddetin k£ifi. geleceği kanaatinde
yim. 
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10 dakikayı kâfi görenler lütfen işaret etsin

ler... Görmiyenler... 10 dakika olarak kabul edil
miştir. 

Meteoroloji mevzuunda konuşmak üzere Sa
yın Bahattin Özbek. 

BAHATTİN ÖZBEK (Kütahya) — Efen
dim, bendeniz feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Orman mevzuu hakkında konuş
mak üzere, Sayın Ahmet Nusret Tuna. 

Y. T. P. CUMHURİYET SENATOSU GRU-
PU ADINA NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Devlet Başkanı, muhterem sentatörler, fe
dakâr ziraat erkânı. 
, Yeni Türkiye Partisi Cumihuriyet Senato 

Grupu adına, Orman Umum Müdürlüğü büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Vatanın bekasının, ormanların mevcudiyeti
ne muhtacolduğunu, kabul ve taikdir edenler 
adına cümlenizi selâmlarını. 

Muhterem arkadaşlar, ormanların faide ve 
lüzumu hakkında fazla durarak kıymetli zama
nınızı israf etmiyeceğim. 

Beşikten mezara kaıdar, onunla kucak ku
cağa olduğumuz gibi 6 000 iş şubemizin ham
maddeleri meyaııından orman mahsulü bulun
maktadır. . 

Süngülerin hudutları 'korumasına mukabil, 
ağaçlarımız vatanın satlhını müdafaa ve muha
faza etmektedir. 

Ecdat yadigârı aziz vatanımızdan, her yıl 
Kiibrıs Adasına yakın bir vatan toprağını, hem 
de en verimli kısmını ağaçsızlık yüzünden eroz
yonların tahribatı sebebiyle kaybettiğimizi na
zara. aldığımız takdirde karşılaştığımız millî 
dâvanın azameti kendiliğimden ımeydana çıkar. 

Çok cepheli bu mevzuda, nereden başlayıp 
nereye geldiğimizi kısaca tetkik edersek takib-
edeeeğimiz yolu ıkolayca bulacağımıza kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan 25 sene 
evveline kadar, orman eebelimübahtan adde
dilir. Orman köylüleri ve komşuları, aşağı - yu
karı kayıtsız ve şartsız olarak, bundan istifade 
ederdi. Bir başı boşluk vardı. Bu işi bir nizam 
altına alma ihtiyacı duyuldu. Akla gelen ilk 
tedbir, yasaklar koymak suretiyle ormanı ko
ruma oldu. 8118 sayılı Orman Kanunu, bu ana 
görüşe göre taknin edildi. Ormanla orman köy
lüsü arasındaki münasebet iyi tanzim olunama
mıştı, her şeyi yasaklardan ve cezalardan bek
leniyordu. 
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Muhterem arkadaşlar; takdir buyurursunuz 

ki, insanoğlu nereye yerleşmiş ise geçinme im
kânları da muhitinde hazır demeiktir. Başka bir 
tâbirle insanoğlu geçinebileceği muhite yerle
şir. Geçinme, barınma, ısınma, 'kısaca yaşama 
insan oğlunun en taibiî hakkıdır. Beşeri kanun
lar, tabiat kanununa uyduğu, veya onunla ça
tışmadığı müddetçe hükümran olabilir. Yasak
larla ihtiyaçlar bertaraf edilemez. 

3116 ısayılı Orman Kanununun meriyete gir
mesinden sonra, her bütçede, bakım memurla
rının adedinin artırılmasına, ve yasakların şid
detle takibedilmesine gayret sarf edildiğini gö
rüyoruz. 19 yıllık bir tatbikattan sonra dönüp 
geriye baktığımız zaman karşımızdaki tablo 
şudur : 

12 milyon •hektar orman «sahası 8 milyon 
hektara düşmüş, mevcut ormanlar tahribat yü
zünden evsafını kaybetmiş, buna mukabil 13 
bin civarında olan dâva «ayısı, senede 70 bin 
dosyaya 'kadar yükselmiştir. 

Evet arkadaşlar, dâvaların yükselmesine, 
hapishanelerin orman suçlulariyle dolap boşal
masına rağmen, ormanların muhafazası müm
kün olamamıştır. 

Arkadaşlar, bu muvaffaikiyetsizliğm sebebi, 
ne yo'kluk içinde çırpman, bizden yardım ve 
alâka bekliyen 'orman köylüsünün hiyaneti, ve 
ne de kanunu tatbik için gece gündüz didinen 
fedakâr meımurlarımızın ihmalidir. 

Hayır arkadaşlar, bayır... Beşeri kanunlarla 
tabiî ve iktisadi kanunlar çarpışmaktadır. E'er 
zaman, her yerde olduğu gibi tabiî ve iktisadi 
kanunlar hükmünü icra. etmekte, zaferi kazan
maktadır. Ona tamamen zıt mücadele, cmeik ve 
zaman kaybından başka netice vermedi, vere
mez. O ıh aide millî gayeye ulaşmak, 'Ormanları
mızı korumak için tutacağımız yol kendiliğin
den ımeydana çıkmaktadır. Bu yol : Tabiat ka
nunlarının üstünlüğünü kabul etmek, iktisadi 
kanunların, ikame müsamahasından istifade ey
lemektir. Bu kanuna göre, yasaklarla ihtiyaç 
önlenemez. Fakat bir ihtiyaç 'maddesinin yeri
ne bir başikasını ikame etnıe'k mümkündür. 

(Bu prensibin ışığı altında, iradî olan orman 
tahribatının sebeplerini aradığımız zaman, or
man 'köylüsünün : 

1. Geçimini ve çoluk çocuğunun nafakasını 
temin etmek, 

2. Kendisine barınak yapmak, 
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3. Isınma ihtiyacını karşılamak için orma

na saldıracağını görmekteyiz. Hor biri yasama 
hakkından doğan tabiî ihtiyaçlardır. 195(5 sene
sinde bu hakikatin anlaşılarak 6831 sayılı Ka
nuna kısmen girmesinden memnun, fakat şim
diye kadar olduğu gibi 'bütçede bu hakikatin 
aksini görememekten şekvacıyız. Şöyle ki : 

1. Orman içinde ve civarında 9 milyonu 
aşan vatandaşımız mevcuttur. Arazisi dar ve 
verimsizdir. Ormandan tarla açma veya or
man mahsûlünü kesip satma suretiyle geçimini 
temine uğraşmaktadır. Bu hareketi hiçbir su
retle tasvibetmeyiz. Fakat ormana zarar verme
den geçinmesini temin etme onlara başka °:o-
çim ve iş sahası bulmaya mecburuz. Ormana 
girmiyeceksln yasağı ile, yaşamıyacaksm emri 
arasında bir fark yoktur. Bu.tutum semere 
veremez. Bu sebeple GS31 sayılı Kanunun V) 
ncü maddesinde imkânlar aranmıştır. Bir kı
sım köylülerin orman dışında mümbit arazile
re iskânı düşünülmüş ise de mevcut toprakları
mız, sakinlerine yetmemektedir. Tatbiki olmı-
yan bir düşüncedir. Ayrıca Devlet bütçesin
den 20 sene müddetle her sene 50 milyondan 
fazla bir tahsisatın Ziraat Bankası sermayesine 
ilâve olunması ve orman köylüsünün kalkındı
rılması için ikraz edil-nesi kabul edilmiştir. 
Bugüne kadar 7 milyon liralık bir tahsisat ;ıv-
rılmış ise de, bir kuruşu dahi orman köylü
süne verilmemiştir. Kanunun âmir hükmü ha
len meriyettedir. Bu seneki bütçeye de tahsisat 
konmamıştır. Millî dâvalar-millî fedakârlıkla ka-
zamlabilir. Bir orman köylüsünün 10 bin liralık 
bir tahrlbatla'ancak 1 000 lira -emere elde cdde-
'bildip-ini düşündüğümüz zaman yatırımların en 
verimlisinin, orman köylüsünün bulunduğu vev-
de, ormana, zarar vermeden kalkındırılması o-l • 
dıiPTmu kaimle mecburuz. 

2. Barınak ihtiyacı dolayısiyîc de ikâme 
kanunlarını tatbik edememekten büviik zarar 
görmekteyiz. Ot köy!ülerinıiz, f akir 
tın alma gücü zayıftır. Bundan dolayı burala
ra tuğla, kiremit, kireç girmemiştir. Köylerimi
zin pok çoğunda tomrukların yığılması sure
tiyle inşaat yapılmakta çatısı pedavra ile ör
tülmektedir. Mütevazi bir evin 10 metre mikâbı 
kereste ile yapılması çatısının 500 liralık ki 
remitle kapatılması mümkün olduğu halde 
işi oluruna bıraktığımız için her ev için millî ser
vetimizden 40 bin lira civarında zarar etmekte-
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yiz. 6831 sayılı Kanunun 35 nei maddesine 
göre : 

Tuğla, kiremit, kireç işleteceklere yardım 
olmak üzere bütçede her sene en az 2 milyon 
liranın ayrılması bunun kredi olarak müteşeb 
hislere verilmesi kabul edildiği halde 1962 de 
bu tahsisat da ayrılmamış, şimdiye kadar ko
nan 2 milyon lirada kimseye verilmemiştir. 
Tomruk yerine tuğlanın pedavra yerine kire-
mitin ikamesi bu yüzden vukubulan tahribatı 
onda bire indirecektir. Köylü ve şehirlinin işti
raki ile Kastamonu'da kurulan bir kiremit ve 
tuğla fabrikasında, 500 bin lira kadar bir kre
di ayrılmadığından hizmete giremediğini üzü
lerek arz etmek isterim. 

3. Isıtma ihtiyacı dolayısiyle istihlâk etti
ğimiz orman mevcudu, yalnız başına ormanla
rımızın tahribine kâfi gelmektedir. Ağaçları
mızın normal odun verimi senede 7 milyon metre 
mikâbı civarında olmasına rağmen her sene 23 
milyon metre mikâbı odun yakmaktayız. Bu hesa
ba göre her sene kereste olmaya elverişli 16 mil
yon metre mikâbı mahsûl imha ve ifna edilmekte
dir. Ocakta ısınına sisteminden, soba ile ısın
ma sistemine geçebildiğimiz keza çok iptidai 
bir ısınma vasıtası olan odunun yerine kömürü 
ikame ettiğimiz takdirde çöl olmaya yüz tu
tan vatanımızı korumamız mümkündür. Orman 
dâvasını halleden milletlerin, kendi köylüsü
ne bedava soba ve kömür dağıttıklarını nazara 
aklığımız takdirde, bizim hiç, olmazsa 100 den 
fazla, kapalı linyit ocaklarımızı işletmemiz, ih
tiyaç, sahiplerinin ayağına bedeli mukabilinde 
kömür götürmemiz şarttır. Orman şehri olan 
Kasta.monu'nun Azdavay kazasında, kömür 
ocaklarının kapatıldığını, halkın sessiz , yürü
yüş yaptığını, istihsal araçlarını Zonguldak'** 
götürecek kamyonların önüne yatarak bırak
madıklarını üç beş ay evvel her halde gazete-
1 erde okumuşsunuzdur. 

Ocağın eskisi gibi işletilmesi için Hükümet 
nezdinde teşebbüste bulunuldu; Sanayi Ba
kanlığınca tetkik ettiririz vadi ile heyetler geri 
çevrildi. Kömüre alışan müstehlik oduna dön
me, işçileri dağıtmaya mecbur kaldı. 8 senede 
400 bin lira zarar etmesine mukabil, bu ocak 
orman tahribatını önlemesi bakımından millî 
servetimize 100 milyonları katmış bir mües
sese idi. Küçük kömür ocaklarını Orman İdare
sinin işletmesi veya, işlettirilmesi, asli vazifesi-
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nin ta kendisi olması lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. 

4. Usulsüz katiyatı önliyecek sebeplerden 
birisi de: Orman Kanununun 31, 32, 39 ucu 
maddelerinde orman köylülerine tanınan zatî ve 
pazar ihtiyaçlarının zaauammda ve tanı olarak 
verilmesidir. Müşterek ihtiyaçlarım paratsız, za
tî ihtiyaçların da onda bir tarife ile verilmedi l«r 
nam icabıdır. Bu kere karşımuza bizim yaptığı
mız bütçe Kanunu çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Orman Umum Müdür
lüğüne Hazineden bir kuruş dahi yardım edilme
mektedir. O rinan işletmeleri, ormandan 107 
milyon liralık kereste istihsali edecek, bedeli ile, 
verilenhizmeti eni -görecektir. Ormanlarımız hasta 
ve verimsizdir. Bir- taraftan,zatî ihtiyaçları karşı-
lanuaya, diğer taraftan da bütçedeki geliri temı'ine 
uğraşımakftadır. Bnkadar istihsale müsait olmadığı
nla göne zatî ihtüvaclar veri! om emekte, ormanj'köv-
lüsü kaçakçılığa âdeta, teşvik olunmaktadır. Or-
manilanm mezkûr mahallerden kaçışının sebebi 
budur. Bir kur uç dalı i .vardım yapın ıran Hazine
nin, bu kadar büyük Anime hizmetleri yüklenen 
Orman Umum Müdürlü günden almakta olduğu 
Kurumlar VergilsLn'i üzüntü ile karşıladık. Kısa 
bir zamanda bu aksaklığın lı ali edileceğine inan
mak istiyoruz. 

Muhterem Senatörler; orman köylüsü, orma
na zarar vermiyecek şekilde geçim imkânına ka
vuşturulmadığı, yapı işlerine kiremit, tuğla, kireç. 
sokulmadığı, yakıt ihtiyacı odumdan gayri' mad
delerden temin olunmadığı, Zaıtî ihtiyaçları »aına-
mında ikmal edilmediği, Hazineden orman büt
çeline yardımı yapılmadığı takdirde, yasak hü
kümlerle onmanın koranmıasına imkân olmadığı 
kanaat indeyiz. 

Hükümetin teşekkül zamanı, 'bütçemin hazır
lanış sekili, Maliyenin malûm titizliği dolayiisiyle, 
kifiayeıfcsfe olan 1962 yılı Orman Umumi Müdürlü
ğü bütçesiinıi tolâransla karşılıyoruz. Biz gere
ken imkânı temin edemedik. Tesellimiz orman-
cvlannmdıa gördüğümüz idealizmidir. Millî dâ
vamız uğruna şehit olan ormancılarımızı hürmet
le yâd eder, 1962 bütçesinin Türk milletine ha
yırlı oiımasını niyaz eylerini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
G. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRU-

PU ADINA SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhte
rem arkadaşlar, C. H. P. Grupu adına büyük 
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Senatoyu hürmetle selâmlıyarak orman mevzuu 
üzerindeki görüşlerimizi arza bağlıyacağız. 

Türkiye'mizin, banan lir, yaşanılır bir yurt 
'olabilmesi ve nüfusumuzu lıesliydbilmesi için va
tan sathının lâakal % 25 inin mütevazln yayılışh 
ormanla kaplı olması zaruridir. Buna mukabil 
orman varlığımız tahminî olarak yuıdıumuzun an
cak % 13 ü civarında olduğu söylenmektedir. 

Bu hayati ehemmiyeti İmiz varlık Devlet 
portföyünün içinde mühim bir yer işgal etmekle 
beraber maatteessüf hakiki bir envanteri henüz 
yapılmış değildir. Bu itibarla bu varlığın haki
ki değeri bilinememektedir. Bir varlığın 'hakiki 
değeri- malilimi ol.mayi.uea da sıhhatli bir muraka
be imkâna olanılyacağı aşikârdır. Bu sebeple de 
•ancak taihiiııdnler, müşahedeler ileri sürülebilir ve 
ormanlarımızın günden güne tahribedikliği ve 
kıymetinin türlü yollardan parça parça Devlet 
portföyünden eşhasın kesesine aktığı veya. kasa
larına aktarıldığı kolayca ve hattâ çok insaflı 
bir dili e hattâ hakikatin ta kendisi olarak der-
meyan olunabilir. Bu suretle çeşitli faktörle
rin tesiri altında hergün bir az daha azalmaya 
yüz tutan ormanlarımıza Devletçe de ehemmiyet 
verildiği ve gereği gibi tedbirler alındığı ve 
imkânlar sağlandığı kolayca ileri sürülemez. 

Hiç olmazsa ormandan gelenin ormana veril
mesi suretiyle ormanlarımızın ihyası cihetine gi
dilerek ihmalin bir kısmını telâfi etmek gerekir
di. Halbuki katma bütçenin gelir bölümü Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde ve kendi imkânla-
riyle finanse edilmek suretiyle ayarlanmış bu
lunmaktadır. Demek oluyor ki, orman kendi 
yağiyle kavrulur, yanar bir haldedir. 

Yardım bir yana; umumiyet, şâmiliyel. sos
yal adalet, rekabet eşitliği gibi belli vergi pren
sipleri ortaya dökülerek İni işletmeden tahassül 
ettiği zannma varılan nemadan bir de Kurum
lar Vergisi alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, memleket orman sa
hasının genişlemesi hiç şüphesiz Hükümet ça
lışma programının ve icraatının başlıca bir nok
tasını teşkil etmelidir. 

Bu hayati ehemmiyeti haiz dâva üç kademe
de ele alınmalıdır : 

1. Bugün mevcut iyi ve harap ormanlar
dan müteşekkil orman sahalarının bir metre
karesi (1 M2) dahi küçülmemeli, 

2. Harap ormanlar imar edilmeli 
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3. Diğer taraftan da imkânlar nispetinde 

yeni orman kurulmasına gidilmelidir. 
Orman idaresi birinci derecede orman saha

larının bugünkü vüsatini olsun azaltmıyacak 
tedbirleri alması birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir konudur. 

Harap ormanların imarı işi de memleket re
aliteleri ve imkânları göz önünde tutularak ele 
alınmalı yani ağaçlandırmalara nazaran çok 
daha ucuza mal olacak ve kısa bir zamanda va-
ridat verecek harap ormanların imarına birinci 
derecede ehemmiyet vermek, çalılık haline gel
mekte olanları iyi baltalık, baltalıkları koru ha
line sokmak yolu takib edilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, 
însan gücü her iktisadi harekette olduğu 

gibi ormana da her bakımdan lüzumludur ve 
faydalıdır. 

Bu itibarla da evvel emirde orman içinde 
ve civarında yaşıyanlarm mahrukat, mesken ve 
bilhassa köylünün diğer ihtiyaçlarını zamanın
da ve insaflı ölçü ve usullerle karşılanmalıdır. 

Fabrikaya indirilen bir metre mikâp tom
ruğa mukabil ormanda takriben bir metremi-
kâp artık kalır. Tomruğun fabrikada işlenme
sinden de vasati olarak yine yarısı artık ka'ır. 
Bu artıklardan lâyıkı veçhile istifade olunması 
tanzim edilmiş olmadığı cihetle bir servet çürü-
yüp gitmekte ve bâzı mmtakalarda yangınlara 
sebebiyet vermektedir. Bu tanzim ameliyesi zor 
olmakla beraber mümkündür. Esasen bu ame
liye ormanın bakımının bir kısmını teşkil eder. 

Ormanların tahribine daha doğrusu bilgisiz
likten veya görenekten tahribine vesile teşkil 
eden kereste israfına sebebiyet vermemek için 
orman idaresi orman bölgelerinde yapılan in
şaatta halka bir mürşit, bir rehber olmalı ve bu 
ehemmiyetli mevzuu çalışma programının bir 
parçası olarak ele almalı ve ihtiyaçlara ve im
kânlara göre tanzim etmelidir. 

Bunun dışında hayvanların otlatılması için 
de meraların ıslahı şarttır. Orman içinde ve dı
şında mevcut meraların ıslah edilmesi suretiyle ' 
hayvanların beslenmelerini temin etmek hem 
ormanın muhafazası, gelişmesi, hem de memle
ket iktisadiyatının dayanağı olacak hayvancı
lığa ehemmiyet vermek bakımından zaruridir. 

Bu meyanda orman mmtakalarında inek nes
lini üretme yoluna gitmek şarttır. Bittabi mera
ların ıslahiyle beraber yem meselesini le hal ve 
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diğer taraftan bu mahsulâtın değerlendirilmesi 
lâzımdır. 

Burada orman idaresiyle ziraat elemanları 
arasında kurulması gereken iş birliğinin ehem
miyet ve lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orman İdaresinin elde ettiği varidat kısmı

na gelince; işletmelerin verimliliği hakkında 
bir fikir edinmeye imkân yoktur. 

Bilindiği gibi işletmelerin sattıkları hammad
de asırların vücuda getirdiği ve bizde üzerine 
insan emeğinin hiç tesir etmediği ağaçtır. Bu da 
memleket içinde bir rakip olmadığı ve dışardan 
döviz yokluğundan ithal edilmediği cihetle fiyat 
tamamen ve rakipsiz olarak idarece tesbit olun
maktadır. Tabiatin bahşettiği bu servetin nasıl 
kıymetlendirildiğini işletmelerin ne dereceye 
kadar rasyonel çalışabildiklerini vazıh olarak 
bilmek şarttır. Bu suretle işletmenin temin et
mesi icabeden kâr bilinmeyince de murakabenin 
imkânsızlığı ortaya çıkar. 

Bu itibarla Orman İdaresinin bir işletme ola
rak temin ettiği kâr ile bir Devlet idaresi olarak 
Devlet vazifesi ifa ederken yaptığı masrafları 
mutlaka birbirinden ayırmak şarttır. 

Esasen muhafaza, Dakım ve işletme birbirle
riyle nemzuç olduğu ve bunlara inzimanen or
man idaresi bu işletmelerin gelirleriyle finanse 
edildiği gözönünde tutulursa birbirine zıt iki 
istikamet içinde «ağacın» yani ormanın tam bir 
emniyet içinde kesildiği iddiası ileri sürülemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bunların dışında ormandan çıkan hammad

deden alman teknik randıman üzerinde durul
ması lâzımgelir. Ormanlarımızdan senelik istih
sal olunan maden direği, kâğıt ve selüloz ağa
cı ve kerestelik tomruk ile küçük sanayi odun 
miktarı nedir? Kerestelik tomrukların işlenme
si tarzı rasyonel midir? Bunların ne miktarı az 
çok muntazam fabrikalarda ve ne miktarı ipti
dai vasıtalarda işlenmektedir? Alman kereste 
miktarı her iki tarzda ne kadardır ? 

Müşahedelerimize göre bu tomrukların işlen
mesini az çok daha rasyonel bir şekle sokarak 
randımanı hiç olmazsa % 10 nisbetinde artırmak 
kabildir. Bu da ormanlardaki kesim miktarı 
bugünkü seviyede kalmak şartiyle istihsal edilen 
kereste miktarını hiç olmazsa 50 -100 bin metre-
mikâbı artırır ki, hem ihtiyacın bir kısmını kar-
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şılar hem de milyonlarca bir servete tekabül ey
ler. 

Hemen ilâve edelim ki, bâzı ormanlarımız 
haddinden fazla kesime maraz kaldığı halde bâ
zı ormanlarımızda ağaçlar durduğu yerde çürü-
mektedir. Vekâlet bunların işletilmesi için bir 
plân hazırlamış mıdır? 

Hergün artan mesken ihtiyacını karşılaya
bilecek ne gibi tedbirler düşünülmüştür ve alın
mıştır? 

Kullanılan tezkerenin ömrünü uzatacak ted
birler alınması düşünülmekte midir? Bunlar ne
lerdir ve tatbikatı ne şekilde olacaktır? 

Bunların da bilinmesinde fayda vardır. 
Muhterem arkadaşlar: 
Zaman zaman vatandaşların orman mmtaka-

larmdan başka yerlere nakli meselesi bir edebi
yat olarak ortaya atılmakta ve bir tediye tek
rarlanıp durmaktadır. Buna hem imkân hem de 
lüzum yoktur. Çünkü insan ormana lâzımdır. Or
manın muhafazası, bakımı, işletilmesi insan gü
cüne ihtiyaç göstermektedir. 

Asıl üzerinde durulması ve halledilmesi lâ-
zımgelen zor ve fakat faydalı, insani ve vicda
ni mesele vatandaşların buralardan uzaklaştırıl
ması değil, bu varlıktan istifade edilmesi, onla
rın orman ailesinin bir rüknü aslisi haline so
kulması ve insanca yaşıyacak içtimai ve iktisadi 
bir seviyeye ulaştırılmasıdır. 

Hakikatte de ormanların muhafazası, bakı
mı, imarı ve işletilmesi bir kısım halka buralar
da iş bulma imkânını vermektedir. Diğer taraf
tan buralara Orman İdaresinin irşat ve yardımı 
ile meyvaeılık, kümes ve küçük hayvanatın yer
leştirilmesi yeni kazanç ve geçim membaları sağ-
lıyabilir. Bunların dışında kalan boş vakitlerin 
de değerlendirilmesi küçük el sanatlarının bura
lara sokulması ile mümkündür. Ve bu suretle de 
millî gelirde artış derhal kendini gösterir. 

Nitekim Orman İdaresi tarafından yapılan 
yollar, bu yollar istikametinde köylünün malla
rının değerlenmesinde, hastalarının sağlık mer
kezlerine ulaştırılmasında ve millî eğitim alanın
da halkın ilerlemesinde büyük âmil olmuştur. 

Bütün bunlarda lüzumlu gayret ve himmeti 
Ziraat Vekâletinden beklemek hayati ehemmi
yeti haiz bir zaruretin ta kendisidir. 

Çünkü bu mmtakalarda yaşıyan insanlar tak
riben nüfusumuzun üçte birini teşkil ettiğine ve 
her sene bu miktarın en az 250 binin üstünde bir 
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artış kaydettiğine göre ormanlarımızın önümüz
deki yıllarda bir evvelkine nazaran mâruz kala
cağı âkibeti şimdiden kestirmek ve bu vatan
daşların, kardeşlerimizin içine düşecekle ti sefa
let ve ıstırabı ve dolayısiyle kaderleriyle başba-
şa kalmak gibi bir felâkete uğrıyacaklarını he
men söylemek güç bir iş değildir. 

Kaldı ki, orman içinde yaşıyan bu insanla
rın hayat seviyelerinin yükseltileceği yolunda 
Hükümet programında yeralan müjdeci va'dinde 
ne Ziraat Vekâleti ne de diğer vekâletler bütçe
lerinde tahakkuk edeceğini gösterir bir emare 
mevcut değildir. O kadar ki, 6831 numaralı Ka
nunun 13 ncü maddesi gereğince orman köyleri
nin kalkındırılması için her sene Ziraat Vekâle
ti bütçesine senelik miktarı 50 milyon liradan 
aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca ko
nacak tahsisat bu sene yine tek bir Jiradan iba
rettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
ŞIKKI ATALAY (Kars) — Bütçe müzakere

lerinden önce Türkiye'nin zirai durumu ve zirai 
meselelerimiz bir genel görüşme mevzuu olmuş
tu. Bu genel görüşme sırasında Türkiye'nin zi
rai durumu çeşitli yönlerimden deşilmiş, bu ara
da Türkiye'de hayvancılığın istikrarı, inkişafı ve 
ıslahı zarureti üzerinde durmuştum. Şimdi bu 
kısa süre içerisinde hayvancılığın üç mevzuu üze
rinde kıymetli Tarım Bakanımızın neler düşün
mekte olduğunu ve bu hususta tedbirlerinin ne
lerden ibaret olduğunu öğrenmek isterim. 

Hayvancılığın, istikrarlı bir program içerisin
de ıslah ve inkişaf ettirilmesi lâzımdır. Hayvan
cılık çeşitli yönlerden Türkiye için hayati bir me
sele teşkil eder. 

Yarının sahipleri olan gençliği iyi yetiştirmek, 
iyi gıda vermek, hayvani gıdalarla beslemek lâ
zımdır. Her bakımdan gelişmiş ileri memleketler
de besleme sadece nebati gıdalara dayanmamak
tadır. Oralarda daha ziyade beslenme hayvani gı
dalara dayanır. Nebati gıdalar hayvan vücudun
dan geçerek hayvansal gıdalar haline getirilir. 
Ve besleme mesnedini teşkil eder. Bu bakımdan 
artan nüfusumuzu beslemek, gelecek nesillerin 
yaratıcı ve çalışkan bir nesil kuşağı teşkil edebil
mesi için hayvancılığımızın ıslah ve inkişafı ve 
meselelerinin halledilmesi zaruri bir durum hali
ni almaktadır. 
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Diğer taraftan, iktisadi hayatımızın kuvvetli 

bir mesnedini de hayvancılığımız teşkil etmekte
dir. Yurdun büyük bir kısmında geniş halk küt
lesinin tek meşgalesi, tek dayanağı hayvancılık
tır, hayvan ürünleridir. Bu bakımdan da geniş 
bir kütlenin iktisadi kalkınması, asgari bir insan
lık hayat şartı içinde yaşıyabilmesi için hayvan
cılığın ıslah ve inkişafında zaruret olarak gö
rülmektedir. Bilhassa bu meseleler bakımından 
Ziraat Bankasından şu hususları öğrenmek iste
rim. 

1. Besicilik ve yetiştiricilik kredileri Ziraat 
Bankası ile Et ve Balık Kurumunun, ticari ve fa
izci zihniyetiyle hakikaten besleyici ve yetiştiri
ci için bir âmil olmakta mıdır? Fantazi olarak 
söylenir ve bütçelerde yer alır. Daima besicilik 
ve yetiştiricilik kredisinden bahsedilir. Fakat 
Et vo Balık Kurumu ticari bir zihniyetle muka
veleleri ve sözleşmeleri tek taraflı olarak tan
zim eder. Müstahsıla veya müstahsil kuşakları 
içerisinden hiç kimsenin fikri alınmaz. Ve rey 
hakkı yoktur. Tek taraflı olarak fiyatları Et 
ve Balık Kurumu tanzim eder. Ziraat Bankası 
vereceği kredi için gayrimenkul ipoteği ve ban
ka teminat mektubu aramaktadır. Köylerde 
arazinin % 99,9 u tapulanmamış bir memleket, 
her köylüden tapu ibrazı istenemez. Bunu iste
mek, hayvan yetiştiricisi, olan köylülere kredi 
vermiveceğim, demektir. 

%99,10 u tapusuz araziye sahibolan köylü
ler banka teminat mektubu alabilmek ııçin ne ya
pabilirler? Bakkallara, tüccarlara başvururlar. 
Bu durumda Ziraat Bankası, şehir ve kasabalar
daki tüccar ve bakkallara kredi vermektedir, 
denilebilir, nitekim tatbikat da bunun hudutla
rını aşmamıştır. (Alkışlar) 

O halde besleyici, yetiştirici için verilmesi 
gereken kredi verilmemekte, gayeden ıızaklaşıl-
maktadır. Köylünün istifade edeceği bir şekilde 
tanzim etmek lâzımdır. Bu hususta Sayın Ziraat 
Vekilinin ne gibi tedbirler alacağını ve önümüz
deki yıllar için neler düşündüğünü öğrenmek is
terim. 

İkinci mevzu, yem fiyatlarının alabildiğine 
bir süratle değişip yükselmesi karşısında, et fi
yatlarının bilhassa büyük istihlâk merkezlerin
de narha tâbi tutulması karşısında, hayvan fi
yatlarının yıl, mevsim hattâ bir ayın günleri 
içinde yüz, bin lira gibi büyiik bir değişme gös
termesi meselesidir. Biraz ön ce Sayın Akarca'-
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nm da tütün fiyatları için söylediği gibi, bu ka
dar ezici ve süratle değiştirici, yüzde 3 yüz deği
şebilen şartlar arasında köylüyü huzur ve emni
yet içerisinde bulundurmaya imkân var mı? Et 
fiyatlarının istihsal merkezlerinde, Eylül ve 
Ekim aylarında Kars'da 70 kuruşa düştüğü za
man tedbir alınmazsa, istikrarı temin edecek 
fiyat politikası tatbik edilmezse köylü ezilecek 
ve fakir kalacaktır. Her şeyden evvel bir fiyat 
politikasına ihtiyacımız vardır. Bunun başında 
da et fiyatı gelmektedir. Yer yüzünde eti en ucuz 
yiyen bir memleketiz. Yakın komşularımızda bil
hassa Cenup komşularımızda et fiyatları çok 
yüksektir. Bu yüzden kaçakçılık önlenememek-
tedir. Kaçakçılığı önlemek istiyorsak her şeyden 
evvel et fiyat politikasını istikrarlı olarak tan
zim etmemiz lâzımdır. Ama kıymetli Ziraat Ba
kanımız diyecektir ki, bu işle daha ziyade Ti
caret Bakanı meşgul olur. Bir memlekette geniş 
kütle tarımla meşgul oluyorsa, hayvancılıkla 
meşgul oluyorsa, o memlekette tarımsal madde
lerin fiyatları ile Tarım Bakanının meşgul olma
dı icabeder. Tarım işlerinden Tarım Bakanı me
sul olduğuna göre, bu Bakanlık meselede esas 
rolü oynar, Ticaret Bakanlığı da muayyen hu
suslarda meşgul olur. 

Tarım Bakanlığının fiyat politikasında söz 
sahibi olması lâzımgelir. Hem de birinci dere
cede söz sahibi olmalıdır. Bugünkü durumda Ti
caret Bakanlığının yanında, Tarım Bakanının 
fiyat politikası bakımından, hiçbir yetkisi yok
tur. Tekrar ediyorum, mühim olan, Tarım Ba
kanlığının bu konuda söz sahibi olmasıdır. 

Üçüncü mevzuum süt sanayii mevzuudur. Süt 
sanayiinin kurulması meselesi, Türkiye'nin sağ
lık ve iktisadi kalkınması ile yakından ilgilidir. 
Memleketimiz, başka memleketlerde bulunmı-
yan bir süt meselesi ile karşı karşıyadır. 

Genel görüşme sırasında da arz etmiştim. 
Birçok memleketlerde her hangi bir bölgede 
süt fiyatları süitim fark etse kıyamet kopar. 
Demin kıymetli arkadaşım Akarca süt fiyatı
nın 20 kuruş ciduğunu söylediler. Ben 50 ku
ruş olduğunu fcöyliyeyim. Geniş istihsal bölge
lerinde sütün fiyatı 50 kuruştur. Büyük mer
kezlerde bu 160 kuruştan bulunamamaktadır. 
Atatürk Orman Çiftliği kendi kapısında sütün 
kilosunu 110 kuruştan kolaylıkla bulamamak
tadır. Geniş istihsal merkezlerinde süt 20 - 50 
kuruş arasında maalesef değerlendirilmemekte-
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dır. Bugün 30 milyona yakın sağılır inek, 
keçi, koyun bulunan memleketimizde istihsal 
edilen süt miktarı ancak 3 milyon tondur. Hal
buki 30 milyon sağmal ineği bulunan Birleşik 
Amerika'da bunun on mislidir. Biz süt veri
mini inek başına günde bir kilo artırdığımız 
takdirde, Devlet Plânlama Dairesinin progra
mında işaret edildiği gibi, yılda en az 600 bin 
ton fazla süt istihsal edeceğiz ki, değeri 500 
milyon Türk lirasıdır. 

Gerçekten kalkınma istiyorsak bu memle
kette fakru zarureti millî hudutlardan dışarı 
atmak istiyorsak yatırımı geniş kütlelerin is
tifade edeceği mevzuları götürmeye mecburuz. 
Bu bakımdan süt sanayii kurumunun kurul
ması hususunda Vekâlette hazırlıklar olduğu
nu işitiyoruz. Bir süt sanayii kurumunun ve 
sanayiinin kurulması bakımından Sayın Ziraat 
Bakanının ne düşündüğünü ve bu hususta ne 
gibi tedbirler alacağını ve bir istikrar progra
mı ile istihsali koruma, istihsali plânlaştırma 
hususunda nfeler yapılacağını öğrenmek ve bu 
hususta müsterih olmak, hiç olmazsa teselli 
bulmak isterim. 

Yalnız, söylenecek sözlerin beylik sözler ma
hiyetinde olmamasını temenni ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Neşet Çetintaş. 
NEŞET ÇETÎNTAŞ (Yozgat) — Sayın 

Devlet Başkanımız, Sayın Başkan ve muhte
rem senatörler, Bakanlık erkânı, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Partimiz adına konuşma yapıldı. Ben şah
sım adına bâ?ı temennilerde bulunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Millî ekonomimizin temeli olan ziraatimiz 
en mühim ve hayati mevzu olmasına rağmen 
bu sahaya bilgi ve teknik bakımdan lâzımge-
len ehemmiyet ve alâkanın gösterilmemiş ol
ması hasebiyle ve pek mütenevvi iklim şartla
rını haiz her bölgesi ayrı şart ve imkânlara sa
hip bu vatan parçasında şu son yıllarda âdeta 
kıtlık ve açlık tehdidi altındayız. Bunu elemle 
belirtmek isterim. 

Ziraatimiz üç bakımdan hususiyet ve ehem
miyet arz eder . 

1. Millet olarak beslenmemizin ana kay
nağı, 

2 İstihlâk fazlasını satmak suretiyle dö
viz kaynağı olması bakımından, 

3. Mevcut endüstrimizden büyük kısmının 
hammaddesini vermesi bakımından. 

Bugün biztm üzerinde eğileceğimiz mesele 
beslenmemiz mevzuudur. 

Arazimiz ekilebilecek saha bakımından son 
limitine geldiğine göre, zirai nüfusumuz da 
% 3 artmakta, bu hal % 24 ziraate elverişli 
arazimiz üzerinde zirai nüfus tazyikini artır
makta, fakat iptidai usullerle ziraat yapan bu 
zümrenin geliri kâfi gelmemektedir. 

Beslenmemizin en mühim unsuru hububat
tır. En çok ekmek yiyen millet olmamız do-
layısiyle buğday istihsalimizin artış kaydetme
sini nazara alarak bu dâvaya eğilmemiz icab-
eder. 

Yıllık buğday ihtiyacımız 9 milyon tondu. 
Geçen yıl 7 milyon ton istihsal edebildiğimiz
de:! 2 milyon ton olan istihsal azlığı bugünkü 
kıtlığı doğurmuştur. O halde artan nüfusu
muz karşısında en fena iklim şartlarında dahi 
memleket ihtiyacını istihsal edebilecek şekil
de ziraatimizi teşkilâtlandırmak zorundayız. 

Bu bakımdan zirai istihsalimizin mevcut 
nüfusumuzu besliyebilecek duruma gelebilmesi 
için ne yolda çalışmalıyız, kısaca arz edelim : 

1. Zirai bilgimizi artırmak, 
2. Toprak verimini, dekar başına artır

mak için gübrelemek, 
3. Sulu ziraate önem vermek, 
4. Toprak erozyonunu önlemek, 
Bu dört problemle karşı karşıyayız. Ziraaı 

Vekâletinden bu yolda çalışmalara önem verme
sini bekleriz. 

Zirai bilgimizi artırmak için ziraat okulları 
açmalıyız. Zirai öğretim ve eğitime önem verme
liyiz. 

Türk çiftçisinin ve çocuklarının yetiştiril
mesi en kuvvetli yatırım olur. Ziraati Türk 
köylüsünün ve çocuklarının kafasına yerleştir
memek zirai kalkınma hayalden ibaret kalır. 

«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.ı» parola
sını ziraatte ilme kıymet vermekle gerçekleştir
meliyiz. 

Toprak verimini artıran faktörlerden birisi 
do toprağın gübrelenmesidir. Gübrenin dönüm
de verimi % 30 artıran bir faktör olmasına 
rağmen, gübro istihsalimiz de o nisbette çok 
azdır. Onun için dekar başına verimi artırmak 
amaciyle gübre istihsalimizi hızla artırıp çift-
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ç.iyo ucuz fiyatla gübre temin etmeliyiz. Top
rak tahlilleri yaparak toprağın ihtiyacı olan 
gübreyi vermeyi on plâna almalıyız. Memlekette 
gübre endüstrisinin çok geç kurulması gübre
nin pahalı ve az kullanılmasına sebebolmuştur. 
Bugün çiftçimizin gübre, hakkında hiçbir bil
gisi yoktur. Bu yüzden köylü kendisine verilen 
gübreyi bilgisizlik yüzünden kullanmamakta ve 
satmaktadır. Ziraatte verimi artırma bakımın
dan sulama en başta ele alınması lâzımgelen 
bir mevzuudur. Gübreli ziraat kadar sulu zi
raat de hayati derecede önemlidir. 

Kuru ziraatte pamuk dekar başına 50 Kg. 
mahsul verirken sulu ziraatte bu nisbet 200 - 250 
kg. ı bulmaktadır. Hububatta % 50 artı^ gös
termektedir. Aşikâr olan randıman fazlalığı 
karşısında küçük sulamada ne kadar geri kal
dığımız inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

Dış yardımlarla ancak yapılması mümkün 
olan hayali rakamlarla faydaları ifade edi
len büyük barajlardan evvel küçük sulamalara 
ve yeratı sularını yerüstüne çıkarmaya çalış
mamız. Millî menfaatimize çok uygun olur 
kanaatindeyim 

Küçük sulamalarla memleket ziraatini kal-
kındırıp kendi imkânlarımızla ancak büyük 
sulama barajları yapımına gitmeliyiz. 

Zirai randımanı düşüren faktörlerden biri 
de memleket ziraatinin mâruz kaldığı her çe
şit zirai mahsûle zarar veren çekirge, süne, kı
mıl, ekin güvesi, yabancı otlar, pamukta yeşil 
kurt gibi hastalıklardır. Bu hastalıkların zi-
raatimize yılda verdiği zarar iki milyar li
rayı bulmaktadır. Zirai mücadele teşkilât ve 
vasıtalarım takviye etmeliyiz. 

Bugün memleketimizde müstahsilin çalışma
larından memnun okluğu ziraat teşkilâtı pancar 
ziraatı teşkilâtıdır. Pancar mustahsılına da yar
dım ve kolaylık gösterilmelidir. Bunun için de 
Ofis teşkilâtının bu ödevi üzerine alması ve 
pancar şirketi gibi teşkilâtlanması lüzumludur. ;• 

Köylünün kaliteli tohumluk ihtiyacı da 
bu teşkilât, tarafından temin edilmeli ve mu
kaveleli tohumluk usulüne giderek Türk köy
lüsünün tarlasına tohum bulamama derbeder
liğinden kurtarmalıyız. Böylece Türk çiftçisi 
muhtacolduğu iyi vasıflı tohumluk ile, tohumluk 
kredisinin bir elden ve zamanında tevzii mümkün 
olacaktır. Toprak Ofisinin Tarım Bakanlığına 

bağlanması, teknik ziraat müdürlüklerine bağlan
ması yerinde bir tedbir olacaktır. Teknik ziraat 
müdürlüklerinin çiftçi ile ekimden hasada kadar 
iş birliği yapması, ona bilgi ve öğüt vermesi is
tihsalin artırılmasına rehberlik edecektir. Bu hu
susa Bakanlığın ve Sayın Bakanın dikkatini çe
kerim. Çiftçimizin yüzde 90 mı ufak toprak sa
hipleridir. Bu bakımdan tohumluk kredi ve tek
nik tarım araçları yönünden imkânsızlık içinde
dirler. Verimi artırmak için kooperatifçiliği sağ
lamak lâzımdır. Zira, krediyi koperatif yolu ile 
kolayca alabilecek, tohumluk bulabilecek, ufak 
arazisi için tek başına sahibolması iktisadi olmı-
yaıı tarım araçlarını kooperatif eli ile temin ede
bilecektir. 

Ziraat Vekâleti ile çiftçi ve köylü arasındaki 
münasebete gelince; Ziraat Vekâletinin çiftçiyi 
müşvik, bir baba şefkatiyle bağrına basması lâ-
zımgelirken bu vazifelerini iyi yapamadığına ka-
aniiz. Çünkü köylü her türlü zirai kredi bakımın
dan Ziraat Bankası ve Maliye ile muhatap ol
maktadır. Fevkalâde kuraklık yılalrmda tecil ve 
'hasar müesseselerinin iyi işliyememesi yüzünden 
çiftçimiz, Sayın Maliye Bakanımızın bu kürsü
den ifade ettikleri gibi, hissiz olan malî ve banka 
kanunlarının şiddetli müeyyideleri karşısında 
zirai borcundan dolayı haciz ve tovkif gibi sert 
muamelelere mâruz kalıyor. Bu noktaya Sayın 
Ziraat Bakamının dikkatini çekerim. 

Köylünün pancardan alacağı uzun zaman Hü
kümet tarafından ödenmezken fevkalâde kurak
lık yıllarında köylünün Hükümete olan borcun
dan dolayı haciz gibi ağır muamelelere tâbi tutul
ması uygun bir hareket olmasa gerektir. Memle
ket dâhilinde istihlâk olunan huhıtbat, bakliyat ve 
sebze ve meyvalardan maada sanayiin hammad
delerini teşkil eden bitkilerle ihracat maddeleri
mizi teşkil eden pamuk, tütün ve narenciye gibi 
zirai mahsullerimizin yetiştirilmesi tekniği kifa
yetsiz olduğundan bunlardan da lâyıkiyle isti
fade edememekteyiz. 

Meselâ narenciye istihsalimizde son yıllarda 
artış olmasına rağmen, soğuk hava depolarının 
bulunmayış], ambalaj ve mahfaza gibi teknik 
noksanlıklarımız dolayısiyle lâyikı veçhile dövh 
temin edemiyoruz. 

Memleket ziraatinde hayvancılığımız beslen
memize kâfi geldikten sonra, ihracat yapmak su
retiyle döviz kaynağı olma bakımından ön plâ 
na alınması lâzımgelen bir mevzudur. 
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cılız ve verimsiz olması hasebiyle millî servet he
ba olmaktadır. Rusya 'dan sonra en çok hayvan 
yetişt iren memleket olmamıza rağmen, bizde S'? 
'bin hayvana bir veteriner isabet etmekte, bu nis-
bet Amerika 'da 20 bin, Almanya 'da 8 bin, Yugos
lavya 'da 2 bin küsur hayvana bir veteriner isa-
'bet etmektedir. 

Millî z iraat imizin mühim bi r kolu da orman-
eılığımızdır. Ormanın içinde ve dışında 9 milyon 
insan yaşar ve 20 bin köy vardır . 

Bu köylülerin yapt ıklar ı ziraat karın doyur
maz. Yaşama zaruret ler inin bu insanları orman
dan istifadeye zorlaması kadar tabiî bir şey yok 
tur . Bunun için orman korunması ele alındığı za 
man, ormanda yaş ıyanlarm geçim şar t lar ı nazara 
alınmalıdır. Orman içinde yaşıyanlara ağır ya
saklar, müeyyide ve cezalar konması yaşama mae-
'buriyeti krşısmda orman tahribi önlenemez. 

Ancak orman köylerinin kalkınmasını düşün 
mek gerekir. 

Tabiî ormanlarımıza, amenajman usullerine 
uygun ormanlar katmalıyız. 

Sözlerime son verirken mütenevvi iklim şart
lar ını haiz memleketimizde bilgi ve tekniğe da
yanan bir ziraat sistemine girerek kıtlığın hudu t 
dışı edilmesinin en halisane bir şekilde temenni 
ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hepinizi en de
r in saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
M E H M E T A L Î D E M İ R (Tunceli) — Muh

terem Başkan, Muhterem Devlet Başkanımız, 
muhterem senatör ler ve muhterem Vekâlet er
k â n ı ; bütçesi müzakere edilen, Tarım Bakan
lığının bu memleket in istikbali üzerindeki öne
mini bel i r tmeye lüzum görmüyorum. Zira oıın 
görmiyen, bilmiyen, t a k d i r etmiyeıı bir kimse 
t a savvur edilemez. Bu memleketin zirai duru
mu deyince kelimenin geniş raânasiyle her çe
şit zirai ürünler , hayvan la r ın beslenmesi, ço
ğalt ı lması, o rmanlar ın bakımı ve kullanılması , 
'bu unsur la rdan elde edilen hammaddenin ma
mul hale get i r i lerek kıymetlendir i l ınesidİr. 

Nesiller boyunca köylümüz, geçimini top
rak tan temin etmesi sonucu olarak memleketi
miz bugüne k a d a r z i raat memleket i olarak 
kalmışt ır . Faa l nüfusumuzun yüzde 7.1 i zira-
atle meşgul olduğu gibi millî .gelirimizin yüzde 
kırk'boşi z i raa t ten sağ lanmaktad ı r . A m c a ilı-
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raç maddesinin yüzde 85 ilâ 90 J. yine ziraî 
ürünler teşkil etmektedir." F a k a t ne acıdır ki, 
memleketimizin mukaddera t ı ile bu k a d a r ya
kından ilgili (dan bu mesele üzerinde isteni
len şek i 1da1 durulmamış ve zirai faaliyetlerimi
ze her devii'd'.' daima lâyık olduğu önem ve
rilmemiştir. Yüzyıl lardan beri değlşmiyen geri 
metol laria, iş yapılması , toprağın zayıflaması 
ve verimsiz hale getirilmesi, nesiller boyunca 
el değişt i rmek suret iyle küçülmesi sonunda 
Adeta işlenmez bir duruma gelmiştir. İyi mu
hafaza ve ıslah rdilmiyeıı toprakla r ı nma çok 
ye l le rde köylü vatandaşlar ımız taraf ından top
rağa. dikt ikler i tohumdan iyi bir mahsul kal
dırmalar ını gök gürül tüsüne, yağmur duasına 
bağladıklarını unu tmamak lâzımdır. Bu şekilde
ki ziraat meni irk ete istikbal vadet.mez, 

Memleketimiz coğrafi durumu i t ibariyle, 
t a r ıma elverişli her çeşit iklim şar t l a r ına sahip 
bir memleketi ir. Toprak bilgiye, tekniğe, gör
güye dayanı r bir şekilde islendiği, sulama işi 
yapıldığı vakit bu vatan 50 milyon insanı de
ğil, daha. fazla itmam besliyeeek ve geçindire
cek bir du rumdad ı r . Faka t ne yazık ki bugün 
28 milyon insanı dahi grcindireceik du rumda 
değildir. Yemeklik buğdayından tu tunuz da 
hayvani ve nebali yağlar ına varıncaya kada r 
çoğu dışardan get i r i lmektedir . 

Faka t ne g a r p t i r ki her yıl ekilen arazi 
miktarı arfiığı hadde, elde edilen mahsul nıik-
l a m ı n ı ar! madiği görülmektedir . Türkiye 'n in 
bugünkü dâvası ekim sahasın! a r t ı rmak olma
malıdır. Bir dönümden al ınacak mahsul mik-
tanu ı a r t ı rmak yolları aranmal ıdı r . Devlet çift
liklerinde dünüre başına. 150 ilâ 200 kilo buğ
day aluıu'ken, çiftliğin bit işiğindeki t adas ın -
dan ]<öy\ü va tandaş âzami 80 ilâ 100 kilo mah
sul a lmaktadı r . 80 i "150 ye, 150 yi 200 e çı
karma. yolları ;: t aumahdı r . 

Dutum için yorgun düşen tar layı gübrele
me ve sulama, imkânlar ı aranmalı , hastalık
lardan uzak tutmalı , tabiî gübreyi yakacak ol
maktan çıkarmalı , toprağın cinsine göre lâzım 
(dan gübreyi vermelidir. Bilgiyi, görgüyü, tek
niği imkân tıisbetindo köye sokmalıdır . Top
rağın esaslı ıslahatı, arazî tevhidi yapı lmalıdır . 
Sulama kanal lar ı ile geniş arazinin sulama im
kânlar ı aranmal ıdı r . Toprak tahlili yap ı la rak 
haritası bir an evvel yapılmalıdır . Bu maksat la 
vakit geçirmeden lahora tuvar la r kurmalı , araş-
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t ı rmala ra başlanılmalıdır . Avrupa 'ya , Ameri
ka 'ya gönderilmı mütehassıs lara ar t ık son ve
rilmelidir. Dışar ıya gönderi len mütehassısla-
r m daha faydalı olması isteniyorsa, bu ra l a ra 
değil, memleketimizin coğrafi yapısına ve ik
limine daha uygun bulunan israi l 'e gönderil
mesi, 10 - 15 yıllık bir tar ihe sahip ve susuzlu
ğun Mısır ' ın Fâ t ih i Yavuz 'un ordularını eriten 
çölün ortasına kurulan bu Devletin ne şekilde 
kalkındığını görüp hayret, etmek lâzımdır. 
Burada, bir ba rdak suyu ve yedi yaşındaki 
eoeukların enerjilerini nasıl kıymetlendirdik
lerini görmek, etüt e tmek şar t t ı r . Ye şunu 
açı'kça i t iraf etmek lâzımdır ki biz bir bardak 
suyu değil, boşa akıp gidon kocaman nehirle
rimizin sularını, yedi yaşındaki yavrularımızın 
değil, köy ve şehirlerimizin de birer tembel 
yuva la r ı haline gelen ve gün geçtikçe sayıları 
a r t an kahve ve çayhanelerimizi azaltır, müda
vimlerin miktar la r ın ı düşürü r ve tam 8 milyar 
lira değer indeki insan enerjisini faydalı bir 
duruma, getirir , getirme yollarını arar bulur
sak Hükümet olarak sidor, senatör ve mebus 
olarak da bizim* bu vatana hizmet etmiş olu
ruz. Aksi halde konuşulanlar Yüksek S m a t o -
nıııı, Yüksek Meclisin Zabıt ceridelerinde, mü
tehassıs raporlar ı da arşivlerden, tatbiki müm-
kün olmıyan kanunlar ımız da raf larda bekledi
ği müddetçe bu memlekette hakiki bir gelişme
den bahsedilemez. 

Muhterem rı badas la r ; bir memleket tasav
vur ediniz ki zirai gelirinin 2 milyar lira de
ğerindeki mahsulü zamanında a lmmıyan ted
bir lere veya a lman tedbir ler in kifayetsizliği 
dolayısivlc çeşitli hasta!d-;hara kurban gklerse 
o memlekete ist ikbal vadeden bir zirai kal
kın mada. n bahse-d ilemez. 

M'ersin'de domatesin kilosu 10 kuruş tan alıcı 
'bulamaz, büyük vilâyetlerimizde ateş [»abasına 
olur, Hakkâr i "deki va tandaş ismini duyar , 
kendisini görmez, konservenin ismini bilmez 
bilen de yanına yakiaşamazsa orada zir-ıi bir 
ka lk ınmadan bahsedilemez. Bunlar ı önleyici 
tedbir ler alın malıdır. 

İ s t ih lâk , istihsal kn aperatif leri art ır ı lmalı
dır. 

Birkaç eüm'.e ile de hayvancılığımıza temas 
edeceğim. Af luıynnınuz diklen dile dolaşan, 
saldım çayıra, Allah hayıra , sözüne son ver
medikçe bu memlekette hakiki bir havvam-ı-
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ı l ık tan bahsedilemez. Ne acıdır ki, o -hayvan

lar bu çayı r lardan da gün geçtikçe mahrum 
olmaktadır lar . Meralar ın dağı t ı lmaması , yem. 
meselesinin halli, hayvan has ta l ık lar ı ile zama
nından evvel mücadele edilmesi, hayvancı l ığı 
geçim vasıtası yapan la ra âzami yard ım yapıl
ması şar t t ı r . liîf>8 yı l ında yalnız zirai gelirler
den (i. 0 milyar lira gelir sağlanırken, aynı 
y.ıî. içerisinde hayvancı l ıktan 16,8 milyar l ira 
bir gelir sağlanmıştır . Eğer bu konu üzerinde 
lâyıkiyle durulmadığı t akd i rde bu gelir kay
nağı auz da bir gün ölüme mahkûm olacaktır . 

Şalisi kanaat ime göre bugün memleketimiz
de" is t ikrar kesbetmiş bir hayvancı l ık poli t ika
sından ve ekonomisinden bahsedilemez. Or
mancılığın da ikt isadi ka lk ınmamızda büyük 
önemi vardır . Onu korumak, ona bakmak lâ-
zımgeür. F a k a t ormanl ık bölgelerimizde ya
şayan 9 milyon insanı da düşünmemiz şa r t t ı r . 
Oı karı lan kanun la r bir taraf l ı olmamalıdır , 

i'.AŞK AN — Zamanınız bitmiştir efendim. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Peki. . 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
B A Ş K A N — Saym ü lay . Yok. 
Buyurun Sayın Türkoğlu. 
ADİL, TÜltLvOĞLU (Hakkâri) _ Muhterem 

(Amliurbaşkanı, muhterem başkanım, sayın ar
kadaşlar ım; bu kürsüye çıkan bütün arkadaşlar 
sayın Tarım Bakanından birçok isteklerde bulun
du!.ir. Bilmiyorum bu istekleri yerine getirmek 
için kendilerine lâzmıgelen parayı veriyor mu-
yu/J Bu bakımdan sayın Tar ım Bjakanı elbette 
müşkül durumda kalacak ve bu istekleri yerine 
gel iremiyeeektir. 

Muhterem arkadaşlar ; memleketimizi ziraat 
memleketi olarak, tanıyoruz. % 70 inin köylü 
olduğunu vo ziraatle uğraştığını da hepimiz bi
liyoruz. .Fakat ne gar ipt i r ki, her sene hariçten 
buğday ithal etmek suretiyle de yaşamamızı te
min ediyoruz. Bu dertleri , ziraat memleketi olan 
i ("ırkiye'nin verimli bir şekilde ziraat istihsali 

yapmasının çarelerini mesul şahıslara bırakarak 
şimdiye kadar nıev/.ımbahsohmyan ve ziraatimi-
ziu temelini, teşkil eden t raktör ve bunlar ın ba
kımların lan da ben bahsetmek istiyorum. 

Ziraat ın temelini teşkil eden t raktör ler bu 
memlekette pahalıya mal. olmuştur. Halen 42 000' 
kadar t rak tör bulunan bu memlekette, maalesef 
resbit edilen rakamlara göre, % 25 kadar ının 
arızalı olduğu söylenmektedir. Ben bu nisbeti 
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az görüyorum. Çünkü bakımı olmıyan, tamiratı 
müşkülât arz eden makinaların % 50 olduğunu 
söylersem hayret etmeyin. Önümüzdeki 10 sene 
içinde, % 30 nlsbetinde artan nüfusumuzu bes-
liyebilmek için, ziraate ve ziraat makinalanna 
ehemmiyet vermemiz zamanı gelmiş, hattâ geç
miştir. Muhterem arkadaşlar; mevcut 42 bin 
traktöre verilen paranın yekûnu 1 385 000 000 
lira olduğu söylenmektedir. Biz bu malzemeleri 
döviz mukabilinde getireceğiz. Acaba, bu trak
törlerin ana parçaları veya yedek parçaları Tür
kiye'de, yapılamaz mı? Bu husus iyi bir tetkika 
tâbi tutuldu mu! Bilhassa (Eski ismi askerî 
fabrikalar, bugünkü Makina Kimya E. K.) fab
rikaları, bu motorlu ziraat aletlerinin ve maki-
nalarınm yedek ve ana parçalarını yapamazlar 
mı? Bugüne kadar bu işler mükemmelen orada 
halledilebilirdi. Ancak siyasi mülâhaza ve ent
rikalarla bu müessesenin başına getirilen Umum 
Müdür ve müdürlerinin ehliyetsiz oluşları bu işi 
bu şekilde geri bırakmıştır. , Bugün bahsettiğim 
sanayii onun için yapılamamıştır. Amerikalılar
la iş birliği yaptığımız bu türlü meselelerde, bu 
fabrikaları kasıtla dünyanın en büyük fabrikala 
rı simdedir, fakat ondan istifadeyi bilmiyorsu
nuz demektedirler. Bir makinanın hammaddesi
ni teşkil eden maddenin memlekete çok miktarda 
bulunması lâzımdır, işte traktörün bu hammad
deleri memleketimizde mebzuldür. Bunlardan 
biri demirin hammaddesini teşkil eden demir, 
çelik ve bu maddeleri birbirleriyle birleştirecek, 
imtizaç ettirecek kil maddesi, beziryağı ve lü
zumlu olan maddeler memleketimizde mebzulen 
istihsal edilmektedir. Bunları elde ettikten son
ra bu parçaların yapılmaması imkânsızdır. Bu
nu yapacak elemanlar bizde mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; traktörlere verdiği
miz paraları memlekette bırakmak için fabrika
larımızda yaptıralım demiştim. Biz bunları fab
rikalarımızda yapsak veya dışardan ithal etsek, 
yüzbinlerce traktörü köylüye teslim ettiğimizi 
kabul edelim, maalesef bakım ve tamirini yap-
tırmadiktan sonra hiçbir kıymet ifade etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bir makinanın öm
rünün çoğaltılması için bakımının yapılması lü
zumludur. Biz köylüye 18 bin lira mukabilinde 
traktörü veriyoruz. Fakat bunun bakımının na
sıl yapılacağını öğretmiyoruz. Ziraat Bakanlığı
nın emrinde bulunan zirai kombinalardan maa
lesef istifade etmesini de bilmiyoruz. Bu kom-
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I binalar vasıtasiyle seyyar tamirhaneler yapıp 

köylünün ayağına kadar götürür ve traktörü 
yerinde tamir edersek bizim, için daha faydalı 
olur, traktörün ömrünü daha fazla uzatmış olu
ruz kanaatindeyim. 

İler sene 5 100 yeni traktörün memlekete gir
mesi lâzımdır. Yine on sene içinde 42 000 trak
törün memlekete girmesi ve bu kadar dövizin dı
şarı çıkması lüzumlu bulunmaktadır. Ordudaki 
bakım sistemini köylüye öğretmek, Tarım Ba
kanlığına düşen bir vazifedir. Bugün ordu vası
talarının % 5 i bile bir arızaya uğradığı zaman 
yer yerinden oynar, kumandanlar hareket kabi
liyeti azaldı diye astlarını muahaze ederler. 
Halbuki % 25 arıza Ziraat Bakanlığı için olduk
ça mühim bir mesele teşkil etmelidir. Sayın Ba
kandan tekrar rica ediyorum: Ordudaki bakım 
sistemini köylümüze öğretmek suretiyle motor
lu vasıtaların ömürlerini çoğaltmak çarelerini 
arasın. Bu memleketin istikbali bakımından lü-
zumludur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin. 
ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Çok Sayın 

Cumhurbaşkanımız, Muhterem Başkanımız, Sa
yın Senato üyeleri ve Tarım Bakanlığının muh
terem mensupları ziraat dâvamızın hakikaten, 
değil günlerce, haftalarca dahi konuşsak bitmi-
yecek kadar önemli nir dâva olduğunu müşaha-
de ediyoruz. Şimdiye kadar konuşan arkadaşla
rım, çok hayati noktalara temas ettiler. Ben de, 
birçok, arkadaşlarımın bildiği bir hikâye ile sö
ze başlıyacağım. 

j Rahmetli Tahsin Coşkan zamanında ziraati-
j mizi tetkika gelen bir yabancı mütehassıs, çift

likte yemek yerken düşünceli düşünceli duru
yormuş. Kendisine bu halinin sebebini sormuş
lar. «Memleketinizi gördüm. Atalarınız, Orta-
Asya'dan göç. edip bu memlekete yerleştiler. Fa-

İ kat bundan sonra siz nereye gideceksiniz, onu 
| düşünüyorum» diye cevap vermiş. 
| Dâva bu kadar kritik olmakla beraber, ümit

siz olmamıza da lüzum yoktur. 
İkinci bir nokta, gazetelerde okuduğumuza 

j göre, Muhterem Tarım Bakanımızın bu sene Ba-
• kanlık bütçesi için konmuş bulunan parayı az 

görerek, «bu sene de idarei maslahat edeceğiz» 
beyanında bulundukları yazıldı. Bunun bu şekil-

I de ifade edilmemiş olmasını temenni ederim. Fa-
i kat bizde ötedenberi, Tarım Bakanlığına ayrılan 
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para, Yüksek Heyetinizin bütçeye koyduğu pa
ra ile ayarlanmış durumda değildir. Bunda, emek 
ve güç de vardır. Bunlar da sermaye ve para
dır. Bu iş gücü hesabedildiği ve iyi kullanıldığı 
zaman, çok daha iyi neticeler almamız kaabil 
olur. îdarei maslahat kelimesi bende eskiden be
ri allerji yaratır. Bu oportünizmin zararlarını 
müşahade etmiş bir arkadaşınızım. Birçok ten-
kidler yapıldı. Fakat ben bu seneki bütçenin ya
rarlı olabilmesi için, nelerin yapılması lâzımgel-
diği hakkında, pratik düşüncelerimi arz edece
ğim. Bir kere, gerek ziraat ve gerekse orman 
ve hayvancılıkta en çok verim sağlanabilecek sa
halarda parayı, insan gücünü ve teçhizatını tek
sif etmek zaruridir. 

İkincisi; faaliyetlerimiz istihsale matuf ol
malıdır. Meselâ Et ve Balık Kurumunun; bir 
kıymetli üyenin belirttiği gibi, gayretleri istih
sale matuf değildir. Yani müstahsilin gücünü 
artırmaz. Ancak, arada 5 - 10 celep zengin olur. 
Türk köylüsünün, Türk müstahsilinin, istihsal 
gücünü artırmak yolunda bir gayreti yoktur. 
Türk müstahsili için burası bir pazar değildir. 
Halbuki bu kurum muazzam bir pazar yeridir. 
Senede yarım milyar liralık veya daha fazla alım 
yapar. Ziraat Vekâleti bu yarım milyar lirayı 
doğrudan doğruya müstahsıla aktaracak şekilde 
bir program yaparsa hayvancılığımızda derhal 
bir gelişme görürüz. Ziraat Vekâleti bizzat ken
di mevzuu olan bu dşe gereken kıymeti verme
miştir. 

Muhterem üyeler burada tamamen politik 
mülâhazaların dışında fikir serd ediyorum Bu
gün bu memlekette ziraat dâvası, tamamen, va
tanın vatan olması davasıdır. Vatan, üzerinde-
kileri besliyebilirse iktisadi mânada vatan ola
biliyor. Eğer Tarım Bakanlığı tarım dâvasını 
halle muvaffak olamazsa kahraman orduları
mızın beklediği bu vatanı, arkamıza dönüp bak
tığımız zaman, 40 - 50 sene sonra çöl haline gel
miş görebiliriz. Allah esirgesin! 

Efendim, derler ki «hayvancılıktan netice 
alamadık. Çünkü uzun vadeli bilgiye ehemmiyet 
verilmemiştir. «1940 a kadar hayvanın iktisadi 
bakımdan bir kıymeti yoktu. Harbin tesiriyle 
hayvanın kıymeti arttı. Fakat durum şudur: 
1925 ten 1961 e kadar milyonlarca sığırın ıslahı 
için yabancı memleketlerden damızlık getirildi. 
Bunların miktarı 1925 te iki boğa, 14 inek Bu
güne kadar hepsinin yekûnu, 33 senede, 1925 -
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1950 ye kadar 9 aded boğa 54 inek. Ondan sonra 
da 1961 e kadar 91 boğa 302 inek. Şiırndi görü
yorum ki, modern bir şekilde ıslâh edici damız
lık adedi gayet azdır. Bu mevzu üzerinde daha 
fazla durmıyacağım. 

Topraktan iyi istifade edebilmek için top
rağı tanımamız lâzımdır. Bu sebepledir ki, her 
vilâyette süratle birer tahlil lâboratuvarı ku
rulması zarureti vardır. Aksi takdirde, yapaca
ğımızı ve dolayısliyle toprağa vereceğimiz güb
re çeşidini bilmemize' imkân yoktur. Toprak Su 
teşkilâtı en hayati bir teşkilâttır. Ve şunu ısrar
la söyliyebilirim ki, bugün en faydalı olan bir 
teşkilâttır. Bu teşkilâtın verimini arttırmak için 
sadece bütçe imkânlarına dayanmak doğru de
ğildir. Halk Ziraat Bakanlığımın bu mevzudaki 
organizasyonunu bekliyor. Verimli bölgelerde, 
ırmak kenarında, Kızılırmak kenarında benim 
müşahede ettiğim teşebbüsler vardır. Ziraat Ve
kâleti Toprak Suyun gayretlerini, bu şekilde, 
verimli bölgelere yöneltsin, halkın iştirakini 
sağlasın, göreceksiniz ki, milyonlarca liralık 
şahıs sermayesi buna iştirak edecektir. Artık 
anlaşılmıştır ki, bu teşkilâtın karayolları gibi 
bir teşkilât haline getirilmesi zamanı çoktan gel
miştir. 

Vaktim kalmadı, kısaca Yem sanayiinin du
rumuna temas edeceğim; bu müessese süratlo 
ıslâh edilmelidir. Kalite yükseltilmeli ve fiyat
ları düşürülmelidir. 

Zirai Donatım Kurumunun da durumu krfi-
tiktir. Bir taraftan traktör fabrikasına ortak
tır, diğer taraftan ithalâtçılık yapmaktadır. Bu 
tezatlı bıir durumdur. Bir ticari işletme için bu 
gibi tezatlı durumlara son verilmelidir artık. 

Ziraat Vekâletimizin geniş yetkileri vardır 
ve bu yetkileri üç bm küsur sayılı bir kanundan 
alır. Kendileri derhal inisyatifi ele almalıdır. 
Çünkü benim mâruzâtım, ne para, ne şu, ne bu 
ile ilgili değil; bugün iş başında bulunan yet
kili Sayın Bakan, işe vaziyet edip, bilhassa de
ğerli elemanları, yeni bir reorganizasyona tâbi 
tutmakla Tarım Bakanlığının çok gelişme1 er 
yapacağına kaaniim. Her zaman bu hususta 
naçiz fikirler arz etmeye amadeyim. 

Muvaffak olmalarını temenni ederiz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, karara göre 
oturuma ara vermek zamanı gelmiştir. Daha 
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7 arkadaşımız Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerin
de söz almış bulunuyor. Buna karşılık, bitir
mek zorunda olduğumuz Sanayi Ulaştırma, Ça
lışma Bakanlıkları bütçeleri ile bunlara bağlı 
Genel müdürlükler de vardır. 

Daha evvel saat 15 te toplanılmak kararı 

alınmış ise de bu durum karşısında saat 14 te 
toplanılmasını oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilm'ştlr efendim. 

Saat 14 te toplanılmak üze;e oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Aydın) 

[BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Ara ver
meden evvel arz etmiştim; daha yedi arkadaş söz 
almıştır. Grupları adına konuşan hatipler hariç 
altı âza konuşmuştur. Şimdi kifayet hakkında bir 
takrir gelmiştir. Takdir sizindir. Takriri okumu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tabiî daha evvel Sayın Vekili dinliyeceğiz. 

Buyurun, Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Yüksek He
yetinizin, gerek tarım politikasının açık konuşul
masında 3 oturum devam eden ve gerekse Tarım 
bütçesinin bugün Yüksek Heyetinize sunulduğu 
anda çok değerli senatörlerimizin memleketimizin 
en büyük dâvası olan tarım politikası hakkında 
ileri sürdükleri fikir düşünce ve kanaatler ben
deniz ve Tarım camiası için çok teşvik edici çok 
kuvvet verici, enerjimizi ve dinamizmimizi artı
racak mahiyette olmuştur. Bu sebeple, Yüksek 

Heyetinize minnet ve şükranlarımızı arz etm-:-yi 
bir vazife sayarım. 

Gerçekten bir memleket tasavvur buyurunuz 
ki; nüfusunun yüzde 68,3 ü köylüdür. Bir m ende-
ket tasavvur buyurunuz ki; millî gelirde en bü
yük pay toprak mahsullerinden gelir. Yine bir 
memleket tasavvur buyurunuz ki; döviz kaynak
ları tarım ürünlerine dayanır, Sanayiinin geliş
mesi tarımdan alman hammaddelere istinadeder 
ve toptan kül halinde her şeyde tarım memleketi 
olduğunu ifade eder. Böyle bir memlekette elbet
te ki, tarım dâvası başta gelen bir problem teş
kil eder. 

Üzüntüyle ifade etmek mecburiyetindeyim ki; 
gecen zaman içinde tarım dâvası bugünkü havası 
ve bugünkü mânası içinde anlaşılamamıştır. Uzun 
zamanlar bu memlekette sanayi mi önde gelmeli 
yoksa tarım üzerinde mi durulmalı şeklindeki mü
nakaşalar devam etmiş gitmiştir. Bunun hiç şüp
he yok ki, tarım aleyhine tesirleri olmuştur. Bu
gün şükranlar arz ederim ki: artık tarım prob
lemi milletin en büyük ve en önde bir dâvası ola
rak anlaşılmış ve gerek Yüksek Senato ve gerek
se Yüksek Meclis tarafından ciddiyetle benimsen
miş ve efkârı umumiye de kendisine bunu mamt 
mistir. Bu zihniyet değişikliği şüphe etmiyorum 
ki, tarım politikamızın yakın senelerde çok müs
pet çok verimli neticeler vereceğine en büyük +e-
minattır. Tarım politikamız hakkında uzun bir 
konuşma arzu ediyordum. Fakat İm hiç değilso 
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iki üç saatinizi alacağından mümkün olduğu ka
dar konuşmamı muhterem arkadaşlarımın çok is 
tifadeli sualleri ve konuşmaları üzerinde teksif 
etmek ve onlara direkt cevaplar vermek' suretiyle 
yapmaya çalışacağım. Konuşmalarımın içirde 
belki acı taraflar olacaktır. Ama şunu peşiven 
arz etmek isterim ki, bu acı taraflar Yüksek He
yetinizi katiyen üzmemcli, teessüre sevk etmeme
lidir. Bu memleketin ziraat imkânları ve potansi
yeli o kadar geniş ve kuvvetlidir ki, bizi hiçbir 
surette ye'se kaptıracak bir durumda değildir. 
Ama biz bu kadar mühim ve hayati bir dâvanın 
üzerinde dururken bunun elbette ki, acı tarafla
rını, dertli taraflarını da çekinmeden göz önün
de tutacağız ve bunlardan kaemmıyacağız, b:lâ-
kis onların üzerine gideceğiz. Ve bunların teda
visi çarelerini, tedbirlerini bu suretle almış ola
cağız. 

Bütçe Komisyonu konuşmam esnasında bâzı 
gerçekleri ortaya koydum ve koymak zorunday
dım. Şu halde, bir Tarım Bakanı olarak, Yük 
sek Meclise, Bütçe Komisyonuna elbette her şeyi 
olduğu gibi ve samimiyetle ifade etmek zorun
dayım. Çünkü, her hangi bir şeyi saklıyaeak olur
sam, yarın bu beni müşkül duruma sokacaktı. 
Orada konuşurken bir idarei maslahattan bahset
tim. Bu sözüm tamamiylc yanlış anlaşılmıştır 
Biliyorsunuz ki, bu memleket ziraatının birçok 
dertleri var, sıkıntıları var, ihtiyaçları 
vardır. Bu ihtiyaçlar ve dertler karşısında biz, 
bizden evvelki Hükümet tarafından hazırlan
mış olan ve onlardan devraldığımız bu bütçeyle 
(tabiatiyle onlar da kendi imkânları içinde bu
günkü şartlara göre hazırlamış oldukları bir 
bütçeydi) çalışmak mecburiyetindeyiz, işte için
de bulunduğıımuz bu durum karşısında ne ya
pabiliriz demek istedim ve bunun için de biraz 
idareyi maslahatçılık edilecek, diye bir izahatta 
bulunmuştum. Muhterem bir arkadaşım bunu 
burada dile getirdi ve beni tenkidetmek istedi. 
Ama ben bunu hiçbir zaman kötü niyetle ve Ta
rım Bakanlığı, elindeki bütçeyle bir idareyi 
maslahatçılık politikasına gidecektir, şeklinde 
ifade etmek istemedim. Elbette ki, ben de şuna 
kaaniim; bu bütçenin kısırlığına ve cılızlığına 
ve darlığına rağmen Tarım Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığı camiası içinde çalışan bütün arkadaş
larımın fedakârlıkla ve azimle çalışarak tam 
randıman alacaklarından zerre kadar şüphe bu
yurmayınız. Yalnız kabul etmek lâzımdır ki, 
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geniş bir ziraat memleketinde çok şümullü bir 
dâvanın, tahakkuk ettirilmesi için elbette maddi 
birçok ihtiyaçlar vardır. Ve bunlara lüzum his
setmekteyiz. Bugün bendeniz yüksek huzuru
nuzda nihayet Bütçe Komisyonunda biraz ilâve
siyle takdir edilmiş olan 386 milyon liralık bir 
bütçe ile her şeyi yapacağım, diye bir vaitte 
bulunacak olursam, yarın birçok şeyleri tahak
kuk ettirememek suretiyle huzurunuza;çıktığım. 
zaman ey vekil, sen şunu şunu va'dettin, fakat 
niçin yapmadın, demek hakkını göreceksiniz 
ve böyle bir suali bana tevcih etmekte de çok 
haklı olacaksınız. Âzami surette çalışacağız ve 
randıman almak için çalışacağız. Ama bu çalış
mamız kabul etmek lâzımdır ki, bu bütçe im
kânları içinde mukayyet olacaktır. Bugün eli
mizde mevcut ve inanılır rakamlara göre 77 
milyon 698 bin hektar arazi mevcuttur. 

Bu arazinin, 25 milyon 324 bin hektarı kül
tür arazisi, 28 milyon 658 bin hektarı çayır ve 
mer'a, 14 milyon 484 bin hektarı ormanlık, 
1 milyon küsur hektarı ıslaha muhtaç, 11 mil
yon 188 bin hektarı işe yaramaz veya çok az 
kullanılma vadeden arazidir. 

25 milyon 324 bin hektardan 7 milyonu hiç 
veya çok az, 6 milyonu orta derecede, 4 milyo
nu şiddetli ve 8 milyon hektarı çok şiddetli şe
kilde erozyona mâruzdur. Ancak, şunu derhal 
ilâve etmeliyim ki, sayın arkadaşlar, bu eroz
yon havası son zamanlarda hepimizi korkutan 
bir şekil almıştır. Fakat bilmek icabeder ki, 
bunu birçok memleketler görmüş ve geçirmiş 
durumdadır. Böyle bir hakikat vardır, ama 
bir hakikat bizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk 
etmemelidir. Bunun medenî memleketlerde ça
releri bulunmuş, tedbirleri alınmış ve birçok 
erozyona mâruz kalan arazi zamanla, çalışmak
la ve alman tedbirlerle gayet iyi kültür arazisi 
haline getirilmiştir. 

Şimdi bir de bu arazi üzerinde yaşıyan nü
fus realitelerini nazarı dikkate alalım : 

Türkiye'nin mevcut 27 800 000 nüfusu var
dır. Bunun 18 900 000 köylü nüfusunu teşkil 
eder ki, biraz evvel de arz ettiğim gibi bu genel 
nüfus nisbetinin yüzde 68,3 üdür. Bu nüfusun 
büyük kısmı bakımsız, verimsiz ve fakirleşmiş 
topraklar üzerine sıkletini hissettiriyor. Şayanı 
şükrandır ki, nüfusumuz her yıl % 3 nisbetinde 
artıyor. Bu artış da göz önünde tutulursa tarım 

I sahasında nüfusun günden güne hafifleme de-
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ğil, ağırlaştığı görülüyor. Peki diğer memleket
lerle bu nüfus kesafetini mukayese ettiğimiz za
man göreceğiz ki, Türkiye ziraati müterakki 
mmeleketlere nazaran ziraati geri olmasına 
rağmen bu kadar ağır bir nüfus sıkle
tini kendi bağrında barındırmak ve bunu 
beslemek durumiyle karşı karşıyadır. Hal
buki bizim ziraatimizin bugün bunu kaldırma
sına, buna tahammül etmesine imkân yoktur. 
Rakamlarla başınızı ağrıtmak istemem; kısa 
kesiyorum; bugün 5 - 10 seneden beri ziraat 
nüfusundan ancak, yüzde yarım nisbetinde bir 
ayrılma vardır. Bizim ziraatimizin verimli ola
bilmesi, ziraatteki bu nüfusun iyi ve daha re
fahlı bir şekilde geçindirilmesi için muhakkak 
surette tarım alanından yavaş yavaş çekilmesi 
lâzımdır. Bu da, ancak sanayiin gelişmesi, ge
nişlemesiyle mümkün olabilecek bir şeydir. 

Diğer memleketleri nazarı dikkate alalını; 
Amerika, dünyayı besliyecek, dünyanın her ta
rafına ihracatta bulunan bir memleket olduğu 
halde, bütün Amerika'da tarım istihsali yapan 
nüfus % 12 nisbetindedir. Biz kendimizi bir ta
raftan yiyici olarak, bir taraftan istihsalci ola
rak mütalâa ettiğimiz zaman durumumuzun ne 
kadar sıkışık olduğu kendiliğinden anlaşılmış 
olur. Kaldı ki; bu nüfus kendi istihsalini bilhas
sa kendisi yemek mecburiyetiyle karşılaşıyor. 
Dünyanın hiejbir tarafında bizde olduğu kadar 
fazla ekmek yendiği görülmez. Diğer memle
ketlerde adambaşına düşen ekmek miktarı 70, 
89, 100, âzami 120 olduğu halde bizde adam
başına 240 kg. buğday ihtiyacı vardır. Bunun 
için yalnız ekmek ve un dâhil değil bulgur ve 
saire de tabiî ki dâhildir. 

Ekmek mevzuundan bahsederken günün en 
aktüel konusu olan buğday politikası üzerinde 
de durmak isterim. 

Muhterem arkadaşları m, bizim memleketi
mizde 18 milyon hektarı aşan çeşitli hububat 
ekilmektedir. Bunun 7 700 000 hektarı yalnız 
buğdaya münhasırdır. 1961 de aldığımız buğ
day miktarı ise 7 000 000 tondan ibarettir. 
Türkiye'nin vasati olarak buğday istihsali hek
tar başına âzami 1 000 kilo içindedir. Buna 
mukabil diğer memleketlerin istihsallerini bir
kaç rakamla arz edeyim : 

Meselâ; Avusturya 2 090 kilo, Bulgaristan 
1 620, Çekoslovakya 1 830, Danimarka 3 560, 
Fransa 2 080, Batı - Almanya 2 830, Yunanis-
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tan 1 610, İtalya 2 030, Polanya 1 580, in
giltere 3 080, Amerika 1 840, Kanada 1 200, 
Yugoslavya 1 230, ispanya 1 040, Portekiz 970 
kilodur. Yani biz aşağı yukarı Portekiz ayarın
da istihsal yapan bir memleket vaziyetindeyiz. 
Halbuki nüfusumuzun % 3 nisbetinde arttığını 
nazarı itibara alırsak buna paralel olarak her 
sene huğday istihsalimizin 250 - 300 bin ton art, 
ması icabeder. 1953 te iyi yağışların ve Tanrı
nın lûtfunun sayesinde, hakikaten bereketli bir 
buğday istihsali idrak ettik ve hattâ, ihracat ya
pan memleketler arasına girdik, 4 ncü olmak im
kânını da bulduk. Fakat, ondan sonra, devam 
eden kurak yıllar ve tabiatiyle' ziraatimizin için
de bulunduğu şekil, işletme tarzı v. s. nazarı dik
kate alınırsa, maatteessüf o yıldan sonra ted
ricen düşüklük başladı ve nihayet içinde yaşa
dığımız son yılda büyük bir buğday sıkıntısı ile 
karşı karşıya kaldık. Memleketin bugün yalnız 
ekmeklik buğday ihtiyacı 9 milyon tona yak
laşmıştır. Buna karşılık, istihsalimiz 7 milyon 
tondur, inşallah, Tanrı lütfeder iyi bir mahsul 
alırsak belki aradaki açık biraz daha kapana
bilir. Fakat bu gidişle istihlâkle istihsal arasın
da bariz bir açık olacaktır. 

Şüphe yok ki, tarım politikasının başlıca 
üzerinde duracağı bir mevzu gıda problemidir. 
Biz her şeyden evvel ekmeklik dâvamızı hallet
mek ve mümkün olduğu kadar süratle yabancı 
memleketlere muhtaeolmadan kendi yemekliği
mizi istihsal etmek mecburiyetindeyiz. Elimiz
deki araştırma istasyonlarımızda hakikaten 
memleketin muhtelif bölgelerine adapte edil
miş iyi cins jretiş'tirilmiş tohumlukları vardır. 
Fakat bunu bütün memleket sathına dağıtacak 
imkânlarımız yoktur. Devlet Üretme Çiftlikleri 
nihayet kendi imkânları içinde vasat olarak 
40 - 50 b'in ton tohumluk buğday istihsal et
mektedir. Bizim yalnız tohumluk buğday ola
rak ihtiyacımız 1 milyon 200 bin tondur. Bu 
1 milyon 200 bin ton buğdayın 5 senede tohum
luk olarak elden geçirilmesini nazarı itibara 
alırsanız her yıl 240 bin ton kaliteli tohumluk 
istihsal etmek ve bunu müstahsıla intikal et
tirmek zorundayız demektir. Bunu bugün ken
di imkânlarımızla yapmak mümkün değildir. 
Bunun için düşüncemiz şudur : ileri memleket
lerde tatbik edildiği gibi bizde de, sertifikalı 
tohumculuğa gitmek, doğrudan doğruya müs-
tahsılla anlaşıp mukaveleli işbirliğine girişmek, 
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Tarım Bakanlığının kontrolü altında iyi tohum
luk yetiştirilmesini temin etmek ve memleke
tin tohumluk ihtiyacını karşılamak istiyoruz. 
Birçok memleketlerde tohumluk endüstrisi ku
rulmuştur. Bizim arzumuz da, memleketimizde 
bir tohumluk endüstrisi meydana getirmek ve 
memleket istihsalinde bunu verimli bİK şekilde 
geliştirmektir. Meselâ basit bir misal; yalnız 
İngiltere'de bu tohumluk endüstrisi ile uğraşan 
500, Belçika'da 60 ve diğer memleketlerde bu
na benzer kooperatifler, firmalar, müesseseler 
mevcuttur. Kaldı ki muhterem arkadaşlar, to
humluk derken şunu ifade etmek mecburiyetin
deyim; Türkiye'nin bugün en az altı bin selek
töre İhtiyacı varken bizim elimizde mevcudolan 
selektör adedi 1 300 dür. Bu yıl bütçedeki 
tahsisat ise ancak 70 selektör karşılığıdır. 

Buğdaydan bahsederken, muhterem arka
daşlarımın ehemmiyetle üzerinde durdukları gibi 
fiyat politikasını unutmak asla mümkün ola
maz. Hakikaten arkadaşlar, bu memlekette 
buğday istihsalini artırmak ve yine bu memle
kette çeşitli istihsalleri artırmak için veya bu
nu teşvik etmek için müstakar bir fiyat politi
kasına çok, hattâ hayati bir şekilde ihtiyaç 
duymaktayız. Biz buğday müstahsılma müs
takar bir fiyat temin etmek zorundayız. Kal
dı ki memleketin büyük müstahsili çiftçiyi, bü
yük köylü kütlesini temsil eden Tarım Ve
kâletinin, fiyat politikasında bir sözü olmazsa 
elbette tesbit edilecek fiyatlar müspet tesirli ol-
mıyacaktır. Ve hattâ müstahsilin zararına git
mekten de geri kalmayacaktır. Hayvancılığımız 
için de dert az mıdır? 

Bugün bizim hayvancılığımızın ileri gideme-
mesinin sebebi, kabul buyurunuz ki, şurada 
burada birkaç 'büyük şehirde biraz da l^eyfî di
yebileceğim, narhlar teşkil etmektedir. (Al
kışlar) Biz bunları iyi bir şekilde ayarlıya-
mazsak, hayvancılığı teşvik etmezsek, müstahsi
lin yetiştirdiği malın, verdiği emeğin ve dök
tüğü paranın karşılığım temin edemezsek, bu 
memlekette istihsalin artacağını beklemek an
cak bir hayalden ibaret olur. Ve bu»un edebi-
yatiyle yetinmiş oluruz. 

Sırası, gelmişken arz edeyim. Muhterem ar
kadaşlarım, 'şu birkaç günden beri önce de arz 
ettiğim gibi, Yüksek Senatonun memleketin 
en büyük pro jemi olarak mevzuu alıp konuş-
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tuğu, bugün ise 'bütçesi dolayısiyle hassasiyet
le, titizlikle, esaslı etütlere dayanarak üzerinde 
durduğu ve ^muhterem arkadaşlarımın çok gü
zel -'belirttikleri ziraat probleminin çözülmesi 
Tarım Bakanlığı üstünde toplanıyor ve Ta
rım Bakanlığı, bu muazzam dâvanın, bu ağır 
yükün altından kalkmak mecburiyetinde bulu
nuyor. Ama, derhal ilâve edeyim M, Tarım Ba
kanlığı, af buyurun, hır zümrüdüanka kuşu 
vaziyetindedir. Tarım Bakanlığından birçok 
şeyler istenir. Fakat Tarım Bakanlığı, bütün 
bu istenilen şeyleri yapalbilmek için, 'büyük bir 
organizasyona ihtiyaç duymaktadır. Bunları 
bir şey olaraJk söylemiyorum ama söylemek 
mecburiyetini duyuyorum ki Tarım Bakanlığı 
bu işi «le almak ve ellbette Toprak Ofisi ile iş 
birliği yapmak, ihattâ Toprak Ofisi Tarım Ba
kanlığının emrinde çalışmak mecburiyetinde
dir. Esasen 'Toprak Ofisin Ticaret Bakanlığın
da artık 'bir fonksiyonu kalmamıştır. 

Bir de et dâvası vardır. Muhakkak suret
te 'bu Et ve Balık Kurumunun da Tarım Ba
kanlığı içinde mütalâa edilmesi pek tabiî ve 
mantıki bir şey olsa gerekir. Hele kredi me
selesine gelince; ancak 'hazin kelimesiyle ifade 
edilebilir. Bu hayati meselede Tarım Bakanlı
ğının ne esaslı bir rolü. ve ne de 'bir tesiri mev
cuttur. 

Muihterem arkadaşlarım, 'bana gelen bu 
mektuplara, Tarım Bakanı olarak, bir temenni 
mektulbu da ben ekliyere'k Ziraat 'Bankası 
Umum Müdürlüğüne gönderiyorum. İsterse 
yapsın, isterse yapmasın. Halbuki !bu memle
ketin tarım dâvasını yürütmek için muhakkak 
surette kredi faaliyetinin Tarım Bakanlığı ile 
müştereken ve tam 'bir anlayış içinde olması 
lâzımdır. Bir Tarım 'Bakanı ki, böyle bir zirai 
kredi müessesinde en ufak hir tesiri olmaz ve 
sözü temenniden ibaret kalır, taibiatiyle Tarım 
Bakanlığının da birçok işleri ;bu yüzden ak-
sıyacak, kalacaktır. 

Bakınız bir misal «arz edeyim. Bir serzeniş 
değil. Ben, Ziraat iBanlkasının durumunu yakın
dan bilen bir 'insanım. Bir yerde müsta'hsıl bir 
arkadaşımız var. Toprak - Suya gitmiş, arazi
sini ölçtürmüş, 'biçtirmiş, etüt ettirmiş ve sula
ma projesini hazırlatmış. Arazi çok verimlidir. 
Hattâ adam î'spanya'dan teklif almış. «Sen şu 
hayvan yemini yetiştir, biz bunu senden satın-
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alacağız.» diyorlar , i s p a n y a ' d a n müşterisi ge
liyor. Ondan sonra adamcağız Tar ım ikıkan-
l ığma başvuruyor . Tar ım Bakanlığı da / ' iraai 
Bankas ı Umum Müdür lüğüne müracaa't ie 'bulu
nuyor, d iyor 'ki, 'bu haklı bir iştir, isteği de ye
r indedir , şu yard ımı yapın. Aldığı cevap şu; 
senin şu k a d a r bin l i ra ta.ksltleudiri.lmis bor
cun vardı r , bu borcun mevcado'ldu'kça sana pa
r a veremeyiz. Kaldı ki, verilerek para. Turu ı 
Bakanlığının, oradaki fonundan verilerek pa
radı r . İşte 'hu. zihniyeti takdir ler inize bıraksyo-
rum. 

Mıdıterem arkadaşla ruu enk esaslı noktalar 
üzer inde du rdu la r ve mü ta l âa l a r beyan cS-iler. 
Bu mevzular üzedinde de ciddiyetle durmak 
lâzımdır. Aksi t akd i rde bu ai"Z etliğin! şevle-
bu Başkanlığın e t raf ında ioplana.maz ve hk : 'r 
şemezse, yeni bir organizasyon meydana p;(>ıi.-ü. 
mezse, bu mümessiller a ras ında tam bir koor
dinasyon sağlanamazsa, bendeniz değil, hangi 
Tar ım Bakanı gelirse gelsin hu islerin minem' 
nasıl çıkacağını bilemem doğrusu. Un sözleri
min bir ümitsizlik yaratmasını isiem- m. hY 
kat , bütçeden sonra 'başta tarnn -dava--on çok 
ciddî ol ara İv ve sevindirici olarak 'benlms uu • 
olan Hükümet in bu isleri kal 'edec ' -un 'e -ev s in.';! > 
B u n u memnuniyet le yükse'k huzu Hamımda ifa
de (itmekte de fayda umuyorum. 

Yine memleketin -aktüel ı-ıevzıda-'-aadaş 1?; 
risi de gü!br<> meselesidir. Anrak biz a rnk top
raklarımızı bugünkü hale getirdi1!'. H e y e t 
makinalar la mera demedik, cayır demedik, az
man demedik birbirine kattık". Bu sureli o mera 
ve çayırları kaybettik. Simdi bu mevcut araziden 
mera ve çayır için arazi tekrar arazi kazanmak 
•arzusundayız. Hat tâ bu hususta Amerika!ila an 
da bir teklifleri var. Bu tahakkuk ettiği takdivd" 
bu hususu tahakkuk ettirmek daha koku- olacak
tır . Şöyle ki, Amerikalılar bize 1 milyon ton bnğ 
d a y vermek istiyorlar. Ama bunu bir şarta bağlı
yorlar. O da, kül tür arazisi içine karışmış okarı 
çavır ve meraları tekrar geri kazanmak için, müs-
tahsıla her sene kendi ihtiyacı olan ekmeklik b-ığ-
day, verecekler. Bu buğdaydan köylünün, ek
meklik ihtiyacı karşılanacak ve bu suretle müs
tahsil kendi arazisini, cayıra, meraya hasretmek 
suretiyle hayvancılıkla iştigal edecek ve bundun 
hayvancılığımız büyük bir fayda görecektir. Böy
le bir ümit verilmiştir ve müzakeresi hayli i i ek
lemiştir. Bu, olduğu takdirde fevkalâde; iyi bir 
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netice alacağız. Şunu demek istiyorum. Elimizde 
bugün ekilmekte olan araziden, fazla randıman 
almaktan başka bir çare yoktur. Bu da. iyi bir 
seklide gübre kullanmak ve sula ziraat ten müm
kün olduğu kadar faydalanmakla mümkün ola
bilecektir. ( lübre ihtiyacımız yıldan yıla artmak
tadır . 12 sene evvel Ziraat Vekilliğim sırasında 
beş on bin tonu geçmiyen gübre istihlâkimiz bu 
sene 2(10 000 tonu bulmuştur. J902 de bu miktar 
döl) 000 tonu bulacaktır zannediyoruz. 1070 e 
doğru ise bu miktar iki milyon tonu aşacaktır 
Arkadaşlarım, yalnız şunu arz edeyim ki, bugün 
kul lanmakt ı olduğumuz gübre miktarı gülünç de
necek kadar azdır. Meselâ bizde hektar başına 
beş kilogram gübre düşüyor. İspanya 'da bize na
zaran 27 misli fazla kullanılıyor. I lo lânda 'da ise 
2-20 misli fazla- kullanılmaktadır. Bu rakamlar 
bizde gübrenin durumunu ve ne kadar iptidai 
vaziyette olduğunu göstermektedir. Ama bu bizi 
meyus etmemelidir. 

Yeni (de alınmış bir mevzudur. Müstahsilimiz 
bunu yeni tatbik etmekledir. Bu kadar kısa bir 
zamanda- bu kadar inkişaf göstermesi de şayanı 
sokram!ir. kilimizde iki gübre, fabrikası var. Bir i 
iskenderun 'da, diğeri Dcrinee'dedir. Fakat bu 
fabrikalarımız hammaddeyi pahalıya mal etmekte 
ve zamanında bulamamaktadır lar . Bir asit sülf-
rİk meselesi vardır. Vaktiyle bu hesaba katılma
dan fabrikabır yapddığı için maliyet daha da 
vük -eliyordu. Sonradan Mnrgukda bunun için 
bir fabrika kuruldu, (dübre istihlâkinin azlığı pa
halı olma undan da ileri gelmekledir. Tonu 400 
lira r.iau giimr- müsta'r-nbı. pak alı gelir, müstahsil 

•bv haklı olarak bunu kullanmaktan çekinmiştir. 
Simdi fabrikalarımız bunu 000 l iraya indirdiler. 
Hat tâ 200 liraya kadar inecektir. Bir taraf tan da . 
kotada liberasyona, tabi tut tuk, dışardan da giri
yor. ,, 

öyle zannediyorum ki, gecen sene yıeşbı ola
rak 0 0 - 0 8 kuruş arasında, vadeli olarak ise 40 
kuruş;! satılmaktaydı. Bu sene 00 kurusa gükre 
sat! ırmak mümkün olacaktır. Bu fiyat, îngiite-
r S k n . İtalya'dan ve Fransa/klan fazla 'pahalı de-
eîidi,'. Ykı'nız azotlu gübreler bakımından biraz 
sakıntımız var. Zira maliyeti pahalı oluyor. Bu 
sebeple ö5 kuruş üzerinde duruyorlar . Sanayi Ba
kanı arkadaşımla temas halindeyiz, bunu da 45 
kurusa, indirebilirsok, gübre istihlâkimiz, tahmi
nimizin çok üstüne çdcmış olacaktır, şimdiye ka
dar sizlere hep sıkıntılı işlerden bahsettim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında bizi 

sevindirecek hammadde istihsallerimizi de arz 
etmek isterim. Bilhassa narenciye mevzuunda bü
yük bir inkişaf kaydetmiş bulunuyoruz. Bu hız 
devam ettirilecek olursa, fiyat politikamız bu im 
kânları sağlarsa, ambalaj standardizasyon ve pa
zarlama işleri de iyi tertiplenirse bu yıl da na
renciye istihsalinde, dünyanın ikinci değilse dahi 
üçüncü istihsal yapan bir memleketi durumuna 
geleceğiz. 

'Buna ilâveten bir de pamuk istihsalimizdeki 
inkişaf takdire değer bir nis'bette artış göstermek
tedir. Bu sene pamuk istihsalimiz 200 000 tondur. 
Bu bir mityon balyanın üzerinde demektir, önü
müzdeki senelerde sulu ziraati biraz daha geliş-
tirebilirsek ve bugün 625 - 650 bin hektar olan 
pamuk sahasının 700 bin hektara çıkarabilirsek 
önümüzdeki birkaç sene içinde pamuk istihsali
mizin 300 bin tona çıkacağını tebşir etmek müm
kün olabilecektir. 

Çay ziraatimiz de büyük bir gelişme kaydet 
mistir. Kuru çay istihsalimiz 5 bin tonu bulmuş
tur. Müstahsil, evet en fakir, en işsiz ve en verim
siz bir mmtakanm müstahsili bugün senede 70 -
80 milyon lira gibi bir para teminine muvaffak 
olmuş ve refaha kavuşmuştur. Çay istihsalimiz 
de, Önümüzdeki seneler daha çok artacaktır. Zan
nediyorum, 7 - 8 sene sonra Türkiye, kendi cay 
ihtiyacını tamamiyle karşılıyacak bir duruma ge
lecektir. 

Meyvacılıktan, sebzecilikten ayrı ayrı bahse
derek, kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. 
Hepinizce malûm olduğu üzere, şeftali ve elma 
ziraatlerinde çok büyük inkişaflar vukübulmuş-
tur. Yalnız biraz evvel arz ettiğim gibi bunlar da 
muayyen mevzulara takılmaktadırlar. Tarım Ba
kanlığı olarak bunu süratle halletmek yolunda 
lâzımgelen tedbirlere şimdiden girişmiş bulunu
yoruz. 

Havacılık üzerinde bir kısım arkadaşlarımız 
önemle durdular. Tabiatiyle ben de biraz, da 
çayır ve mera mevzuu üzerinde birkaç kelime 
ile durmak isterini. Bu sahadaki durumumuz 
hakikaten kritik bir duruma girmiştir. Yetmiş-
altı milyon küsur baş hayvan mevcuttur. Buna 
karşılık mera ve çayır alanlarımızda .azalma pek 
barizdir. Meselâ gecen yıllarda bu nisbet yüzde 
53 iken 1960 ta yüzde 37 ye düşmüştür. Bizim 
gibi meraları zayıf ve cılız olan memleketlerde 
hayvan başına iki hektar arazi hesabedilir. Ha-
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kikatte bugün bu bir hektarın altına düşmüş
tür. Üstelik bizim çayırlarımızın verimsizliği de 
nazara alınacak olursa hayvanlarımızın ne ka
dar müşkül bir durumda olduğu kolaylıkla an
laşılabilir. Bu bakımdan yem sanayiine çok 
ehemmiyet vermek istiyoruz. Yem sanayiimiz 
gerçekten bir inkişaf göstermeye başlamıştır. 
3 - 4 sene evvelki 500 tonluk istihsalimiz bu se
ne 9 bin tona çıkmıştır. Doğudaki durumu na
zarı itibara alarak, yem fabrikalarının istihsali
ni artırıp oralara sürmek ve bu suretle hayvan 
müstahsilim yeme alıştırmak ve memlekette 
besiciliği esaslı bir şekle sokmak için memleke
tin her yanma istihsal ettiğimiz yemleri, teşvik 
etmek, müstahsili buna alıştırmak arzusundayız. 
Zira bugünkü hayvancılığımız, aded itibariyle 
Rusya'dan sonra Avrupa memleketlerine göre 
en zengin bir durumda olmasına rağmen, kalite 
ve evsaf bakımından en geri ve en iptidai bir 
haldedir. Bunu da ifade etmek mecburiyetinde
yim. Onun için ziraatin her kolunda olduğu gi
bi, hayvancılıkta da entansif bir ziraate gitmek 
zaruretiyle karşı karşıyayız ve bunu yapmadı
ğımız takdirde hayvancılığımızın idamesinden 
şüphe edebiliriz. 

Hayvancılığımızın kapasitesini artırmak için 
60 milyon ton kaba ota ve 26 milyon ton da kuv
vetli yeme ihtiyacımız vardır. Fakat buna karşı
lık kaba ot istihsalimiz sekiz milyon tondur. Bir 
de dört milyon ton kesif yem. Artık hayvancı 
lığımızın ne durumda olduğunu, ne perişan ve 
biçare bir halde bulunduğunu takdir buyuru
nuz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri hakkında da bir
kaç kelime söylemek istiyorum. Muhterem arka
daşlarım, Devlet Üretme Çiftlikleri hakikaten 
iyi bir maksatla kurulmuş ve kendisinden bek
lenen fayda temin edilmiştir. Ama belki iste
diğimiz bir şekilde âzami randıman verememiş
tir. Çünkü bâzısı kâr etmiş, bâzısı da zarar. Fa
kat senelik bilançosu kârlı ve denktir. Bugün 
için Devlet Üretme Çiftliklerinin en büyük sı
kıntısı makina meselesidir. 

Elinde mevcut makinalar kullanılmaz halde
dir. Devlet Üretme Çiftliklerinin makinalarmı 
yenileyebilirsek ki, teşebbüs ettik, Devlet Üret
me Çiftliklerinin istihsali 50 bin ton kaliteli 
tohum 80 bin tona çıkabilecektir. Bu makinaları 
temin edebilirsek, randıman da artacak, maliyet 
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ve neticede dövünmekle iktifa etmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım Şap Enstitüsü üze
rinde durdular. Bunun üzerinde biz de ehemmi
yetle durmaktayız ve ümidederiz ki, önümüzde
ki yıl, 1963 yılı bütçesinde ciddiyetle, ehemmi
yetle bir yolunu bularak tahsisatını alacak ve 
bu müesseseyi meydana getireceğiz. Hakikaten 
bu memleket hayvancılığının §ap yüzünden uğ
radığı zarar büyüktür. Bunun yanında daha 
birçok sâri hastalıklar vardır. Bunlarla ayrı 
ayrı canınızı sıkacak şekilde burada hastalık
ların cinsinden bahsetmek istemiyorum. 33 çe
şit hayvan hastalığı mevcuttur. Bu hastalıklarla 
mücadele etmek zarureti karşısında bulunmak
tayız. 

Muhterem Sırrı Atalay arkadaşım üç sual 
sordular, zannederim bu suallere kısa da olsa 
cevap verdim. Bu arada yem fiyatlarına, narh 
fiyatlarına da temas ettim. 

C. Senatosu B : 
de düşecek ve birkaç sene içinde amorti etmek 
de kabil olacaktır. 

Bu arada mücadeleden de bahsetmek iste
rim. Memleketimizin en büyük dertlerinden bi
risi de nebatlarımıza arız olan hastal ı^ böcek 
ve buna benzer şeylerdir. Bu memleketin her 
yıl bunlardan dolayı kaybetmiş olduğu gelir, 
emin olunuz ki, 2 milyar liranın üzerindedir. 
Eğer biz ciddî bir zirai mücadele: yapabilirsek, 
daha doğrusu mücadeleyi yapabilmek için vası
ta, eleman ve aracı kâfi miktarda temin eder
sek, hiç şüpheniz olmasın ki, bu her sene heder 
olup giden miktarın en azdan yarısı, memlekete 
kalacaktır. Ve bir milyar gibi bir paranın da 
Türkiye için ne büyük bir ehemmiyeti olduğu 
aşikârdır. 

Mücadele teşkilâtımızı gayet sıkı tutuyo
rum. ilk işlerimden birisi, bütün mevcut ilâç 
firmalarını ve ilâç imal eden fabrikaların sa
hiplerini toplamak ve konuşmak oldu. Kendile
rini davet ettim. Çünkü, memleketin muhtelif 
yerlerindeki müstahsıllardan, ilâçların kalitesiz 
ve bozuk çıktığına dair şikâyetler aldım ve biz
zat bendeniz de müstahsil» olduğum için, bu şi
kâyeti bizzat kendimde yapmak vaziyetinde bu
lunuyordum. Sıkıştırdım, açık ve samimî olarak, 
«Buna-memleket müstahsilinin tahammülü yok
tur ve onları temsil eden Tarım Bakanlığı, böy
le bir vaziyetle karşılaştığı zaman mevcut im
kân ve müeyyidelerle elimden gelen her şeyi ya
pacaktır.» dedim. Onların da bâzı konuşmaları 
oldu. Tatbikat hataları yapıldığı, bundan do
layı da ilâçların müessiriyetlerinin azalacağını 
söylediler. Teşkilâtımız tarafından bu sene ne
rede olursa olsun, ilâçlar kontrol edilecek ve bo
zuk ilâçla karşılaşıldığı vakit kanunun verdiği 
yetki ile bu firma veya müesseseye karşı eli
mizden gelen her şey yapılacaktır. Temenni edi
yoruz ki, bu gibi şeylere meydan vermiyecek-
ler. Belki formüllerde, şunda, bunda hatalar ola
biliyor. Bunları düzeltecekler ve memleket 
müstahsili böyle bir zarardan kurtulmuş olacak
tır. Başka yerleri bilmiyorum ama, geçen sene 
Adaha'yı biliyorum. Adana'da 3 - 5 yüz bin li
ra ilâç parası verip bir netice alamıyan müstah
sil tanıyorum. Buna mümasil olarak her çiftçi 
ve her müstahsil kendi kudreti nisbetinde mah
sulünü kurtarmak için ilâca para vermiştir. Ma
atteessüf bundan müsbet bir netice alamamış 

Süt sanayii : Bunun teşebbüsü içerisindeyiz, 
esaslı bir müessese meydana getirmeye gayret 
ediyoruz. Bu müessese meydana geldiği zaman 
bilâhara hususi teşebbüse terk edilmesi imkânı 
da sağlanmış olacaktır. Bu müessesenin kurul
masından en çok istifade edecek olan vilâyetler 
haklı olarak Doğu vilâyetleridir. Çünkü hayvan 
kesafeti en çok bu bölgededir, ayrıca bu bölge
nin çekmiş olduğu ıstırapların başında yalnız 
kuraklık meselesi değil, ama senelerin ihmali de 
demiyeceğim, daha çok meselenin iyi bir şekil
de anlaşılmamışından ileri gelen bir durumdur 
demek mümkündür. Artık, Hükümetiniz olarak, 
Doğunun vaziyetini de esaslı bir şekilde ele al
mış bulunuyoruz. Bu arada Tarım Bakanlığına 
düşen her şey yapılacaktır, arkadaşlarınım emir
lerine daima hazırım. Kendileriyle görüşüp ko
nuşmak suretiyle oralarda yapılacak işleri el bir
liği ile yapacağız. Bu benim için bir vazifedir. 

Biraz da Toprak - Su dan bahsetmek isterim. 
Toprak - Su Umum Müdürlüğü, umum mü

dürlükler arasında yeni bir teşekküldür, kısa 
mamanda büyük bir inkişaf göstermiştir, cid-
len modern usullerle çalışan, müspet ve müs

mir netice alan bir teşekkül halindedir. Eroz
yonla mücadele eder, sulamayı temine çalışır. 
Yalnız işi ve dâvası gayet büyüktür ve zaman 
Istiyen bir şeydir. Bilhassa, paraya, en çok ih
tiyaç duyan bir Umum Müdürlüğümüz vaziye-
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tindedir. Çünkü, erozyonla mücadele, hektar 
başına, beş yüz liradan 2 500 liraya kadar mas
raf istiyen bir yekûn tutuyor. Bunun altından 
kalkmak güçtür. Bununla beraber bugün 11 böl
ge müdürlüğü olan, 11 toprak lâboratuvarı bulu
nan, 45 ekip ve başmühendislikle 20 araştırma, 
deneme müessesesi, tarım istasyonu, beş örnek 
toprak-su çiftliği, yetiştiraıeeilik yerleri ve sai-
resi bulunan bir teşkilatımızdır. Bu sene bu 
teşkilâtı daha çok genişleteceğiz. Bilhassa önü
müzdeki beş yıl içinde birçok il ve ilçelerimizi 
bu teşkilâtın içine alıyoruz. Her taraftan aldığı
mız haberler, verimli çalıştığı merkezindedir. 
Ancak o kadar talep vâki oluyor ki, bunun al
tından kalkmamıza imkân yoktur. Elimizdeki 
plân ve programa göre hareket etmekle yetin
mek zaruretinde kalıyoruz. 

Biraz da orman mevzuundan bahsetmek iste
rim. Memleketin en mühim, hayati işlerinden bi
risi de bu orman mevzuudur. Bir tarafta, millî 
müdafaa bakımından, tabiat şartları bakımın
dan, sıhhat ve sağlık bakımından o derece 
ehemmiyetli olan millî bir servetimiz orman 
varlığımız, diğer tarafta; geçimini tamamen 
ormanlardan temin etmek zorunda kalan muaz
zam bir vatandaş kütlesi. Emin olunuz ki, en 
güç bir problem işte bu, ormanla insan müna
sebetinin tesis edilmesidir. Bugün 13 bin kü
sur köy orman içinde ve civarında yaşamak
tadır. Bu 13 bin küsur köyde 9 milyona ya
kın bir insan topluluğu geçimini ormandan te
min etmeye çalışır. 

Arkadaşlar bu işin edebiyatını yapmak çok 
kolay, fakat iş tatbikat sahasına geldiği anda 
en büyük güçlük burada başlıyor. Binaenaleyh 
bu hususta geniş vaitlerde bulunmak doğru 
değildir. Buralarda yaşıyan vatandaşları siz
leri ovalara yerleştireceğiz demek doğru değil
dir, ortada toprak mevcut değilken, dağ başın
daki bir köylü vatandaşı seni müstahsil sa
hasına yerleştireceğim demek hakikate uygun 
bir şey olmasa gerek. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Tarım Bakanınız olarak böyle bir kelimeyi 
ifade etmekten çekinirim. Evet, bir şey ola
bilir. Bu memlekette sanayi gelişir, orman ci
varında, ormanla fazla alâkası olmıyan va
tandaşlarımızı getirip, sanayi mmtakalanna 
yerleştirmek suretiyle, ona iş bulunur, çalışma 
sahası bulunur. Fakat ona. «Toprak verece-
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ğim» diye bir vaitte bulunmak her halde doğru 
bir hareket olmaz sanırım. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanlannıızm aü 
büyük derdi, bir taraftan vatandaşlaramzm 
kesim meselesi (birkaç dönümlük arazi «İde 
etmek için ormanı tahribetmek suretiyle tarla 
yapma hevesi) üi^cr taraftan, adedi mütema* 
diyen artan keçinin tahammül edilmez tah
ribatı. Bu arada yangınlar, hakikaten, memle
ketin bu millî servetini, zaten az olan ve bir
çok memleketler yanında «fakir;» kelimesiyle 
ifade edilecek bir duramda bulunan ormanla
rımızı büsbütün perişan etmektedir. Bu bir rea
litedir . Meselâ son 20 senede yangınlardan 
tahrip gören ormanlarımız, vasati 431 000 rnetry 
küb, yolsuz kesme ve taşımalardan 196 067, uç
malardan yok edilen 33 310, düzensiz otlatma
lardan 3 300 000. Ancak sizi ferahlandırmak 
için derhal arz edeyim ki, yangm vaziyeti 
çok düzelmiştir. 1950 - 1960 seneleri arasında 
onbir yıllık vasatiye göre 31 116 hektar iken 
1961 senesinde 8 000 küsur hektara düşmüştür. 
Bunun başlıca sebebi de, modem tesislerin te* 
min edilmesi, telsizlerin kurulması, motorlu 
vasıtaların temin olunması, bu suretle ormanı 
süratle söndürebilme imkânlarının sağlanması
dır. Bunun karşısında ağaçlandırma da pek 
küçüksenmiyecek kadar hızlandırılmıştır. Bir
kaç. rakam arz etmek isterim. 1960 yılma 
kadar orman dışı ağaçlandırma 10 485, üç or
man içi ağaçlandırma 78 755 hektar. 1962 se
nesinde ağaçlandırılacak: olan miktar ise 31 756 
hektardır. Vasati olarak on senelik bir zaman 
zarfında her yıl 40 bin hektarlık: bir arazi par
çası, orman içi ve orman dışı durumu nazarı 
itibara alınacak olursa yangınların yapmış oldu
ğu tahribat telâfi edecektir. 

Esas mühim odan büyük bâr derdimiz keçi 
meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhakkak ki, bu 
derde acilen tedbir bulunması lâzımgelmekte-
dir. Komşumuz olan, Kıbrıs'ta, Yugoslavya'da;. 
İtalya'da bu dâva halledilmiştir. Artık Türki
ye'de de halledilmesi lâzniigelen bir mevzu ola
rak öle alınması ieabeder. Gerek orman için
de, gerek: orman dışında ve civarında yaşıyan 
vatandaşlarımıza daha iyi bdr geçim temin ede
cek imkânları sağlamak ve gerekse bu keçileri 
bertaraf etmek suretiyle, sadece ormanlarımızı 
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bu tahripten kurtarmak değil, doğrudan doğ
ruya geçimini buna bağlamış olan vatandaşları 
bu keçi'cezasından, kurtarmak, önümüzdeki 
yıllarda bizim vazifemiz olmak lâzımgelir. Ta
rım Bakanmiz- olarak, şimdiden, bâzı tedbirleri 
düşünmekteyiz. Hiç değilse, mmtaka mmtaka, 
kademeli olarak bunu ele almak niyeti içinde
yiz. Muvaffak olabilirsek, memleketin bu millî 
servetini kurtarmakta bir nebzecik olsun fay
damız; olacaktır. 

Eleman, teknisyen miktarları üzerinde dur-
mıyacağım. Bir bilgi olmak üzere hepsini bir
den ifade etmek isterim. 

Veteriner hekime ihtiyacımız vardır, orman 
mühendisine ihtiyacımız vardır, ziraat mühen
disine ihtiyacımız vardır Bugünkü eleman mev
cudu, fakültelerin yetiştirdiği elemanlar, gün
den güne gelişen ziraat sahasına yetmiyecek 
miktardadır, ziraat sahasındaki ihtiyaçlarımızı 
karşılamaktan çok uzaktır. 

Geçen gün bir ecnebi sefirle konuşurken, 
1961 yılında yapmış oldukları istihsali anlattı 
ve istihsalin millî gelire % 18 nisıbetinde bir 
ilâve yaptığını söyledi. -Bunu söylerken bu ne
ticede-en çok müessir olan unsurun mevcut tek
nisyen, ziraat mühendisi, veteriner hekimleri ve 
benzerleri teşkili ettiğini iftiharla, övünerek ilâ
ve etti. Bendeniz şunu arz etmek isterim ki> 
tarım politikasının muvaffak olabilmesi için, 
yapacağımız başlıca yatırımlardan biri, ziraat 
mektepleri, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakül
tesi, Orman Fakültesi ve buna benzer büyüklü 
küçüklü ziraat elemanı yetiştiren mektepler ola
caktır. Bunun başta gelen bir mesele olduğunu 
arz ve ilâve etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarımın en çok üzerinde 
durdukları mevzulardan bir tanesi de muhak
kak ki toprak reformudur. Toprak reformu de
diğimiz zaman, biz bunu bîr zirai reform olarak 
telâkki ediyorum. Toprak reformu bâzı kimse
lerin ve bâzı vatandaşlarımızın anlayışiyle bi
zini' anlayışımız arasında büyük fark olduğunu 
bilhassa belirtmek isterim. Toprak dağıtımı baş
ka şeydir, zirai reform başka şeydir. Biz, 1945 
senesinden itibaren bu memlekette Devletin elin
de bulunan Hazineye ait, vakfa ait veya diğer 
müesseselere ait toprakları 4753 sayılı Kanunla 
3 - 5 er dönümlük olarak vatandaşlara dağıt
tık. Bu meyânda toprak komisyonları kuruldu 
ve bu komisyonlar senelerce çalıştı. Fakat üzü-
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lerek şu hususu söyliyeyim ki, bu toprak dağı
tımından bugüne kadar, hiçbir müspet netice 
alınmış değildir. Bir vatandaşa yalnız 10 dönüm 
veya 20 dönüm toprak vermekle ona hiçbir şey 
sağlamış olmuyoruz. Toprak reformu bu mem
leketin ziraat reformu içinde yer alır ve bunun 
anlayışı içinde tatbikat görürse ve bu tatbikat 
memleketin istihsal hayatında, memleketin sos
yal hayatında verimli neticeler almak üzere 
tertiplenirse, elbette o zaman bu toprak dağı
tımında fayda vardır. Ben biliyorum ki, 
pek çok yerlerde, onar - yirmişer dönüm 
olarak dağıtılan bu topraklar zamanla ve 
muvazaalı bir şekilde başkalarının eline geç
miş ve kendisine toprak verilen vatandaşı
mız, bundan katiyen istifade edememiştir. 
Hiçbir şeyi olmıyan bir insana yirmi dönüm 
toprak verdiniz, bunun işletme kredisi yok, ala
maz ; işletme donatımı yok, yapamaz. Bu suretle, 
ya yanıbaşmda daha kuvvetli bir müstahsıla 
icara vermektedir, veyahut eline geçmiş bir şeyi 
muvazaalı olarak bir başkasına devredecektir. 
Toprak reformu değil, zirai reformu bu memle
kette yapmak, tatbik etmek, bu memleketin âli 
menfaatlerinden olur, buna inanıyorum. Ama 
bunu yaparken istical etmenin doğru olduğuna 
kaani değilim. Bugün, bizden evvelki Hükümet 
tarafından hazırlanmış, hakikaten geniş bir 
etüde istinadeden bir tasarı mevcuttur. Bütçe 
geçtikten sonra bu tasarı üzerinde, yine salahi
yetli arkadaşlarımla oturacağız, konuşacağız. 
öyle zannediyorum ki, esaslarda çok büyük bir 
ayrılığımız olmıyacak. Çünkü, hazırlanan bu 
tasarı yıkıcı olmaktan çok yapıcı mahiyettedir. 
Bu itibarla bütçe sonu toplanacağız, Muhterem 
Heyetinizden, Meclisten bu işle alâkalı, bu işte 
bilgili arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız. Bir 
anda getirilecek ve çok isticalle, toprak dağıtı
mı yoluna gidersek, bundan memlekete zarar
dan başka hiçbir şey gelmez. Bunun için muh
terem matbuat benden bunu sık sık soruyor. 
Zannediliyor ki, Tarım Bakanı olarak ben bu
nun aleyhindeyim. Hayır arkadaşlar. Bu mem
lekette ziraat politikasının tahakkuk edebil
mesi, bu memlekette istihsalin artırılabilmesi 
için her şeyden evvel, toprak sahibinin mülki
yetine teminat vermek, toprak dağıtılacak in
sanlara, alınacak topraklardan istifade edilece
ği kanaatini hâsıl etmek ve bu ziraat reformu
nun memlekette toptan sosyal ve ekonomik bir 
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refah getireceği inancını yaratmak lâzımdır. 
Bunun yaratılabilmesi için de bu kadar esaslı 
bu kadar şümullü bir meseleyi alelacele getirip 
sevk etmenin hiçbir faydalı neticesi ©lamaz. 
Bunda ne kadar ağır yürürsek o kadar isabetli 
ne kadar düşünceli olursak o kadar verimli ola
cağı ve iyi netice vereceği muhakkaktır. Bu ba
kımdan toprak reformu demiyorum, zirai re
form, diye ifade ediyorum. Bilhassa bu husus
taki düşünce ve kanaatlerimiz bu merkezdedir. 
Biz, bu memlekette mevcut toprakların iyi kul
lanılmasını, boş olan arazilerin iyi ellere geç
mesi suretiyle daha rasyonel ve daha verimli 
bir şekilde çalıştırılmasını düşünüyoruz. Bu hu
sustaki maruzatım bundan ibarettir. Bilmiyo
rum, bu mâruzâtımı kâfi görüyor musunuz? 
Vaktiniz çok az... Mümkün olduğu kadar mese
leleri kısa olarak geçtim. Fakat daima Yüksek 
Senatonun emrindeyim. Sözlerimi bitirirken, 
göstermiş olduğunuz alâka ve bu büyük mem
leket dâvasında bana yardımcı olduğunuz için 
minnet ve şükranlarımı tekrar tekrar arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar), (Sual 
soracağız, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel kifayeti 
müzakere takriri verildi ve Yüksek Heyetinizce 
kabul edildi. Şimdi Sayın Bakanın konuşmala
rını mütaakıp bâzı arkadaşların söz istedikleri 
görülüyor. Verilen takriri tekrar okutup rey
lerinize arz edeceğim. Fakat Tüzükte her ne 
kadar son söz milletvekillerinindir, denilmesine 
rağmen, kifayeti müzakere kararı alman ahvalde 
mazur görülürse, arzu buyurulursa, sual şeklinde 
fikirlerini izhar buyururlar. Buyurun... 

RIFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Efen
dim, zirai sigorta hususunda Bakanlığın, bu sene 
alacağı tedbiri var mıdır? 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 
— Muhterem arkadaşım çok esaslı bir noktaya 
temas buyurdu. Bu husus Hükümet programında 
da vardı, üzerinde durduğumuz bir mevzudur. 
Bu arada unutmuş olduğum bir şeyi de arz ede
yim. 

Tarım Bakanlığının iyi çalışabilmesi için, Ta
rım Bakanlığı Teşkilât Kanununu yenilemek ve 
bugünkü şartlar ve ihtiyaçlara göre ayarlıyarak 
huzurunuza getirmek kararındayız. Bu hususta 
hazırlıklarımız vardır. Her umum müdürlüğün 
kendine göre bir hazırlığı vardır, neticede bunları 
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birleştireceğiz, bilhassa bu umum-, müdürlükler 
arasında bir koordinasyon yaratmayı bu yeni teş
kilât kanunu ile temin etmiş olacağız, . 

Buyurduğunuz zirai sigorta hususunda, Hü
kümet programında vâdedildiği gibi üzerinde du
racağız. Zirai sigortanın bu memlekette yer tut
masını arzu ediyoruz. Gerçekten vatandaş zaman 
zaman yangın, dolu ve saire gibi tabiî .âfetlerden 
zarar görmektedir. Bunu Önlemek için de bütün. 
medeni memleketlerde tatbik edilen.zirai sigorta-' 
mn.bizim memleketimizde de tarım sektöründe 
tatbik edilmesi, elbette ki, çok büyük ;• faydalar • 
sağlıyacaktır. 

HÎLMİ ONAT (îzmir) — Zirai vergi refor
mu düşünülüyor mu efendim? 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Devam
la) — Zirai Gelir Vergisini kastediyorsunuz her-.. 
halde?. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Evet, c 
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Devam

la) — Muhterem arkadaşlarım, Zirai Gelir Ver
gisi vaziyeti şudur : Mevcut 193 sayılı Kanun 
maalesef kıstasları bakımından müstahsili haki
katen mutazarrır edecek bir hale gelmiştir. Tat
bikat müstahsili çok sıkıntılı bir duruma sokmuş
tur. Hükümetiniz bunu nazarı dikkate alarak 
mevcut kanunun Hazirana kadar tatbikatının 
durdurulması fikrindedir. Bunun hazırlığı için
dedir. Hazirana kadar Zirai Gelir Vergisinin da
ha iyi bir şekilde, daha kolay tatbik edilir bir şe
kilde hazırlığını yapmak kararındadır, öyle 
ümidederim ki, bu hazırlanacak kanun hem Hazi
neye daha kolaylıkla gelir temin edecek ve hem 
de vatandaşı bugün haklı olarak sıkıntıya «evk 
eden şikâyetten kurtarmış bulunacaktır. 

ENVER KÖK (Cum. Kon.) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENVER KÖK — Daha evvel konu şan sena

tör arkadaşlarım gibi kendileri de Et - Balık Ku
rumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat ••Bankâ>-'• 
smdan şekvada bulundular. Hükümet olarak yeni 
hazırlanacak teşkilât kanununda bu müesseseler 
hakkında bir teklifleri olacak mıdır, bu hususu 
öğrenmek istiyorum. ' 

TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Devam
la) — Efendim bu meseleleri arz ederken, Tarım 
Bakanlığının kendi sahasında daha iyi çalışabil
mesi, muvaffak olabilmesi için, Et - Balık Kuru- ' 

**• 



Ö. Senatosu B : & 
inunun, Toprak Ofisin Tarım Bakanlığı ile ilgi- j 
sinin daha çok artmasını ifade etmiştim. Hattâ, j 
Ziraat Bankasında da Tarım Bakanlığının daha j 
kuvvetli bir sözü olmasını, tarım politikasının j 
"iyi işlemesi, ve muvaffakiyeti bakımından, çok te
siri olacağını ifade etmiştim. Bendeniz, Tarım 
Bakanı olarak, elbette, bu meseleler üzerinde du
racağım. Hükümetin, nihayet bir üyesiyim, ama, 
kendime düşen bu vazifeyi idrak etmiş bir du
rumdayım. Mücadelesini yapacak, bu tezleri 
ileri süreceğim, öyle tahmin ediyorum ki, bugün 
tarım dâvasına çok anlayış gösteren Hükümet, 
sbana, bu hususlarda yardım edecektir. (Alkış
lar) 

(BAŞKAN — Sayın Bakanın izahatından son
ra bölümlere geçilmesini oyunuza arz edeceğim. 
'Kabul edildiği takdirde bölümlerin müzakeresine 
bağlıyacağız, kabul edilmediği takdirde söz isti-

v yenlere söz vereceğim. 
J; Bölümlerin müzakeresine geçilmesini kabul ı 
edenler.... { 

MUCİP ATAKLI (Daimî üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. i 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz İstenmez, j 
Kalbul''etmîyenler.... Bölümlere geçilmesi ka

bul edilmiştir. 

MUCİP ATAKLI {Daimî Üye) - Son söz 
milletvekilinindir. 

BAŞKAN — İzahatı verdim, söz istiyen ol
madı, bölümlere geçilmesine karar verildi. 

MUCİP ATAKLI (Daimî Üye) — Koymama
lıydınız, son söz milletvekiline aittir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — O zaman Mec-, 
tisin murakabesi kalmaz. Vekilden sonra mil
letvekili konuşmazsa murakabe kalmaz. Son 
söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Kabul ediMi elendim. Nizam- | 
nameye riayet etmiycn •bir milletvekili veya ! 
senatörün: soruya hakkı yoktur. Mamafih, şüp- j 
nenizi izale etmek için tek nar toya arz edece- ] 
ğim. (Olmaz, olmaz sesleri) Keyfinize göre mi | 

"ohryor? ! 
Tekrar, arz ediyorum. Bölümlere geçilmesi- \ 

ni oyunuza arz ediyorum. Kahul edenler... Et- \ 
miyenler..; Kabul edilmiştir. 

İBölüımlerd^n evveli 'bir ta'krir vardır, okutu- ; 
yorum. | 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1962 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde Ta
rım Bakanlığı (kadrolarının merkez 'hizmetli
leri arasında 200 TL. aylık ücret ile çalışan 
(30) personel mevcuttur. Bu personelin maaş
larına 50 şer lira zam yapılmak üzere, Bakan
lık bütçesinin 457/10 MümÜnden 21 600 lira
nın azaltılarak 202 nci bölümün 11 nci mad
desine eklenmesini arz ve 'teklif ederiz. 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) -
Komisyon mutabakat (halindedir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Bütçe müzake
resinde Sayın Bakan neredeler? (Yerine Müs
teşarı var sesleri.) 

DEVLET BAKANI AKİF EYİDOÖAN 
(Zonguldak) —- Hükümet mutabıktır. 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etniiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir d adı a var, okuyoruz. 

Yüksek ;Başkanlığa 
İktisadcn geri 'kalmış ve (hayvan yetiştirici

liğinden başka her 'hangi İbir geliri bulunmıyan 
Doğu Bölgesinde (Erzurum ve Kars'da) 'birer 
süt fabrikasının yaptırılması için 428 nci bö-
Kimden indirilecek 6 milyon liranın 787 n«r1 
bölüme aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Kara Üyesi Kars Üyesi 
S im Atalay Mehmet Ha zer 

Oumlhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli 

BAŞKAN — Efendim takrirde 'bahis konusu 
edilen bölüm şudur. 7457 sayılı Kanun gereğin-
ee yapılacak erozyon, toprak muhafazası, ara
zi ıslah, zirai sulama ve arazi tevhidi işlerine 
ait yapını ve onarım giderlerinden 6 milyon li
ra indirilip inşa ve aplikasyon giderlerine zam 
mahiyetindedir. Bn 'hususta encümen ne düşü
nüyor efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) -
Muhterem Bas/karı. muhterem senatörler, evve-
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lâ belirtmeliyim ki, bu talkririn maddesinde ko
nuşulması lâzımgelirdi. Sayın Başkanlık Diva
nı daha bütçenin maddelerine geçmeden tak
rirleri akuttular. Usulü olmamakla beraber, 
mademki okunmuştur, ben de muhterem sena
törlere encümenin fikrini arz edeyim: 

Şimdi Nihat Pasinli ve arkadaşlarının ver
miş oldukları önergede 6 milyon liranın Top
rak - Su işlerine ayrılmış olan 428 nci fasıldan 
nakledilerek bir süt fabrikası inşası için 787 
nci bölüme tahsisat alktarilması isteniyor. 

Muhterem arkadaşlar süt fabrikasını kim 
kuracaktır? Kurum yoktur. Bir hukuki varlık 
mevcut değildir. 

Kaldı ki, 428 nci bölüm, yine Toprak - Su 
işlerinin yapacağı aplikasyon projesi tahsisa
tına ait bir bölümdür. Buradan bir süt fabri
kasını inşa etmek için tahsisat ayrılması, büt
çenin tekniğine aykırıdır. Bu takrirden sonra 
Bakanlıdc yetkilileri ile temas ettim. Kendileri
nin de burada bir süt fabrikasının inşa edil
mesi için Plânlama Dairesinin tasvibinden 
geçmek suretiyle bir çalışmaya başladıklarını 
ve isviçre'den 'bir teklif aldıklarını ve biraz 
evvel Tarım Bakanının burada buyurdukları 
gibi, ileride hususi sektör sermayesine devre
dilecek şekilde bir yatırım projesi derpiş edil
diğini öğrenmiş 'bulunuyoruz. Binaenaleyh ar
kadaşlarınım verdikleri takrirde istedikleri şe
yin, bu bütçede tahsisat aktarılması suretiyle 
temin edilmesine fiilen imkân yoktur; bu ibft'. 
ikincisi de: Tenzilini talebettikleri 428 nci fas
lın biz Bütçe Encümeninde uzun münakaşasını 
ettik. Bunun üzerinde elimizden gelen gayreti 
sarf ettik. Yalnız 10 milyon lira koymaya mu
vaffak olduk. Memleketimizin hayati ihtiyacı
nı karşılıyaca'k olan fasıldır. 10 -milyon liralık 
okleme yapabildiğimiz bu fasıldan bir tenzilâtı 
derpiş eden takrir lehine mütalâa beyan etme
mize imkân olmadığını muhterem senatörlerin 
takdirlerine arz ederim. Encümenimiz mutabık 
değildir. Nihat Pasinli, Mehmet Hazer ve Sırrı 
Atalaıy arkadaşlarımızın bu takriri geri alma
larını encümen adına istirham ediyorum. En
cümenimiz kendileriyle iştirak halinde değildir. 

BAŞKAN — Tarım Balkanı. 
TARIM BAKANI OAVlT ORAL (Adana 

Milletvekili) — Biraz evvel de arz ettielm 
gibi, bu mevzuda hazırlığımız vardır ve haki
katen Doğu vilâyetlerimiz için bu ıhayati bir 
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şey teşkil eder. Muhterem 'arkadaşım da izah 
etmiş bulunuyorlar. Ben yalnız bunu tahak
kuk ettireceğimi vadederek buradan ayrılıyo
rum. 

NtHAT PASİNLİ (Erzurum) — Bakanın 
sözünü teminat telâkki ederek takriri geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın verdiği izahata 
güvenerek, arkadaşlarımız takrirlerini geri al
dılar. 

Şimdi, aynı mealde iki takrir daha vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı sosyal sermaye yatırımları 

ve esaslı onarmalar kısımlarındaki hizmetlerle 
ilgili ödeneklerde 15 . 4 . 1958 gün ve 4/10195 
sayılı Bakanlar Kurulu kararına bağlı muayyen 
ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştııılacak 
yevmiyeli Personel Talimatnamesinin uygulan
ması için bütçenin «R» cetvelinde Bayındırlık 
Bakanlğı kısmına Topraksu Genel Müdürlüğü
nün ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Adana Bursa 
Sakıp önal Mehmet Ünaldı Baki Güzey 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekilli) — Bu 
takrirle Komisyonumuz mutabıktır. 

BAŞKAN — Bir şeyi Öğrenmek istiyor, Ri-* 
yaset Divanı. 

Bu takririn bu bütçe ile alâkası nedir? öyle 
zannediyorum ki, bu takrir BüLçe Kaı.u..unun 
15 nci maddesi müzakere edildiği zaman konu
şulacaktır. Binaenaleyh, şimdi bir karar almaya 
imkân yoktur. O itibarla takriri geri bırakı
yorum. 

Aynı mahiyette ikinci bir takrir daha var
dır ; okutmaya lüzum var mı? (Yok sesleri). 

Bölümlerin okunmasına geçiyoruz efendim. 

B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira | B. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 61 980 601 

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

202 Ücretler 25 915 200 

BAŞKAN — Bu bölüme 21 600 lira ilâvesiyle 
ceman 25 936 800 lira olmuştur. Bölümü yeni 
şekliyle kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 

203 Geçici hizmetliler ücreti 193 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zam ve yardım
lar 1 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 5 713 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek üc
ret ve tazminatlar 617 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

218 Kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 147 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 1 070 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 858 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 1 262 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 Yolluklar 11 659 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 10 025 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar genel giderleri 5 694 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Zirai mücadele 20 682 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, dene
me, üretme, çayır ve mera, kau
çuk ve hayvan besleme işleri ge
nel giderleri 12 332 473 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Bahçe, ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs nebat
ları, zeytin ve çay genel giderleri 6 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 îpekböcekçilik, tavukçuluk, arı
cılık genel giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat sanatları genel giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri genel giderleri 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve ma
lana işleri genel giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bekteriyoloji ve 
serum kurumları ve lâboratuvar-
lar kurma ve idare işleri genel 
giderleri 7 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve üret
me işleri genel giderleri 5 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Merinos işleri genel giderleri 2 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 6893 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek prim ve para mükâfatı 561 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Topraksu hizmetleri genel gider
leri 15 976 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 27 572 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 4 426 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

346 000 

452 Staj giderleri 1 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler *1 279 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplantı
lar genel giderleri 240 000 

BAŞKAN — 457 nci bölümden 21 bin 600 
lira indirilmiştir. Bölümü yeni şekliyle 218 400 
lira olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

458 Fuar, sergi ve teşvik genel 
- giderleri 303 000 

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

476 Kurs genel giderleri 5 473 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 65 000 

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

502 Eski yıllar borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 904 sayılı îslahı Hayvanat Ka

nununun 11 ve 12 nci maddeleri 
gereğince özel idarelere yapıla-
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eak yardımlar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Ziraat Memur ve Müstahdemleri 
Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 104 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

654 F. A. O ile müştereken kurula
cak Milletlerarası Bitki Araştır- • 
ma ve Entradöksiyon Merkezine 
yardım 1 013 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

667 6964 sayılı Kanun gereğinse zira
at oclaları birliklerinin kuruluş 
giderlerine yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
Küçük onarmalar 

701 Bana onarımı 1 287 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 2 432 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk' ve 
satmalmalar 

711 Arazi istimlâki ve satmalmalar 9 438 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IH - Transfer edilen yatı
rım fonları 

724 Mütedavil sermayeli teşekkül
lere 6 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

725 Ziraat Bankasına 22 083 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

727 Teknik Ziraat ve Teknik Bah
çıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gere-

Lira 

ğince verilecek vasıta ve mal
zemeler 166 800 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V- Etüt ve proje 
741 istikşaf etüt ve aplikasyon gi

derleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Sosyal sermaye yatırım
ları ve esaslı onarmalar 

787 7457 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak erozyon, toprak muha
faza, atazi ıslahı, zirai sulama 
ve arazi-tevhidi işlerine ait ya
pım ve onarım giderleri 53 571 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Maktina ve teçhizat satm
alına ve esaslı onarım 

792 Makina ve teçhizat satmalma 20 816 527 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
mistir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi bit-

B — DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERl GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

201 Maaşlar 3 279 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 6 671 040 
t r -

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1962 yılı bütçesine bağlı «D» cetvelinde 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
kadrolarının merkez hizmetleri arasında 200 
T.L. aylık ücretle çalışaıı 11 personel mevcut-
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tur. Bu personelin maaşlarına 50 şer lira zam 
yapılmak üzere Bakanlık bütçesinin 452/20 
bölümünden 7 920 liranın azaltılarak 202 nci 
bölümün 11 nci maddesine eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — Takriri reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
Fasıl 202 bu aktarma ile 6 978 960 liradır. Ka
bul edenler... Etmiyenier... Kaibul edilmiştir. 

B. 

204 

206 

207 

209 

301 

Lira 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 66 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

34 310 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 114 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı t 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 666 273 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

171 000 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 000 
Et-

B. 

503 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

416 

417 

450 

451 

452 

Lira 

Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 60 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 18 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 224 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 25 !000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 182 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Okullar genel giderleri 48 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme genel giderleri 2 234 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Teknik üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 76 046 
BAŞKAN — Fasıl 452 de tashih 
edilmiştir. Tenzil ile 68 126 lira 
olarak kabul edenler... Etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 
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Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hizmetlilerin kurs gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

A'ltmcı kısım - Yardımlar 
653 Meteoroloji Memur ve Müstah

demleri Yardım Sandığına (Me
mur ve hizmetlilerin öğle yemek
lerine yardımda kullanılmak 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

752 Yeni meteoroloji istasyonları 
yapımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalına ve esaslı 

onarmalar 
792 Makina ve teçhizat satmalımı 

ve esaslı onarım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

145 318 

120 000 

1 500 

3 050 

50 025 

125 000 

1 500 

406 000 

395 000 

Lira 

797 Motorsuz taşıtlar satmalımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi mülhak bütçelerin mü
zakeresine geçiyoruz. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/10, C. Senatosu 1/18) (S. Sayısı: 13) [Da
ğıtma tarihi: 30 .1 .1962] (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesi. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşme Tarım 
Bakanlığı bütçesi ile birlikte yapıldığından 
maddelere geçilmesini oy-arınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenle... Kaıbul edilmiş
tir. 

Maddeleri okuyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 690 800 lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 340 000 lira ödenek 
verilmiştir. 

A / l - Cetveli 

B. Lira 

201 

202 

203 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 537 280 
Et-

3 174 480 
Et-

Et-
2 401 

(1) 13 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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207 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

306 

307 

308 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 88 580 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecneh^ dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek par^ mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
ö. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 616 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci mad
desi gereğince veznedar ve yar
dımcılarına verilecek kasa taz
minatı 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 56 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
büro giderleri 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 11 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 237 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya-

Lira 

309 

403 

407 

416 

419 

446 

447 

448 

450 

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları . 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri ' 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 15 496 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince olcul giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nci mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunuı değişik 37 
nci maddesi gereğince Sivil Sa
vunma yardım fonu 9 046 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Kanun 
gereğince teşekkül edecek ko
misyon azalarına verilecek üc-
retler ve bu kanun gereğince ya
pılacak hizmetler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 87 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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451 Yayın giderleri 16 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 ıStaj giderleri 87 204 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs genel giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Es&i yıllar borçları 34 660 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Memur ve hizmetlilerin öğle ye

mekleri için Devlet Üretme Çift
likleri Mensupları Yardımlaşma 
•Sandiffina yardım 27 476 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - Cetveli 
Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar ve saire sstınalmması. 
yapımı ve onarımları 

771 Dağıtma tesisleri inşaat ve ona
rımları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

34 8 . 2 .1962 0 : 2 
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutup. 

reyinize arz edeceğim, 
(1 ııci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliylc birlikte 

oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe_yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli #etvelde gös
terildiği üzere 9 030 800 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - Cetveli 

B. Lira 

1 Döner sermayenin yıllık safi ge
lirinden ayrılacak mülhak bütçe 
giderleri karşılığı 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 30 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup 
reyinize arz edeceğim. 

(2 ııci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1962 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum ; Kabul edenler... Etmiyen-
le;\.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 '. 1939 tarih ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
kince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba-
'vanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ter
kipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğo girer. 

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

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakardan yürütür. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri 1962 yılı bütçesi
nin tümü açık oya arz edilmiştir. 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/16, C. Senatosu 1/19) 
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(S. Sayısı : 14) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1962} 
(D 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi oku
tuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 70 164 640 lira ve yatırımlar giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 37 796 766 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi bölümleri okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

A/l - Cetveli 

B. Lira 

201 

202 

203 

20G 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 27 227 281 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

12 215 420 
— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir, 

Geçici hizmetliler ücreti 6 182 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 4598 sayılı kanunlar ge-
ğince yapılacak yardımlar 703 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
miyenler... 
Ücretler 
BAŞKAN 
miyenler... 

207 

209 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce Ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-

4 500 

(1) 14 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Lira 

lacak ödemeler 4 283 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 2 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaş
ları 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 591 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 123 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 198 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir takrir geldi. Fakat bölüm 
kabul edilmiş bulunuyor. 

BAIIATTÎN ÖZBEK (Kütahya) — Bütçe
nin müzakeresine başlanmadan evvel takririmi 
verdim, şimdi değil. 

NtYAZÎ AGIRNASLI (Ankara) — Tekriri 
müzakere kararı alınmak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Bölümlerin tamamı reye kon
duktan sonra Yüksek Heyetin reyine arz 
edilmek üzere önergeyi okutuyorum. 
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Senato Riyaset Divanı Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine ilişkin 
«Di» cetvelinin 202/21 maddede zikredilen 29 
hizmetliye ait merkez memurlar ücretlerinin 
Tarım Bakanlığı bütçesinde kabul edildiği 
şekilde ve hizmetlerin aynı mahiyette bulun
ması esbabı mucibesiyle 50 lira ilâvesini arz 
vo teklif ederim. 

Kütahya 
Bahattin Özbek 

(Karşılığının 306/20 yiyecekler bölümün
den aktarlımasınm mümkün olduğu öğrenil
miştir. Tutarı 20 880 liradır. Aktarma 306 bö
lümden yapılacaktır.) 

BAŞKAN —• Gayet müphem efendim. Bu 
şekilde takrir olmaz. Nereden tenzil edileceği 
belli değil. Maddeleri bitirelim, sonra dikkate 
arz ederiz. Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

B. Lira 

307 Yolluklar 2 257 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 1 401 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

40*8 3167 sayılı Kanunun 18 nci mad
desi gereğince yapılacak giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 605 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

421 

422 

423 

424 

425 

428 

429 

430 

1 183 800 

15 000 

381 500 

19 000 

446 

Okul giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Teknik Araştırma Ensti
tü ve İstasyonları deneme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

683.1 sayılı Orman Kanunu gere
ğince yangınlarla savaş hizmetle-
linde çalışacaklara yapılacak öde
meler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 5 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak muhafazası, yer kayması 
ve orman içi otlaklarının tanzim 
tevsi ve ıslahı işlerinin gerektir
diği her türlü giderler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Kanunu gereğince yapı
lacak köy kalkındırma hizmetleri
nin gerektirdiği her türlü gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı mad-

Lira 

200 000 

200 000 

1 280 000 

150 001 

148 900 

desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi gereğince Sivil Savunma fonu 
karşılığı 107 600 
BAŞKAN — Ksıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğ
rencilere verilecek burslar ve di
ğer giderlerle tatbikat yolluk
ları 2 438 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 14 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma gider
leri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme mağlı borçlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Orman Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma 
Sandığına (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeklerine yar
dımda bulunmak üzere) 41 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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O. Senatosu 
A/2 - CETVELİ 

B 

B. lira 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 108 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Arazi ve bina istimlâk ve satm
alımı 2 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

0 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nei maddesi gereğince yapıla
cak ikrazlar karşılığı O 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

724 Devlet Orman işletmeleri döner 
sermayesine 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 5 467 132 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Yol yapımı ve bakımı 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

787 Orman ağaçlandırma ve toprak 
işleriyle ilgili yatırımlar 20 624 373 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Taşıt makina ve teçhizat satm
alına ve esaslı onarımları 3 624 868 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yeni makina ve teçhizat satm
alımı ve onarımı 5 435 392 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, deminki takriri, Ki
yasete geç geldiği için, zamanında reyinize arz 
edemedim. Diğer Bakanlıklar bütçelerinde ol-
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duğu gibi burada da aynı cetvelde çalışanlara 
50 lira zam yapılmaisı mahiyetindedir. Bunu 
esas olarak kaibul ederseniz, miktarının tespiti
ni encümenden rica ederiz. 

BAHATTÎN ÖZBEK (Kütahya) — Efendim, 
306 bölümünden 202 ye 11 bölümüne 17 400 li
ranın aktarılmasını teklif ettik. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ne diyor? 
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA Nİ

YAZİ AÜIRNASLI (Ankara) — öbürleri gibi 
bunu da kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bakanlık? 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AB-

DURRAHMAN ŞAHİN — Yalnız merkezindir, 
kaibul edilsin. Fakat miktar yanlıştır. 20 800 
lira olacak. 

BAŞKAN -~ Müsaade ederseniz, esasını rey
lerinize arz edeyim, o suretle bütçeye konul
mak üzere kararınızı alayım. Başka çaresi 
yok. Diğer emsalleri gibi merkezde çalışan hiz
metlilerin aylıklarına bildirilen fasıldan alınıp 
bu fasla ilâvesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
107 961 406 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Orman işletmelerinden alınacak 
varidat 106 961 406 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 Genel Müdürlükçe tahsil edile
cek müteferrik varidat 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN ~- Maddeyi cetvelle birlikte reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1962 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı bükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel-
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de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte rey
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler 
ba«rlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte rey
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
rulusu hakkındaki 4 .6 .1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel yıl borçları 'bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili olduklar] hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten : 

1937 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı krsım bölümleri ile yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum.. 

4 8.2.1G62 0:2** 
Senato Riyaset Divanına 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi «R» formü
lünde (Sayfa 58) 422 bölümde sarf yerlerini gös
teren formüle aşağıdaki hususun ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

NOT : Bu husus 422 bölümün bütçe gerekme
sinde (Sayfa 9) ve raportörün raporunda (Sarfa 
21) esasen zikredilmiştir. 8 . 2 . 1962 

Enver Kök 

İlâvesi istenen husus : 
«Yangınlarda bilfiil çalışan yangın ekipleri 

müstahdemlerinin ve şoförlere hazır kuvvet i ş 
kili için tulum ayakkabı ve miğfer giyecek eş/a
larm icabettirdiği giderler de bu tertipten öde
nir. 

BAŞKAN — Encümen bu mevzuda ne düşü
nüyor? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA Nİ
YAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, bu 
husus, bir zühul neticesinde unutulmuştur. Bu
nun cetvele ilâvesinde bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin bir mütalâası var 
mıd1^? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AB-
DURRAHMAN ŞAHİN — Karar Yüksek Heye
tindir. 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmij^enler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi kabul edilen takrir mucibince 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 9 .7 .1945 tarih ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1962 bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere 1 000 000 liraya kadar avans 
almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak ödenek
lerle kapatılmak şartiyle en çok beş yıl süreli 
2 000 000 liraya kadar istikraz mukaveleleri yap
maya ve bankalarda hesap açtırmaya Tarım Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9..— Orman Genel Müdürlüğü Orunn 
Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, baîçlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — 3 1 . 8 .1956 tarihli ve 6831 sayıh 
Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince 
ormanların sınırlama işine 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayı1! 
Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 1962 
yılında orman mühendis muavinleri için de ay-
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart d.962 tardım 
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesinin 
tümü açık oya arz edilmiştir. Bu suretle Tarmı 
Bakanlığı ve ona bağlı genel müdürlüklerin büt
çe müzakerelerini bitirmiş oluyoruz. Sayın Baka
nı tebrik ederken, kendilerine ve kıymetli arka 
daşlarına muvaffakiyetler temenni ederim. (Al
kışlar) 

KÂMÎL KARAVELÎOĞLD (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMÎL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem Başkanım, arkadaşlarım; hoşa gittni-
yen bir hâdiseyi açıklamak istiyorum. Bilindiği 
gibi Ziraat Bakanından sonra konuşmak üzere bir 
arkadaşımız söz almıştı. Maksadı bâzı senatör -ır-
kadaşlarımızm Millî Birlik idaresine ait yanlış 
bilgilere istinadeden tenkidleri, yanlış anlamlara 
meydan vermemek için, küçük küçük izahlarla 
karşılamaktı. Bunun için de kifayeti müzakere 
kararı alındığını biliyoruz. Bunun üzerine Içtti 
zü.Şün 85 nci maddesinden faydalanmak isteeb'k 
Bilindiği gibi bu madde gayet açık olarak «son söz 
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mebuslarındır» der. Şayet bu kifayeti müzakere 
kararı ile iptal edilmek imkânı olsaydı, Meclis 
murakabesi kayıtlanmış olurdu. Bu muhakkak. 
Bir büyük ekseriyet, bir üyenin konuşmasını ar
zu etmezse, kararla işi halle çalışır. Tüzükte açık 
bir kayıt vardır. Bunun dışında, kifayeti müza
kere ile Meclis murakabesi kısıtlanmış olur. 

Eğer tüzüğün verdiği imkân kullanılabilsey 
di, bâzı tenkidlere cevap verilecekti. Buna şimdi
lik lüzum. yok. Nasıl olsa, hakikat meydanda. Mil
let Millî Birlik İdaresinin kusurlarını da biliyor, 
daha önceki idarenin kusurlarını da biliyor. M'llî 
Birlik idaresinin kusurlarının daha az olduğunu 
da bütün dünya bilir. Bu mesele değil. 

Şimdi arz etmek istediğim şudur : Başkanlık 
Divanının «Son söz mebusundur,» hükmüne uya
rak, son sözü üye.ve vermeme hususundaki kanaa
tinin kusurlu olduğu hakkındaki kanaatimizi mu
hafaza ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu arkadaşı
mız vaziyeti izah etmeme fırsat verdi, onun için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Tüzükte filân zaman konuşurum, Bakandan 
sonra konuşurum, Bakandan evvel konuşurum, 
diye bir kayıt yoktur. Söz, söz alma sırasiyle 
verilir. Eğer, Bakandan sonra söz söylemek 
icabetmiş olsaydı, söz hakkını Tunckanat arka
daşımıza değil, daha evvel C. K. M. P. mensu
bu arkadaşlarımıza vermiş olacaktım. 

SEZA t O'KAN (Tabiî Üye) — Hasan, Hü
seyin meselesi değil, usul meselesidir. 

BAŞKAN — Lütfen muhavere şeklinde ol
masın. 

Arkadaşların konuşmalarına Heyeti Umumi-
yeniz, vaziyeti tenevvür bakımından, lüzum gör
mediklerinden ve kifayeti müzakere kararı al
dıklarından bu neticeye gittik. Yoksa hakikaten 
hazırlanmış olduklarına hiç şüphe etmediğim 
Tunckanat arkadaşımı dinlemek benim için de 
zevkli ve istifadeli olurdu. Ama ne yazık ki, 
kendilerine sıra gelmedi. (Son söz mebusundur, 
sesleri) Benim kanaatime göre kifayeti müza
kere takriri verildikten sonra artık konuşma
mak icabeder, merkezindedir. Mamafih, bu me
seleyi Divanca görüşürüz. Yanlış kanaate var-
mıssak, özür diliyerek kararımızı arz ederiz. 

Bu şekilde karara varmış olmak benim için 
de üzüntü oldu. Bunu başta sırası gelmiş olan 
arkadaşımın da bilmesini rica edeceğim. 
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I Meydanları mülhak bütçeli bir idare olarak ba

kanlık bünyesine eklenmiş, Denizbank'tan ay
rı olarak bir şilepçilik anonim ortaklığı faaliyete 
geçmiştir. 

d. Senatosu B : 
C — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi Ulaştırma 
Bakanlığı ve buna bağlı Devlet Hava Meydan
ları işletmesi Genel Müdürlüğünün bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bu arada şunu da bilginize sunacağım. Mü
saade buyurursanız, Bakanlığın ve ona bağlı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün bütçesini birlikte müzakere edelim. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Söz istiyenlerin isimlerini arz ediyorum. 
C. K. M. P. Senato Grupu adine îzzet Gcner, 
Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına Ah
met Çekemoğlu, Adalet Partisi Senato Grupu 
adına Gavsi Uçagök, şahısları adına söz istiyen-
ler, Esat Mahmut Karakurt, Ömer Ergim. 

Şimdi söz îzzet Gener'indir. 
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA ÎZ

ZET GENER (Niğde) — Ulaştırmanın mü
sait saha ve imkânlar hazırlaması bakımından 
memleketin iktisadi gelişmesinde önemli etkileri 
olduğu malûmdur. îyi hazırlanmış bir plân 
dâhilinde vücuda getirilen bir deniz, kara, de
miryolu ve hava ulaştırma şebekesi üzerinde 
emniyetli, süratli ve ucuz ulaştırma hizmet
leri ile bu ölçü ve esaslar içerisinde organize 
edilmiş muhabere hizmetleri kapalı bölge ve pa
zarları, istihsal ve istihlâk sahalarını birbirine 
bağlaması bakımından iktisaden gelişmemiş 
memleketlerde büyük hizmetler gördüğü bir ha
kikattir. Bu sebeple yurt. hayatında ve kalkınma
sında önemli rolleri vardır. 

Bu hizmetler 1939 yılına kadar kısmen Ba
yındırlık ve kısmen de iktisat Vekâletleri gö
revleri arasında yer alan münakale ve muha
bere hizmetlerinin, memleketin gelişmesinde 
gösterdiği önem dolayısı ile 3683 sayılı Kanunla 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinden ayrılarak 
müstakil bir bakanlık haline getirilmiştir. De-

• miryolları, denizyolları, havayolları müna
kale, posta, telgraf ve telefon gibi muhabere 
hizmetleri bakanlık bünyesinde yer almıştır. 1953 
yılına kadar bu idareler mülhak bütçeli olarak 
kamu hizmeti görmüşler, 1953 yılında özel ka
nunları ile Demiryolları ve P. T. T. idareleri 
İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini iktisabet-
miş, Hava Yolları ve Deniz Yollan birer ano
nim ortaklık haline getirilmiş, ayrıca Hava 

Kuruluş kanunlarının değiştirilmesi : 
Kuruluş kanunları itibariyle ayrı, ayrı hü

viyetler içinde faaliyette bulunan bu genel mü
dürlüklerin bakanlık teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonraki oluş ve gelişme
lere parelel olarak bakanlık kuruluş Kanunun
da bir değişiklik yapılmaması doloyısı ile ulaştır
ma hizmetlerinin en iyi bir şekilde karşılanmasını 
mümkün kılan ulaştırma politikasının takip 
kontrol ve hizmetlerin koordinasyonu sağlana
rak bu istikametlere yöneltilmesi tam olarak ya
pılamamıştır. Bundan başka ulaştırma hizmet
lerinin milletler arası sahada vecibe ve taah
hütleri ile ilgili münesebetleri, yeni şartlara 
uygun şekilde takibedecek ve bunlara veçhe 
verecek bir teşkilâta da ihtiyaç vardır. 

Ulaştırma politikası : 
Memleketin kara, su, ve hava ulaştırmasın

da Devletin ve bu sahada kamu işi gören te
şekküllerin aldıkları tedbirlerin heyeti umu-
miyesidir. Büyük ölçüde ve muntazam bir su
rette ulaştırma işine katılan işletmelerin ayrı 
ayrı bakanlıklara bağlı olarak çalışmaları, ba
kanlık bünyesi içinde veya müstakil olarak fa
aliyet sarfetmeleri resmî veya hususi sektörde 
bulunmaları tabiati icabı millî bir koordinasyo
nu gerektiren ulaştırma politikasının bir el
den etüt ve programlaştırılmasma mâni delil
dir. Bilhassa Devlet teşkilâtında ayrı bir Ulaş
tırma Bakanlığı bulunursa ulaştırma politi
kasının temerküz ettiği yer tabiatı ile bu mer
ci olmalıdır. Bu sebeple ulaştırma hizmetleri
nin (hava yollarında olduğu gibi) bir ano
nim ortaklık, bâzılarının (demiryolları ve PTT 
idarelerinde olduğu gibi birer iktisadi Dev
let Teşekkülü, bâzılarının ise (Denizcilik Ban
kasında olduğu gibi) muhtelif mahiyette birer 
anonim ortaklık oluşu kara, su ve hava ulaştırma 
politikaları ile muhaberat politikasını Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi ile birlikte mütalâa
dan bizi müstağni kılamaz. 

Hizmetlerin gelişmesi ve ihtiyaçların art
ması yurt içinde ve dışında ulaştırma politi
kasına paralel yeni görüş ve zihniyetlerle ge
nel müdürlüklerin değişen statüleri bakımın-
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dan yeniden ele alınarak yurt ulaştırma duru
munun gelişmenin ve yeniliğin ışığı altında ye
niden kurulması, kuruluş kanununun bu ba
kımdan değiştirilerek ulaştırmanın yeni bir hü
viyete sahip kılınması zamanının geldiğine 
kaani bulunmaktayız. Karayolu ile demir, deniz 
ve havayolları ulaştırmaları arasında demir, 
deniz ve havayolları aleyhine bozulan den
ge, Ulaştırma Bakanlığınca bâzı tedbirlerin 
ve bu ulaştırma gruplarında bâzı ıslahatın ya
pılmasını zaruri kılmıştır. 

Halbuki, ulaştırma gruplarının birbirlerini 
tamamlayıcı bir halde işletilmesi münakale 
politikamızın ana hedefini teşkil etmelidir. 
Karayolları ile deniz, demir ve hava yolların
da husule gelen yıpratıcı rekabetten hem 
kamu hizmeti gören müesseseler, hem de millî 
servet zarar görmüştür. Bu sebeple Kuruluş 
Kanrnunun takviyesi ieabetmektedir. Ulaştır
macılık esas itibariyle insanı, hayvanı, malı ve 
sözleri bir yerden diğer bir yere seri, emni-
yotli konforlu ve ucuz taşımak sanatıdır. Bu 
hizmetlerin ifası sırasında yurdumuzun özelli
ğini de düşünmek lâzımdır. 

Batı memleketlerinde nakliyat istikrarlı 
bir seviyede istihlâk ve ihtihsal merkezleri ara
sında cereyan etmektedir. Halbuki yurdumuz
da bu bölgeler henüz iktisadi bir istikrara 
kavuşmamıştır. Bu sebeple nakliyatın büyük 
kısmı tek taraflı bir cereyan arz etmektedir. 
Bölgelerin istihsal ve istihlâki arasında bir mu
vazene kurulmadığından nakliyat tek istikamet
te cereyan etmekte, dönüşler randımanlı bir 
ı^astırmava imkân verememekte ve bu sebeple ma
liyet yükselmektedir. Ulaştırma politikamı
zın kamu hizmeti ile vatandaşın nakliye üc
reti ödeme kabiliyetini telif edecek surette 
ulaştırma gruplarını verimli bir gelişmeye yö
nelten bir şekilde olması zaruridir. 

işletme faaliyetleri : 
İşletme faaliyetleri Avrupa standartlarına 

ve bugünkü durumuna ve kapasitesine göre 
çok düşük bir haldedir. İşletme bünyelerinin 
fiziki vasıflarında ahenk olmaması, işletin? 
makina ve cihazlarının noksan olması ve kara
yollarının gelişmesi bu düşüklüğün sebepleri 
arasındadır. Bunların etkileri mühim olmuş
tur. Müesseselerin faydalı olma düşüklüğünü 
bertaraf edecek surette esaslı bir düzene yö

neltilmesi büyük bir zaruret halinde tebellür 
etmiştir. 

Personel politikası : 
Bu hizmetler sabit bilgi ve güce dayanan 

ağır ve külfetli çalışmayı icabettiren bir kalite
dedir. Bu meslek mensuplarının tecrübe ve ol
gunlaşma devresini geçirmeleri hizmetin emni
yetle ifası için bir garanti teşkil eder. Her bi
ri ayrı bir ihtisas şubesi ile ilgili bulunan daire
lerde kuvvetli ecnebi lisan bilen, ulaştırma hu
kukuna, ekonomisine ve tekniğine dair bilgi ve 
tecrübesi olan personel bulmak imkânı hemen, 
hemen kalmamıştır. Ulaştırma işlerinin bir hu
susiyeti de sık sık uluslar arası anlaşmalara iş
tirak edilmesi, büyük ulaştırma tesislerinde in
celemeler yapılmasıdır. Ulaştırma personel po
litikasına bu ölçüler içinde değer verilmemesi 
yüzünden ulaştırma hizmetleri tam bir gelişme 
ve istikrara varamamıştır. Bu sebepten bu ak
saklığın sosyal adalet ölçüleri içinde ifa edilen 
hizmetlerin külfet ve ağırlığı göz önünde tutu
larak giderilecek tedbirlerle bertaraf edilmesini 
temenni etmekteyiz. Bilhassa ihtisas sahibi ele
manların yerlerinde çalıştırılması ve tecrübe 
görmüş, olgunlaşmış personelin vazifelerine em
niyet ve güvenle bağlanması 1 çmin edilmelidir. 

Bakanlığa bağlı müesseselerde bir barem mu
adeleti tesis edilememdsjfcir. Nitekim bir müessese 
Devlet baremi içkide aylık ve ücret aldığı halde, 
diğer ıbıir müessese de bunun üstünde bir 'barem 
nizamı içinde ücret alımakıbadır.. Bunun önlenme
di içim tedlbir alınmalıdır. Bilhassa büyük bir 
sorumluluk altında çok ağır ve külfetli bir mesai 
isibiyen hakiki ulaştırma memur ve işçilerinin 
geçim endişesinden uzak huzur ve emniyet içim
de vazifelerimi ifa edecek bir seviyeye çıkarılma
ları şarttır. Şahsi kanaatleri yüzünden vazifele
rimden, yuvalarından ve mesleklerinden uzaklaş
tırılmış bulunanların ıstıraplarının dindirilmesi, 
meslek huzurunun yeniden tesis edilmesi bu inti
kal devresinde şu veya bu sebeplerle husule ge
len aksaklıkların bertaraf edilmesi yolunda lü
zumlu tedbirler alınmalıdır. 

Bütçe raporundan ve Sayın Ulaştırma Baka
nının Karma Bütçe Komisyonunda verdiği iza
hattan ve hatiplerin konuşmalarından anladığı
mıza göre Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesse
selerin personel durumu bugünkü ihtiyacın üs
tündedir, Şu veya bu mülâhazalarla şişirilmiş 
ve taşırümış olan kadroların bir revizyondan 
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geçirilmesi ve kadroların hizmetlerle muvazene
li bir duruma getirilmesi icabetmektedir. Kad
roların normal seviyeye indirilmesi işinin bu
günkü münhallere ve ileride vukubulacak açık
lara personel alınmaması şeklinde tatbik edil
mesini temenniye şayan görmekteyiz. 

Sosyal konular : 
Geniş bir memur ve hizmetli ve işçi kütle

sinin çalıştığı Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 
sosyal hizmetlere geniş ölçüde yer verilmesi lâ
zımdır. Bakanlığa bağlı müesseselerde ihtiyaç
lara cevap vererniyen ölçüde bâzı sosyal teşek
küllere yer verilmiştir. Hattâ bâzı müesseseler
de aynı gayeye yöneltilmiş çeşitli yardım teşek
külleri kurulmuştur. Bunları bir araya getire
rek sosyal hizmetlerin emniyetle işlemesini te
min etmek çok faydalı olur kanaatindeyiz. Bu 
arada personel mesken ve sosyal sigorta işleri 
de düzenlenmelidir. Bu cümleden olarak ağır 
iş şartları içinde vazife gören personelin dinlen
me ve enerji toplama, imkânlar hazırlıyan ya
takhaneler, yemekhaneler, dinlenme yerleri ve 
hizmet lojmanları konularına da ciddî bir şekil
de el konulmalıdır. 

Tarife işleri : 
Tarifelerin hizmetlerin mahiyeti, sermaye de

ğerinin azalmaması ve bilhassa modernizasyon 
ve rasyonalizasyona yer ve imkân veren bir şek
le uydurulması zamanı gelmiştir. Tarifelerde 
Devletin himayesi gayesi ile ucuz tarifelerin 
tatbik edilmesi kamu hizmetine matuf indirme
li tarifelerin tatbikinde ifrata varılması ve hat
tâ bir kısım İktisadi Devlet Teşekküllerine de 
bu tarifelerin uygulanması (şeker ve kömür gi
bi) bu müesseselerin zarar yekûnunu yükselt
mektedir. Bu problem Garp memleketlerinde 
de bu çeşit müesseseleri baskı altında bulundur
maktadır. Bilhassa iktisaden gelişmemiş olan 
memleketlerde bu baskı daha fazlalaşmaktadır. 
Kamu hizmeti yararına hizmet gören PTT ve 
Demiryolları müesseselerinin gördükleri kamu 
hizmetleri ölçüsünde, indirmeli tarifelerle ikti-
ham ettikleri külfet ve fedakârlıkların Devlet
çe karşılanması lâzımdır. 

Müesseselerde bir rehabilitasyona hattâ bir 
modernizasyona ve rasyonalizasyona gidilmesi 
faaliyetin gelişmesini imkân ve teminat altına 
almış olur. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ba
siretli bir tiiccar zihniyetiyle hareket etmesi esa
sı kabul edildiği halde taşıma, konuşma hizmet-
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leri birçok etkiler altında hakiki maliyetleri 
ile yapılamadığı ve kamu hizmeti endişesi ile 
çok düşük tarifeleri tatbik etmek zorunda kal
dıkları ve bu karışık nizamın senelerden beri 
ulaştırma fonksiyonlarını aksatacak bir şiddette 
daima sahasını genişlettiği bir hakikattir. Hiz
metlerin aksamadan devamı; işletme gücünün 
artırılmasını, hizmetlerin sosyal gelişmeler ölçü
sünde ifasını, taşıma, yüklemle ve indirme işle
rinin düzenlenmesini, yeni modern bir eihazlan-
nıa ve yenilemeye tâbi tutulmasını, hatların ve 
işletme tesislerinin bakımının velhasıl bir ilerle
me programı temposu altında işlemesini icabet
ti rmektedir. 

Tarife sistemindeki aksaklıklar ve diğer se
bepler dolayısiyle demiryolları işletmesinin 267 
küsur milyon liralık bir zararla karşı karşıya 
olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. Deniz
yollarının şehir hatlarında 9 250 000; Deniz
yollarında 5 000 000 lira olmak üzere ceman 15 
milyon lira zarar ettiği de bu izahat cümlesin -
dendir. Halbuki bu kayıplar maliyet altında 
bir taşıma tarifesinin tatbiki dolayısiyle bir kı
sım İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessesele
rine kâr olarak intikal etmektedir. 

Nitekim; kok kömürü, maden, linyit kömü
ründen, maden cevheri naklinden Karabük De
mir ve Çelik Fabrikaları ile Türkiye Kömür İş
letmeleri 72 milyon, küspe, şeker pancarı ve şe
ker nakliyelerinden takriben 16 milyon lira bu 
müesseselere kâr olarak intikal etmektedir. Bn 
sebeple demiryolları ve denizyolları taşımaların
da maliyet altı tarifelerinin kaldırılması, büyük 
bir malî sıkıntı içinde olan bu müesseselerin bu-
künkü durumdan kurtarılması için şarttır. 
Kamu hizmeti ölçüsünde yapılmasına zaruret 
hâsıl olan taşımaların ve ifa edilecek hizmetle
rin Devletçe karşılanması ana prensibolarak 
kabul edilmelidir. Ücret tarifelerinin memleke
tin umumi konjonktürü ile bağlantı halinde 
bulunması talbiî ise de (birtakım 'siyasi mülâha
zalar ile kamu (hizmetleri ücretleri hiçbir za
man konjonktür seviyesine çıkarılmamalıdır. 
Bu sebeple işletme maliyetlerine geniş ölçüde 
tesir eden konjonktür tahavvülâtının etkileri 
dondurulmalıdır. 

Malî durum : 
Ulaştırma müesseselerine Aon yılların ikti

sadi durgunluğu âzami derecede tesir etmiştir. 
Masrafları konjonktüre uyarak yükselirken tra-
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fiğin hissedilir derecede azalması yüzünden ge
lir nisıbeti düşmüş ve hizmetlerin maliyetleri 
süratle yükselmiştir. Bu durumda müesseseler 
faizle temin ettikleri kredilerle bâzı zaruri 
masrafları karşılarken senelerden 'beri finans
man açığı ile çalışır bir hale gelmişlerdir. 

Yatırımlar : 
Ulaştırma Bakanlığı müesseseleri yeter de

recede hizmetleri idame ve muhafaza edebilmek 
için yenileme ve gelişme yatırımlarından sene
lerden beri yoksun kalmışlardır. Bu sebeple fi
ziki bünyelerinde büyük yıpranma ve aşınma 
husule gelmiştir. Demiryolları 1953 - 1960 yıl
ları arasında takriben (600) milyon lira, Deniz
yollarına da Denizbank kuruluşundan bu yana. 
(828,3) milyon liralık yatırımlar yapılmıştır. 
Bunlar ıbilhassa demiryollarında fiziki bünye
nin hayatiyetini idame ettirmeye kifayet etme
miş ve günden .güne bu müessese kendi bünye
sinden yemiştir. Bu bakımdan bu müessesenin 
kalkınmasına matuf tedbirlerin alınması ve 
Devlet plânı olarak bu müesseselere yüklenme
den tahakkuk ettirilmesi zaruridir. 

Ulaştırma müesseselerinin modernize edil
mesi ve yenilenmeleri hedef tutan yatırımları
nın yapılabilmesi için lüzumlu malî imkânların 
ve uzun vadeli dış kredilerin sağlanması gerek
tir. Ancak, bu hedefe ulaşabilmek için müesse
selerin hem kendi istihsal güçlerini ve hem de 
iç sanayiin istihsal gücünden en yüksek dere
cede istifade etmelerini göz önünde tutmaları 
lâzımdır, özet olarak ulaştırma faaliyetlerinin 
daha nizamlı ve rasyonel esaslara göre koordi-
ne edilmesi ve bakanlık bünyesinde çeşitli hiz
metleri gören bu müesseseler arasında kanuni 
Ihak ve vecibeler bakımından bir muadelet temi
ni için bu müesseseler ağır yük ve mükellefiyet
lerden (Nakliye, Kurumlar, Gider, Gümrük. Bi
na ve Arazi Vergileri) kurtarılmalıdır. 

Meselâ, bütçe raporundan öğrendiğimize gö
re Demiryolları İdaresi Nakliye, Bina, Arazi, 
Kurumlar ve Gümrük Vergisi olarak yılda tak
riben (100) milyon lira, PTT idaresi de (36) 
milyon lira ödemektedirler. Ulaştırma faaliye
tinin bugün düşmüş olduğu malî zorluklar yü
zünden uzun bir müddet için bu mükellefiyet
lerden kurtarılması kalkınmaları için zaruri ve 
hattâ lüzumludur. 
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Devlet Plânlama Dairesinin hazırladığı 

program : 
Bütçe Komisyonunda verilen izahatın ışığı 

altında Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
yetersiz ve hatalı olarak hazırlandığı anlaşılan 
plânın işleri bilen mütehassıslar tarafından tek
rar ele alınmasını temenniye şayan görüyoruz. 

Görüşler ve istekler : 
1. Reorganizasyona acele olarak gidilmeli

dir. 
2. Malî ve finansman imkânları düzenlen

melidir. 
3. Fiziki bünyelerin ıslahını hedef tutan 

plân ve programlar ele alınmalı ve bunun için 
Devlet yatırımları temin edilmelidir. 

4. Karayolları ile diğer ulaştırma dalları 
arasındaki dengesizlikler ortadan kaldırılmalı
dır. 

5. Personel ücret ştatülerindeki muvazene
sizlik bertaraf edilmelidir. 

6. Müesseselere ait borçlar konsolide ve 
tebriye edilmelidir. 

7. Çanuni mükellefiyetler müesseselerin kal
kınmasını sağlıyacak zaman kadar bertaraf edil
melidir. 

8. Modernizasyon ve kalkınma ile ilgili ken
di kendini finanse eden yatırım programlarına 
gerekli kaynak ve imkânlar hazırlanmalıdır. 

9. Maliyet altı ve tenzilâtlı tarifeler kaldırıl
malıdır. 

Bu arada Denizcilik Bankasının : 
1. Turizm Bankasının; 2. Gima, 3. Turizm 

şirketi ile iştiraki temin edilmelidir. 4. Denizyol
ları Şehir Hatları Vapur işletmeciliğinden kur
tarılmalıdır. 5. Yalova Kaplıcaları İşletmesi
nin bu işlerde her bakımdan kalifiye ve yatı
rım yapmak kudretinde olan bir teşekküle dev
ri faydalıdır. 

PTT idaresi için isteklerimiz şunlardır : 
.1. Askerî okullar öğrencilerinin âdi mek

tup ve kartlarına, bulaşıcı hastalıklar ihbar 
kartlarına, iş mahkemelerine tebliğ kartlarına, 
haricî koli ve mektup ücretlerine, gazete mev
kute ve basılmış kâğıtlara, okul ders kitapları
na ecnebi memleketlerle yapılan muhaberelere 
tatbik edilen indirmeli tarifeler kaldırılmalı ve 
bunlar umuma tatbik edilen seviyelere ulaştırıl
malıdır. Bu yüzden PTT idaresinin takribi za
rarı (10,5) milyon lirayı "pulmaktaSır. 
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Bu önemli meselelere el konulmasını Sayın I 

Ulaştırma Bakanından rica ediyoruz. 
Bunlardan başka hazırlanmış ve olguntaştı-

rılmış olduğu anlaşılan tasarruf sandıkları ka
nun tasarısı bir an önce Parlâmentoya getiril
melidir. 

2. Bakanlar Kurulu karariyle (150) kuruşa 
indirilen tebligat ücretleri lâyık hadlere çıka
rılmalıdır. 

3. Bâzı düşük posta şubeleri acenteliklerle 
tebdil edilmelidir. 

4. Resmî daire ve müesseselere ayrılan 4 500 
meccani telefon konuşmalarından doğan zarar 
5 milyon lirayı bulmaktadır. Bu usul kaldırıl- I 
malıdır. 

5. Anadolu Ajansı ve basın mensuplarına 
kabul edilen indirilmeli, tarifeler düzenlenmeli
dir. 6 milyon lira gelir sağlıyacaktır. 

6. Karşılıklı hizmet prensiplerine dayana
rak basınca da PTT idaresine indirmeli tarife
lerin tatbik edilmesi temin edilmelidir. 

7. Telefon santralleri ile şehirlerarası tesis
leri genişletilmeli, posta ve telgraf hizmetlerinin 
süratle ve emniyetle yürütülmesini sağlıyaeak 
yatırımlar yapılmalıdır. 

8. Eldeki CB santrallerinin istanbul'un ih- I 
tiyacı bulunan banliyölerine kurulması hususu 
incelenmelidir. I 

9. İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Telefon 
Müdürlüğüne ait iki oto tamir ve bakım garajı J 
PTT Fabrikasına bağlanmalı ve fabrika tesisle
ri ile birlikte müsait bir sahaya taşınmalıdır. 

10. Gelecek yılların ihtiyacı da nazarı itiba
ra alınarak muntazam bir eğitim ve eleman ye
tiştirme plânı hazırlanıp tatbik edilmelidir. PTT 
meslek okulu yeniden açılmalıdır. I 

11. Yabancı idarelerle PTT hizmetinden do
ğan borç ve alacakların hcsaplanmasmdaki ge
cikme önlenmelidir. 
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I 2. Meydanlar, iç trafiğe tahsis edilen F. 27 

uçaklarının iniş ve kalkışlarını temin edecek, 
kış ve gece trafiğini artıracak şekilde ıslah edil
melidir. 

3. Bütün kara, deniz ve hava taşıma faali
yetleri tarifelere bağlanmalı, Taşıma Vergisinin 

I idamesi ve nisbetleri üzerinde durulmalıdır. 
4. Bakım üssü hemen kurulmalı veya mev

cut atelye eldeki uçakların idamesini sağlıyaeak 
kifayete ulaştırılmalıdır. 

5. Bugünkü ve ileriki şartlara göre, filo ka
pasitesi ve kapasiteden istifade derecesi tâyin 
edilmeli, filonun daraltılması konusu salâhiyet 

I li mercilere etüt ettirilmelidir. 
6. Maliyetlerin düşürülmesi için fiilî tra

fik hacmına uygun bir teşkilât ve personel kad
rosu temin edilmelidir. 

7. Hava yolculuğuna ve kargo nakliyatına 
alışkanlığı ve itimadı geliştirecek tesirli bir rek
lâm faaliyeti harekete getirilmelidir. 

8. Acente ve mümessillikler artırılmalıdır. 
9. Uçak yolcuları ile kargo nakliyatı yap

ması muhtemel firmalarla temas ve münasebet
ler tesis edilmelidir. 

10. Trafik personeli devamlı bir eğitime tâ
bi tutulmalıdır. 

11. Ankara Terminal Binası ıslah edilmeli
dir. 

12. Dış seferlerde yabancı şirketlerin ortak
lığından istifade imkânları araştırılmalıdır. 

13. Ölçülü ve kifayetli bir etüt ve plân dai
resi ile bünye içinde oto kontrolü sağlıyaeak bir 
organ kurulmalıdır. 

14. Personel fazlalığı tedricen bertaraf edil
meli bu maksatla norm kadrolar tesbit edilme
lidir. 

15. Yatırım ve döviz sermayesi temin edil
meden hiçbir yeni tesise gidilmemelidir. 

Bu hususlara önemle el konulmasını temenni
ye şayan görmekteyiz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi : 
Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Mü

dürlüğünün ICAO ve CENTO vecibelerine uy
gun olarak işleteceği meydanlar ve uçuş emni
yetini sağlaması gereken millî ve beynelmilel 
havayollarını günün teknik gelişmelerine para
lel olarak sağlamak, teçhiz ve işletebilmek üze
re, yatırım plânının ilk merhalesini teşkil eden 
1962 yılı bütçesinde acele ve zaruri olarak işlet
meye koyacağı tesisat ve sistemlere ve bu ko-

Türk Havayolları : 
1. Yıllık iş programları istikbale matuf ge- ! 

üşmeleri kapsayan ana hedefleri içinde düzenle
meli, bu maksatla Ulaştırma, Bayındırlık, Mali
ye, Turizm, Ticaret ve Dışişleri bakanlıklar», j 
Devlet Plânlama Dairesi ve Türk Havayolları- j 
nm katılacağı bir heyet kurulmalı ana prensip- i 
lor bu hgyetçe tâyin ve tesbit olunmalı, yıllık faa- j 
liyet programları malî kaynaklar, reci ve trafik J 
potansiyeline istinadettirilmelidir. j 
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nuda işletmekte olduğu meydan ve seyrüsefer 
yardımcı istasyonları ile muhabere sistemlerine 
ve ilerde kurulması plânlaşmış olan istasyon ve 
muhabere devrelerine ait 5 yıllık bir program 
hazırlanmış olduğu müşahede edilmiştir bu prog
ramda : 

1. Seyrisefer yardımcı istasyonları kurul
ması, 

2. Ankara - Karaşi hava yolunun emniyeti
ni artırmak gayesiyle CENTO yardımından bu 
yolun memleketimizde kalan kısmında alçak ve 
yüksek hava sahasındaki uçakların Esen boğa 
Kontrol Merkezi ile her an muhabere etmelerini 
sağhyacak VHF istasyonlarının tesis edilmesi, 

3. Meydanların elektfrikasyon işlerinin ıs
lah ve genişletilmesi, 

4. Meydan ve tesislerin tevzii ve ıslahı in
şaatına geçilmesi, 

5. Yangın ve kurtarma cihaz ve teşkilâtı
nın temin ve takviyesi, 

6. Meydan ve tesislere ait bakım faaliyetle
rinin genişletilmesi, 

7. Eğitim işlerine yeter derecede önem ve
rilmesi, 

8. 1962 yılı içerisinde havacılık okulu açıl
ması, 

İşlerine önemle yer verilmiştir. Milletlerarası 
anlaşma esaslarına ve beynelmilel standartlara 
göre hava meydanlarımızın geliştirilmesi ve teç
hiz edilmesi ve işletilmesi hususunda hazırlanan 
programın isabetli ve yerinde tedbirler olduğu 
kanaatindeyiz. Bunların başarılması için gere
ken faaliyetlere kısa bir zamanda girişilmesini 
temenniye şayan görmekteyiz. 

İkinci Cumhuriyetin ilk bütçe yılının Büyük 
Milletimize verimli, başarılı, hayırlı olmasını Ulu 
Tanrıdan dileyerek sözlerime son verir Yüksek 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çekemoğlu. 
Y. T. P. SENATO GRUPU ADİNA AH

MET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 
aziz ve muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
ve muhterem Hükümet erkânı : 

Yüksek müsadelerinizle Yeni Türkiye Parti
si adına müzakere mevzuu olan 1962 malî yılı 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında partimiz 
programı muvacehesinde görüş ve temennileri
mizi arz edeceğim. 

Ulaştırma hizmetlerinin memleket ve Dünya 
çapında gerek hayatî âmme ihtiyaçlarına cevap 
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teşkil etmesi, gerekse ekonomik ve ticari faali
yetlerimizin kaçınılmaz ana unsurlarından bu
lunması itibariyle derecei ehemmiyetinin küçüm-
senemiyeceği icabeden önemli bir memleket me
selesi olarak karşımızda bulunduğu reel bir va
kıadır. 

Âmme hizmetleri bakımından önem taşımak
tadır: Zira içtimaî varlık olan insanın yaşama 
hakkının idamesini sağhyacak hayati bir unsur
dur. 

Ekonomik ve ticarî bakımdan önem taşır. 
Zira bugünün Dünya şartlarının inkişâf seyri 
ancak ona muvazî bir ulaştırma faaliyet ve po
litikasının temin edilmesiyle mümkün olmuştur. 
Ve olmaktadır. 

Bu itibarladır ki ulaştırma hizmetlerini mem
leket malî iktisadi ve ticari politikasının ayrıl
maz bir parçası telâkki ederek iktisaden çok 
geri kalmış memleketimiz için takibini zaruri te
lâkki ettiğimiz dinamik ve plânlı malî, iktisadi 
ve ticari politikaya muvazi olarak ayni esaslar 
dairesinde plânlı ve koordine bir nizam içinde 
muhtelif mevzulara taallûk eden ulaştırma poli
tikamızın rasyonel bir şekilde istikameti endiril-
meşinin zaruretine kani bulunmaktayız. 

İçtimai huzur içinde; dinamik ve istikrarlı 
sosyal düzen, malî iktisadi ve ticari politikadan 
maksadımız : 

Dünya medeniyet âleminin tarihi tekâmül 
ve istihalesi neticesi insanlığın malûmu olan 
iktisadi ve sosyal olayların tevlidettiği tabiî 
kanunların icabından ilmî esaslar dairesinde 
faydalanmak ve bu kanunların mahiyet ve ne
vilerine göre neticelerini önceden teşhis edip; 
zararlı neticeleri rasyonel tedbirler ile bertaraf 
ederek ona tesir eden diğer iktisadi, malî ve sos
yal tabiî kanun ve tedbirlerden istifade edilerek 
o kanunun zarar vermiyerı taraflarından fayda
lanmayı sağlayıcı tarzda gösterilecek ilmî ve 
politik basiret bize dinamik rasyonel ve istik
rarlı sosyal huzur içinde iktisadi, ticari ve 
ulaştırma sahasındaki memleketçe süratli kal
kınmanın en isabetli metodunu tâyin edeceğim 
hususundan ibarettir. 

Çok muhterem Senato üyeleri • 
Filhakika memleketimiz içtimai bünyesin

de Dünya medeniyet aleminin son 15 - 20 sene 
zarfındaki akıllara hayret verici süratli inkişa
fının zaruri inikasları neticesi hükümetlerimizin 

— 428 — 



C. Senatosu B : 34 
âzami imkânlarla çabalamaları ile iktisadi, ti
cari ve ulaştırma sahalarında bir bakıma geliş
me temeyülü müşahede edilmekte ise de bu fa
aliyetler arz edildiği üzere istikrar içinde dina
mik bir metoda istinadettirilmemiş bulunması 
sebebiyle arzu edilen en kısa zamanda iktisadi 
ve malî alanda olduğu gibi ulaştırma bünyesin
de de semereli bir netice vermediği cümlemizin 
malûmudur. 

Üzüntü ile arz etmek mecburiyetindeyim ki 
Ulaştırma Bakanlığı bütçe tasarısında mâruz 
rasyonel ilmî metoda müstenit memleket realitele
rine uygun politik bir görüşün hâkim olduğunu 
müşahede müşkülâtını hissetmekteyiz. 

Bu cümleden olmak üzere heyeti umumiyesi 
âmme hizmetlerinin ifası ve iktisadi inkişafın 
sağlanması bakımından bir kül teşkil eden ve 
hiçbirisi yekdiğerinden müstâkil bir varlık 
olarak telâkkisine umumi memleket politikası 
bakımından imkân olmıyan bakanlık hizmet 
mevzuuna giren Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları, Devlet Havayolları, Devlet Ka
rayolları ve PTT müesseseleri kendi zatî 
bünye ve statülerini tâyin eden kanunları ile 
müstakil birer varlık olarak işlemekte ve bu hiz
met ve faaliyetlerinde hakiki müşterek maksada 
uygun memleket iktisadi politikası ve Bakanlık 
politikasına semere sağlayıcı koordine ve ras
yonel çalışma zemini temin etmenin müşkülâtı 
ile Bakanlık karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu yüzdendir ki, her müessese gerek finans
man, gerek işletme ve onarım bakımından mu-
zayakalı neticelere mâruz kalmaktadır. 

Arz edilen sebeplerle mezkûr müesseselerin 
(bir kül halinde koordine ve rasyonel bir zihni
yet içinde ulaştırma hizmelerinde semereli işle
meleri bakımından müesseselerin hali hazır va
ziyetleri memleketin iktisadi politikasının sos
yal şartları itibariyle göz önünde bulundurula
rak yeni bir teşkilât kanununun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arz edilmesinde za
ruret bulunduğuna kaaniiz. 

Muhterem Bakanımızın da aynı görüşün 
ehemmiyetini takdir edeceklerini ümidetmek-
ten memnuniyet duyarız. 

Karayollarına ulaştırma politikasının ba
kanlıkça diğer ulaştırma mevzuları meyanmda 
gerekli önemin verilmemesi, karayolları nakli
yatının serbest bırakılması ve muayyen koordi
ne nizama (bağlanmaması demiryolları aleyhine 
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yıpratıcı rekabet unsuru haline gelmesine sebe
biyet vermiş binnetice önemli âmme hizmetleri 
ifası yükünü üzerinde taşıyan Demiryolları İş
letmesinin inkişafına ve politikasına menfi te
sir inşa eylemekte bulunmuştur. 

Binaenaleyh, Dünya Ulaştırma faaliyetleri 
ehliyetli uzmanlar vasıtasiyle tetkik edilerek 
'karayolları ulaştırma politikasının diğer ulaş
tırma araçları ile koordine faaliyetini sağlıya-
cak kanuni tedbirlerin içtimai bünyemize göre 
alınmasında zaruret görmekteyiz. 

Devlet Demiryolları, işletme faaliyetlerini 
semereli bir şekilde devamını sağlamak bakı
mından ücret tarifelerinin bugünün durgun 
iktisadi ve ticari imkânları göz önünde bulun
durularak verimli nakliye ücret tarifelerinin 
yeniden tanzim ve tatbikinde maliyet fiyatları 
altına âzami gayretle düşmemek kaydiyle fay
dalı olacağını ümidetmekteyiz. 

Bundan ayrı âmme hizmetlerinin geçici za
ruretleri nazara alınarak nakliye ücretlerini 
maliyet fiyatlarının altına düşürecek şekilde 
müessesenin tenzilâtlı tarife tatbikine mecbur . 
tutulmasında âzami derecede kaçınılmasında 
isabet görmekteyiz. 

Fevkalâde hallerin tevlidedeceği zaruretler 
karşısında buna mecbur kalındığı takdirde kar
şılığının umumi bütçede telâfisi cihetinin önce
den temin edilmesi işletme faaliyetlerinin mak
sada uygun selâmeti bakımından faydalı olaca
ğına inanmaktayız. 

Maliye fiyatları altında politik düşüncelerle 
tarife tatbikatından âzami derecede içtin ab-
edilmesi muvafık olacağı gibi zaruret hallerin
de bu yüzden lehine nakliyat yapılan diğer ikti
sadi Devlet Teşekkülü fabrika ve müesseseleri 
hesabına kazanç tevlidine sebebiyet veren meb
lâğın ahenginin sağlanması çarelerinin alâkalı 
bakanlık ve müesseselerle temas edilerek araş
tırılmasında zaruret görmekteyiz. 

İşletme faaliyetlerinin inkişafı bakımından 
modernizasyona önem verilmeli ve bu maksatla 
fiziki bünyede gerekli yenilemenin temini için 
yabancı memleketlerden celbi zaruri araçlar 
maksadı ile kâfi döviz imkânlarının sağlanma
sının esas tutulması. 

Halen Devlet Demiryolları fabrikaları ve 
müesseseleri namı ile faaliyette bulunan kuru
luş gayeleri demiryolları yedek parça ve ona
rımı işlerini temine matuf olan fabrikaların 
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bünyelerinde vâki genişleme sebebiyle faaliyet i 
mevzularını diğer sınai mevzulara intikal etti- j 
rilmiş bulunmaları nazara alınarak bu fabrika
ların ve müesseselerin kendi kendilerini finanse 
edebilecek teşekkül haline ifrağı suretiyle ulaş
tırma politikası dışında mütalâa edilerek ulaş
tırma ihtiyaçlarının bu fabrikalardan ihtiyaç 
nispetinde sipariş suretiyle temini hem ulaştır
ma politikasının yükünün hafiflemesi ve hem 
de bu fabrika ve müesseselerinin faaliyet saha 
ve imkânlarının genişletilmesi bakımından mem
leket sanayiinin inkişafı daha semereli olacağı 
kanaatinde bulunmaktayız. 

Aynı hususun Devlet Denizyolları tersane
leri için de nazara alınmasının faydalı olaca
ğını düşünmekteyiz. 

Ulaştırma politikasının en önemli mevzula
rından birinin de; hele bugünün şartları içeri
sinde personel dâvası olduğu şüphe götürmez 
bir hakikattir. 

Evvelemirde her türlü fiziki ve maddi im
kânlara sahip bir işletmeden maksada uygun 
randıman temininin mutlak esası sevku idare 
mesuliyetine tekabbül edecek personelin hiz
metin icaplarına uygun şekilde yetişmiş müte
hassıs personelin ihtisas mevzuunda istihdam 
edilmesi rasyonel işletmeciliğin temel şartla-
rmdandır. 

îtiraf etmek lâzımdır ki, memleketimizde 
umumiyetle bu kaideye gerekli önemin veril
memesi sebebiyle âmme hizmetlerimizin netice
lerinden arzu edildiği şekilde semere almak 
mümkün olmamaktadır. 

Ancak hususi bilgi, meslek, ihtisas ve tec
rübeye ihtiyaç hissettiren teknik ve fennî özel
likler taşıyan ulaştırma müesseselerimizde bu 
temel kaideden uzaklaşmanın ve neticede o 
müesseseyi işlemez hale getireceği şüphe gö 
türmez bir hakikattir. 

Her ne sebeple ise bu elem verici hali işlet
me bünyesinde müşahede etmiş olmak memle
ket hesabına üzüntü verici bir haldir. 

Devlet Demiryolları ve bilcümle ulaştırma 
işletmeciliği ve onarımının sevku idaresini se
nelerce tekabbül etmiş teknik bilgi ve ihtisas 
sahibi tecrübeli personel bilgi ve ihtisasları 
ile alâkası olmıyan iş yerlerinde ve servislerinde 
istihdam edilmek suretiyle hem bilgi ve ihti
saslarından gereği gibi faj^dalanma imkânları 
zayi edilmiş ve hem de bu personelin zatî me-
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sailerinin verimsiz hale getirilmesinin sebebi-
v,-'. yerilmiş o'du.ğu müşahede edilmektedir. 

Ayrıca bugün asgari iki bin işçi ve perso
nel her hangi bir sebeple iş yerlerinden uzak
laştı-.-il arak efradı ailesini asgari geçim şart
ları içerisinde terk edip ahar şehir ve kasa
balardaki iş yerlerinde istihdam edilmek su
retiyle iki - üç seneye yakın bu gibi personelin 
gerek kendilerinin, gerekse asgari beş nüfus
tan ibaret efradı ailelerinin geçim zorlukları 
ve mahrumiyetlerle sızlanmalarına sebebiyet ve
rilmiş bulunduğu malûm bir hakikattir. 

Keyfiyet bu personelin ıstırapları ile kal-
"'îr-ıakta bir taraftan da tâli iş yerlerinde is
tihdam edilmek suretiyle bilgi ve mesailerinden 
gerekli şekilde faydalanmak imkânı sağlanma
dığından muaddel bir hale gelmekte neticede 
müessese fazüli ücret ödemek zaruretinde kal
maktadır. 

Bu halin devamını iş randımanı ve sosyal 
adalet mefhumları ile telife imkân görememek
teyiz. 

Sayın Bakanımızın bu mevzua ehemmiyetle 
temas etmiş olduğunu ümidederek Hükümet 
Programında yerini bulan ıstırapların gide
rilmesinde en müspet tasarruflarını beklemek
teyiz. 

Sosyal mevzularda koordine çalışma nizamı 
içinde bütün müesseseler için müşterek yar
dımlaşma imkânını sağlıyaeak bu konuyu daha 
kuvvetli ve mütemerkiz bir hale getirmenin za
ruretine inanarak Bakanlıkça ele alınması ge
reken önemli mevzular olarak telâkki etmekte
yiz. 

1962 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 
memleketimiz için hayırlı olmasını temenni eder 
Sayın Hükümet Erkânına hayırlı başarılar di
leyerek sözlerime son verir Muhterem Hevctini?: 
hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Uçagök. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA GAVSÎ 

UHAÖÖK (Eskişehir) -— Sayın Başkan, Sayın 
Senatörler; 

Bugün görüşülmesine başlanan Ulaştırma 
Ba;kanlığı bütçesi hakkında görüşlerimi ifade 
etmek üzere; Adalet Partisi adına söz almış bu
lunuyorum. 

Takdir buyuru! aeağı veçhile Ulaştırma Ba
kanlığı, birçok âmme hizmetleri bakımından 
doğrudan doğruya halkla teması bulunan bir 
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Bakanlık olarak mütaaddit dilek ve isteklere 
muhatabolmaktadır. Kendi görüşümüzle bera
ber bu kürsüden dilek ve istekleri dile getirir
ken, kısa bir zaman evvel Vekâlet vazifesini de
ruhte eden Vekil arkadaşımıza ve Hükümete 
yardımcı olabilirsek, kendimizi bahtiyar adde
deceğiz. 

Yüksek Heyetinizce de takdir buyurulneağı 
veçhile bu Bakanlık, memleket 'kalkınmasında, 
ticari, zirai, iktisadi, içtimai ve bilhassa 31 iliî 
Savunma hizmetlerinde, yurt müdafaasında mü
him bir mevki sahibi bulunmaktadır. Bu iti
barla üzerinde ehemmiyetle durulması gereken 
Hükümet organlarından birini teşkil eder. 

Her ne kadar Hükümet programında bu Ba
kanlığın muhtelif kolları üzerinde ehemmiyetle 
durulacağı ifade edilmiş ise de, tetkik ettiğimiz 
bütçesinde pek de gönül açıcı işaretlere tesadüf 
edemiyoruz. Bütçenin denk halde tutulması esp
risine sadık kalınarak ehemmiyetli yardımlar 
yapılamadığını takdir etmekteyiz. Ancak sıra
sı ile aşağıda arz edeceğim hıısusat muvacehesin
de âcil tedbirler alınması zarureti kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. 

Teşkrât : 
Muhtelif kanunlarla, bu Bakanlığa bağlan

mış olan ve Bakanlıktan sonra kurulan Umum 
Müdürlüklerle Bakanlık arasındaki münasebet
leri tesis ve tanzim edecek ve her türlü ihtiyaca 
cevap verecek bir teşkilât kanunu mevcut olma
masından dolayı, Bakanlık kontrol ve muraka
besi tam işliyememektedir. Bu sebeple, Ulaş
tırma Bakanlığının bugünkü bünyesine uygun 
bir Teşkilât Kanununun müstaeelen B. M. M. ne 
sevk edilmesinde, daha randımanlı çalışma ba
kımından büyük faydalar vardır. 

Umum Müdürlüklerin kuruluş amaçları; 
Münakalât Vekâletine bağlı Umum Müdür

lüklerin bir kısmı iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
bir kısmı da Anonim şirketler halindedir. Bu 
tip kuruluşların maksadı; ticari bir zihniyetle 
işletme kurmak, Devleti masraflardan kurtar
mak ve hattâ onu kazançlarından vergi vermek 
suretiyle faydalandırmak olduğu halde, hakikat 
hiç de böyle tecelli etmemekte, pek azı müstes
na, hemen, hemen bütün İktisadi Devlet Teşek
küllerimiz sene sonu bilançolarını zararla kapa
tarak Devlet yardımına arzı iftikâr etmektedir
ler. 
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] Cereyanı hâle göre bu teşekküller Devlete 
i vergi vermekte görülmekte iseler de bu, Hazi-
[ neye girdi, çıktı muamelesinden başka bir fay-
| da sağlamamaktadır. Alınan vergilerle Devlet 

geliri çoğalmış gibi görülmekte, diğer yandan 
gider masraflarında bu teşekküllere yapılan 
yardımlar dolayısiyle Hazine faydalanmamak
tadır. Bu teşekküllerin ticari kuruluş maksat 
ve gayeleri de böylece ortadan kalkmaktadır. 

öte yandan, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısmında lüks alabildiğine yürüyor. Villâlar, 
yüzme havuzları, salonlar, lüzumlu lüzumsuz 
spor tesisleri, vücuda getiriliyor. Memur ücret 
ve maaşları, Devlet memur maaşlarına nazaran 
git gide fazla'aşı yor ve kıymetli Devlet memur
ları bir fırsatını bularak bu teşekküllere atlıyor. 
Devlet memurları ile İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurları arasındaki bu ödeme farkı içti
mai adaletsizliğe yol açıyor. Bu sebeple bu te
şekküllerin de bir reorganizasyona tâbi tutul
masında büyük faydalar olacaktır. 

Zararların başlıca bir sebebi; ticarette asıl 
olan rekabete ehemmiyet verilmemesi ve bu re
kabetin icaplarının yerine getirilmemesindedir. 
Ounkü bu teşekküller zararlarının Devlet tara
fından kapatılacağını bildiklerinden büyük bir 
rahatlık duyarak aktif tedbirleri ele almamak
tadırlar. 

Diğer bir zarar sebebi de; uzun yıllar evvel 
vaz'olunan teamüller dolayısiyle bu işletmelerin 
parasız görmekte oldukları Devlet hizmetlerin
den doğmaktadır. Bunların nelerden ibaret ol
duğunu bu Bakanlığa ait hazırlanmış olan büt
çenin rapor kısmında görmek mümkündür. Bun
lardan bir kısmının kaldırılması, bütçelerinde 
az da olsa bir ferahlık yaratabileceğinden, üze
rinde durulması gereken bir mevzudur. 

Memleket çapında büyük hizmetler gören bu 
Bakanlığın, Ulaştırma politikasının milletlera
rası Ulaştırma politikasına uydurulması da bir 
zaruret halindedir. 

Samimî bir ifade ile kaleme alınmış bütçe 
raporunda, Bakanlığın da açıklamış olduğu üze
re, işletme standartları Avrupa standartlarına 
göre düşüktür. Bunun sebepleri üzerine eğil
menin zamanı çoktan gelmiş bulunmaktadır. 

Bu düşüklüğün başlıca âmilleri, işletme bün
yelerinin birbirine uygun olmayışı ve işletme ih
tiyaçlarını karşılayacak vasıtaların noksan bu
lunuşu ve tesislerin de eskimiş olmasındandır. 
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muhabere emniyetinin temini de Anayasanın 
âmii" lıükmünd endir. 

Şehirlerarası konuşmalar ise telefonun mâ
na ve maksadını ortadan kaldıracak derecede 
güreşmiş vaziyettedir. îstenen bir abonenin 
çok defa saatlerce beklenmesi zarureti karşı
sında vatandaş acele istekte bulunmak sure
tiyle mutazarrır olmaktadır. Buna rağmen PTT 
telefon kanallarındaki bozukluklar dolayısiy-
le ekseriya görüşme mümkün olamamakta ve 
vatandaş ile memur arasında bâzı münakaşa
lara yol açmaktadır. Her vatandaşın ödediği 
ücret karşılığım tam alması hakkıdır. PTT 
İdaresinin bir an evvel buna bir çare bulması 
lâzım ve zaruridir. Dünyanın her yerinde tele
fon lüks metağ halinden çıkmıştır. Bizde ise 
hâlâ böyle bir zihniyetin tezahürlerine tesadüf 
ediyoruz. 

Diğer posta müraselâtınm da emniyet ve sü
rati o vatandaştan vatandaşa ulaştırılması 
tertiplerinin alınması; bu idareye karşı 
halkın itimadının artırılması bakımından 
çok lüzumludur. Maalesef memleketi
mizde bu iş gereken ehemmiyeti görmemekte, 
bazan bir mektubun bir günlük yola bir ayda 
ulaştığı vakıalardandır. Kazalardaki PTT mer
kezlerinin 24 saat çalışır hale getirilmesi, asa
yiş, yurt emniyeti, vatandaşın ihtiyacı bakımın
dan kaçınılmaz bir zarurettir. 

Devlet hava meydanlarımızın bir çoğu top
rak zeminlidir. Bu sebepten birçok meydanla
rımız kış seferlerine kapatılmakta ve Hava 
Yollarının normal vazifesi aksamaktadır. Bir 
an evvel ehemmiyetli meydanların sert zeminli 
bir hale getirilmesi ve kış seferlerine açılması 
ve normal münakalenin temini lâzımdır. Bu
nunla beraber memleket sathında uçuş kolay
lıklarının modern isteklere cevap verecek du
ruma getirilmesi de hem millî uçuş emniyetini, 
hem de ecnebi şirketlerin memleketimiz üze
rinden geçmeyi tercih etmeleri bakımından fay
dalıdır. 

C. Senatosu B : 
Meselâ; salahiyetli bir ağızdan duyduğu

muza göre Devlet Demiryollarının 3 000 kilo
metrelik demiryolu kısmı tabiî ömrünü dol
durmuş ve yenilenmeye muhtaçtır. Buna mu
kabil, bu Umum Müdürlüğün malî kaynakla 
rınm noksan oluşu yenilemeye imkân ver
memektedir. Bu durum muvacehesinde bir 
müddet sonra bütün demiryolu şebekemizin ay
nı hale düşmesi mümkün ve muhtemeldir. 

D D Yollarının muhtelif işletmeler lehine 
tatbik ettiği ucuz tarifeler, kendi namına za
rar, bu tarifelerden istifade edenlere kâr ola
rak kaydolunmaktadır. Bu tarifelerin tekrar 
gözden geçirilerek ıslahı çarelerinin aranması 
gerektir. 

Halkın rağbetine mazhar olan motorlu 
trenlerin geniş bir şebekede işletilme imkân
ları sağlandığı takdirde, Devlet Demir Yolları
nın mühim kârlar temin edebileceği tahmin 
olunabilir. 

Posta trenlerinde vatandaşın kaybettiği za
man, pislikten çektiği ıstırap, tren personeli
nin vatandaşa yaptığı sert ve haksız muamele, 
medeni âlemde emsali görülemiyecek derecede 
çirkin ve üzücüdür. Bize intikal eden bâzı 
bilgilere göre bir kısım vatandaşlar kontrol 
ve murakabe noksanlığından bilhassa yakın 
mesafelerde bedavaya seyahat etmektedirler. 

Devlet Havayolları Türk Anonim Şirke
tinin elindeki tayyareler, gerek sürat ve ge
rek konfor bakımından diğer ecnebi şirket
lerle kabili kıyas değildir. Onun içindir ki, is
tanbul - Londra seferlerinde tayyareler, he
men daima hoş gidip gelmektedir. 

Posta, telgraf, telefon işlerimiz de çok ak
saktır. 

Halen birçok şehirlerimizdeki santraller 
Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete girmiş, 
gerek model ve gerekse tıp itibariyle çok eski 
santraller gayrikanuni tahsil edilmiş olsa da 
vatandaş istenen ücreti vermekte, fakat bu 
umum müdürlükler karşılığını alamamakta
dır. Gerek şehir içi ve gerekse şehirler arası 
görüşmeler bir ıstırap halini almıştır. Çok 
defa aranan numara yerine başka bir numara 
cevap vermekte ve bu tekerrür edince, vatan
daşlar arasında telefonda tartışmalar zuhur 
etmekte, bununla beraber vatandaş bir mükâ-
leme için birkaç, mükâleme parası vererek 
mutazarrır olmaktadır. Bu Umum Müdürlükçe 

Diğer taraftan meydanlarda vatandaşın ve 
yolcuların hov türlü istirahatlerini sağlıyacak 
teşkilâtın genişletilmesi ve meydanlarla şehir
ler arasındaki irtibatın kısa bir zamanda ya
pılması bugünkü hizmet anlayışının bir zaru
retidir. 
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Devlet Hava Yollarının tayyare seferlerinin 

memleket ihtiyacına cevap verecek şekilde ve 
bilhassa nakliyat mevsimlerinde iyi tanzimi, 
vatandaşların hava yoliyle seyahate teşviki ter
tipleri alınmalı, büyük şehirler en kısa uçuş yo
lundan birbirine bağlanmalıdır. Çabuk bozulan 
ve fakat Avrupa memleketlerinde rağbet görü
len kara ve deniz ürünlerimizin uçaklarla nakli 
imkânları aranmalıdır. 

Bilhassa en modern, konforlu, süratli tay
yareler temini suretiyle dış memleketler uçak 
seferlerinde, diğer şirketlerin sağladığı imkân
lara ulaşarak yolcuyu kendi tayyarelerimize 
celbetmek suretiyle bu hatların verimliliğini 
artırmak lâzımdır. 

Devlet Hava Yolları tayyarelerinin mühim 
revizyon ve yenileme işlerini, bu mevzuda ihti
sas sahibi olmuş Kayseri Tayyare Fabrikamız
da yaptırmak için Millî Müdafaa Vekâleti ile 
bir anlamaya varılarak harice lüzumsuz döviz 
vermekten içtin abetmek lâzımdır. 

Limanlarımız halen Denizcilik Bankası, muh
telif belediyeler, hususi idareler ve Devlet De
miryolları elinde bulunmaktadır. Bunların top
lu bir idare altında veya muhtelif teşekküller 
elinde çalıştırılmasının faide ve mahzurları mü
talâa olunarak ,bir karara varılması ve liman-
cılık politikasının yeniden tanzimi lüzumlu ve 
zaruridir. Her ne şekilde olursa olsun Liman İş
letmelerinin fcoordineli bir tarzda çalışması 
randımanı artırmak 'bakımından faydalıdır. 
Yükleme ve (boşaltma, antrepo işleri ele alın
malı, gemilerin (beyhude beklemelerine meydan 
verilmemelidir. 

Denizhank ve Şilepçilik işletmelerinin de 
daha rantalbl bir zihniyetle çalışması ve bu me-
yanda deniz nakliyat işlerine paralel, serhest 
teşdbbüs çalışmaları da teşvik olunarak, komşu 
memleketlerde büyük inkişaflara mazhar ol
muş denizcilik anlayışının (bizde de tatbik olun
ması, suretiyle armatörlere imkânlar sağlanması 
lâzım ve zaruridir. Deniz ticaret filomuzun in
kişafı nispetinde memlekete döviz temin etmek
te olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bu arada Denizyolları ile armatörlerin müş
tereken Ibir sigorta şirketi kurması da ele alın
ması gereken işlerdendir. 

Bu Bakanlığa bağlı teşekküllerin hemen 
hepsi ihtiyaçlarının % 80 ini (hariçten temin 
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etmek durumundadır. Hizmetlerinde inkişaf 
sağlamak ve modernizasyona gidebilmek için 
büyük döviz ihtiyacı içindedirler. Bir yanda 
Devlet eliyle (bu işletmelere tahmil edilen kül
fetlerin hafifletilmesi ısuretiyle, diğer yandan 
kuruluşlarının ruhuna uygun ticari zihniyetle 
çalışarak malî durumlarını ıslah ederken, Hü
kümetin de her sene bu hizmetlere tahsis edile
cek döviz imkânlarını zamanında ve bir plân ve 
programa bağlaması şarttır. Görülüyor ki, bu 
hizmetlerin kalkınabilmesi; evvelâ bu teşekkül
lerin malî (bünyelerde (kuvvetlendirmek ve per
sonel politikasında hizmet gayelerine uygun bir 
istikamet temin etmek ve uzun vadeli Ibir Dev
let fonu tesis olunarak, bu işi bir programa bağ
lamakla mümkündür. 

Şunu da samimiyetle ifade etmek gerekir 
ki, ulaştırma hizmetleri çalışmalarında tam mu
vaffak olamamanın mühim sebeplerinden biri 
de, uzun senelerden Iberi ulaştırma politikamı
zın kesin olarak çizilmemiş olmasındandır. Hü
kümetin üzerinde durduğu iktisadi politikanın 
müspet neticeleri arttıkça, (bugünkü ihtiyaçları
mıza dahi cevap veremiyen ulaştırma hizmetleri 
de artacak ve sıkıntılar Ibaşlıyacaktır. Bu iti-
harla şimdiden müstakbel ihtiyaçları düşünerek 
tedbirler alınması elzemdir. 

Bakanlığın haşladığını öğrendiğimiz bu isti
kamete müteveccih çalışmalarının randımanlı 
olabilmesi ve hızlı bir tempo takilbedeıbilmesi 
için ihtiyaçlarının Devlet ve Hükümetçe zama
nında dikkate alınması gerektiğine Adalet Par
tisi olarak inanmaktayız. 

Bu arada Karayolılarımızm inkişafından ötü
rü nakliye vasıta sahiplerinin Devlet Demiryol
larına karşı girişmiş olduğu rekabetten de bir 
neİbze bahsetmek yerinde olacaktır. ' Seribest ti
caretin Anayasa teminatı altma alınmış olması
nı hürmetle karşılamakla beraber, bu rekabet 
yüzünden milyonlarca döviz mukabili memle
kete girmiş olan bu nevi vasıtaların millî ser
vet ve amortisman düşünülmeden harcolunmak-
ta bulunduğu açık bir hakikattir. Nitekim son 
zamanlarda ihdas olunmuş (bulunan İstanbul -
Konya Meram motorlu treni dolayısiyle müşte
risi azalan özel otobüs şirket veya sahiplerinin 
bteıdava yolcu taşımak gibi hiç de iktisadi olmı-
yan bir teşebbüse giriştikleri matbuata kadar 
intikal etmiş bulunmaktadır. Bu hal, karayolu 
nakliyatının diğer devletlerde olduğu gibi bir 
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nizama bağlanmamış 'olmasından doğmaktadır. 
Hem Devlet sektöründeki işletmeleri koruya
cak, hem de özel teşebbüsü 'teşvik edici kara
yolu ile nakliyat nizamının bir an evvel tesisi, 
millî servetin rekabet yüzünden imha olunma
sına mâni olacak ve döviz tasarrufuna imkân 
verecektir. 

Personel mevzuuna gelince : Ulaştırmacılık 
kabiliyet ve ölçüleri malûm ve değiştiril m iyen 
insan, bilgi, tecrübe ve gücüne 'dayanan ağır 
işlerden biridir. Maalesef memleketim/izde bu 
ölçüler içinde personele kıymet verilmediğin
den ulaştırma hizmetlerimiz inkişaf edememiş
tir. Bu ısefbeple personel politikasında âdil bir 
ücret sistemi takibi suretiyle insana göre iş de
ğil, işe göre insan seçmek lüzumludur. Ancak 
bu suretledir ki, teknik bilgi, feragat ve olgun
luk sahibi, içinde eskimiş ve tecrübelenmiş 
elemanları kullanmak mümkün, olabilecektir. 
Ayrıca personelin terfihine imkân sağlanmadı
ğından müddeti dolanlar üst derecelere yüksel
tilmek suretiyle terfihten ziyade terfi ettiril
mekte, bâzıları yükseltildikleri derecede mu
vaffak olamamakta ve fakat üst kademeleri de 
işgal ötmek suretiyle tıkadıklarından bizzarure 
geriden gelenlere yüksek derecedeki kadrolar 
ihdas olunmaktadır. Bu meyanda mesuliyetli 
yerlerde ve ağır şartlar altında çalışan hakiki 
ulaştırma personelinin yerlerinde inkişaf ede
cekleri ve siyasi kanaatleri ne olursa olsun hiz
mete devam edebilecekleri, müesseseye zarar 
vermedikçe, kanaatleri üzerinde durulmanıası 
lüzumunu belirtirken maalesef yakin zamana 
kadar bu yüzden vazifelerinden uzaklaştırılmış 
bulunanların acılarını süratle dindirmek meslek 
huzurunun teessüsünde en büyük rolü oynıya-
< ilktir. 

Diğer taraftan yine siyasi kanaatleri veya 
tezvir ve iftiralar yüzünden iş yerleri değiştiri
len işçilerin de, gerek meslekî, gerekse iş ve 
vicdan'huzuru bakımından eski yerlerine iadesi, 
Hükümet programındaki (Hangi kanaate sahib-
olursa olsun bütün vatandaşlara eşit muamele 
yapılacaktır.) va'dine uygun bir hareket olacak
tır. Esefle söylemek mecburiyetindeyim ki; aldı
ğı az .bir yevmiye ile birkaç çocuğu ile beraber, 
binbir güçlük ve mahrumiyetle edindiği bir göz 
odasında ağır hayat şartları ile mücadele eden 
bir kısım masum Eskişehir ve diğer cer atölyele
rine mensup vatandaşlar, sıcak yuvalarından ko~ 
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parılarak uzak yerlere nakledilmişler, bugün bin
bir ıstırap içinde haklarında alınacak âdil karar
larla, tekrar yuvalarına ve çocuklarına ve sene
lerce çalışarak faydalı oldukları eski iş yerlerine 
dönmeyi büyük bir ümit ve sabırla beklemekte 
dirler. 

Sözlerimi bitirirken, birazcık da vazifesi iti
bariyle bünyesinde topladığı büyük işçi sınıfının 
bâzı haklı görülen isteklerinden bahsetmek iste
rim. 

Zaman zaman üenizbank işçilerinin bâzı hak
larının verilmediğini duymakta ve üzüntü duy
maktayız. Bilhassa bu, ikramiyeler mevzuunda 
tekerrür edegelmektedir. Bu hususun katî bir 
prensibe bağlanması iş huzurunu temin etmek ba
kımından çok faydalıdır. 

PTT İdaresinin hat bakımı ve emsali gibi ağır 
işler gören sınıfının ücreti hiç de tatminkâr de
ğildir. Birçok sızlanmalara ve şikâyetlere yol aç
maktadır. 

DDY ıncla işçiler arasında huzursuzluk yara
tan ve iş randımanına mühim surette tesir eden 
şikâyetler mevcuttur. Ezcümle : 

Emekli maaşlarının azlığından şikâyet olun
maktadır. 

Emekli keseneğinden şikâyetçidirler. Şöyle ki; 
emeklilik halikı 1953 senesinde çıkan bir kanunla 
kabul edilmiş ve emekli maaşı o seneki unvana 
göre verildiği halde emekli keseneği halen almak
ta oldukları maaş üzerinden kesilmektedir. 

Devlet Demiryollarında yekûnu 19 bin civa
rında bulunan ve müessesede daimî işçilerle ka
der birliği yapan S ilâ 10 seneden beri çalışan 
muvakkat işçilerin, daimî işçilere tanınan sosyal 
Laklardan istifade ettirilmediğinden, buna muka
bil aynı şartlarla alınan yüksek yevmiyeli teknik 
elemanların sosyal haklardan istifade etmekte bu-
Janduğundan şikâyet olunmaktadır. Her ne ka
dar yaptığımız tetkiklerde, teknik personele ka
nunen bu hakların tanındığını tesbit etmiş bulun
makta isek de yeni getirilecek bir teklif ile bu iki
liğin giderilmesi işletmenin lehine neticeler tev-
lidedecektir. 

işçilere evvelce verilen mesken kredisi, 15 bin 
liranın yetmemesi üzerine 20 bin liraya çıkarıl
ması hakkında kanun teklifimiz, encümende 17 
bin lira olarak tesbit edilmiştir. Bu para ile evler 
tamamlanamamakta olduğundan vekâletin dela
letiyle kredinin 20 bin liraya yükseltilmesi isten
mektedir. 
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Mer'i İşçi Sağlık Nizamnamesine göre 20 sene

den evvel hastalık sobobiyle görmekte olduğu isi 
yapamıyaeak hale gelenlerin hizmeti 19 sene 11 
ay da olsa işine son verilmektedir. Halbuki uzun 
seneler müesseseye emek vermiş ba gibi işçilere 
daha hafif bir hizmet verilerek müddetini dol
durması adaletin ieaplarmdandır. Hazırlandığını 
haber aldığımız yeni işçi sağlık nizamnamesinin 
bir an evvel tatbik mevkiine konması, bu gibi 
haksızlıkları önliyecektir. 

Kendi bünyelerinde bir yardımlaşma san lığı 
kurulması isteğinrîedirler. Bakanlığın bu husus 
üzerine eğilmesi, sosyal düzen bakımından çok 
lüzumludur. 

Verilen yemek ücretleri tam tatminkâr olma
makla beraber, askerî iş yerlerinde olduğu gibi, 
yemek paraları bir işçi tabldot heyeti tarafından 
sarf olunmadığından ve bir idare memurunun 
tasarrufuna terk olunduğundan, yemek çeşit ve 
çeşnisi çok bozuktur. Bu hususun, talimatnamede 
yapılacak ufak bir değişiklik ile tashihi mümkün
dür. 

Devlet Demiryolları işçilerinin ücretleri 1955 
senesinden beri tatbik olunan iş değerlendirme 
sistemine göre tâyin olunmaktadır. Ancak, bu sis
temin tatmin edici olmadığına dair vâki müraea-
atler üzerine İnkılâp Hükümeti zamanındaki bir 
Ulaştırma Vekilinin bu sistemin değiştirilmesi 
hakkında vermiş olduğu emir, bütün Türk işçileri 
için tatbik olunmak üzere Çalışma Bakanlığınca 
yeni bir ücret sistemi hazırlanmakta olduğu erba
bı mucibesi ile geri bırakılmış bulunmaktadır. 
İşçileri büyük mikyasta rahatsız eden bu mev
zuun Çalışma Bakanlığı nezdinde yapılacak te
şebbüslerle bir an evvel neticeye bağlanmasını 
ehemmiyetle temenni etmekteyiz. 

Gerek partiler programlarında, gerekse Hü
kümet programında vâdedilmiş bulunan kolektif 
iş akdi ve grev kanunlarının Hükümetçe süratle 
hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sevk edilme
si grupumuzun başlıca temennilerinden birini teş
kil eder ve bu, Türk işçisinin bir an evvel huzuru 
kavuşmasında büyük bir faktör olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken 1962 malî yılı bütçesinin 
Hükümetimize muvaffakiyet, milletimize de has
retle beklediği huzur ve sükûnu getirmesini dile
yerek hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Öner Ergün. 
ÖMER ERGÜN — Konuşmalarını demiryol

ları mevzulariyle alâkalı olacaktır. 
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j Memleketin dört yönünü ağlariyle ören, de

miryollarında 60 binin üstünde personel çalı
şır, 20 binden fazla taşıt, 1 000 den yukarı mu-

I harrik vasıtası olan milyarlık işletmelerimizden 
biridir. 

I .Demiryolları deyince; işletmesiyle, fabrika-
sijde bir bütün olarak hatıra gelir. Böyle bir 

I işletmenin sevkü idaresinde bâzı aksaklıkların 
olması pek tabiîdir. Esasen dünyada hiçbir şe-

i yin en iyisi bulunmuş ve yapılmış değildir. Bu-
j tıunla beraber daha iyisini başarma ve yapma 

kaygusu içinde fertler, müesseseler, milletler 
yarış halindedir. Bu yarış insanları daha iyi 
şartlara ve imkânlara kavuşturmak içindir, 

I Demiryolları personeli, işçisi, meslekine 
| azimle ve hakiki bir sadakatle bağlı kimseler-
i dir. Bu insanların başında bulunmak ve hele 

bir Bakanı olmak bir bahtiyarlıktır. 

j Demiryolları bilançosunu kârla kapatmıyan 
! müesseselerimizden de biridir. Sebeplerinin ba-
1 bunda kadro fazlası personel kullanılmasından 
j ziyade, işletme sistemindeki merkeziyetçilik ve 
j koordine bir çalışmanın olmayışıdır. Geniş bir 
j şebekenin işletme müdürü ile binlerce işçi çalış-
j- tiran fabrika müdürlerinin çalışan işçilerin 

fazla mesailerini bile ödemeye yetkileri yoktur. 
| Mutlak Genel Müdürlükten yetki gerekir. 

Bilhassa fabrikaların çok eskiden kalan sis
temlerle işletilmesi verimlilikten uzaktır. Bir 

1 döner sermaye halinde işletilmesi kâr ve zara
rını bilmesi lâzımdır. Demiryollarının fiyat 
;'• yari amal ariylc durumunun düzeleceğini san-

; inak fazlaca iyimserlik olur. 
Demiryollarında çok kıymetli, üstün vasıflı 

I insanların bulunduğu da bir gerçektir. Maale-
I sof bu kimseler büro hizmetlerinden kendilerini 

bu işlere verebilecek durumda değillerdir. 
j Bir işletmede birbirini tamamlayıcı mahi-
j yette sayılan ayrı ayrı atelyelerin oluşu, işlerin 

bölünmesine insan p;ücü ile varlıkların israfına 
sebebolmaktadır. Kâr, az ücret vermekle de 

I sağlanmaz. Geçim kaygusuna düşürülen insan-
hırdan randıman da beklenmez. Sosyal mesele
lerde ayrılık bir huzursuzluk kaynağı ela olmak
ta devam edegelmekteclir. Senelerdir üzerinde 

. durulan bu meselelere geçmiş devrin yüksek po
litikası ile meşgul olan Bakanlar gereği gibi 
alâkalanmalıdır. 

I Biraz sitemli konuşmamı, bu işlere fazlaca 
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didinmiş ol mania, demiryollarına karşı çok 
fazla bağlılığıma bağışlayın. 

Yüksek müsaadenizle kısa devre içinde halli 
gereken meselelere temas etmek istiyorum. Sos
yal espriden uzaklaşılmadığı ve idare bâzı rizi
kolara katlandığı takdirde bvt meselelerin halli 
mümkün olacaktır. 

Benden evvel konuşan hatipler temennileri
me temas ettikleri için vaktin de kifayetsizliği 
yüzünden bunları geçiyorum. 

1. Demiryollarında çalışan işçiler emekli 
bakımından iki ayrı statüye tâbi bulunmakta
dır. Bir kısmı 1934 yılında 2454 sayılı Kanunla 
teşekkül eden Devlet Demiryolları İşçileri 
Mm ekli Sandığına, diğer bir kısmı da İşçi Sigor
taları statüsüne tâbidir. 

195.1 yılında idareden iş alan işçiler İşçi Si
gortalarına bağlanmış, Sandığa bu tarihten son
ra da kimsenin kayıt muamelesi yapılmamıştır. 
Bugün. 600 lira ücret alan bir işçi, sandık pri
mini bu rakam üzerinden ödediği halde, 1953 
senesi barem ücreti üzerinden, tekaütlük mua
melesi yapılmaktadır. O zamanın bareminde 
ise, en yüksek rakam % 100 zamlısı 450 liradır. 
30 sene hizmet etmiş bugün 600 lira maaş alan 
işçinin 450 liradan tekaüt muamelesine tâbi tu
tulması mağduriyeti mucibolmaktadır. 

Diğer taraftan bu Sandık İdare tarafından 
malî bir takviye de görmemektedir. Meselâ 
T. C. Emekli Sandığına dâhil, bir demiryol per
soneli tekaüdoldıvğu zaman 12 maaş tutarı ikra
miyesini Sandıktan alır. Pakat Sandık verilen 
bu parayı demiryollarından mevzuatı icabı tah
sil eder. Fakat DD işçi Emekli Sandığı tekaüt 
ettiği işçinin ikramiyesi karşılığını bu Sandık 
kendi varlığından öder. 

1936 yılında T.C. DDY ve Limanları İşlet
me Umum idaresi Memurları Tekaüt San
dığı namiyle teşekkül etmiş 1950 senesine ka
dar- aynı şekilde çalışmasına devam etmiştir. 
1950 senesi 5434 sayılı Kanunla T. C. Memur 
Emekli Sandığı vücut bulunca demiryolları ida
re memurları bu sandığa devredilmiş ve T. O. 
DD İşçi Emekli Sandığı halinde kalmıştır. 

Yalnız işçileri barındırır durumda olan bu 
Sandığın mevzuatında bir değişiklik yapılmadı. 
Bu Sandığa İşçi Sigortaları karşısında bir can
lılık yermeye de imkân yoktur. Bu bakımdan 
T. O. Emekli Sandığı mevzuatına yakınlığı do-
layısiyle ve evvelce de işçi Emekli Sandığına 
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dâhil memurlar T. C. Emekli Sandığına nasıl 
aktarılmış ise T. C. DD îşçi Emekli Sandığında 
kalanların da T. O. Emekli Sandığına aktarıl
ması en normal muamele olacaktır. 

Bu devir muamelesinde veya Sandığın ihya
sında aşağıdaki hususatm da dikkate alınması 
gerekir. 

a) Emekli Sandığından aynı şartlarla dul 
ve yetim maaşı bir kısmı kız çocukları evlenin-
eeye kadar yetim maaşı alırken diğer bir kısım 
kız çocukları 25 yaşma gelince evlenmiş olup 
olmadığına bakılmaksızın yetim maaşı kesil
mekte ve kaderine terk edilip mağdur olmakta
dır. 

!>) Sandık Kanununda gerekli tadilâtın ya
pılmaması dolayısiyle 25 yılını ikmal eden ve 
tekaüde sevk edilen işçiler de hizmet senesine 
göre ikramiye hakkından mahrum bırakılma
malıdır. 

e) Demiryollarında 3 - 5 ve daha fazla mu
vakkat kaydiyle çalışıp da sonradan daimî kad
roya geçenlerin bu hizmetlerinin de, borçlan
mak suretiyle. Sandığa eklenmesi sosyal adalet 
icabıdır. 

2. Diğer taraftan demiryolu işçilerinin 
farklı muamelelerinin bir diğerinden de bahset
mek isterim. Yanyana çalışan işçilerden biri 
ikramiye, çocuk zammı, meccani seyahat permi
si alır diğeri almaz. 

19 bin işçinin başka türlü, 20 bin işçinin 
başka türlü muamele görmesi sosyal adalet an
layışına ne kadar taban tabana aykırıdır. 

3. Daimî iş yerlerinde çalışan bu işçilerin 
her sene mukaveleleri idare tarafından yenilen
mektedir. Yapılan bu muamele dahi normal hu
kuk düzenine aykırıdır. 

4. Tatbik edilmekte bulunan iş değerlendir
me sistemi de şikâyet konularından birini teş
kil etmektedir. İş değerlendirme sistemi ilmî 
olmakla beraber sınırlandırılmış bir sistem de 

i değildir. İhtiyaçlara cevap verebilmesi için de-
l vamlı araştırmaları icabettirir, tatbikatında eh-
| liyet ister; iş değerlendirme işçinin kabiliyet 
j ve ehliyetine bakmaz (işi) nazara alır. ücret de 

işe göre tâyin edilir. 

Halen tatbikatına da bol .kırtasiyecilik yer
leşmiştir. Gerek işçi gerekse iş veren vekilleri 
sistemin uygulanış ve işleyiş tarzında şikâyet
çidir. 
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Gerekirse personel dairelesinin de mütalâası 

alınarak ya bu sistem ıslah edilmelidir veya kı
dem esasına dayanan yeni bir sistemin tatbiki 
gerekir. Bu yukarıda saydıklarım bir ihtilâf 
konusu olarak seneler öncesi devam eden mese
lelerdir. Fakat yapılmıyacak cinsten de değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Demiryolları fabrikalarından söz açmak isti

yorum.. Eskişehir, Sivas ve Adapazarı 'nida bulu
nan bu fabrikalarda daha çok vagon ve lokoma-
tif tamiratı yapılır. Bunun da, astarı yüzün
den pahalıya mal olduğu bir gerçektir. Türk iş
çileri de yapamcılık yapmaktan bıkmış, usan
mış durumdadır. Her bakımdan kendi eserini 
ortaya koymak ve hünerini, bilgisini göstermek 
ister. 

Dünya milletlerinin aya gittiği şu günlerde 
biz, hâlâ bu memlekette buharlı nıakina, otomo
bil yapılır mı münakaşası içindeyiz. Türk mü
hendis ve işçisinin bir şeyler, eserler yaratmak 
peşinde olduğunu ve hattâ buna içi yanarak su
samış olduğunu bilmemezlikten, görmemezlikten 
gelemeyiz. 

Fâtih'in toplarını dökenler, Koca Mimar Si
nan bu milletin evlâtları değil mi? İstanbul, Bur
sa, Edirne tophanelerini unutur mu olduk? On
lara bu eserleri yaratma imkânını millet verme
di mi? işte Devrini Hükümetti de Türk işçi ve 
mühendisinin büyük kabiliyet ve meziyetine ina
narak ondan eser istedi. Yapılmazları yapma
sını istedi. Devrim otomobili de böylece ortaya 
geldi. Yapılanda kusur değil, yapıldıkça daha 
iyisinin, güzelinin, ucuzunun yapıldığını göre
ceğiz. Biz bir şeye başlar sonunu getirmezsek 
o zaman yazık olur (Türk gibi başla, ingiliz gi
bi bitir derler). Nasıl başladık ise öylece devam1 

etmesini duyarak, inanarak temenni ediyorum. 
Teşebbüsten kaçındıkça bir şeyler yapmamıza 
imkân yoktur. Tarih yaratan bir milletin ço
cuklarıyız. Bu güzel teşebbüsü içeriden ve dı
şarıdan köstekliyenler olacaktır. Fakat düşe 
kalka hedefe varmalıyız. Başlanmış iş, bitmiş 
sayılır. 

Türk mühendisinin işçisi kendisine şahsiyet 
kazandıranlara karşı şükran borcu sonsuzdur. 
Makina, otomobil sanayiine doğru bu gidiş mem
lekette 10 bin, 100 binlerce işçiye saha açacak
tır. 

4 8.2.1962 O : 2 
Dünya milletleri korkunç derecede çalışıyor

lar, dün hürriyetine kavuşmuş Afrika milletleri 
dahi her teşebbüse başvurmaktan geri kalmı
yorlar. Partizanlığın karm doyurmıyacağmı 
bilmemiz, bu memleketin gerçek meselesine eğil
meniz ve gönül vermeniz lâzımdır. 

Sermaye sahiplerine hitabediyorum. Han ve 
apartmanlarının yanısıra birkaçınız bir araya 
gelin, Devlet baba da sana elini uzatsın, bu 
memlekette iş sahası açın, bir apartmanda tek 
ismin değil 1 000 lerce 100 binlerce makinada 
ismin olsun. # 

Dünya milletleri bir şeyler yapmak için he
sapsız harcıyorlar. Fakat hesapsız da kazanı
yorlar. Bu memlekete dışarıdan bir vagon, bir 
lokomatif ve hattâ Devlet için dışardan bir oto
mobil alınmamalıdır. Nasıl kendi malımızla gi
yinip kuşanıyorsak bundan ötesi için de böyle 
olursa kalkınırız. 

Aksi takdirde tamirciliğiyle devam edecek 
isek çok sayıda mühendise ne ihtiyaç vardır. 
Mühendis projesiyle, buluşlariyle, teknik bilgi
siyle eser yaratan kimsedir. Onların erişilmez 
meziyetleri olmalıdır. 

iftiharla söylemek isterim ki, Demiryolları 
fabrikaları yapılmazları yapan örnek müessese
lerimiz arasındadır. 

Harb yıllarında da dara gelince neler neler 
yapmamıştır. Ulaştırma Bakanlığı binasının 
radyatörleri, kalorifer kazanları, tesisatı Türk 
mühendis ve işçisinin eseridir. 

O zamanları orada idim. Vatani vazifemi 
dahi yapmamıştım. Yine yapılmaz diyenler ol
du. Devrim otomobillerinin yapılmasına devam 
edildiğini işitirsem mutluluğum sonsuz olacak
tır. Hürmetlerimle (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
ürerinde söz istiyen başka arkadaş yoktur. 
Söz Sayın Bakanındır. Buyurunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI CAHlT AKYAR 
(Denizli) — Muhterem Başkan, Muhterem Se
natörler, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
de konuşan ve gerek partilerinin ve gerekse 
şahıslarının noktai nazarlarını ifade eden de
ğerli arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim. 
Mütalâaları, ikaz ve tenkitleri ;bizim için cid
den ikıynıetli ve yapıcı olmuştur. Ulaştırma 
Bakanlığının ve hu Bakanlığa 'bağlı müessese
lerin sevim idaresi hususunda serdettikleri ana 
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prensiplere ve düşündükleri metotlara tama
men mutabik olduğumu kendilerine arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Ulaştırma Bakan
lığı Teşkilât Kanunu yeniden revizyona ve yeni 
icaplara göre tadile muhtaçtır. Bu kanun ele 
alınmıştır. 1962 senesinde yüksek huzurunuza 
getirilecektir. Vekâletime bağlı diğer umum 
müdürlüklerin teşkilât kanunları üzerinde bü
tün revizyonlar aynı sene içinde yapıl ma va, 
ve yine Yüksek Meclise sunulmaya gayret edi
lecektir. 

* Konuşan arkadaşla tim, bilhassa tarifeler 
mevzuu üzerinde müesseselerin himayeli, Dev
let himayeli tarifeleri (hususuna işaret ettiler. 
Ulaştırma Bakanlığı da aynı noktai nazarda
dır. Hükümet de bu noktai nazarı taşımakta
dır. Bundan 'böyle, tenzili i tarifeler kısa bir 
müddet içinde yavaşı yavaş norm alize edilecek
tir. 

Savın. Ahmet Çekemoğlu arkadaşımızın. ge-
rek DD Yolları ve gerekse Denizcilik Ban
kası fabrikalarının müstakil bir hüviyet ik-
tisabetmesi ve ulaştırma politikası dışına çıka
rılması yönündeki görüşüne şahsan bendeniz 
de taraftarım. Ancak, bn i§de etütler yapmak 
ve kesin netice elde etmek imkânına sahip ol
madığım için, şu anda, böyle yapılaeak ve ka
nunları Meclise getirilecek ifadesinde buluna
mıyorum. Bu konu üzerinde önemle duraca
ğımı arz ederim. 

Muhtelif genel •müdürlüklerimizde işçi ve 
memur arkadaşlar üzerinde bâzı nakil ve tâ
yinler yapıldığı 'doğrudur. Hükümet, son defa 
aldığı kararla, 27 Mayıstan evvel ve sonra si
yasi sebeplerle nakledilmiş veya marrkerneve 
•sevk edildiği halde beraat etmiş işçilerin tek
rar vazifeye alınmaları kararlarına ve nakledi
lenlerin de idari otoriteyi ihlal etmiyecek bir 
şekil ve surette yerlerine iadesi veya münasip 
yerlere verilmeleri hususunda karara varılmış 
ve hu kararlar da umum müdürlüklere Ba
kanlıkça tebli* edilmiştir. Kısa zamanda hal
ledilecektir. (Alkışlar) 

Sayın General Gavsi Uca gök arka d n simizin 
işaret ettikleri Ibircırik 'hususlar da doğrudur. 
Yanılması lâzımdır. Yalnız talebleri ve işaret 
•ettikleri 'konular büyük yatırımlara ve masraf
lara ihtlvac gösteren mevzulardır. Bu itibarla 
kısa bir zaman kendilerini tatmin etmek bih
tiyarlığından mahrum kalacağımı arz ederim. 

34 8.2.1962 0 : 2 
j Buna bir misal olmak üzere ve hakikaten 

hepinizi fazlaca meşgul eden telefon yatırım
ları hakkında biraz malûmat vermeme müsaa
denizi rica ediyorum. 

Sın bir ay içinde umum müdürlüğümün bir 
münasebetle yaptığı on senelik bir plânının ra
kamlarını sizlere okuyorum : Türkiye'de halen 
Kî} hıı otomatik ve -1.0 hin manüel olmak üze
re 2.11 bin tele ['on mevcuttur. On senelik plân 
tahakkuk ettiği takdirde otomatik telefon ade
di 608 300, manüel ise 121 803 e yükselecektir, 
ki bu t ıkandır ın inkişaf eden ihtiyacı tama
men karşdıyaeağını ifade e!ıııek istemiyorum. 
Bunlar e!a yapılsa dahi .yine ihtiyaç mevcut 
olacaktır. 

Yine halen muhtelif şehir ve kasabalar ara
sında şehirler arası 42 322 telefon münasebeti 
novcut bulunmaktadır. On senelik plân tahak
kuk ettiği takdirde bu münasebetlerin adedi 
takriben 500 bin civarında olacaktır. Böylece 
memleketimizin vilâyet merkezi eri, kalabaları 
ve mühim miktarda büyük nahiyeleri bir biri-
l'o fcfilrlerarası telefonla bağbuvmrş olacaktır. 
MevzuUibah.is on senelik plânın malî portesi 
iki milyar T. L. sı civarında olacakı tabmin 
edilmektedir. Bunun 1 milvar 100 milyon lira
sı otomatik ve manüel tılefon santrali ve şe
bekelerine, kalan 900 mi>von lirası ise şehirler
arası tesislere ve otomatik telekslere harcana
caktır. 

O'/v-ıati'k ve manüel tele Fon santralleri ile 
şebekelerine harcanacak 1 milvar 100 milvon 
liranın 5-̂ 0 milvnn. lirası dıs y t u a r n v«> dola
yı s'ivl'C döviz .sarfını gerciktirecrkfir. Kabın 450 
milvoTi pra ise m v\t 'nmdır. 

900 milyon liralık şehirlerarası va+ııarala-
î'iîi -V'O milvon lirası ebs yatırım, 3'C>0 milyon 
lirası iç yatırım olacaktır. 

10 senelik plânın senelik yatırım tutarı 
200 mlv:*n liradn*. 

Sayın arkadaşlar, görüyorsunuz ki muay
yen bir yükselme milyonları ifade eden rakam
lar sevive<undrd.ir. 

Bu itibarla nbvstırma hizmetleri maalesef 
imkânsızlıklar yüzünden tam ve tatminkâr ola
mamaktadır. Yalnız Hükümetimiz bu konu ü/e 
rinde büvük tedbirler abnak'yolundadır. Bdhas-
sa Am.°rîka'vla «t^le^om'n'kasvon» ?aha"iuda ve 
DLF kredisi üzerinde bir büyük anlaşmaya va
rılabileceğini ümidediyorum. 
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Kıymetli arkadaşım Ömer Ergün Beyin Türk 

işçisi ve fabrikalarımızın kifayetli faaliyetleri 
hakkındaki görüşlerine iştirak ediyorum. Hakika
ten Demiryolları ve Denizbank fabrikalarmdaki 
Türk işçisi istenilen bir işi yapma liyakat ve ehli
yetine erişmiştir. Demin bilvesile arz etmiştim, bu 
fabrikaların işletmecilik dışına çıkmaları icab-
eder. 

Biz son zamanda yapılan otomobil mevzuurda 
Sanayi Bakanhğıyle müşterek bir faaliyet ve 
büyük bir tertip içine alınacak olan bu iş Türk 
milleti için bahtiyarlık kaynağı olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarımın konuşmaları daha zi
yade irşat edici ve yapıcı idi. Bu itibarla şükran
larımı tekrar eyler, Ulaştırma Bakanlığı camia
sının bütün işlerinde sizleri ve Türk milletmi 
memnun etmeye daima gayretli olacaklarını arz 
ederim. (Alkışlar) 

ESAT CAĞA — Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT ÇAĞA — Efendim, gazetelerde oku

yoruz, izmir'de şehirlerarası telefon servisinde 
çalışan bir bayanın memuriyetinin değiştirilme
siyle bu bayanın Yüce Adalet Divanı huzurunda 
şahadeti arasında bir münasebet bulunduğu id'lia 
ediliyor. Vekil Beyden bunu soruyorum. Ten/ir 
etsinler. 

BAŞKAN — Bu mevzuun bütçe ile alâkası 
yoktur. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

Başka söz istiyen olmadığına göre Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ve Devlet Hava 
Meydanları Genel Müdürlüğü işletmesinin mad
delerine geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
B. Lira 

34 8 .2 .1962 O : 2 
B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

' ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 4 209 242 

BAŞKAN — Knl-ml edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 507 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 73 "00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 371 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 4 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 45 (»00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 81 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 53 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I B. 

Giyecekler 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 333 000 
UAŞKAN — Kabul edenler... Et-
rniv^Tilor*... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 20 C00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek istişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklerin huzur 
hakları ile yollukları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu genel 
giderleri 800 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri giderleri 43 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 25 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava trafik kontrol kursu genel 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 3 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Bakanlık memur ve müstahdem

lerinin öğle yemeklerine yardım 
olmak üzere Yardım Sandığına 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

701 Bina onarımı 80 000 
- BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
705 Makina ve teçhizat onarımı 90 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satmalmalar 
711 İstimlâk ve satmalına giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 

esaslı onarımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/8, 
C. Senatosu 1/20) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma ta 
rihi : 30.1. 1962] (1) 

BAŞKAN — D. H. Meydanları bütçesine ge
çiyoruz efendim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

(1) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırını 
lar dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) isa 
retli cetvelde gösterildiği üzere 23 610 939 !h*a 
ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 39 731 425 lira ödenek 
verilmiştir. 
B. Lira 

A / l - Cetveli 
îkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler ile 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

1*99 282 
Et-

12 875 
Et-

010 

24-8 161 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 150 

990 180 

600 
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221 

301 

302 

303 

304 

i 305 

306 

307 

308 

309 

403 

401 

408 

Emekli, dul ve yetim maaşLarı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gıiyccekler 
BAŞKAN 
miyenler... 
Yolluklar 
BAŞKAN 

Lira 

7 500 

— Kabul edenler, 
Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

67 000 

791 (.00 

60 000 

181 500 

162 240 

500 000 

745 000 
Kabul edenler 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 6 000 

El 

435 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri veril ecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme ve ihale komis
yonlarına iştirak edecek üyelere 
huzur giderleri 1 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 500 

10 000 
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412 

414 

417 

418 

419 

420 

426 

451 

452 
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Lira B. 

453 

476 

501 

502 

505 

25 000 

65 000 

140 000 

18 000 

25 000 

Sıhhi malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve Resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. .* 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 4 412 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif Korunma 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanmak 
suretiyle yabancı memleketlere 
gönderileceklerin her çeşit gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısmı - Borçlar 
Gecen vıl borçları 
BAŞKAN —- Kabul edenler 

35 C00 

200 t!00 

15 C00 

200 f'-m 

50 r-oo 

mivenler... Kabul edi stil 
1939 - 1960 yılları borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-
170 

Lira 

653 

701 

705 

711 

711 

751 

77.1 

785 

Altıncı kısım - Yardımlar 
DHMÎ Memur ve Müstahdemle
rine Yardım ve Biriktirme San
dığına (Memurlar ve ücretlilerin 
öğle yemeği için) 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - Cetveli 
Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
Bina, i)ist onarımı 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeuier... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 542 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - îıtmılâk ve satmalmalar 
İstimlak ve satmalmalar 200 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mİyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt - proje 
Etüt - proje giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 4 84S 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
VII - Fabrika, imalâthane, ta

mirhane, depo v.s. satmalm-
ması, yapım ve onarımı 

•Tamirhane ve depo yapını ve ona
nırdan 483 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenîcr... Kabul edilmiştir. 
VtII - Sosyal sermaye yatırım

ları ve esaslı onarımlar 
Pist, hangar, meydan yolları, 
spor sahaları, kuyular, ağaçlan
dı rina, otopark yerleri, telefon ve 
telgraf tesisatı, elektrik hatları, 
havagazı, harici sn, lâğım, fos
septik ve kanalizasyon tesisatları 
.yapını, "bakım ve idame giderleri 2 750 000 
BAŞKAN -•-- Kabul edenler... Et-
; n iv en! er... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

IX - Makina ve teçhizat satm-
almması ve esaslı onarımlar 

791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı 1 118 848 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

796 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 29 358 877 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte o.vu-
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Mevdanları islet
mesi Genel Müdürlüğünce 1952 bütçe yılında 
elde edilecek gelir ha~dı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 63 342 364 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - Catveli 
1 işletme gelirleri 8 590 000 

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

2 Hazine yardımı 52 516 053 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Gecen yıldan devreden nakit 2 236 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle' birlikte oyunu
za sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Mevdanları iş 
letrnesi G°nAl Müdürlüğünce 1962 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinin her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1962 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nim 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı -(D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

o355 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertip
ler. bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveUc birlikte oyu
nuza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
668'î sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki öclenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
•>u bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1939.- 1960 Devlet Hava Yolları ve Devlet 
Hava. Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
bülçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1962 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım bö
lümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak, ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza susuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. —- Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza susuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza susuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır

ma Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza susuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi sona ermiştir. 

Sayın Bakana ve Bakanlık erkânına muvaffa
kiyetler dilerim. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi bütçesini 
oya koyacağım. (Yarın, sesleri) 

D — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi için söz istiyen 
arkadaşlar : C. K. M. P. adına Niyazi Ağır-
naslı, Y. T. P. adına Azmi Erdoğan, A. P. adı
na Dr, Celâl Ertuğ söz istemişlerdir. Bunla
rın haricinde Neşet Çetin taş, Ömer Lûtfi Boz-
cali, Mehmet Hazer, Ömer Ergül konuşacaklar
dır. 

Niyazi Ağırnasiı, buyurun, 
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA NÎ 

YAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhterem 
Reis, Cumhuriyet Senatosunun hazır bulunan 
ve manen hazır bulunan muhterem azalarını 
•hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

Demokrasiye geçmenin ilk şartlarından 
birisi, işçilere teşkilâtlanma hakkının tanın
ması imkânlarını hazırlıyacak olan ve bu isti
kamete yönelen Çalışına Vekâletini, dinamik 
faaliyetlerinden dolayı, tebrik eder ve genq ve
kili, başarılarını sonuna kadar götürmesi te
mennisiyle teibrik etmek isterim. (Alkışlar) 

işçi hakları .mevzuunda cidden işçiye ka
nat geren, işçi haklarını ve hukukunu bir 
hale, memlekete yaraşır bir şekle koyma is
tikametinde faaliyet gösteren vekili, kendi 
adıma da, 15 seneden beri grev hakkının mü
dafaasını yapan Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına da selâmlarım. Grev hakkı an
cak komünist ve faşist idarelerde mevcut de
ğildir. Bunun dışındaki memleketlerde iş
çilerin, muayyen hususlarda halklarını ko-
rumalerı için grev yapmaları kadar tabiî bir 
şey düşünülemez. Bu itibarladır ki Çalışma 
Vekâleti, Çalışma Meclisinde bu boşluğu gider
me istikametinde, bulduğu kanunları ve hü-
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kümleri tarama yoluna girmiş bulunuyor. Bi
zini 3008 sayılı îş Kanunumuz antidemok
ratik hükümler ihtiva etmektedir. Faşist hü
kümler ihtiva etmektedir. Bu kanunu ve onun 
maddelerini hür memleketlere yaraşır şekil
de tam bir tasfiyeden geçirerek ciddî ve 
mükemmel kanunlar getireceğini, işçinin te
mel haklarım teminatlara bağlıyacağını ümit 
ediyoruz. Bu mevzuda memleketimizin geniş 
mikyasta bir işsizlik içinde bulunduğu ve bu 
işsizliğin memleketimizin içtimai bünyesini teh-
didetmekte olduğunu ifade etmeme müsaade 
buyurulmasmı istirham ererim. Açık bir iş
sizlik yanında memleketimizi tehdideden gizli 
bir işsizlik de vardır ki, memleket istihsaline 
müessir, memleketin yarınına müessir bu giz
li işsizliği meydana çıkarmak, iş imkânları ya
ratmak, emeği kanalhe etmek ve istihsal gücüne 
bunları katmak suretiyle memleketin gelecek
teki istihsal seviyesini yükseltmek suretiyle yur
dumuzun geleceğini teminata bağlamak zorun
dayız. Esasen bunun zamanı gelmiştir. Birtakım 
müesseselerde ve iktisadi HsekküBcrde yaratılmış 
bulunan, arpalık zihniyetiyle hareket edilsin de 
insana iş bulunsun düşüncesinde değiliz. îşe adam 
bulunsun ve istihsale müessir istikamette çalış
malar tekevvün etsin. Böylece işsizlik, emek 
en verimli yollara kanal ize edilmek suretiyle 
oıtadan kaldırılsın. Temennimiz, 'budur. 

İktisadi Devlet teşekküllerinin muhtelif 
kollarında çalışan işçilerin hayatı üzerinde
ki endişemi de izhar etmeden geçemiyeceğim. 
Bâzı kömür ocaklarında yerin 700 metre derin
liklerinde 0,5 lira yevmiye ile çalıdan insanla
rın ne kadar büyük bir müşkilât içinde bu
lundukları malûmunuzdur. Çalışma. Vekâleti
nin, işçi hukukunu korurken. Sanayi Vekili ve 
Vekâletinin >de bir Hükümet programı 'olara'k, 
bunun üzerinde durmalarım ehemmiyetle kayda 
değer görürüm. 

Büyük şehirlerin kenar m ah ailelerini .sararı 
insanların boşluk halleri veya yarı işsiz halleri 
endişe verici ve üzerinde durmayı icabettiren bir 
karakter taşır. Çalışma Vekili hususi müesse
selere ait îş Kanununu çıkardıktan sonra, yeni 
kanuni teminatlarla işçilerin kendi hukukları
nı koruma istikametinde hükümler koyarsa, bu 
suretle işçilerde kendi haklarını korama şuuru
nun ve azminin doğabileceğini ifade etmek iste? 
rim. Çalışma Vekâletinin, memleketin iki kolunu. 
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işvereni ve işçisini muvazeneli tutarak, Rozvelt'in 
vaktiyle dediği bir sözü düstur alarak «İşçi ta
leplerinde daima haklıdır.» formülündün hare
ket etmek suretiyle şefkatle, onları, haklarına sa-
lüboluneaya kadar, vekilin ve teşkilâtının bağır
larına basmalarını temenni ederim. Bu cidden 
lüzumludur. Çünkü, çalışmasını, çoluk çocuğu
nun riskim ve kaderini memlekete iş yapmak 
için ve birkaç kuruş kazanmak için !^ığhuniK 
insanlar olarak, himaye ve şefkatle Sayın idea
list Bakanın, memleketin ve Parlâmentonun bağ
rına basılmaya hakikaten lâyıktırlar. Memleke
timizin geleceğini temin edecek yapıcı unsurları 
elbetteki kıymetlendirmek ve kalifiye işçi yetiş
tirmek suretiyle de işçilerin verimlerini artır
mak, iyi beslemek ve aynı meslekte ihtisas yap
masını temin ederek de randımanı artırmak 
yolunda faaliyetler göstermek zorundayız. Mü
kerrer konuşmalarımızda ifade ettiğimiz ve 
birçok arkadaşlarımızın temas buyurdukları 
veçhile, memleketimizin bugün geniş bir iş sa
hası, geniş bir atelye ve çiftlik telâkki edil
mesi, çalışmalarımızın el ele, yürek yüreğe, 
kol kola tam bir görüş ahengi içinde yapıcı is
tikamete yöneltilmesi ve yeni iş sahaları yarat
mak, işsizliği tamamen ortadan kaldırmak 
suretiyle meselelerin halledilmesi zarureti
ne inanıyoruz. Çalışma Vekâletimizin, kendi 
üzerine düşen vazifelerin ifasında hiçbir tered
düt göstermeden, cesaretle ve azimle bu iş üze
rinde yürüyeceğine inanıyoruz. 

Bu arada muhtelif yerlerde işlerinden 
çıkarılmış olanların elemli durumlarına te
mas etmek isterim. Ben politik bir sebep 
gütmüyorum. Yalnız, çok defa insanlar, 
yalnız inançları ile görmezler. Bütün bu 
memlekette ciciden huzuru sağlamak isteğimize 
kendileri de katılmaktadır. Vekilin düşüncesin
de olmıyanlar arasında huzurun sağlanması için, 
Sayın Eeevit'in gayret göstermesini temenniye 
şayan görmekteyiz. Memleketin geleceğini inşa 
eden işçi ordusunun ve onun şahsında çalışan ve 
çalışma azminde olan bütün vatandaşları ve 
onu temsil eden Muhterem Heyetinizi C. iv. M. 
Partisi adına saygıyla adamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan. 
YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ SENATO GRU-

PU ADINA AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — 
Muhterem Başkan, değerli Senato üyeleri, Sayın 
Bakan ve Bakanlık erkânı. Yeni Türkiye Partisi 
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Senato Grupu adına Çal »çına Vekâletinin İ962 
yılı bütçesi üzerinde görüş ve mütalâalarımızı, 
bu kıymetli topluluğu hürmetle selâmladıktan 
sonra arz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; çalışma ve yaşama 
şartlarının düzeltilmesi, çalışanların hayat se
viyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ve çalıştıran
lar arasındaki 'münasebetin memleket menfaat
lerini hedef tutarak ahenkleştirilmesi, istihsa
lin ve istihsal gücünün umumi refahı artıracak 
surette verimli 'kılınması, millî tesanüdü kuv
vetlendirecek surette sosyal emniyeti temin va
zifesiyle mükellef bulunan Çalışma Vekâletinin 
kendisine tevdi edilen bu büyük ve küçük hiz
meti bu bütçe devresinde, ne suretle ifa edece
ğini veya ne nisbette muvaffak olacağı husu
sundaki görüşümüzü vaktin müsaadesi nöbe
tinde arz edeceğiz. 

Evvelâ şu gerçeği tebarüz ettirmeliyiz ki : 
Yurdumuzda büyük imar ve kalkınma hare
ketlerinin realizasyonu Çalışma Vekâletine tev
di edilmiş olan bu hizmetlerin lâyıkı veçhile 
ifasına ballıdır. Esefle kaydedelim ki, bugün
kü durumu ile vekâlet kendisine mevdu büyük 
vazifeyi ifada güçlük çekmektedir. Çünkü; 10 
küsur milyarlık 'bir bütçede 8 küsur milyonluk 
bir tahsisatla elbette ifada güçlük çekilmekte
dir. 

Bu itibarla Çalışma Bakanlığından ricamız 
hiç olmazsa Hükümet programında bünye vas
fına sadılk kalmara'k huzur içinde hızlı kalkın
mamızı ^kendilerine aidolan kısmında gerçekleş
tirmesine medar olacak teşkilât kanunlarını ve 
buna 'müteferri 'bilcümle mevzuatı tezelden ibü-
yük Meclise getirmeleridir. 

Bu hususa mütaallik olmak üzere Bakanlığı 
ileride vukubulacak acı "tenkidlerden vikaye 
maksadiyle Y. T. P. Grupu olarak şu noktai 
nazarı arz edeceğiz. Mevzua ait kanunların mut
lak surette Demokratik şerait ve icaplara uy
gun bir şekilde olması ve mevcutların da içti
mai adalet ve emniyet esaslarına uygun olarak 
tadil ve bu şekle ifrağı şart ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe raporunda da 
açıkandığı gibi, gerçi vekâletin bâzı mevzuat 
hareketleri içinde bulunduğunu 'görmek ati için 
ümit vermekte ise de, sosyal güvenliğin ana 
meseleleri üzerinde arzu edilen hassasiyetle du-
rulmamasmı tasvibetmediğimizi beyan etmek 
mecburiyetindeyiz. Parti grupunraz sosyal gü-
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venlik sahas ındaki gö rdüğü noksanl ığı şu şe
kilde tesbit etmiş bu lunmaktad ı r , 

1. Vekâle t bünyesinde müessir teftiş ve 
kont ro lün sağlanmamış bulunması , 

2. Ücret meselesi ve geçim şar t la r ı ve ne 
yolda tesbit ve giderileceği, 

3. S igor ta la r du rumu ve noksanl ıklar ı , 
4. Sendikalar ımızın T ü r k iş haya t ındak i 

rolü ve şimdiki hali, 
Memleketimizde cok büyük' bir d ik iVV . ı f ve ı 

mesai istiyen sosyal poli t ikanın ta tb ika t ımla iç
t imai adalet in t a h a k k u k edebilmesi, bu arz 
ett iğimiz 4 ana meselenin halledilmesine bağlı 
bu lunduğu kanısında vız. 

1. Şimdi vekâle t bünvesinde müessir teftiş 
ve kont ro lün sağlanmadığı meselesini inceliye-
eeğiz. 

Bütçe r aporunun üçüncü say fasında da. belir
tildiği gibi, 34 bin ;s yerinde 800 bin işçiye mu
kabil Oalışma Bakanl ığ ı kadrosunda 11 ' ' iş mü
fettişi bu lunmakta di". Buna güre müfet t iş başı
na 300 iş yeri düşmektedir . Ayıaca bu müfet
t işlerin bu asli vazifelerinden başka münferi t 
işçi ş ikâyetleri , tş Kanununa tâbi iş yerlerini 
tesbit için daimî t a ramala r , iş yer inde itiraz-
l a n ve saire vazifeleri de görmek mecburîye--
t indedir ler . Binaenaleyh, vekâletin iş mır-aka-
be ve t r ,ftiş fonksivmıunun kifayetsizliği açık
ça meydandadı r . Tfal böyle iken Vekâle t kad
rolarının bugüne kada r aynen muhafaza edil
miş olmasını, mesudivd; e;-orey ve iş hacmi pren
sipleriyle katiyen kabili telif görmemekleyiz. 
Ne gar int i r ki; durum bu şekilde ve vuzubda tes
bit edildiği halde çareye nıütaallik tedbirlerin 
alınmasında bugüne, kada •• geç kalmış huluuu-
yoruz. Bu i t ibarla gerekli sürat i genç ve dina
mik Bakanımızdan beklen'ek hakkımızdır . 

Malûmdur ki; iş Kanunu. 10 ve daha z.iyade 
işçi çalıştıran iş yerlerine tatbik edilmektedir. 
Bâzı teşmil karar lar iyle nüfusu ellib'nden yu
karı olan yerlerde 14 işçiyi de; kapsamına al
maktadır . 

B u hal son derece mü İr.m ve garip neticeler 
doğurmaktadır . Bir defa muazzam bir çalışan
la r zümresini sosyal sigortaların haklar ından 
mahrum bıraktığı gibi, bâzı işverenleri de ha
nımlar ın tahmil ettiği sigorta primleri ve sair 
mükellefiyetlerden kur tarmaktadı r . Bu suretle 
pek tabiî olarak tş Kanununa tâbi olan ve ol
mayan iki iş veren zümresi vücut bu lmakta , kül

fet ve maliyet şar t lar ı bakımından farklı vazi
yetler meydana gelmektedir. Binnetice sosyal 
güvenlik bu noktada zedelenmektedir. 

2. Nokta olarak, ücre t meselesi ve geçim 
sari la n d ı r 

L! ] mevzuda vekâletin sarih bir prensip ve 
görüşe salrbolmadrğı müşahede edilmektedir . 

Muhterem arkadaşlar, düşüncemize göre ge
çim ve ücret politikası sosyal dâvalarımız ara
sında hususi ehemmiyeti olan dâvalardır . Evle-
viyetle sunu kaydedelim ki; işçinin bir tü r lü 
halledilmiyen dâvası çalışma şar t lar ından ziya
de 
n'si 

ııııı 

r,n< 

:eim şart lar ıdır . Bugüne kadar enflâsyo
na !î \r İktisadi poli t ikanın ae ı r darbeleri
mi sini finin iştira gücünü za'fa uğ ra tmış 
'i sadece ücreti ile geçirimi emek sa-
•ini maalesef tahammül -edilmez geeim sı-
•i.\rle karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır . 

Bununla beraber 11)50 - 1901 arasında za
man zam-n isçi ücretleri a r tn r ş t ı r Fakat mü-
lı'm olan ücretlerin itibari artışı değil reel art ı
şıdır. Yani isminizin eline geeen yevrnivonin 
*.n i, lîMü'îj el i iği iştira gücü bakımından iyi bir 
\eer-ina, imkânı tamuı edip etmediğidir. 

Mulıferem arkadaşlar ; ma lûn r lu r ki ücret 
işçi i(;in bir gelir, işveren için bir kayıptır . 
iş p iyasasındaki örf ve talebe göre ve serbestçe 
t akar rü r etmektedir, tşçi hakikaten işveren kar-
e;,apd:î j'r-i'den mukavele akdederken iktisaden 
zayıf durumdadı r . Ve umumiyetle teklif edilen 
şar t lan olduğu gibi kabul ederek iktisadi zafe
rin r, Ha e es i olacak emeğini ucuz satmakta ve bu 
•i \>t!e di m-e 11 er âdil ve yeter derecevi bulmamak

la*. 

!ar ar 
M; 

t.edive 

•rica bizde Devlet ve hususi sektör arasm-
•:•' ''";• i;n!;e.,u-eı.,n •]•};• ^Yalüf - M ' ^ ' T -/•Ujı 

n'-Pi'ni'M tatbik edüdi<H ve edilrıruli'H iş
inde dahi ücret farkları vardır. Daha da 

.v',;:-.(.••̂ •'•'/1. \\\\ iY>>dd:-ır avın işletmn ier 
de fdui'^u g :bi b i r isletmede çalışan-
'rnnrla dahi müşahede edilmektedir. 
ı ırekctTirzde en az maden işletmelerinde 
(•dilen, ücret vasati 11)0, en fazla nakli

yatta vasati 730 kurııslur. Ayrıca bâzı imkân-
'•"•k i'"z:'et s'-vlycsi Imaız yükselirse de. bu
na rağmen bu hal açıkça gösteriyor ki, ücret
ler lınvnt pahalılığını hiçbir surette takibede-
!:r"'m:"'id"ed'i-. B'naeııalcyh, işçi bakımından gay-
umüsaidnbm bu vaziyetin düzenlenmemesine 
sebep sendikaların mensuplar ı adına kolektif 
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sözleşmeler akdedebilmek gibi hukuki bir zem m 
üzerinde bulunmamalar ıd ı r . 

H e r ne kadar değişen şar t lar üzerinde Dev
let ıslah yollu mecburi tahkim sistemi ile mü
dahale etmekte ise de, bu hal maksadı Is-m'e e 
kâfi gelmediği müşahede edildiğinden bir tü r lü 
bu mevzuda sosyal muvazene tesis edilememeito 
Are biıınetice sosyal adalel gm'-mkleşmuemebio'ir, 

Şimdi şunu divebbiriz k i ; e r e r bir mc^de-
ket ikt isadı ve içtimai pol i t ikasında ikt isaden 
zayıf durumda olanların himnye,s'::i i v s i n ede
miyor, va tandaş la r ın f ak rüza ru re t korkusundan 
masun olarak yaşamalar ım mümkün kılamıyor-
sa, o memlekette sosyal adalet+en bahsedilemez. 

Bu i t ibar la hulasaten diyebiliriz ki, ça
lışan sınıfın haya t seviyesinin yükselt i l
mesini s a b i m i n ücret ler aras ındaki fark
lar ı ka ld ı r an veya hiç olmazsa âdil sevi
yeye ç ıkaran açık ve vazıh bir politika
ya Vekâle t in bu anda sahibolduğnuu gö
rememekteyiz. Binamı.a b'yh. ümv1 -•:•• "• <•' ••-, n -
selesinde, birçok memleket lerde olduğu g i b i ge
çim endekslerine ve kon jonk türe göre mütehav-
vil asgari maişet tenim eyhyetvk bir seviyede üc
retleri toplamanın lüzumlu olduğuna kaaniiz. Ak
si t akd i rde reali telere gereken e h r m m r V ' p s ' 
r i lmmnesinin sosyal güvenliği sarsıcı mahiyet te 
tepki ler icra edeceğini ha t ı r dan çıkarmamak. 
lâzımdır. 

Bu fasılda işçi mesken meselesine do 
temas etmek mecburiyetindeyiz. î 'vi merd:<u;e-
ri on p lâna aşınması gereken mühim mevzumr-
d an dır. 

B u g ü n k ü kooperat if mevzuu içinde vvud-
m a k t a olan isçi meskenler; usulünü gav'eikv'i 
ve biraz da işçiler a ras ındaki s ammrve t haver ' -
nı bozucu görmekteyiz. Z i r a : \E'\S'dâ /îOO • 700 
işçisi b u l m a n bir yerde 4 0 - 5 0 kişi birleşiyor. 
6188 sayılı Kanuıi gereğince kooperat if kuru-
yor. îşçi Sigor tas ına müracaa t ediyor. Kivili ta
lebinde bulunuluyor . Emlâk Kredi Banka a. 
ödeme k ahi1 iye ti erir. e göre kredi acıyor. Bu no 
demektir . . Yani yüksek ücretl i ve tskmtlms öde
yebilmek durumunda olanlar bundan i tua de 
edebiliyor. Halbuki maksat ve gaye bu değil
dir. Biz istiyoruz ki, Türk iye 'de en. az yevmiye 
alan işçiden bağlıyarak memleket te evsiz tek i :-
çi kalmasın, 
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: 3. Sigor ta ve du rumu : 
i İnsanl ığın vücut buimasiyle teşekkül eden 
| sosyal fikirler, bilhassa iş sahasında elde edilen 
| büyük' inkişaflarla daha çok ehemmiyet kes-
| betmişt ir . Cemiyet haya t ındak i süra t l i inkişaf-
| ların normal neticesi olarak iş haya t ında çalı

şan ve muazzam bir küt le teşkil eden işçilerin. 
ha! ve ist ikballerinin de emniyet a l t ına alın
ması lüzum ve zarure t i meydana çıkmıştır . 

Bu sebeple ınaişethu'ini muayyen bir ücret
le ve çalışmak suret iyle temin eden büyük isçi 
küf İsleri kısmen veya tamamen çalışma kabili
yet ler i sekteye uğraması İndimle nvseh ı ; kaza, 
analık, ihtiyarl ık, maluliyet, hastal ık, işsizlik gi
bi du rumla ra düş tükler i t akdi rde , geçim vası ta 
ve imkânla r ından muvakka t veya daimî sure t te 
mahrum ka lmak durumuna düşeceklerdir . 

Şahsi tasar ruf la ber taraf edilmiyen bu hal
lerin saryal ya rd ım ve bilhassa s igor ta lar la ka r -
sıl .anabilncvi anlamlmış ve lüzumuna binaen 
h'"•:•• memlekette s igor ta mf r s s^se^ r i ku ru lmuş
tur. Memleket imiz le halen ITastabk, Anal ık , 
İs Kazası, Meslek Hastalımı, MâYıliyet. Ölüm 
sigortalar ı faaliyet hal indedir . îh t ivar l ık , Em
zirme, Dolamı Yavl ımı , Has ta l ık Sigortasının eş 
ve eocnklara teşmili, ne iş verene ve ne de işçi-
ve bir prim külfeti tahmil etmeden bunlar ı ken-
d'si 'To/'ta toRİrilfStka^ım l̂-vha -^ ' ' r t rp l b" l " <v."ti?*-
mek suret iyle sağlamalıdır . Bilhassa işsizlik si-
gsr tasının da bir an evvel kurulması ve faali
yete geçmesini son derece normal görmekteyiz . 

Memleketbniz 'n içtimai ve ikt isadi du rumu 
^(s son za '^nubv^n ^ v ^ ' i ^ r a p r^ilen fabrika ve 
işveren müesseselerde işçilerin kısmen veya küt 
le dinlinde işlerinden atılması büyük bir ı s t ı rap 
mevzuudur. 

Bu i t ibarla en kısa bir zamanda işsizlik si
gortasının tam mânasiyac demokrasinin esasla
rına uygun olarak yeniden ele alınması lâzım
dır. Bu suretle işsiz ka lan va tandaş la r ın iş gü
cünden 'stifade yodar ım arayıp köylü ye şehir
li vatandaşlara senenin her ay ve gününde iş bul
manın çarelerini a raş t ı rmak ve t a tb ik e tmek 
meeburiyetinde olduğumuzu art ık idrak etmek 
1* "imdir. 

S i m l i burada Is ve îşçi Bulma K u r u m u n d a n 
da bir nebze bahsetmek lâzım ve faydalı olacak
tır . Is ve işçi Bulma K u r u m u memleketimizde 
J(i seneden beri kurulmuş bir müessesedir. F a k a t 
malî sıkıntılar yüzünden memleket ekonomisinde 
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îşçi barındırma yurtları tesis ve idare et-

Mesleke yöneltme, 
îş piyasa etütleri, 
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kendisine terettübeden vazifeleri lâyıkiyle yerine 
getirememektedir. 

Bu kanun şu önemli ve çok önemli vazifeleri 
yapmaktadır. 

1. îş istiyenlere iş ve işçi arıyanlara işçi bul
mak, 

2. 
mek, 

3. 
4. 
5. îşçi eğitimi. 

Muhterem arkadaşlar, Kurum vazifesini mem
leket ölçüsünde ve tam olarak yapabilmek için 
teşkilâtını genişletmek ve malî bakımdan takviye 
edilmek ihtiyacı ndadır. Kurumun malî bünyesi 
bakanlığın bütçesinin 601 nei faslına konulan 
yardım tahsisatı, Özel idare ve belediye bütçele
rine konulan 1/2 nribetindeki ödenekle İşçi Sigor
taları Kurumunun gelir tahsilatı üzerinden 1/2 
nisbetindeki tahsisattır. 

Maalesef belediye ve özel idareler kanunen 
ödemeye meeıbur oldukları bu ödenekleri verme
mekte ve bu suretle kurumdan beklenen hizmet 
lâyıkiyle ifa edilememektedir. 

Yapılan hesap ve incelemelere göre kurumun 
Garpteki emsalleri gibi kendisinden beklenen va
zifeyi görebilmesi için sağlam bir şekilde Devlet 
bütçesinden kendisine asgari 3 milyon tahsisat 
ayırmak icaibetmektedir. 

Hulâsa : Bu mevzuda arz edilen hususların 
Ibir an evvel realize edilmesi sosyal güvenlik icalbı 
olduğuna grupumuz tamamen kaani bulunmakta
dır. 

4. Sendikalarımızın Türk iş hayatındaki ro
lü ve hali : 

Muhterem arkadaşlar, biz Y. T. P. Grupu 
olarak, Çalışma Vekâleti bütçesine, »sendikalar 
bahsine hususi ehemmiyet atfetmekteyiz. Peşinen 
şurasını belirtmek isteriz ki : Biz sendikayı grev
den ayrı olarak mütalâa etmemekteyiz. Memleke
timizde grev henüz halledilmemiş bir mesele ha
lindedir. Başka memleketlerde ıbir hak olan 
«grev» memleketimizde bir türlü iltifat görme 
inektedir. Kanaatimizce grev hakkı olmıyan bir 
sendikanın hikmeti vücudu kalmaz ve sadece bir 
gösterişten ibaret kalır. 

Ve yine şu kanaatteyiz ki, asgari geçim imkâ
nı sağlandığı takdirde nihai anlaşma merhalesin
de ihtilâfların halledilmediği hallerde greve mü-
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saade edilmelidir. Bu itibarla; işçileri adına ko
lektif iş mukaveleleri aktedemiyen, görev hakkı
nı haiz olmıyan sendikalarımızın hakiki ve kâmil 
mânada henüz hüviyeti yoktur diyebiliriz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sendikacılıkta 
mühim dâva, iş ve işçi meselesinde tarihî gelenek 
itibariyle, sendikaların işçilerin iktisadi ve içti
mai menfaatlerini korumak maksadiyle Hüküme
tin siyasi ve idari nüfuzundan kurtulmuş müsta
kil teşekküller olması keyfiyetidir. 

Şurası muhakkaktır ki; sendikalar demokrasi
nin, siyasi rejimlerin temel kaideleridir. Nerede 
demokrasi varsa orada behemehal sendika hürri 
yeti vardır. Bununla beraber muhterem arkadaş
larım; demokrasinin icabı ve bir hak olan ^r^Y 
müessesesini düşünürken; lokavt müessesesini do 
gözden uzak bulundurmamak icabeder. Çalışma 
hayatında iş verenin yegâne mücadele vasıtası olan 
lokavt da onun demokratik hakkının icabıdır ve 
grevin tam karşılığıdır. Binaenaleyh, bu iki mü
esseseyi birlikte mütalâa etmek lâzımdır. Zaten 
demokratik siyasi rejimlerdeki en mühim mesele 
kuvvetler muvazenesinin kurulmasıdır. 

Binaenaleyh: Grev ve lokavt toplu îş akdiyle 
birlikte îş Kanununun bünyesinde mütalâa 
edilmelidir ve bu hakkın işçi ve işverene ka
nunla tanınması fikrindeyiz. 

Ancak bu mevzular ele alınırken, çalışma 
hayatımızda hiçbir zaman çözülmemiş proplem-
li'Tİ taklide kalkışmamak, bünyemize, f lirimi
ze, geleneklerimize en uygununu seçmek lâzım
dır, Ve buna mecburuz. Bu vatan toprakla
rında alnı terini sömürmek istiyen bir zümre
nin türemesin!' imkân verilmiycccği gibi prole-
torya edebiyatına ilham verebilmek ıstırapla
rını da yenmek vazifemiz olmalıdır. 

Evet ağır bir silâhı kaygan bir satha yerieş-
tiraıedon evvel zemini 'kuvvetlendirmek şarttır. 

Bu cümleden olmak üzere sendikaların malî 
vaziyetinin kuvvetli olması, grev neticen bir 
müddet işinden olacak işçinin hakkını da bı-
rakmıyacak mali takate malik olması lâzımdır. 

Hele kalifiye işçi olmadıkça, bilhassa köy
de bir iş gücü yaratmadıkça, köyden gelen 
vatandaşlar tarafından işçinin ramplace edilme
si suretiyle grevin sıfıra müncer olacağı ve bu 
hal iş verenin ekmeğine yağ süreceği gibi cemi
yet içinde 'bir ıstırap mevzuu olacağı aşikârdır, 
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Binaenaleyh; grev ve lokavtın içtimai ve ik ı 

tisadi nizamı bozmaması ve birtakım sarsıntı
lara meydan vermemesi şarttır. 

Bu itibarla : Sosyal meseleleri yardımcı mü
dahalelerle düzenlemek istiyen hükümetlerin bu 
mânevi (huzura ehemmiyet vermesinde millî men
faatler sayılmıyacak kadar çoktur. 

Şu halde Çalışma Vekâletinin şâmil ve kâ
mil, müdebbir ve müessir bir içtimai politika 
takibefcmesi süratle lâzımdır. Ve buna intizar 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; mâruzâtımızı sonuç- I 
landırırken şurasım kaydedelim ki : işçi vatan- ı 
da-şîarımıza hangi kaynak ve istikametten olur
sa olsun verilen valilerin tutulmaması işçinin 
hissiyat ve ümitlerini hüsrana uğranacağı mu
hakkaktır. 

Halen kolektif mukavele akdetmek, grev 
yapmak hakları verilmemiş bulunan Türk işçi-
s'ifliin meselelerinin süratle halledilmesini iste
mek hakkıdır. Bunların yapılması hepimizin 
v azif esidir. 

1962 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olma
sı ve bu bütçe yılının genç Çalışma Bakanının 
muvaffak olmasına vesile olmasını Y. T. P. 
Senato Grupu ve şahsım namına temenni eder, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adına Dr. Celâl 
Ertuğ. (Yok sesleri) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Parti J 
adına ben konuşacağım trendim. i 

BAŞKAN — Siz isminizi kaydettirmemiş-
siııiz. (Parti adına konulacak sesleri) Buyurun 
efendim. I 

ADALET PARTİSİ C. SENATOSU GRU j 
PU ADINA FİKRET TURHANGİL (Aydın) | 
Sayın Başkam, muhterem Senato üyeleri. Sayın I 
Çalışına Bakanı ve Bakanlık erkânı; cemiyet 
hayatının ilerlediği ve sanayi kolunun inkişaı j 
ettiği bir devrede her memleketin en büyük dâ- j 
valardan birisi halinde bulunan Çalışma Bakan- j 
lığının »bütçesini takifo etmekteyiz. Çalışma dâ
vasının halli için evvelemirde Çalışma Vekiline ! 
ve Vekâlet erkânına Allah'tan muvaffakiyetler 
temenni ederiz. ! 

Son günlerde yapılmış bulunan çalışma top- \ 
1 anlısında görüşülen mevzuların başında ve ga- j 
zetelerde sık sık rasladığmıız bir mevzu grev- j 
dir. Sosyal adalet prensibini kabul eden Ana- j 
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yasamız grev hakkını işçilere tanımıştır. An
cak grev hakkı niçin talebedilir ve (bu devrele
ri atlatmış bulunan devletlerde grev 'hakkı ne 
zaman doğmuştur, hangi yollardan gelmiştir 
hususlarını burada tetkik etmek icabeder. Emek 
sahiibi bulunan isçinin, millî gelirden pa
yını aldığı müddet zarfında tahmin ederim iki; 
asîl Türk işçisi, milletini en az bizler kadar se
ven Türk işçisi, asla ve asla grev hakkını knl-
lanmıyacaktır. 

Grev meselesi halledilmeden evvel, halledil
mesi iktiza eden mevzu şudur: Kanaatimce, s 
kolektif iş akdinin evvelâ tecrübe edilmesi lâ
zımdır. Emek sahibi işçi çalıştığı müessesede 
astronomik rakkamtara varan ücretlerin bir 
mühendise, bir müdüre ödendiğini görürse ve 
bu durumu çalıştığı yerde müşahede ederse, 
kendi emeğinin yanında diğerlerinin çalışmala
rını mukayese ettiği anda vicdanında muhak
kak mâ'küs bir tesis yaratır. Şu halde emek sa
hibi bir işçinin çalıştığı müessesenin gelirini, gi
derini, kazancını ve masrafını bilmesi icabeder. 
Bu durumu bilen bir işçi hiçbir zaman müesse
seyi zarara sokacak bir talepte bulunmıyacak-
tır. Bu sebeple toplu sözleşme, iş akdi mukave
leleri grev hakkını bir müddet daha uzata
bilecek tedbirlerin başında gelmektedir. 

Muhterem senatörler, birçok bütçelerin gö
rüşülmesinde 'müşahede ettik ki, meselâ Ziraat 
Vekâleti Bütçesi görüşülürken, birçok vekâlet
lerin Ziraat Vekâletiyle yakından ilgisi olduğu 
halde, maalesef tamamiylo ayrıldıkları görül
mektedir. İşte, bugün Çalışma, Vekâletinin büt-
<;esini görüşüyoruz. 

Çalışma Vekâletinin mevzuu emek, unsuru 
işçidir. Fakat, bunun ücretini tâyin eden Sana
yi Vekâletidir. Bir yandan işçi, ücretinin artı
rılmasını Çalışma Vekâletinden ve müessesesin
den ister, kopamnıya çalışır. Bir yandan ayrı 
bir vekâlet «Veremem, maliyetim yükselir» diye 
cevapta bulunur. Bu dâvaların (hallinden evvel 
birbiriyle çok yakın ilgileri 'bulunan vekâlet
lerin' birleşmesi lâzımdır. 

Benim şahsi kanaatime göre, bugün, »mem
leketimizde halli başta 'gelen 'bir mesele var. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ^organizasyo
nunun muhakkak yapılması icabeder. iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bir müessesenin zarar 
etmesi meselesi asla kabul edilemez. Bu zarar 
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sebebi araştırıldığı ve zarar eden müesseseler 
zarar etmez hale, rantabl bir şekilde çalışma 
seviyesine ulaştırıldığı takdirde, işçilerimizin 
muazzam derdi halledilmiş olacaktır, kanaatin
deyiz. 

Elektrik işletmesi diye bir teşkilât var, (Bir 
arkadaşımdan öğrendim), orada 53 tane mü
hendis çalışmakta ve yanında 237 diğer perso
nel bulunmaktadır. 53 mühendisin aldığı yev
miyeli ücret, 237 diğer memur, işçi ve saire-
nin aldığı yevmiye ve ücretlerden bir milyon 
203 bin lira Cazladır, arkadaşlar. Bu kadar 
gayriâdil bir sermaye, millî gelir ve servet tev
zii karşısında asil işçimizin 'bugüne kadar yal
nız ve yalnız yalınayak yürüyüş yapması, sakal bı
rakması onun asaleti ve onun Türk Milletinin 
bağrından kopmuş, Atatürk neslin'n işçisi ol
duğunu isbat eden bir hasletidir. Fakat bunu 
istismar etnıivelim arkadaş-ar, Bu yaraya bir 
deva bulalım, bu gayrimuvazin tatbikatı ve ay
nı çatı altında enb^nn in^aniaruı geçim şartla
rını insaflı ve âdil bir prensibe bağlamamız za
manı gelmiştir. 

Ben evvelâ bu karşılıklı kolektif iş akdinin. 
bizi her gön dmiiyen ve bizimle aynı mesaiyi 
sarf eden gazetecilerden başlamasını teklif ede
ceğim. Gazeteci, arkadaşlarımız 'muhakkak ki, 
günün sabahından g: 'akitlere kadar '1 sura< 
emek sarf ederken patronlarının avnı hayat 
içinde olduklarını düsünmüvomz arkadaşlar. 
Onların vermiş oldukları havadisler hazan po
litik mülâhazalarla silinip çıkarıldığı ve yine 
bu arada bütün işlere patronların hâkim oldu
ğu {>•(")rülm-Nkte'd'r. işte bu münevver küil-nirı 
ilgilendiği kolektif is akdi mevzuunuıı 'tahak
kukuna büvük hizmetleri dokunacak münev
ver bir ailevi Çalışma. Bakanına tanıtmış bulu-
nuvornm. Kendilerinden ricam bunu bir tecrü
be etsinler, eğer bir başarı e-İd e ederi erse, bunu 
tevzi etsmler böylelikle mühim bir davarım or
tadan. knlk.ma.rnni temin etmiş obırlar. 

Muhterem arkadaşlar, çok ıstıraplı olan bu 
mevzu, bu milletin çocuklarını, gençlerini ça
lışmak maksadi/le Türkiye'den kalkıp Kana-
daya gitmesi, gene birçoğunun Almanya yolla
rını tutması hakikaten acı birer hakikattir. Çok 
genç, ve dinamik Çalışma Bakanımızın bunları 
yerinde müşahade edere* bu mühim dâvada 
tekrar tekrar muvaffak olmaların diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ömer Lutfi Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Sayın 

Başkan ve Sayın Senatörler ve Çalışma Ba
kanı ; 

İşçi ve iş veren münasebetiyle grev mevzuu 
üzerinde birkaç, kelime ile bendeniz de şahsi gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum : 

Yirminci asrın umumi huzur için şart koştu
ğu içtimai adaletin, yani millî gelirin âdilâne 
tevzii işi, işverenle işçi münasebetlerinde her 
şeyden evvel nazara alınması icabeder. 

Serbest seçim ve hür düşünce üzerine kuru
lan Demokratik rejimde, içtimai adaletin esas 
ittihazı lâzımdır. Hareket başlangıcı hür dü
şünce olunca; işveren ile işçinin menfaatlerini 
birlikte mütalâa ederek mümkün mertebe telifi
ne çalışmak lâzımdır. İşveren ile işçinin men
faatlerinin telifi ise, cidden çok güçtür. Çünkü: 
İşveren az para ile çok iş ekle etmek ve işçi ise, 
az çalışmak suretiyle çok para almak ister. Gö
rüldüğü gibi iki tarafın menfaatleri yekdiğeri
ne zıttır. Hal böyle olunca, içtimai adaleti te
celli ettirmek için ölçümüz ne o'acaktır? Kana
atimizce, burada ele alınacak ilk ve esas Ölçü, 
her şeyden evvel işverenin işçiyi ve işçinin de 
işvereni istismar etmesine saha ve imkân ver
memek olmalıdır. 

Saniyen emeğin korunması, emek sahibinin 
korunmam olacağına göre, işçinin emeğinin kar
şılığının tamamen verilmesi ve işçinin de bu 
karşılığı hak etmiş olmasına dikkat edilmek ik
tiza edeceği tabiîdir. Ancak, işçinin emrnanin 
karşılığının tam olarak verilmesi için iş vereni 
mücerret kanunlarla zorlama yoluna gitmek doğ
ru değildir. İşçinin menfaatini teminat altına al
mak endişesiyle, işvereni tazyik altına alacak 
kanunlar, işçi lehine olmamış ve daima işçi aley
hinde netice vermiştir. İşçinin ekmek yediği 
kapıdan atılmasına sebep olmuştur. 

Siyasi partiler ve bu partiler mensupları, 
işverenlere nisbetle adedi eri pek fazla olan iş
çileri, güya memnun edeceğiz düşüncesiyle ve 
iş verenleri hiç, düşünmeden işçi lehine tasarru
fa gidilmemelidirler. Gidilirse emin olunuz bu 
tasarruf işçi lehine değil aleyhine olur. 

İş verenin sermaye ve işin sahibi olması ba
kımından hâkim mevkide bulunduğunun kabu
lü zaruri bir vakıadır. Bu bakımdan her iki ta
rafın hukukunun tevazününde mutlak adalet
ten iş veren lehine müsamaha ve fedakârlık et-
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mek mecburiyetindeyiz. Çünkü, iş veren patron I 
ve sermaye sahibi sıfatiyle işin hâkimi ve başı
dır. Sermaye sahibi sermayesini bir işe vaz'e-
derken birçok muhataralarla karşı karşıya oldu
ğundan, her şeyden evvel, sermayesinin zayi ol
mamasını düşünür, kazanç hususu daha sonra 
gelir. Sermayeyi ufak tereddütler bile kaçırma
ya kâfidir, nitekim son hâdiselerde buna verile
cek misal çoktur. Sermayelerin iş sahaların
dan çekilmesi gizlenmesi veya gayrimakbul ve 
emsali yerlere bağlanarak hareketsiz hale geti
rilmesi işsizliğe sebep olur. 

Hal böyle olunca, iş verenleri kayıt altına s 
koyan ve maddi ve mânevi külfetler yükliyen 
kanunların konulmasından içtinabetmek lâzım
dır. j 

Sanayide henüz gelişme çağında olan mem- j 
leketimizde, birçok fedakârlıklara katlanarak j 
sermayelerini sanayi sahalarına koyan sermaye
darları ürkütmemek ve kaçırmamak lâzımdır. j 

Ve halen, iş ve işçi Sigortalan Kanunları 
memleketimizde kısmen de olsa, iş verenlerin I 
işlerini azaltmalarına ve hattâ iş verenlerin de j 
azalmalarına sebebolmuştur. i 

Şu itibarla; işçi lehine alınacak tedbirler- \ 
den ziyade, iş verenlerin lehine hükümler vaz'ı- ' 
na lüzum ve zaruret hâsıl olduğuna ve bu cüm- j 
leden olarak işçiye grev hakkı tanınmasının da , 
bugün için faydadan ziyade zararlı olacağı ka- ' 
naatinde olduğumu izmir gibi kesif bir sanayi j 
şehrinden gelen ve iş verenden ziyade işçilerin j 
işlerini almak suretiyle icrayı vekâlet eden na- j 
çiz bir arkadaşınız olarak arz ediyorum. j 

Sayın Çalışma Bakanımızdan bir istirhamı
mı daha arz ederek sözlerimi bitirmek isterim. 
O d a : 

iş veren sanayi erbabının ekserisinin muha
sebede bilgisiz olması ve muhasip ve kâtip tut
maya da muktedir olmaması sebebiyle, iş ve 
işçi Sigortaları kanunlarının, sadeleştirilmesi ve 
işçinin sigorta ücretini bihakkin alabilmesi için 
de, fiilî hizmet sicilinin tutulması ve işçiye 
de sicil cüzdanı verilerek her gittiği yerde hiz
metinin bu şekilde tanınmasının temini yolunda 
kanunlarda tadilât yapılması hususunun temin 
ve ihzarını temenni ederim. 

1962 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Ba- I 
kanlık ve memleketimiz için hayırlı olmasını te
menni ederek hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, prog

ram mucibince ara verme zamanı gelmiştir, iki 
arkadaş daha söz almıştır. Tensip buyurursanız 
ara vermeden bu Bakanlık bütçesini çıkaralım. 
Takdir sizindir. Devam edilmesini muvafık gö
renler lütfen işaret versinler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Müzakereye devam edi
lecektir. 

Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, emek ve sermaye arasındaki müna
sebeti tanzim eden, işçi hayatına veçhe veren 
bir Bakanlığın bütçesi müzakere edilirken ben
deniz de 1 - 2 noktaya temas etmeyi faydalı 
mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de iş ha
yatı tedricî bir tekâmülle ve sınıflararası men
faat dengesine dayanarak ilerlediği cümlemizce 
malûmdur, işçi hayatı hangi istikamette inki
şaf ederse; iş hayatı ve sanayiimizin de, serma
yenin de buna mütenazır bir halde inkişaf gös
termesi bugünkü takibedilen politikanın esa
sını teşkil etmiştir. Sadece bir sınıf lehine bu 
denge bozulduğu takdirde yeni yeni meselele
rin ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal alır. Ha
len işçiden daha çok sosyal adalet prensiplerine 
ve sosyal adalet anlayışından ümit bekliyen kü
çük bir köylü sınıfı vardır. Bu itibarla işçi hak
larını korurken ve onlar hakkında tedbirler 
düşünülürken ve onların hakları müdafaa edi
lirken işçinin asıl kaynağı olan bu zümreyi dü
şünmek onların haklarını da beraber olarak 
korumak lâzımdır. Yeni kanunların Anayasamı
zın kabul ettiği umumi sosyal adalet prensibine 
uygun bir tarzda çıkacağı şüphesizdir. Bunun 
hududunu, şümulünü, grev hakkına ve diğer 
işçi haklarına ait kanunlar geldiği zaman Yük
sek Heyetiniz tâyin edecektir. Fakat iş hayatı
mızı bugün yine bir denge içinde tutmak için 
iş veren tarafından istismarı önlemekle bera
ber, işçinin işçi mümessilleri tarafından da istis
marını önlemeyi düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bizim işçi, âmirine, müdürüne saygı gösteren 
bir işçi olagelmiştir. Fakat son bâzı belirtiler 
işçimizin bu istikametten ayrılmasını istilzam 
eden, istihdaf eden bâzı teşekküller olduğu mey
dana çıkarılmıştır. Her aklına estiği zaman işçi, 
müdürünün istifasını istememelidir ve her hak
kını isterken müdürün sandalyesini çok gören 
bir eda ve ifadede bulunmaması lâzımdır. Çün-
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kü, bu ilerde birtakım nahoş hareketlere, birta
kım mukabil çekişmelere tahrik olur. Halbuki 
bizim istediğimiz, nizam içinde, sosyal adalet 
içinde, işçinin memleket millî gelirinden hisse
sini almayı sağlamaktır. Bu esas her halükârda 
hem işçi hakları bakımından, hem de bizim iş 
hayatımız bakımından zaruridir. Malûmunuz 
olduğu üzere bizde sanayi de gençtir. Bu genç 
sanayiimizde henüz bir sermaye terakümü olma
mıştır. Bu itibarla da bu muvazeneyi sağlam 
tutmaya mecburuz. Bâzı yeni cereyanlar, bil
hassa yeni devletçilik fikrini başka istikamette 
mütalâa edenler, âdeta özel teşebbüsü yok et
mek ve özel teşebbüsü devletçiliğe hattâ işçi 
haklarının aleyhinde görmek gibi bir istikamet
te mütalâa edenler vardır. Halbuki bugün bi
zim memleketimizde tatbik edilen devletçilik 
özel teşebbüsün aleyhinde olan bir devletçilik 
değildir. Son Hükümet programında da ifade 
olunduğu gibi bizim devletçilik özel teşebbüse 
yardım eden, ona imkân sağlıyan bir devletçi
liktir. Binaenaleyh, patron ile işçi haklarını, 
sermaye ile emeği beraber düşünmeye mecbu
ruz. Vaktiyle tek partili bir hayatta bulunduğu
muz zamanda ve ondan sonra da mensubu bulun
duğum C. II. P. işçi haklarını bu esas içinde 
geliştirmiş ve işçi hakları o yoldan geçerek bu
günkü merhalesine ulaşmıştır. Bugün işçinin 
eksik görülen hakları da böyle bir düşünce için
de sağlanabilir. Başka türlü düşünmek yeni 
yeni sınıflamayı, yeni yeni çekişmeleri tahrik 
etmek olur. 

Arkadaşlar, yeni bir işçi partisi kurulması 
konusu günün mevzuları arasındadır. Müm
kündür. Anayasamız müsaittir. Bunu istiyenler, 
düşünenler kurabilirler. Bu asla ayırıcı, birbi
rine zıt insanların bir araya getirilmesi şeklinde 
içtimai bir toplanma olmamalıdır. Tıpkı öbür 
partiler gibi müşterek bir gayenin etrafında 
toplanmış bir derlenme toplanma olmalıdır. Bu
gün dünyanın iki blokuna baktığımız zaman 
görüyoruz ki, Batı bölgesindeki işçiler daha 
müreffeh, Doğu bölgesindekiler âdeta sefalet 
içindedir. Bizim dâvamızda, bizim tatbik etıaek 
istediğimiz sistemde işçi patron olabilir. Fakat 
biz asla patronun işçi haline gelmesini teşvik 
eden bir tutuma da taraftar değiliz. Aynı za
manda bizim işçimiz milliyetçi bir işçidir. Yani 
bu memleketin çocuğu, vatanını seven, köyünü 
seven, tarihini bilen ve tarihinin şereflerine sa-
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hibolan bir işçidir, işçimizi bu hava içinde tut
maya mecburuz. Aksi takdirde Türk işçisi, ko
pup geldiği ana kucağiyle tezat halinde bir du
ruma düşebilir. 

Çok şükür bugün Türkiye'de henüz işçimizin 
arasına hu fikirler girmemiştir, işçi haklanın 
sadece siyasi ve Sosyal sebeplerle ele almak lâ
zımdır, ama her halükârda içtimai zaruretleri 
de bu arada düşünmek lâzımdır, öyle zaman
lar 'olur ki, işçimiz diğer meslek 'erbabında ol
duğu gibi fedakârlıkla bu memleketin hizmeti
ne koşar ve nitekim koşmuştur da. ve bunun 
türlü misalini vermiştir. Hulâsa Türk işçisinin 
yeni 'hakları ve duyulan yeni ihtiyaçları Tür
kiye'nin kendi şartları içinde ve Türk cemiye
tinin imkânlariyle (mütenasip, başlangıçta arz 
ettiğim gibi, umumi dengeyi bozmıyacâk bir 
esasta 'tutalım, öyle tamamlanırsa hem işçi, 
hem de memleket için faydalı olur. İşçi mesele
sine temas ederken bir noktaya müsaadenizle 
işaret etmek isterim. ••Bugün Türkiye'de fikir 
işçisi, sanayi işçisi az çıok haklarını koruyttn 
bir teşekküle bağlanmıştır. Bir tarım işçisi var
dır. Büyük bir kütle teşkil eder. Bunların hiç
bir suretle hakları korun ma m aktadır. Bunlar
la hiç kimse alâkadar olmamaktadır. Bunlar 
geçici işçilerdir. Çünkü bu mevsimlerde iş alır
lar, ne 'hakları tam teslim edilir ne haklarıyla 
kimse uğraşır. Bunlar için, işçiye tanınan hak
ların aşağı - yukarı •hiçbirisi yoktur. Hattâ o 
derece yoktur ki, meselâ bir yevmiye ihtilâfın
da, geçici olduğu için mahkemeye müracaat 
edemez, etse dahi neticesini bekliyemez. 'Cîittiği 
yerlerde barınacak bir çatı altı bulamaz. Hulâ
sa işçi için tanınan hakların 'hiçbirisine sahip 
değildir. Toprak işçisi ve sanayi işçisi için 
tatbik edilen sistemin ele alınması lâzımdır. 
Bugünkü mevzuatımız kâfi değildir. Yeni mev
zuat ve yeni tatbikatla bu genel derde 'bir ça
re bulmasını genç arkadaşım Çalışma Bakanın
dan 'huzurunuzda temenni eder, hepinizi hu ve
sile ile hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BALKAN — Buyurun Sayın Ömer Ergün. 
ÖMER EEOÜN — Türkiye halen bir ziraat 

memleketi ise; de Cumhuriyetin kuruluşundan 
bn̂  yana, sanayi alanında kalkınma devanı et
mektedir. 

•Sanayisiz zira atin kalkınmasına, milletçe 
refaiha ulaşmamıza imkân yoktur. Zirai iş ko
lu memleket sanayii ile takviye edildiği lak-
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dirde muasır milletler seviyesine ulaşmamız 
mümkün olur. 

Memleketimizde yeni i'aıbrî'kaların ve işyer
lerinin kurulmasından açılmasından memnun 
olmıyacak tek ferdi tasavvur etmek mümkün 
değildir. 

îşçi bu ufukların ayılmasında, emeğinin ve 
sanatının biraz daıha değerleneceğini düşünür. 
Fakat her açılan yeni bir tesis, yeni bir fabrika ona 
yeni haklar getirmez, işyeri hesapsız da ka
zansa işçi yine muayyen mevzuat içinde hak
kını alır. Eğer aldığı ücre't geçinmesini temin 
etmiyorsa işçi de, işine karşı bir yorgunluk ve 
bezginlik peyda lolur. Çoluk çocuğunu geçin
dirmek kaygusu iş, verimine de tesir eder. Bu 
bakımdan ön şart çalışanlarla, çahştıranlarara-
sı münasebetleri tanzim 'ütmek: ve sosyal güve
ni sağlama'k gerekir. Bu maksatla da Çalışma 
Bakanlığınca 'bir yi] «sonra. da. işçi ve işveren 
sendikaları kuruldu. 

İBu suretle işçinin hak ve hukukunun ko
runması bir toplum meselesi haline geldi. 

Sendikaların üyeleri adına işverenle genel 
sözleşme yani kolektif akit yapma hakları ka
nunda ihtiyari bırakıldığından bu yüzden sen
dikalar ifaya mecbur olduğu 'hizmetleri hak
ikiyle yapamadı. 

Geçmiş devirde ise, vadedilen grev haki da 
verilmedi. Verilmesi şöyle dursun lâfı bile hoş 
karşılanmaz hale geldi. Hattâ bâzı sendika bir
liklerinin de kapatılmasına bile gidildi. 

Hür dünya camiasına mensup 70 milletin 
millî sendikalarının üyesi «olduğu merkezi Bü-
rüksel 'de bulunan milletlerarası teşekküle Türk 
Sendikalarının üye olmasına da mâni olundu. 
Mer*i mevzuata göre bir cemiyetin milletlerarası 
meslekî teşekküllere üye olması Bakanlar Ku
rulu müsaadesine tâbidir. 

Ancak 27 Mayıs .1960 devriminden .sonra iş 
başına geçen yeni Hükümet 4 numaralı Bakan
lar Kurulu kararı ile Türkiye tşei Sendikaları 
Konfederasyonunun Milletlerarası Teşkilâta üve 
olma talebini kabul ve tasdik etti Diğer taraf
tan yeni Anayasa ile sendika hak ve hürryetleri 
teminat altına alınmakla kalınmadı, toplu söz 
leşme ve grev hakkı da tanınmış oldu. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bir memleketin kalkınmasında ve demokra

sinin yerleşmesinde sendikların fonksiyonu mü-
Mmdir. Sosyal tarihe bir göz atacak olursak 
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sendikaların kuvvetli ollduğu ülkelerde sanayi 
süratle gelişmiş, çalışanlar refaha ulaşmıştır. 
Bu da kolektif çalışma sayesinde olmuştur. 
Memleketin işçi ve iş verenin karşılıklı menfa
atleri de bunu icabetmektedir. 

îleri milletlerde zarar eden fabrikaları çok 
kere sendikaların kârlı duruma getirdiği bir 
gerçektir. 

Maalesef .memleketimizde kazanç, üstü ör
tülü bir ödenek, zarar ise işçiye ve Devlete karşı 
hesabı en kolay verilen bir vasıtadır 

Kazanıp da işçisine üstün haklar veren, Dev
lete hakkiyle vazifesini yaparı sayısız iş adam
larımız iş verenlerimiz de vardır. 

İşçi ile iş veren çalışma ve iktisadi hayatın 
tamamlayıcı birer unsurudur. ı 

Hükümetler de bunlara yardımcı mevkide-
clir. Her şeyi Hükümetten beklemenin zamanı 
geçmiştir. 

Şimdi teferruatla alâkalı olmıyan temenni-
lerimi yüksek müsaa de u Tinizle arz ediyorum. 

1. Yeni Anayasamızın getirdiği sendikalar 
ve hürriyetlerinden olan toplu sözlleşme grev 
hakkı tasarısının kısa zaman içerisinde Meclise 
intikalidir. Sendika yöneticilerinin ısrarla üze
rinde durmasının bir sebebi, işverenle müşte
rek menfaatleri bir arada müzakere ve ahde 
bağlamaktır. Türk işçisi barış ve huzur içinde 
hakkına kavuşmak ister. Memleketin âli men* 
faallerini her şeyin üstünde tutarak uyuşmaz 
gibi görünen karşılıklı menfaatleri en iyi şe
kilde neticeye bağlıyacağına da inanıyorum. 

Bundan ötesi çalışanların sosyal hakları, 
ücretleri kanunlarla düzenlenir olmaktan uzak 
kalacak isçi ve işveren karşılıklı anlaşacaklar
dır. 

Değerli Çalışma Balkanının vazifeye başladı
ğı iki aylık kısa bir devre içinde bu meseleleri 
lâyıkiyle ve cesaretle ele aldığını, Çalışma Mec
lisi" toplantısında memnuniyetle müşahede et
miş bir kimseyim. 

2. Kanunla senede iki defa verilmekte 
olan ikramiyeler ücretlere intikal ettirilmelidir. 
İk rantiyelerin zamanında verilip verilmemesi de 
işyerlerinde huzursuzluk kaynağı olmaktadır. 

Bâzan işçi ikramiye alacağım diye ikrami
ye tutarını aşan masraflara da girmektedir. Di
ğer başkaca bir mahzuru da özel sektörde ça
lışan işçiler ikramiye almadıklarından fiyat 
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dalgalanmalarının tesiri altında kalmaktadır. 

Bir zamanlar işçi ve memura ücretlerini tak
viye maksadiyle 2 - 4 - 6 maaş tutarı yapılan 
ödemeler piyasaya vakit vakit "bol para çık
masına ve fiyatların anormal yükselmesine de 
sebebolmuştur. 

Bilhassa hükümetlerin iktisadi hayata tesir 
edebilecek kararlarda çok düşünmesi lâzımdır. 

Senede 2 maaş tutarı ikramiyenin ücretlere 
intikali neticesi zam miktarı % 16.6 dır. Esa
sen bu para da ödenmekte olduğundan Hazi
nenin ve işyerinin zararı olmıyacak, bilâkis 
tediyede tasarruf da sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan ikramiyeler kalkar, işçi üc
retlerine intikal ederse, Devlet sektöründe ça
lışanlarla, özel sektörde çalışanlar arasındaki 
ücret farkı asgari ücretlerin ayarlanmasiyle gi
derilir veya toplu sözleşme ile ikramiyelerin 
ücretlere intikaliyle ücretlerarası bir denge 
kurulacaktır. Hükümetin bu meseleyi geciktir
meden halletmesini temenni ediyorum. 

3. Millî Birlik Komitesince çıkarılmış bu
lunan 23 sayılı Kanun gereğince İktisadi Dev
let Teşekkülleri idare meclislerinin tarzı te
şekkülünde (1) sendika temsilcisinin bulunma
sını âmirdir. 

Bir işletme içinde çalışanların ortak menfa
atleri bakımından idare meclisinde temsil edil
mesi rasyonel çalışmanın da icaplarmdandır. 
Şimdiye kadar bu kanun tatbik edilmedi. 

Bilhassa Devlete ait işyerleri zararlardan 
kurtulmuş değildir, kararı alan da, tatbik eden 
de aynı kimselerdir. Bu meclislerin işletmeci
lik esaslarına göre teşekkülü şarttır. 

4. iş Kanunu şümul sahasının tek işçiye 
kadar teşmili, bugün mümkün olmasa bile, er 
geç bu yola doğru ilerlemeler olduğuna ve 
olacağına göre Çalışma Bakanlığının bugünkü 
bütçesinin kifayetsizliği murakabe görevini ak
satacaktır. 

Diğer taraftan bu Vekâlete bağlı îş ve İşçi 
Bulma Kurumunun, vilâyet ve belediyelerin 
yapacağı yardımlara kaderinin terk edilmeme
si komisyonca tahsisatın artınlmış olmasının 
isabetine inanıyorum. 

5. İşçi Sigortalan mesken işlerini bir ofis 
haline getirmeli veya Plânlama Dairesinin tav
siyeleriyle bugünkü halinden kurtarılmalıdır. 
Evler bir aileye rahatlık verecek şekilde ol
malıdır. 
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Küçük, daracık tip evlerden vazgeçilmeli; 

fayans, lükse kaçan pahalı inşaatlardan da ka
çınılmalıdır. Evin maliki olacak kimse iç dö-
şemesini 'kendi imkânlariyle, zevkine göre tan
zim etmesi her daim mümkündür. 

Fakat küçük tip bir evi büyütmek imkân
sızdır. Zengin bir millet olmadığımıza göre iş
lerimizi hesaplı tutmak mecburiyetindeyiz. 

6. Sigortalı iş-cilere bağlanan maluliyet ve 
ihtiyarlık aylıkları geçinmelerini temin edecek 
durumda değildir. En az asgari geçimlerini 
sağlıvacak şekilde yükseltilmelidir. 

7. îst en çıkarılmış olan işçilerin, işlerine 
avdetleri için bakanlıklararası çalışmaların müs
pet sonuçlanmasını temenni etmekteyim. 

8. Geçmiş devirde Devlete ait işyerlerine 
fabrikalara partizanlığın sokulması memlekete 
çok zarar vermiş, işyerinde istihsal düşmüş, 
âmirin otoritesi zedelenmiştir. Hatalan tekrar 
etmen-ek için kabul edelim, bu milletin sayıp 
dökmekle bitmiyecek kadar halledilecek mese^ 
leleri var. Geleceğe ümitle bakıyor, hükümet
lerin başarısını da milletin başansı sayıyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın arkadaş-

larım, konuşulan mevzuu» memleketin iktisadi 
hayatını alâkadar eden çok mühim bir konu
dur. Bu itibarla üzerinde hassasiyetle durmak 
ve sınırlarını tahdidetmek zarureti aşikârdır. 

Bir kere Anayasamızın bahşettiği haklara 
riayet ve onlan tahakkuk ettirmek zarurettir. 
O halde grev hakkı, kolektif iş akdi gayet 
tabiî kanuni yerlerini 'bulacaklardır? Bu arada 
işin mahiyeti hakkında derinliğine kaynaklar
dan tetkik edip neticeye varmak elbette ki, 
meseleyi huzur ile anlamak için lâzım ve zaru
ridir. Bizde sigorta kurulduktan sonra sendi
kalar teşkili bir zaruret, bir emrivaki haline 
gelmiştir. Halbuki İngiltere'de bilhassa sanayi 
işçisinin çok erken geliştiği İngiltere'de, iş ev
velâ trodinyonlarla başlamıştır. İşçi*er teşek-
küllenmişlerdir. Kendi aralarında yardım ve 
çeşitli ihtiyaçlarını temin etmek ve işsizlik saf
halarını zararsız ıslaha çalışmışlardır. Nihayet 
İngiltere'de sanayi hayatının fevkalâde şü-
müllenmesi ve meselelerinin daha ciddî mahiyet 
alması, sosyal adalet konularının artık cemi
yet içinde itibara alınması zarureti aşikâr olun-
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C. Senatosu B; 
ea bu iş devletleştirilmiştir. Trodiyonlar za
manında çok iyi yürüyor ve maksadını temin 
ediyor görünen iş, Devletin tasarrufuna geç
tiği andan itibaren ilk tatbikatta hayli ak
saklıklar olmuştur. Yani sigortanın teşmili, bâzı 
temarüzî hâdiselere, işçi vasfı olmıyan bâzı
larının menfaat sağlaması için ciddî tedbir
lere nihayet bâzı gayretli işçilerin çalışmala
rına büyük tesiri olmuştur. Bunu derhal müşa-
hade etmişler ve plânların tatbikında buna göre 
ayarlamalar yapmışlardır. Mesele memleketin 
iktisadi hayatını alâkadar eder. Bir işçiye iş 
bulmak memleketin iktisadi düzenini ayakta 
tutmak, ihracat ve ithalât düzenini geliştirmek 
bakımından fevkalâde mühimdir. O halde iş 
bedelini maliyet esasına göre bu maliyeti dünya 
fiyat primi üzerinden hesabederek bundan ser
mayenin hakkını vermek, çünkü sermaye çok 
hassastır, nerede kâr görürse oraya kaçar; 
onunla iş sahalarını genişletmek, iş yerini daha 
rantabl bir hale getirmek ve prodüktivitesini 
artıracak hale getirmek lâzımdır. 

Bütün 'bunlar temin edildikten sonra safi 
kârdan elbette ki bu işçiyi istihdam eden zatın 
çeşitli zaruret icaplarını nazarı itibara alarak 
gerektiği kadar kazancı kendisine aldıktan 
sonra işverenin, üst tarafını adilâne bir şelkilde 
işçilere intikal ettirmesi lâzımdır. Bir işçiye 
karnını doyurduktan sonra biraz da zevk ala
cağı şeylere para ayırabilmesini temin etmek 
maksadiyle biraz fazla para verilmesi de bü
yük faydalar sağlar. Memleket iktisadiyatını 
sarsmadan işçi menfaatini sağlamak, hattâ 
mümkün olduğu kadar artırmak memleketin 
umumi iktisadi 'bünyesi fo akımından fevkalâde 
mühimdir. Yalnız 'burada cidden ölçülü olmak 
lâzımdır. Bu aşağı - yukarı hesapları tesfbit et
tirilmiş bir konudur. Şimdi mesele bu kadar 
şümullü olunca başjka bir noktaya dönmdk za
rureti aşikârdır. 

İşçi nedir? işsizlik nedir? işçi herkes gibi 
değildir. O, geçimini temin için çalışan ve ha
yatını, varlığını öğrendiği şeye bağlıyan kim
sedir. O, bugün işi arayan, fakat onu bulamı-
yan adamdır. Bunu sosyal sigorta içinde mü
talâa edince böyle sınırlandırmak zarureti var
dır. 

Efendim, naçiz kanaatime göre, bizim köy
lümüzü ve köyden gelen boş zamanlarında şe-
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. Mrde çalışan çok gayretli sâf köylü işçilerimizi 
I bu sınıf işçi zümresine karıştırmamak lâzımdır. 
I Gizli işsizliğe gelince; benim anladığıma 

göre ilmî bir tâibir değildir. Bu işsizlik ibenim 
sınırlandırdığım sigorta tâbirinin şümulü için
de olup iş bulamayanlardır. Bu işde bizim iş 

I Bulma Kurumumuzun fonksiyonu, filân idareye 
I işçi buluvermesi zımnında sanayi işçisini sarsıl

madan işçi kütlelerine intikal ettirecek bir fonk-
I siyondur. Buradaki güçlüklerdir ki, iş aksaklı

ğı konusunu ortaya getirir. Bâzan da zaruridir. 
Fakat bir insan kütlesinin avare olarak iş arama-
siyle, bir teşkilâtın iş yerlerini bildirmesi fark
lıdır. O halde köyde çalışan, tarlasını eken va-

I tandaşlarımızm hasat zamanına kadar boş kaldı
ğı zamanlarda şehre gelen insanları şehrin bu 

I türlü işleriyle uğraştırmakta da asla isabet yok-
I tur. Teessüs etmiş bu pazarı, bu ananeyi daha 

munis, daha tatlı kılmak lâzımdır. Belki büyük 
I şehirlerimizde bunların kendi kahvelerine benzer 

kahveler yapmak, bu gibi yerlere geldiğimizde 
I cümle misafiri ve hem de yabancıları gönül hu-
I zuru ile yuvalarında imişçesine düşünmek ve ko< 

laylık sağlamak gerekir. Mâruzâtımı burada ke-
I seceğim. 

i Sigorta akdinin karşılığı insanın tabiî hakla-
I rmdan olduğu ve bu görevin Anayasada teminat 
I altında bulunduğunu arz ederken teşkilâtlı işçi 
I sınıfının memleketin ve kendilerinin müdafaası-
I na çok iyi düşündüğüm ve plânlı olarak bunları 

ince ince hesaplıyarak imkânsız ve zararlı talep-
I lerde bulunmıyacağım kanaatinde olduğumu ifa

de etmek isterim. Bu hususta salâhiyeti olan 
Meclisimizdir zannediyorum. Hepinizi hürmet ve 
saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen üye? Yok. Söz 
Sayın Bakanındır. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 
(Ankara) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri. Benden önce konuşan 
muhterem Senato üyelerinin aydınlatıcı, irşat 
edici ve Bakanlığım çalışmalarını destekleyici ko
nuşmaları için yürekten şükranlarımı sunarak 
sözlerime başlamak istiyorum. Huzurunuzda Ba
kanlığın çalışmaları ve geleceğe ait tasarrufları 
hakkında izahat vermek üzere bir konuşma ha
zırlamıştım. Fakat gördüm ki, bilhassa grup söz
cüsü olarak konuşan muhterem Senato üyesi ar-

I kadaşlarımın konuşmalarından müşahede ettim 
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ki, esasen Senato Bakanlığın ele aldığı konular
da geniş ölçüde görüş birliği içindedir. Bu mü
şahedenin hazzı ve bahtiyarlığı içinde konuşma
mı kısa kesmek ve mümkün mertebe sadece muh
terem arkadaşlarımın mütalâalarına ve sorduk
ları .suallere cevap vermek isterim. Genel olarak 
bütün sayın hatiplerin, Çalışma Bakanlığı büt
çesinin yetersizliğini ve yüklendiği ağır ödevle
rin altından kalkmasını mümkün kılamıyacak 
ölçüde mahdut bulunduğunu belirttiler. Kendi
lerinin bu intiba ve müşahedelerine yüzde yüz 
katılıyorum. Maalesef Çalışma Bakanlığının 
önemi, geride bıraktığımız yıllarda gereği gibi 
kavranamamış, sosyal meseleler bir süre ihmal 
edilerek iktisadi kalkınmanın mümkün olabilece
ği zannedilmiştir. Çalışma Bakanlığı sebebi ne 
olursa olsun bu kadar dar kalmış bir bütçe ile, 
üzerine aldığı ağır ödevleri gerçekten taşıyamı-
yacak durumdadır. Bu kadar mahdut imkân
larla vazife yapabilmiş ise bunun sebebini Ça
lışına Bakanlığı ve ona bağlı kurumların değerli 
memurlarının fedakârca gayretlerinde aramak 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; maalesef Karma Hükü
met işe başladığı zaman mahdut imkânlarla 
Devlet idaresini yürütmek zaruretini duymuş
tur. Onun için, gönlümüz çok istediği halde, bu 
yıl maalesef yeteri kadar geniş bir Çalışma Ba
kanlığı bütçesi-ile huzurunuza gelememiş bulu
nuyoruz. Bu Hükümetinizin karşısında bulundu
ğu tasarruf zaruretinin ortaya çıkardığı bir 
durumdur. Fakat tek tesellimiz, bu tasarrufun, 
bu tasarruf dolayısiyle sağlanacak yatırım im
kânlarının, herkesten önce işçilerimiz lehine ol
masıdır. Bakanlıkların masraf bütçeleri hemen 
hemen dondurulmak suretiyle Hükümet, Devlet 
bütçesinde yatırımlara 3 milyar lira ayırabil
miştir. Bu miktar, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yatırım, fonlariyle beraber önümüzdeki büt
çe yılında daha da yükselecek, 5 milyar lirayı 
'bulacaktır. Bu imkânlar memleketimizde yeni 
iş sahalarının artırılmasını ve açılmasını sürat
lendirmiş olacaktır. İşçi ücretlerinin yükseltil
mesi ve işçinin lâyık olduğu refah ve huzura 
kavuşması, Bakanlık bütçesi böyle mahdut se
viyede kalsa bile, bu yatırımların is imkânla
rında sağlıyaeağı artışla teinin edilebilecektir. 
Dileğimiz, Hükümetinizin benimsediği istikrar 
politikasının, plânlı yatırım politikasının malî 
durumumuzu bir yıl içinde nispî bir salâha ka-
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vuşturarak önümüzdeki yıl bütçesinde huzuru 
nuza Çalışma Bakanlığı için daha geniş bir büt
çe ile gelmenin mümkün kılınmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar bu 
yıl bütçe imkânları mahdut kalmışsa da bâzı 
zaruri, hayati ödevleri yerine getirmek için Ba
kanlığınız bâzı teşebbüslerde bulunmuştur. Ça
lışma Bakanlığının en hayati Ödevi, bilhassa iş
çi sağlığının, can güvenliğinin büyük önem ta
şıdığı yerlerde iş emniyeti bakımından gerekli 
kontrol ve teftişin yapılabilmesidir. Muhterem 
hatip arkadaşlarım, Bakanlık olarak bu bakım
dan imkândarımızm yetersiz olduğunu belirt
tiler. Biz de bu kanaatte olduğumuz içindir ki, 
teftiş kadromuzu iyi yetişmiş, eğitilmiş teknik 
elemanlarla takviye etmek üzere bir ek öde 
nek tasarısı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığının 
da bu hususta ön tasvibi alınmıştır. Kısa zaman
da Yüksek Meclise gelecek olan bu ek ödenek 
tasarısı Devlete takriben 400 bin liralık bir kül
fet yüklemektedir. Buna mukabil, 400 bin lira
nın çok üstünde meblâğlar tasarruf edileceği 
muhakkaktır. Bütçe raporunda belirtildiği üze-
>'e, işçi Sigortaları Kurumu iş kazaları yüzün
den senede 55 milyon lira tazminat ödemektedir. 
iş yerlerinin teftişi, murakabesi gereği* gibi ye
rine getirilmiş olsa. elbette tazminat olarak öde 
nen bu meblâğ yarıya veya belki daha aşağı 
düşecektir. Bu, 400 bin liralık yeni kadro ile 
bağlıyacağımız avantajın Önemsiz yönüdür. Asıl 
önemli yönü çalışan işçilerimizin hayatlarının 
daha geniş ölçüde emniyete kavuşmasıdır. Bu 
suretle Bakanlık yurdumuzda, can güvenliğinin 
hayati önem taşıdığı bütün iş yerlerini, bu ara
da en başta madenleri ve kimyevi maddeleri 
'sliyen fabrikaları sıkı bir teftişe tâbi tutmak 
üzere bir program hazırlanmıştır. Bu programın 
gerçekleşmesinin, istediğimiz ek ödeneğin ka
bulü ile mümkün olacağına güveniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım. Niyazi Ağırnaslı 
arkadaşımız, ücretlerin birçok yerlerde kifayet 
etmediîHni belirttiler. Başka arkadaşlarımız da 
ücretlerin hayat seviyesindeki, geçim endeksle-
rindeki yükselişleri izliyemediğini belirttiler. 
Gerçekten işçilerimizin ücret ve refah seviyesi 
üyesi bulunduğumuz Batılı milletlerin işçi ücret
lerine nazaran, düşüktür. Bu sebeple Çalışma 
Bakanlığına bağlı olarak fakat bağımsız bir şe
kilde çalışan teşekküller, ezcümle Yüksek Ha
kem Kurulu ve asgari ücret tesbil kurulları, tam 
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bir objektiflik içinde, Devlet kesimiyle, özel ke
sim arasındaki hiçbir ayrılık gözetmeksizin ve 
geçim endekslerindeki değişiklikleri dikkatle 
izliyerek asgari ücretleri bu endekslere göre 
düzenlemektedir. Bu faaliyetlere son zamanlarda 
hız verilmiştir. Asgari ücretin tesbit edildiği il 
sayısı 47, iş kolu sayısı 45 e çıkarılmıştır. Ayrı
ca daha önce muhtelif tarihlerde tesbit edilmiş 
olan asgari ücretler arasındaki ahenksizliği gider
mek yolundaki gayretler vardır. Bu bahsettiğim 
kurullardaki arkadaşlarımızın da gayretleri ve 
ilgili Bakanlıkların anlayışlı davranışlariyle bu 
asgari ücretlerdeki ahenksizliklerin geniş ölçüde 
giderilebilmesi imkân dâhiline girmiştir. 

Meselâ Sayın Niyazi Ağırnaslı arkadaşımız, 
kömür ocaklarında asgari ücretin 6,5 lira oldu
ğunu belirttiler. Gerçekten yıl başına kadar Tür
kiye'de en ağır iş bölümünde çalışan, yeraltı kö
mür işlerinde çalışan işçilerin ücreti Zonguldak'
ta 6,5 lira idi. Garp linyitlerinde ise bu ücret 
daha da düşük idi. Bu derdin uzun zamandan 
beri haykırılmasma rağmen, en ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışanların ücretleri mâkul bir seviyeye 
yükseltilememişti. Yıl başından itibaren Garp 
Linyitlerinde çalışan yeraltı işçilerinin asgari 
ücreti 6 liradan 8 liraya, Zonguldak'ta çalışan 
işçilerin ise 6,5 liradan 8,5 liraya yükseltilmiş
tir. Buna ilâve olarak bilhassa. Devlet sektörün
de çalışanlara sosyal yardımlar yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ücretlerdeki artış 
mütevazi olmakla beraber, Batıda işçi hayat se
viyesine yaklaşmış olmaktan uzak olmakla be
raber, işçimizi oldukça tatmin edici sayılabile
cek bâzı rakamlar verebilirim. 1938 de ücret va
satisi 108 kuruş iken 1961 de 1444 kuruşa çıka
rılmıştır. Artış nisbeti % 1337, buna mukabil 
geçim endeksleri 1938 senesi 100 itibariyle, 1961 
senesinde 1201 dir. Artış nisbeti 1201 dir. Ya
ni Yüksek Hakem Kurulu tatbik ettiği umumi 
ücret ayarlamasını asgari ücretin altında tut
muş, geçim endeksini de biraz daha ileri tutmak
tadır. Bir gerçeği itiraf etmek zorundayız. Ge
çim endeksleri bakımından henüz gönlümüzün 
dilediği kadar ileri bir seviyeye varılamamış
tır. Onun için, geçim endekslerinde görülen ra
kamlarla, gerçekler arasında bâzı farklar, olabi
leceğini biz de teslim etmeye hazırız. Bunların 
düzeltilmesi, ıslah edilmesi lâzımdır. Ancak tak
dir edersiniz ki, bu, Bakanlığımızın yetkileri dı
şındadır. Bugün asgari ücret, mensucat gibi, gı-
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da sanayii gibi normal işlerde 750 - 850 kuruş 
civarında; çimento, demir, kauçuk gibi ağır sa
nayide 850 - 950 kuruş civarında; maden gibi 
tehlikeli ve ağır işlerde ise, geniş sosyal yardı
mında bulunduğu Devlet sektöründe 750 - 850 
kuruş civarındadır. Bu yardımların daha az ol
duğu özel sektörde 950 - 1 100 kuruş civarında
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün konuşan ha
tip arkadaşlarımız, toplu sözleşme ve grev hak
kına temas buyurdular. Bâzı arkadaşlarım, bil
hassa beni bahtiyar eden odur ki, grupları adına 
konuşan arkadaşlarımız, bu kanunların bir an 
önce Meclisten çıkarılmaları hususunu ısrarla 
ifade ettiler. Kendilerinin bu ısrarlarına uyabil-
meyi, bir zevk, bir bahtiyarlık sayıyorum, ve bu
nu Yüksek Heyetinizin bu konudaki kanun ha
zırlıklarını sunduğumuz vakit bunların ivedilik
le görüşüleceğinin mutlu haberi ve teminatı sa
yıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, toplu sözleşme ve 
grev, malûmları olduğu üzere, yeni Anayasamı
zın gereğidir. Bir iki arkadaşımız bu hakların 
tarımmasında istical 'edilmesinde tereddüt eder 
gibi, endişe eder gibi konuştular. Bu hakları 
tamsa'k da tanımasak da. Anayasa gereğince 
bu halkları kanunlaştırmak zorundayız. Ana-
ya'süuın şart koştuğu 'husus, toplu sözleşme 
ve grev hakkının kanunlaşmasıdır. Bunlar ta
biî insan hakları sayılmaktadır. Bu haklara 
mukabil lokavt hakkının da tanınması ile bir 
dengenin tesis edileceğini bizzat işçi arkadaş
lar leslim etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, toplu sözleşme, grev 
ve lukavt hakları ile çalışma hayatımızda ye
ni -bir düzene geçeceğiz. Bu yeni düzende işçi 
ve işverenler, müşterek meselelerini halletmek 
üzere geniş ölçüde haşhaşa kalacaklardır. İşçi
lerle işverenleri, menfaatleri çatışan veya ça
tışır görünen bu iki zümreyi, müşterek mese
lelerinin hallinde haşhaşa bırakan bir sistemin 
başarılı şekilde işliye'bilmesi memleket yararı
na jşliyebilmesi, her şeyden önce, işçi ile işve
renin birbirlerini daha iyi anlamalarına lbağ
lıdır. Müşterek meselelere, herkesin yalnız ken
di açısından değil, karşısındakinin açısından 
da bakmaya ve < bunu öğrenmeye 'bağlıdır. 
Onım içindir ki, bu yeni çalışma düzenine ge
çerken işçi ve işverenleri bir araya getirmeyi 
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'düşündük. 1954 den beri toplanmamış olan Ça
lışma Meclisi yüksek malûmları olduğu üzere 
geçen ay sonunda, bir haftalık bir toplantıya 
çağrılmıştır. Bu toplantı, şahsan iyimser bir 
insan olan bendenizin dahi ümitlerinin üstün
de bir "başarı ile sonuçlanmıştır. Bu başarının 
ölçüsü, bence, işçi ve işverenlerin karşılıklı 
saygıları ve müşterek meselelerinin birçok 
noktalarında görüş birliğine varabilmiş olabil
meleriydi. Gazetelerde bâzı oturumlarda gürül
tülü olaylar olduğunu belki de okumuşsunuz
dur! Fakat, bu gibi olayların azlığı memnu
niyet vericidir, iki taraf geniş bir anlayış bir
liği içinde çalışabilmişlerdir. öyle ki, yeniden 
(hazırlanan Sendikalar Birliği Kanununun bü
tün prensiplerinde işçi ve işverenler arasında 
bir görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca bundan 
daha hassas bir konu olan grev, toplu sözleş
me ve lokavt kanunun esasları 'konusunda 
üm'Medildiğinden daha geniş sayıda mevzular
da işçilerle işverenler görüş birliğine varmış
lardır. Çalışma Meclisinden aldığımız ilham, 
ışık ve cesaretle, gerek toplu sözleşme, grev ve 
lokavt kanunu ve gerekse bu kanunla girilecek 
düzende sendikaların faydalı olabilmeleri için 
gerekli imkânları sağlamak üzere Sendikalar 
Kanunundaki yapacağımız tadilâtla ilgili çalış
maları hızlandırmış bulunuyoruz. Kararımız, 
bütçeden sonraki tatili hemen ta'kibeden gün
lerde bu kanun tasarılarını yüksek huzurunuza 
getirmek ve bunların biran evvel kanunlaşma
ları hususunda yüksek ^yardım ve desteklerini
zi İstirham edebilmektir. Ayrıca, h Kanunu 
ve Deniz iş Kanunu ile Çalışma Bakanlığı Teş
kilât Kanununun yeniden ele alınması gerek
mektedir. Bu hususta Bakanlığımızın geniş ha
zırlığı vardır. Ancak toplu sözleşme kanunu 
son şeklini almadan diğer kanunlara son şek
lini verme*k imkânsız olduğu içindir ki, Deniz 
iş ve Çalışma Bakanlığı Teşkilât 'kanunlarına 
son şekillerini toplu sözleşme ve sendikalar ka
nunları Meclisten çıktıktan sonra vererek on
ları da yüksek huzurunuza getireceğiz. 

Çok önemli noktalara temas eden ve beni 
layık olduğumdan fazla teveccülhleriyle teşvik 
eden muhterem Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın 
belirttikleri noktaların bir ejoğuna temas etmiş 
bulunuyorum. Bu arada gerek Niyazi Ağırnaslı 
gerek diğer arkadaşlarımızın izah ettiği sebep
lerle işinden çıkarılan işçilerin durumuna temas 
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I edeceğim. Basında bu meselenin 27 Mayıs 1960 

dan sonra siyasi sebeplerle işten çıkarılmış iş
çiler meselesi şeklinde ele alındığı görülmekte
dir. Fakat Hükümetimizin görüşünce bu mese
lenin 27 Mayıs öncesi veya sonrası diye bir du
rum yoktur. Her hangi bir kimse siyasi dav
ranışı yüzünden, Ihaklı veya haksız bir işleme 
tâbi tutulup işinden çıkarılmış ise onun geçi
mini sağlıyaeak bir işe kavuşmasının teminini 
sağlıyacağız. Hükümetinizin başlıca vazifele
rinden birisi de bunları sağlamaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Geçmiş devirlerin muhasebe
sine gidilmesini asla düşünmüyorum. Fakat 
muhtelif siyasi davranışlar yüzünden, politika 
adamlarının, hükümetlerin idare ve tutumları
nın kurbanı olmuş işçiler, bu memlekette yaşa
ma haklarından mahrum bırakılamazlar. Bu şe
kildeki düşünüş elbette hiçbir kimsenin aklın
dan dahi geçemez. Hükümet Programında ça
lışma hayatına siyaset sokulmayacağı, siyasi 

I davranışları yüzünden işçilerin asla işlerinden 
olmamaları temin edilmiştir. Bu teminat ve-

I rilmiştir. Bu teminat elbette ki daha çok ileri-
I ye matuftur. 

Bununla birlikte bu Hükümetten öncesine 
I ait meseleler de aynı açıdan ele alınıp mümkün 

o/lan en kısa zamanda tamirine gidilecektir. Bn 
I maksatla Türkiye işçi Sendikaları Konfede

rasyonundan siyasi sebeplerle işinden çıkarıl
mış olanların bir listesini istedik. Bu listeden * 
öğrendiğimize göre 27 Mayıs 1960 tan sonra 
siyasi sebeplerle işinden çıkarılan işçilerin 
sayısı şudur: 272 işçi tamamen işinden çıkarıl
mıştır. 141 işçi de başka yere nakledilmiştir. 
Toplam 413 ten ibarettir. Başbakan bu işçilerin 
ve eğer durumları hâlâ tamir edilmemişse 27 
Mayıstan önceki tarihlerde siyasi sebeplerle 
mağdur olmuş işçilerin durumunun derhal ele 
alınması için direktif vermiştir. Bu direktif 
uyarınca işten çıkarılmış âşçilerle doğrudan 
doğruya veya dolaysiyle ilgili bulunan Bakan 
arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki Cumartesi 
gamı sabahı Çalışma Bakanlığında bir toplantı 
yapacağız ve bu kabîl işçilerin, eıı kısa zamanda 
bir işe kavuşturulmaları, mümkün olduğu tak
dirde eski işlerine, olmadığı takdirde ona yakın 
bir işe kavuşturulmaları için takibediüecek yolu 
kesin olarak tesbit edeceğiz, (Alkışlar, çok 
kısa zamanda sesleri) iki gün sonra, Cumar-
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tesi günü bu kararı alıp buna gör« harekete ge
çeceğiz. (Teşekkür ederiz sesleri) Yeni Tür
kiye Partisi adına konuşan Azmi Beyin belirt
tikleri hususları da bu arada kısmen cevaplan
dırmış olduğumu zannediyorum. 

işçi meskenlerine muhtelif' arkadaşlarımız 
temas ettiler Zannederim Azmi Bey arkada
şımız Emlâk Kredi Bankası tarafından verilen 
kredilerin tatbikat şeklinin farklı olmasını 
tenkid ettiler. Gerçekten yakın zamana kadar 
işçi meskenleri için kredi verilmesi hususu bah
settikleri şekilde idi. Bunun aksaklığı Bakan
lıkça yapılan incelemelerle tesbit edilmişti. Onun 
için, artık bundan sonra işçi meskenleri için 
sigortalılara kredi doğrudan doğruya sigorta 
tarafından verilecektir. Birkaç hafta önce işçi 
Sigortaları Kurumu binasında 'bütün yurttan 
gelen kooperatif temsilcileriyle bir toplantı yapı
larak, müşterek meseleler için bir hal çaresi 
aranmış ve geniş ölçüde görüş birliğine varıl
mıştır. Muhterem arkadaşımız, az ücret alan 
işçilerin, bu yardımlardan ve kredi imkânların
dan faydalanmadığını belirtti Bu hususu göz 
önünde tutarak asgari mesken kredisi 20 bin 
liraya düşürülmüştür. Bu da biliyorsunuz çok 
geniş kolaylıkla verilmektedir. Yüzde 90 ı kredi 
olarak verilmektedir. Yüzde 4 faizle ve 20 yıl 
vâde ile verilmektedir. Bu durumda, çok geniş 
sayıda işçi vatandaşımızı bu yardımdan yarar
landırmak mümkün olacaktır. Her noktasiyle 
görüşlerine yüzde yüz iştirak ettiğim Ömer Er-
gün arkadaşımızın mesken konusundaki ifade
lerinden bir nebze ayrılıyorum. Belki ayrılmı
yorum, fakat belki de daha etraflıca konuşama
dığımız için bu görüş ayrılığı var gibi görünü
yor. Muhterem arkadaşım, işçi meskenlerinin 
çok dar tutulduğundan bahsettiler ve mahzur
larını belirttiler. Fakat arkadaşıma şu hususu 
ifade edeyim. Bugün Türkiye'de yapılan işçi 
meskenlerinin metre karesi 100 - 120 yi bulmak
tadır Halbuki bizden çok daha yüksek hayat 
standartlarına alışık batı memleketlerinde isçi 
meskenleri, hattâ sosyal iadalete uygun -bur şe
kilde programlarında yapılan diğer evlerin 
metre karesi 50 - 60 civarında bulunmaktadır. 
Gönlümüz herkesi kâşanede oturtmak ister, fa
kat, kendi imkânlarımızın Batı ülkelerinin im
kânlarından yüksek olmadığını, hattâ onların 
seviyesine varmaktan dahi uzak bulunduğunu 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Gerçek odur ki. 
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[ 100 - 120 metre karelik evlerden vazgeçip, bun

ların yarısı ölçüsünde, fakat iyi plânlanmış ev
ler yapmak yoluna gidilirse işçilerimizin meskene 
kavuşturulması iki misli hızlandırılmış olur. 
Fakat işçi mesken dâvasının temelinden ve kısa 

j zamanda halli için bizim kanaatimiz odur ki, 
I sadece işçi sigortalarının bir mesken politikası 

yürütmesiyle bu iş başarılamaz. 
i Muhterem arkadaşlarım, âdil bir mesken po-
| Ritikasmm, sosyal adalet esasına dayanan bir 
I mesken politikasının benimsenmesi hususunda 
i memleketimiz, imkânları çok daha mahdut, ih-
j tiyaçları çok daha büyük olduğu halde, bende-
j nizıin bildiğime göre, bütün hür Avrupa memle-
| ketlerinden çok geride kalmıştır. Onun için, 
| temennimiz bir an önce memleketimizde yaygın 
İ bir sosyal mesken politikasının benimsenmesi ve 
i uygulanmaya başlanmasıdır, imar ve iskân Ba-
i kanlığının bu hususta yapmakta olduğu araş-
| tırmalan ve sarf etmekte olduğu gayretleri işçi 
| Sigortaları samimiyetle izlemekte, elinden gel-
| diği kadar müzaheret etmektedir. 
S işsizlik sigortasından bahsedildi; sosyal ada 
i letin, güvenliğin teessüs edebilmesi için elbette 
i bu sigortaya ihtiyaç vardır. Ama birçok ileri 
i memleketlerde dahi bu sigorta en sona bırakıl-
j mıştır. Çünkü, bu meselenin çözümünden daha 
i evvel halledilmesi gereken dâvalar vardır. Bir 
j kere, bu sigortanın kurulmasından evvel işsizli-
| ğin giderilmesi kanaatimce daha doğru olur. 
i Böyle olmakla beraber, imkânlarımız el verir 
1 vermez faaliyete geçmek üzere, şimdiden işsiz

lik Sigortası kurulması hazırlıklarına başlamış 
; bulunuyoruz. 

i Muhterem arkadaşlarımın birçok mütalâaları 
üzerinde durduğumu zannediyorum. Bâzı arka-

i duşlarımızın, toplu sözleşme ve grev haklarının 
: kanunlaşmasının gecikmesi ihtimali üzerindeki 
| endişelerini memnuniyetle karşılarız. Çünkü biz 
\ de, küçük bir ihtimalle dahi olsa, bu kanunla-
, nn, Mecliste işlerin çokluğu yüzünden gecikme -
( sinden endişe etmekte idik. Muhterem arkadaşı-
| mızm endişesi bizim bu endişemizi gidermiş oldu. 

Kendilerini bir daha temin etmek isterim, büt-
ı çe tatilinden hemen sonra, toplu sözleşme, grev 

ve lokavt kanun tasarısı ve yeni sendika kanun 
tasarısı yüksek huzurunuza gelmiş olacaktır. 

Yine aynı muhterem arkadaşım, işçinin is
teklerinde daha mâkul olması, müesseseye daha 

I çok bağlı bulunması için işletmenin durumunu 
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pakından bilmesinin gerekli olduğuna işaret bu
yurdular. Biz de aynı kanaatteyiz. Bilhassa, 
memleket menfaatlerini kendi menfaatleri üs
tünde tutmasını bilen, bilmiş olan Türk isçisi
nin acı hakikatlerle karşı karşıya geldiği zaman 
ne ölçüde fedakârlıklarda bulunacağı herkesin 
malûmudur. Onun için işletmelerin durumunu 
işçilerin daha iyi bilmesinde, hattâ kendi pratik 
bilgisi ile işletmelere ışık tutabilmesinde çok fay
da görmekteyim. 

Bu arada sayın Ömer Ergün arkadaşımız ÇOK 
haklı olarak bir noktaya temas ettiler. «23 sayılı 
Kanunla kurulan Müdürler Kurullarında işçi 
temsilcisi bulunması gerektiği halde bu vecibenin, 
kanundaki bir imkândan faydalanılmak suretiy
le yerine getirilmemiş olmasını haklı olarak ten-
kid ettiler. Benim de naçizane kanaatim, işçi
lerin müdürler kurulunda temsil edilmeleridir. 
öylelikle bilhassa işçileri alâkadar eden mevzu
ların çok daha iyi ele alınabileceğini zannediyo
rum. (Tabiî ben burada özel sektördeki işçiler
den değil, Devlet sektöründeki işçilerden bah
sediyorum) . 

Gene, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonun-
dan bahsettiler. Bunun lüzumunu biz de müd
rik bulunuyoruz. Bu reorganizasyon sırasında 
da işçilerin, işletme meselelerini daha yakından 
takibetmek imkânını elde edebilmelerini ve işlet
me dâvalarının halline ışık tutabilmelerini sağ-
lıyacak hususların göz önünde tutulacağını te
menni ve ümidediyoruz. Aynı arkadaşımız iş
çilerin dışarıya akmasından acıklı bir durum 
olarak bahsettiler. Bu o kadar da acıklı bir du
rum olmasa gerektir. Bunun iyi ve faydalı yön
lerini de görebilmek için aşırı derecede iyimser 
olmaya ihtiyaç yoktur. 1958 senesinden beri 
memleketimizde devam etmekte olan şartlar do-
layısiyle maalesef işsizlik üzüntü verecek rad
delere varmıştır. Bu arada Almanya'ya işçi git
me imkânının açılması işçimiz için bir nimet 
olmuştur. Böylelikle işsizlerin sayılan azalmak
ta ve memlekette kalan işçilerin ücretlerini yük
selttirmek için pazarlık imkânlan artmaktadır. 
Yurt dışına giden işçilerimiz hem orada iş bu
lup çalışmakta hem de bilgilerini ve görgüleri
ni artırmak imkânına kavuşmaktadırlar. Dışarı
ya işçi gönderilmesi ilk safhada üzücü olmuşsa 
da, sonradan bu durum düzeltilmiştir. îlk saf
hadaki aksaklıklar, bu işçi akınının düzene bağ-

lanamamış olmasından ileri gelmekte idî. Fa
kat geçen yaz, Alman Hükümeti ile Hükümeti
miz arasında teati edilen nota ile, Almanya'ya 
işçi gönderilmesi, iki memleket arasında bir 
resmî mesele olarak ele alınmıştır. Almanlar bu
nun için İstanbul'da önce küçük bir büro aç
mış; bilâhara bu büro personelinin sayısını 8 e, 
daha sonra da 18 e çıkarmışlardır. Almanlar, 
muhtelif kanallardan edindiğimiz bilgi ve ra
porlara göre, Türk işçisinden son derece mem
nundurlar. Hattâ diğer birçok yabancı işçilere 
nazaran Türk işçisinden çok memnundurlar. 
Şimdi haftada 200 işçi Almanya'ya gidebilmek
te, eğer formaliteler kolaylaştırılırsa Almanlar 
bu miktarı yükseltmek istemektedirler. Alman-
ya'daki işçilerimizin sayılan tahminen 7 bin ka
dardır. Bu işçi akını bir anlaşmaya bağlandığı 
için, işçi vatandaşların bir, iki, üç yıl sonra tek
rar memlekete dönmeleri teminat altına alına
bilmektedir. Böylelikle işçi vatandaşlarımız hem 
değişik bir iş disiplini içine girmekte, bu disip
lin altında ne kadar verimli olabileceklerini dün
yanın en çalışkan tanınan bir milletine teslim 
ettirebilmekte, hem de Batılı hayat tarzını çok 
kolaylıkla benimsemek imkânını bulmaktadır
lar. Ayrıca memlekette bıraktıkları ailelerine 
gönderdikleri paralarla memlekete döviz sağla
maktadırlar. 

Temennimiz ve ümidimiz, plânlı ve verim
li bir yatırımla memleketimizin iş imkânlan ge
nişledikçe işçilerimizin artık bu kadar geniş 
Ölçüde dışarıya gitme ihtiyacını duymamaları 
ve hattâ dışardakilerin tecrübeler edinmiş ola
rak tekrar yurda dönmeleridir. 

Başka bir arkadaşımız, işçi, iş veren 
menfaatlerinin zıtlığından ve zıt menfaatleri te
lif etmenin güçlüğünden bahis buyurdular. Bir 
bakıma, işçi, iş veren menfaatleri çatışır sayı
labilir. Fakat bir bakıma da işçilerin, iş veren
lerin bir menfaat çatışması içinde değil, bir 
menfaat dayanışması içinde bulundukları söy
lenebilir. 

Çalışma Meclisinde belirtmiştim. Eğer, işçi
ler, iş verenler, kendi meselelerine kendi men
faatleri açısında değil de, ulusumuzun menfa
atleri açısında bakabilirlerse, o zaman, işçilerle, 
iş verenler menfaatlerinin çatışma halinde ol
madığını kendileri de görebileceklerdir. Ve işçi, 
iş veren menfaatleri arasında bir dayanışmanın 
mümkün olduğu anlaşılacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Hazer ar

kadaşımız, işçi, iş veren hakları mevzuundaki 
görüşlerini belirttiler. Bu arada, işçi ve iş veren 
hakları arasındaki nazik dengenin muhafaza 
edilmesini 'belirttiler. Buradan hareket ederek, 
bâzı arkadaşlar grev hakkından ve grev hakkı
nın birdenbire tanınmasından biraz ürker gibi 
bahsettiler. Bu endişe vâridolmasa gerektir. 
Toplu sözleşme ve grev hakkı, değil medeni 
memleketlerde, birçok müstemlekelerde bile 
tabiî haklardan sayılmaktadır. îleri memleket
lerde zaman zaman görülen ve aylarca devam 
eden grevler olmuştur ve olagelmektedir. Bu
nun karşısında Ibiz-de de öyle grevler olabilece
ğinden endişe duymaya yer yoktur. Bir mem
lekette grev hakkının kullanılış ölçüsü ile sa
nayi gücü arasında tabiî bir denge vardır. İkisi 
âdeta muvassit kaıblar gibidir. Bir memlekette 
işçi ancak o memleketin endüstrisinin taşıyabi
leceği ölçüde grev yapabilir. Hiçbir memleke
tin işçi sendikaları o memleketin sanayi kolla
rından daha zengin olamazlar. Onun için iste
seler bile, -o memleketteki sanayi kollarını ta
şıyamayacağı ölçüde grev yapamazlar. Türk 
işçisinin, grev hakkının ne kadar nazik bir si
lâh olduğunu bilerek kullanacağına, memle
ket menfaatlerini kendi menfaatinden daha üs
tün olduğunu bilerek kullanacağına, zamansız 
ve yersiz kullandığı zaman bu silâhın önce ken
disini yaralıcağma inanarak kullanacağına şah
san eminim. Arkadaşlarımızın da bu kanaati 
taşıdıklarına inanıyorum. 

Arkadaşlarım, yine Sayın Mehmet Hazer 
arkadaşımız bizim işçimizin evvelce âmirlerine 
ve patronlarına karşı saygılı olduğu, fakat 
son zamanlardaki gösterilerden, yürüyüşlerden 
edindiği intibaa göre, bu saygı ve hürmette 
bir gevşeme olduğu yolunda konuştular. Bir 
bakıma öyle sayılabilir. Fakat bu meselenin 
muhtelif yönleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün işletmecilik 
ve bunun en önemli unsurlarından birisi olan 
personel münasebetleri maalesef Türkiye'nin 
henüz pek yabancısı ve cahili bulunduğu bir 
ilim haline gelmiştir. Eğer bir işçi patronun
dan hoşnut değilse, bunun sebebini, pek geniş 
ölçüde, patronun işletmecilik bilgisindeki, per
sonel münasebetlerindeki bilgi ve görgü nok
sanlığında aramak gerekir kanaatindeyim. Kal-
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di ki, muhterem arkadaşımın bahsettiği mâna
da saygı, demokratik düzenden önceki pater-
nel sistemin yerleştirdiği saygı idi. Demokra
tik düzende, bilhassa toplu sözleşme ve grev 
düzeninde, bu paternel saygı geleneğinin bir 
değişikliğe uğramasını kabul etmek gerekir 
zannediyorum. 

Demokraside saygı ancak karşılıklı olduğu 
zaman vardır. Sevgi, ancak karşılıklı olduğu 
zaman vardır. İşverenlerimiz, biraz anlayışlı 
olurlarsa, işçilere, sendikacılara, hiç değilse, 
Sanayi Bakanı ve Çalışma Bakanı kadar alçak 
gönüllü davranmaya kendilerini alıştırırlarsa, 
ben eminim ki, işçilerimizden Almanya'daki 
işverenler kadar memnun olacaklardır. 

Muhterem bir arkadaşımız tarım işçilerinden 
bahsettiler. Arkadaşlar, gerçekten nüfusunun 
yüzde 70 ten fazlası toprakta çalışan bir mem
lekette, tarım işçisinin hakkı, hukuku göze
tilmeden sosyal adaletten bahsedilemez. Bu 
bakımdan, bu işçilerin haklarının da korun
masının zaruretine inanmaktayız. Ancak, tarım 
işçisinin, sosyal adalet düzenine kavuşabilmesi 
hususunda bâzı pratik güçlükler vardır. Ev
velâ tarım işçisinin tarifini yapmakta ve tes
hilinde güçlük çekilmektedir. Sonra ücret tes-
biti; buna birçok hallerde maddeten imkân 
yoktur. Biliyorsunuz tarım işçilerimizin bir
çoğu yarıcı vaziyetinde çalışırlar, para yerine 
emeklerinin karşılığını aynî olarak alırlar. Fa
kat bu gibi güçlüklerine rağmen, Bakanlığımız 
tarım işçilerinin durumlarının düzenlenmesi 
için çalışmalara başlanmış, bu hususta Tarım 
Bakanlığı ile de temasa geçmiştir. İş ve İşçi 
Bulma Kurumu vasıtasiyle tarım işçilerimize 
yardımda bulunulmaktadır. Mevsimlik işçi ba
rındırma yurtları teminine çalışılmaktadır. 

Bu Kurumun daha iyi işler bir hale getiril
mesini temin için, İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun malî imkânlara kavuşturulması lâzımdır. 
Arkadaşlarımın belirttikleri gibi İş ve İşçi Bul
ma Kurumu malî kaynağının büyük bir kısmı
nı özel idareler ve belediyeler teşkil etmekte, 
fakat kendileri, pek çok halde yardıma muhtac-
olan bu özel idare ve belediyeler 1§ ve İşçi 
Bulma Kurumuna karşı ödevlerini pek küçük 
nisbette yerine getirebilmektedirler. 

Benim şahsi kanaatim, bu çok faydalı Ku
ruma Devlet bütçesinden daha geniş imkân ay-
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nhnası, bunun başlıca kaynağının bütçede bu
lunması yolundadır. Bu hususta bir gelenek 
kurulması yolunda ilk adımı Yüksek Meclisin 
Karma Bütçe Komisyonu atmış ve bütçede 200 
bin lira olarak gösterilen bu Kuruma ait öde
neği kendi inisiyatifleri ve oy birliği ile 1,5 
milyona çıkarmış ve bütçemizi yüksek tasvibi
nize bu şekilde sunmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sorulan suallerin 
ve belirtilen mütalâaların büyük bir kısmına 
cevap verdiğimi zannediyorum. Daha fazla 
vaktinizi almamak ve sabrınızı suiistimal etme
mek için sözlerimi burada bitirirken, konuşan 
bütün arkadaşlarımıza, Bakanlığımıza ve Ba
kanlığımızın meselelerine karşı gösterdikleri 
yakın alâka için kendim ve Bakanlığımızdaki 
değerli arkadaşlarım adına teşekkür eder, nâ
çiz şahsıma göstermiş oldukları güvene lâyık 
olmaya çalışacağımı vadeder, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bu mevzuda sözü olan var mı? 
CAHİT OKURER (îzmir) — Maddi, iktisa

di durumları... (İşitilmiyor sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Okurer buyurun kür
süye... 

CAHİT OKURER (İzmir) — Efendim, iş
çilerin maddi, iktisadi, fikrî ve içtimai durum
ları hakkında bir çalışma var mıdır? Varsa, 
ne mahiyettedir? Yoksa, lüzum görmüyor mu
sunuz ? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) —- Efnedim, işçilerimizin içtimai ve 
fikrî hayatları muhtelif yönlerden ele alınmış
tır. Bu mevzuda faaliyetlerimiz vardır. Bun
lardan birisi de sendikacılık eğitimidir. Ayrıca, 
işçilerimizin her yönden kalkınmasını sağla
mak için muhtelif eğitim faaliyetlerimiz var
dır. Zamanla bu mevzudaki çalışmalarımız da
ha da hızlanacaktır. Bu hususta iş verenlerin 
de Devlete yardımcı olmaları lâzımdır. Çalış
ma hayatımızla ilgili eğitimin çeşitli yönleri 
ve kolları vardır. İşçilerle iş verenlerin eğiti
minde, birbirlerinin meselelerini daha iyi an
lamalarını sağlamaya hizmet etmek yerinde ola
caktır. Onun için, Istnbul'da İşletme İktisadi 
Enstitüsü ile yaptığım temasta, işletmecilik 
seminerlerine sendikacıların da alınması tale
binde bulundum. Bunun dışında değerli arka
daşımızın sorularını ne ölçüde geniş tuttukla-
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rım bilmiyorum. İşçilerimizin umumi kültürel 
ihtiyaçlarının temini için, beklene beklene sa
bırsızlık uyandırmış olan haklar kanunlaştık
tan sonra kültür faaliyetleri de işçilerimizin 
kesif bulunduğu yerlere götürmek için bir 
program tatbik edilmesi lüzumuna ben de ina
nıyorum. Bunun için konferanslar, dil kurs
ları açılabileceği gibi tiyatro, müzik faaliyeti
ne de gidilmesi mümkündür. Fakat bundan ön
ce işçilerimizin sabırsızlıkla bekledikleri kanu
ni haklara kavuşmaları için çalışmalara devam 
edeceğiz. Bunun dışında kültürel bakımdan ya
pılacak işler varsa o ihtiyacı karşılamak elbet
te Bakanlığımıza değil, Millî Eğitim Bakanlı
ğına düşer kanaatindeyim. 

BAŞKAN — öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Gece 

vardiyesi yapan ve gece çalışan işçiler hakkın
da Sayın Bakanlık bir zam düşünüyor mu? 

İkincisi; Kreş Kanununda bir tadilât düşü
nülüyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara) — Efendim, zam konusunda uzman 
arkadaşımdan bilgi almak ihtiyacındayım. Uz
man Çalışma Genel Müdürü arkadaşımızın be
lirttiğine göre gece vardiyesinde çalışan işçile
rimize daha yüksek bir ücret değil daha az me
sai saati uygulanmaktadır. 

Kreş Kanunu mevzuunda ise, bu kanunda 
ıbir değişiklik yapmaktan önce, mevcut bir ka
nun vardır, mevcut kanunu daha iyi tatbikini 
sağlamak ve teminata bağlamak lâzımdır. Çün
kü birçok müesseselerde kreş mecburi olduğu 
halde bu mecburiyet yerine getirilmemektedir. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ana 
çocuğunu bırakıyor. Çocuk orada hasta olduğu 
an evine yollanıyor. Çocuğun anası fabrikada 
olduğu için bakılmamakt'i ve memlekette ölüm 
nisibeti artmaktadır. Acaba, bunu tadil etmek 
suretiyle, bir kenarda hasta olarak kalan bu 
çocuklara da aynı fabrikada bakma imkânı 
yok unudur? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, bu derdin giderilmesi 
daha çok Sağlık Sigortasmın işçi ailelerine de 
teşmili ile mümkün olacaktır. Bu hususta İşçi 
Sigortaları Kurumunun da hazırlığı tamamlan-
mıştır. Bu arada Sağlık Sigortasının işçi eş ve 
çocuklarına da teşmili için bir tasarımız var-
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dır; kanunlaştığı takdirde, bu mesele halledil
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı konuşmuştur; 
başka söz istiyen olmadığına göre, Çalışma Ba
kanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri okutu
yorum. 
B. Lira 

206 

207 

209 

210 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderlgri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 4 036 442 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 752 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 67 410 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 311 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 200 

B. Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 43 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 144 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 126 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 348 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 759 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince Öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Çalışma Enstitüsü genel gider
leri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi gereğince iş mahkemelerine 
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katılacak iş veren ve işçi temsilci
lerine verilecek ödenekler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 Yayın giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 798 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları l 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1957 - 1960 yılları borçları 1 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
60.1 4837 sayılı Kanunun 13 neü mad

desinin (A) fıkrası gereğince İş 
ve işçi Bulma Kurumuna yar
dım - 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

630 Milletlerarası Sosyal Etütler 
Enstitüsüne yardım 22 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Merkez memur ve müstahdemle
rinin öğle yemeklerine yardım. 15 500 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin müzakeresi 
sona ermiştir. 

E) SANAYÎ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. Bu bakanlık bütçesi Petrol Dairesi 
Reisliği bütçesi ile birlikte görüşülecektir. 

Söz alanların adlarını okuyorum : 

Celâl Tevfik Karasapan, 

Niyazi Ağırnaslı, 

Yusuf Demirdağ. 
Buyurun Sayın Celâl Tevfik Karasapan. 
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LÂL TEVFİK [KARASAPAN (Afyon Karahi-
sar) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşlar, de
ğerli Hükümet erkânı, bilindiği gibi Cumhuri
yetin kuruluşundan 'beri hazan îktisat, hazan 
İktisat ve Ticaret Bakanlığı (bünyesi içinde j er 
alan Sanayi Bakanlığının son şekli, 22 Mayıs 
1957 tarihli ve 6973 sayılı Kanunla tesibit edil
miştir. Bu Başkanlığı yeniden kuran bu kanu
nun kendisine verdiği vazifeler; memleketin ha
yati ve temel 'dâvalarına dayanmaktadır. Yani; 

Memleketin sanayi, maden ve enerji işlerini 
âmme menfaatine ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde idare ve tanzim etmek, ve hu işlerle il
gili müesseseler arasında gereken iş birliğini 
Bağlıyacak tedbirleri almak, 

Bu kanun gereğince kendisine hağlı Devlet 
işletme ve tesisleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin faaliyeti eri nî^tanzim, teftiş ve mura
kabe etmek, 

özel teşebbüsün; sanayi, maden ve enerj? 
sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve 
teşvika matuf etütleri yapmak, bunu mümkün, 
kılacak her türlü teknik yardım ve kredi im
kânlarını hazırlamak, hununla vazifeli müesse
seleri kurmak veya kuruluşlarını kolaylaştır
mak, 

Umumi olarak sanayi, maden ve enerji işle
rine müteveccih resmî veya hususi yatırımların 
ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlanması için 
gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esasla
rını tesibit ve tanzim etmek. 

Şimdi hu geniş v© şümullü vazife ve salâhi
yeti eriyle hu muazzam işleri yürütecek meka
nizma acaba ne haldedir? 

Bizde Devlet müesseselerinin kuruluşundaki 
lâubaliliğe dair (birkaç söz; aslında hu meka
nizma 4 ibüyük. daireye dayanmaktadır. Bun
ların hasında Bakanlığın helkemiği diyebilece
ğimiz Sanayi Dairesi vardır. Görünüşte bu dai
reye İbüyük (bir (kadro sağlanmıştır. 

Esas itibariyle birçok yüksek mühendis ve 
hu .derecede mütelhassıs mühendislerin hu kad
roda faal Ibir yer almaları gerekir. Ama bugün 
eğer yanılmıyorsak ancak, üç mühendis vardır. 
Onun da hir tanesi ziraatçi veya ormancı, bir 
diğeri ise Sümerhanktan maaşını alan ek gö
revli Ibir mühendistir. Bundan sonra da lise ve 
daha aşağı derecede çeşitli okullardan mezun 
bir memur kadrosu, tşte höyle bir sanayi dai-
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resi; hem günlük işierini yürütecek, hem de ka
nun gereğince, sanayiin inkişaf etütlerini, ku
rulacak sanayiin priyoritelerini, plân, proje, ran-
tabilite etütlerftıi ve sanayi ile ilgili kanun ta
sarılarını, standartları, normları ve diğer tek
nik konularla burada sayılması bile başı dön
dürecek ilim, teknik ve araştırma vazifelerini 
yapacaktır. İş bu kadarla da kalmıyor, bakan
lığı iistikametlendirecek, sanayi siyasetinin 
esaslarını, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile özel 
sektörün her alana yayılan binbir meselesi kon
troller ve nihayet kalkınmamızın başkonusu 
olan Türk sanayiinin muazzam kuruluş dâva
ları yine bu dairede halledilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kuruluş, hüvi-, 
yeti 'böyle olan bu dairenin bugünkü hali kar
şısında bir bakanın veya Hükümet temsilcisi
nin Üıiç şüphesiz ki, geniş ve iyi niyetle meslek 
topluluklarında «Sanayiimizi ışöyle kalkındıra
cağız, şu işleri vadcdiyoruz» tarzındaki i fade
lerinin umumi bir teminatını ve karşılığını bul
mak mümkün müdür1? 

Gelelim Bakanlığın ikinci temel direği olan 
Maden Dairesine. Bu daire asırlık haklara da
yanan muamelelerle uğraşmaktadır. Bu daire
ye 1961 de 50 374 evrak gelmiştir. Karma Ko
misyonca da tesbit edildiğine göre bu daire
nin sığındığı koridorda, bir dosya ve arşiv yeri 
bile yoktur. İplerle, sicimlerle bağlanarak to
mar edilmiş birtakım temel hak ve muamele ev
rakı şurada burada 'karmakarışık tozlu raflarda 
dolap üzerlerinde ve en hazini Bakanlığın hur
da deposunda sürüklenmektedir. 

Maden Dairesi yıllarca haritalardan bile 
mahrum olarak çalışmıştır. Halbuki maden mev
zuatı harita üzerinde yürür. Son zamanlarda 
Harita Umum Müdürlüğünden her takımı 3 500 
parselden müteşekkil olan 12 takım harita alın
mış, ama bu sefer de bu haritaları koyacak yer 
bulunamamıştır. Eğer şimdi bu haritalar da Ba
kanlığın hurda deposuna atılmamışsa ortada 
kalmış demektir. 

Sanayi Bakanlığının tek talihi, kanunun 
kendisine bağladığı ve fakat kendi bünyesinde 
bunlarla iş birliği yapacak, onlara direktif ve
recek elemanlar ve bürolar olmadığı için her 
biri kendi içinde ve 'kendi teşkilât ve gelenek
lerine göre çalışan teşekküllerin müstakil gay
retleridir. 'Meselâ memleketimizin -en iyi t eski-
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\ lâtlanmış kurumlarından biri olan, fakat Sanayi 

Bakanlığına bağlılığı, şekilden ibaret kalan elek
trik Etüt İdaresi bunlardan biridir ve kendi işi
ni kendi yürütmektedir. Çünkü Bakanlıkta ona 
direktif verebilecek tam mânasiyle bir merci 
yok gibidir. 

Maden Arama Enstitüsü de böyledir. İktisa
di Devlet Teşekküllerinde Sümerbank, Etibank-
ta böyledir. Bakanlıkta filhakika bir enerji dai
resi vardır. Ama Bakanlığın kuruluşundan son
ra çıkarılması lâzım gelen «Enerji Kurumu Ka
nunu» 8 seneden beri hâlâ hazırlanamamıştır. 

Bakanlığın maalesef şekil olarak bir mevcu
diyet halinde kalması yüzünden Türkiye'de aşa
ğı - yukarı 50 milyon liralık bir varlığı ifade 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve bunla
rın işletmelerinde ne teşebbüs ruhu. ne de tan
zim hevesi kalmamıştır. 

Sanayi Bakanlığına bağlı olan Devletin bu 
temel teşekkülleri, adeta basit bir otomatizm 
içinde ne yapabilirse onu yapmakla yetinmekte
dirler. 

Eski sanayi sicilinde ancak bir kısmı yer alan 
özel sanayi teşebbüsleri ise tamamen kendi baş
larına ve kendi dertleri içinde bocalayıp dur
maktadır. 

Bu sahalarda manzara böyle olunca bakan
lık bünyesinde «Küçük Sanatlar Dairesi» şek
linde güya bir mercii olan küçük sanatların ha
linin ne olacağını da kolaylıkla takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar; kalkınmamızın temel 
meselelerinden birini teşkil eden bu objektif 
izahlarımızın hedefi, Sanayi Bakanımızın yük
lendiği ve beşeri takat üstü diye vasıflandırabi-
leceğimiz ağır vazifelere işaretten ibarettir, ce
saret kırmak değildir. 

Hükümet programını karakterize eden hu
sus bu programın bir ekonomik hamle oluşu id
diasıdır. Bu hamle hız alına gücünü; sanayi üs
tüne basan ayağından alacaktır. Zirai istihsal ve 
istihdam imkânları er geç son sınırına dayana
cak olan yurdumuzda hızla artan nüfusa iş bul
mak, millî gelire kaynak hazırlamak gerekmek
te olduğu artık bir mütearifedir. Bu hususta en 
esaslı kaynaklardan biri de hiç şüphesiz ki, Sa
nayi, sanayileşmektir. 

Hal böyle iken bu zarurete dayanan âmme 
hizmetini yürütmekle görevli Bakanlığın halen 
çeşitli imkânsızlıklar içinde kıvranmakta oldu
ğunu görüyoruz. Bu kıvranma sebeplerinin ba-
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şmda bu Bakanlığın çalışma yeri gelmektedir. 
Bildiğimiz gibi Sanayi Bakanlığının henüz müs
takil bir binası yoktur. Bakanlık teşkilâtı birbi
rinden uzak 7 - 8 binaya gelişi güzel dağılmış 
bulunmaktadır. Bakanlık ve Mi1ste5av.Uk ma
kamları Etibank Genel Müdürlüğü birıasmda-
dır. Bu durum elde olmıyan sebeplerle en önemli 
âmme hizmetlerini aksatmaktadır. Ve pek tabiî
dir ki, bunun yurt ekonomisine azımsanmıya-
cak zararları dokunmaktadır.. 

Bu itibarla Hükümet programı kalkınma 
plânında en önemli yeri alan sanayi kalkınma
mızı hazırlayacak bir Devlet teşkilâtının bugün
kü göçebe ve gecekondu ikâmeti halinden en 
kısa bir süre içinde kurtarılması, millet kaderini 
bağladığımız kalkınma hamlemizin basarı şansla
rından en önemlisini hazırlamış olacaktır. 

Biz Sayın Bakanın hepimizce malûm olan 
iyi niyet ve faaliyetinin bu m bir an evvel ve 
en uygun, şekli ile bir hal yoluna koyacağına ina
nıyor ve müsaadeleriyle bunu huzurunuzda ken
disinden önemle rica ediyoruz, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin özgür. Yok.. 

Sayın Akyürek. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA ŞEVKET 

AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, Muhte
rem arkadaşlar; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan Sanayi Ve
kâleti bütçesi hakkında A. P. sinin görüşlerini 
toplu olarak arza çalışacağım., 

Bütçeyi teşkil eden rakamlarla Sanayi Ve
kâletinin fonksiyonları ve iş hacmi arasında bir 
münasebet kurmak bizim için mümkün olmamış
tır. Bunun sebebi ise, Sanayi Vekâletine bağlı 
Devlet Teşekkülleri ve anonim şirketlerinin kâr 
ve zarar hesaplarının, gelir ve giderlerinin Ve
kâlet bütçesine ithal edilmeyişinden zuhur etme
sidir. 

Bu durumu nazara alarak, Vekâlete ait büt
çenin dar rakamları üzerinde durmadan geçme
yi, fakat çok geniş ve hayati fonksiyonlarını be
lirtmeyi faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Bir Vekâlete ait teşkilâtın derli toplu bir 
yerde olması lâzımgelirken, Sanayi Vekâleti Eti
bank binasında, fakat teşkilâtı Vekâletlerde 
muhtelif binalarda, bâzıları Mustafakemal Bul
varında, Enerji Dairesi ise bambaşka bir yerde
dir. Bu dağınıklık ve imkânsızlık içerisinde, 
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Vekâlet işlerinin rasyonel bir şekilde tedviri 
mümkün değildir. 

Kerestesinden gübresine, çimentosundan 
şokeni ne, 'tekstilinden derisine (kadar çeşitli ve mü
him mevzularda ilgili bu Vekâlette, bütün işlerin 
iyi bir şekilde dirije edilmesini ve müspet bir 
şekilde kontrolünü sağlıyacak personel grupu 
mevcut değildir. Bu şekilde kadrolar ve kadro 
organizasyonu Vekilin fonksiyonlarını bihakkin 
yapmaya imkân vermiyeeek aynı zamanda ener
ji ve çalışma kabiliyetine yakînen şahit olduğu
muz Vekilin muvaffakiyet şansı gölgelenecektir. 

1952 senesinde teşekkül eden Sanayi Vekâ
letinin Talimatnamesi ve İç Nizamnamesi olma
dığı cihetle, bir ay evvel ele alman bu mevzu 
hazırlandığı zaman kanunlaşması için Meclise in
tikal edecektir. Vekilden personel kadro ücret
lerine hukuki bir formül bularak tatmin edici 
bir seviyeye çıkarmasını ve lüzumu kadar kad
ronun genişletilerek bu Talimatname ile birlik
te Meclise intikal ettirmesini, aynı zamanda ye
tişkin personel için iktisadi Devlet Teşekkülle
rinden, Plânlama Dairesinden, Yüksek Muraka
be Heyetinden ve Ticaret Odaları Teşkilâtın
dan faydalanmasını temenni ve tavsiye etmek
teyiz. 

Sanayi işletmelerinin kuruluş tevsi ve ıslahın
da Sanayi Vekâleti ile diğer vekâletler arasın
daki koordinasyon mevzuu üzerinde bilhassa du
rulması ıstırarmdayız, tesislerin kuruluş ve tev-
silerinclcn kara ve deniz yolu şebekeleri, su ve 
enerji işleri, belki de kabili istifade liman ve 
su yolları ile sermaye durumları ve dış transfer
lerine ait konularda Vekâletin evvelemirde di
ğer vekâletlerle tam bir iş birliği halinde bulun
ması ve buna göre hareket ederek milyonlarca 
lira değerindeki millî servetin âtıl ve hareketsiz 
bırakılmaması icabeder. Fabrika kurulur iltisak 
hattı yoktur. Tesis kurulur suyu veya enerjisi 
yoktur, hattâ daha vahimi satış sahası yoktur, 
rantabilitesi yoktur. 

Sümerbank, Etibank ve Çimento Sanayiine 
ait bu tarz tesislerin mevcudiyeti bilinmektedir. 
Meselâ, Söke ve Bartın Çimento Fabrikası mon
tajları bitince, enerji noksanlığı yüzünden zama
nında işletmeye açılmıyacak ve bağlanmış 100 
milyon liranın üstündeki bu servet fuzuli yere 
donmuş vaziyette bekliyecektir. 

Sanayi Vekâletinin resmî ve hususi sektörü, 
birbirini tahribetmeksizin, birbirini tamamlar ve 
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destekler mahiyette teşvik etmesi ve müsavi mu
amele yaparak hak ve hukukunu mahfuz tutma
sı icabeder. Hususi teşebbüs tarafından kuru-

• lan ve memleket ihtiyacına cevap verebilecek 
ekonomik sınai tesislere rakibblacak Devlet ser
mayesiyle kurulacak yeni tesislerden bilhassa 
içtinabedilmelidir. 

«Her hangi bir mamulü hususi sektör resmî 
sektörden daha standartlara ve teknik şartlara 
uygun olarak imal ve taahhüdedebiliyorsa, resmî 
bir sektörün ihtiyacı için kalitesi düşük diğer 
bir resmî sektörün malını almasına mecbur edil
memelidir. Meselâ çimento fabrikalarının ihti
yacı silpeps ve çelik bilyaları hususi bir firma 
enternational standartlara göre taahhüdettiği 
ve tecrübe neticeleri de bunu ispat ettiği halde, 
Makina ve Kimya Endüstrisinin standartlara 
uygun olmıyan bilyalarmın alınması cihetine 
gidilmektedir. Bu hem hususi sektörü baltala
makta, hem de resmî sektör olan Çimento Sana
yiine istihsal ve maliyette aksaklıklar tevlidet-
mektedir. 

Şeker Şirketi kireç ocakları için Filyos'tan 
aldığı ateş tuğlaları ile kampanyayı dahi çıka
ramadığını, ona mukabil hususi sektörden aldı
ğı ateş tuğlası ile ihtiyacını daha sıhhatli karşı
ladığını beyan ettiği halde, ihtiyaçlarını Sü-
merbankm Filyos Fabrikasından karşılanması
na icbar edilmektedir. Bunlara sebep de, iktisa
di Devlet Teşekküllerinin statülerine göre, ba
siretli ve müdebbir tüccar gibi hareket etme ce
saretini gösteremediklerinden ileri gelmektedir. 

«İstanbul ve diğer vilâyet ve kasabalarda 
otuzdan fazla haddehane mevcuttur. Bunlar Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikalarından aldıkları 
demir kütükleri haddeden geçirmek suretiyle 
inşaat demiri imal etmektedirler. Bunlardan 
başka İzmir'de Metalürji, İstanbul Via Halkalı 
Çelik Fabrikası ingot sistemi ile inşaat de
miri ve ufak ebatta lama ve köşebentler imal 
ederek piyasa ihtiyacını karşılamaktadırlar. Ay
nı işi Demir - Çelik imale çalıştığı için ufak 
çaptaki haddehaneler müşkül duruma düşmüştür. 

Demir - Çelik Fabrikaları ve Makina Kimya 
Endüstrisinin imkânları gayet geniş ve müsa
ittir. Makina Kimya silpeps ve bilya yerine 
makina ve makina yedek parçaları ve sanayi çe
liği, Demir - Çelik de döviz vererek ithal ettiği
miz konstrüksiyon malzemesi ve kendi imkân-
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lan dâhilinde imali mümkün olup da devamlı 
olarak dışarda yaptırdığı işleri yaptığı takdir
de, sanayideki kalkınmamıza daha faydalı olur
lar kanaatindeyiz. 

«Memleketimizde bâzı sanayi kolları tam mâ-
nasiyle inkişaf etmiş ve Avrupa muadili imalât 
yaparak Türkiye ihtiyacını fazlasiyle karşıla
maya elverişli olduğu tesbit edilen mamullerin 
ithaline hiçbir surette müsamaha gösterilmeme-

! lidir. 
j Meselâ : İstanbul'da 4 emaye fabrikası mev

cuttur. Bunlar mükemmel emaye yaptıkları ve 
I bunlardan biri de banyo teknesini de Türkiye 
! ihtiyacını karşılıyacâk miktarda imal ettiği hal-
j de; ithali cihetine gidilmiştir. 
î «İktisadi Devlet Teşekküllerinde seneler se-
i nesi mamul stoklarından başka, kendi bünyele-
| rinde kullanamadıkları fakat ambarlarda kenara 

asılmış vaziyette fabrikanın kuruluşundan ar-
| tan malzeme, bâzıları temin edemezsek korkusu 
| ile on senelikten daha ziyade yedek malzeme, di

ğerleri de bir maksada istinadedilerek alınmış fa
kat kullanmayı tasavvur eden işletmeci ya fab
rikadan ayrıldığı için başkası tarafından kulla
nılamadığından bir tarafa atılmış ve yahut da 
çalıştırılması beceri]ememiş, o yüzden de am
barda bekletilme3?e mahkûm edilmiştir. 

Meselâ : Kâğıt fabrikaları ambarlarında bu 
çeşit 40 milyon liralık makina ve malzeme, Çi
mento Sanayiinin yalnız bir fabrikasında 700 
bin liralık inşaat çivisi, Sivas Ç;mento Fabri
kasında 10 milyon lira değerinde henüz hiç kul
lanılmamış ve kullanılmasına da imkân olmıyan 
trafo dairesi ve tesisatı mevcut bulunmaktadır. 

Şayet Vekâletçe bir teknik heyeti kurularak 
bütün İktisadi Devlet Tesekküllerindeki lüzum
suz bekliyen makina ve malzeme tesbit edile
rek piyasaya satışa çıkarılacak olursa, Vekâ-

| letin 1962 senesi için yapacağı yatırımlara lü-

İ zumlu bir milyar lirayı kolaylıkla temin etmesi 
mümkün olacaktır. 

. «Sanayi Vekâletine bağlı teşekküllerin 1962 
senesindeki yatırımları bir milyarın üzerinde
dir. Bu yatırımların tesbiti ve kontrolü ve ni
hayet yine kabulü vekâletin kâfi miktarda 
personeli olmadığı için, teklifi yapan teşekkül
lerin insiyatifine bırakılmıştır. Vekâlet ken-

| di kadrosu ile bu yatırımları detaylı olarak tet-
I kik edebilseydi asgari % 30 unun fuzuli ve israf 
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olduğunu tesbit edecektir. Hattâ % 70 ini teş
kil eden miktar ile de, tâli maddelerin kıymet
lendirilmesi için ufak tesislerin ve bütün ipti
dai maddesi memleketimizde mebzul olan fakat 
bâlâ ithal etmek mecburiyetinde kaldığımız 
malzemeye ait fabrikaların kurulması cihetine 
gidilecekti. Bu suretle de daha rantabl ve eko
nomik bir imkân sağlıyacaktj. Meselâ : Selüloz 
imalinden husule gelen Sulfit - Ablange vardır. 
Sarf yeri herkesçe bilinmediği için ancak yüzde 
beşi kullanılır % 95 i denize dökülür. Deniz 
pislenir, koku yapar ve balıklar ölür. öbür ta
raftan izolâsyon yapıştırma likidi veya husu
si yapıştırma malzemesi diye variller dolusu 
memlekete ithal yapılır. 

Bu malzeme ise bizim denize dökerek ziyan 
ettiğimiz Sülfit - Ablan genin konsantre edilmiş 
şeklidir. Ufak bir tesis ilâvesi ile ve tanıtma 
için reklâm ve •organize kâfi gelecektir. 

«Yer muşambası «Linoleom» yapmak için 
testere talaşı, keten tohumu, aceton ve kanaviçe 
veya kaput bezi kullanılır. Hepsi bizde mevcut
tur. îmâli için m akmaya ihtiyaç vardır. Kâğıt 
Fabrikasında saman mukavvası imâl eden bir 
makina ile Rollenklebc makinası mevcuttur. Bu 
makina senede ancak 6 ay çalışmaktadır. Geri 
kalan altı aylık zaman zarfında bir ufak ih-
zarat ilâvesi ile aynı makinadan Linoleom 
imal etmek mümkündür.» 

Şeker fabrikalarının tâli maddelerinden kim
yevi maddelerin istihsali düşünülmelidir. Bun
lardan en mühimi apeton ve penicilindir. Ufak 
tesisler ilâvesi ile şirket senede 6 bin ton ace
ton istihsal etmeye muktedir olduğu halde, istih
lâki olmaz endişesiyle, tâli maddelerden istifa
de edilmemektedir. Halbuki piyasada devamlı 
olarak aceton bulunacak olursa, lakı, boya, eilâ 
ve asitmacunu imâlinde ispirto yerine aceton 
tercih edilecektir. «Söke Çimento Fabrikası da
hilî yollarının yapılması için 800 bin liralık bir 
ihaleyi bir ay evvel gazetelerden okudum. Dün
yanın hiçbir tarafında, çimento fabrikası yapı
lırken dahilî yol için para sarf edilmez. Fabri
ka yapılır, işletme tecrübesi esnasında istihsal 
edilen çimento ile de yollan yapılır. » 

«rSümerbank, İstanbul ve Çanakkale'de ga
yet modern seramik fabrikaları mevcut iken 
Bozöyük'te 44, İstanbul'da 90 milyon sarfiyle 
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seramik fabrikalarını programına almıştır. İh
tilâl Hükümeti bu iki seramik fabrikasının eko
nomik ve rantabl olmadığını görerek durdurdu
ğu halde, Sümerbank Umum Müdürü yeniden 
yapılma müsaadesi çıkmadan 1960 senesinde 
döviz transferini yaptırma hilesini bulmuştur. 
Tahkik ve tetkik edilecek bu iki fabrikanın ya
pılmasından sarfınazar edilmesini faydalı mü
talâa etmekteyiz. Ancak döviz transferi dolayı-
siyle, muhakkak yapılması icbar ediliyorsa, 
yalnız Bozöyük fabrikası ile iktifa edilmelidir. 
Bu suretle hususi sektörlere inkişaf imkânı ve 
hem de İstanbul için sarf edilecek 90 milyon 
lira ile sanayiimizin daha büyük ihtiyacı olan 
fabrikalardan birini kurmak imkânına sahib-
olaeağız.» 

«Sümerbank Filyos'ta mevcut Ateş Tuğlası 
Fabrikasının yanma Krom - Mağnezit ve Mağ-
nezit Tuğlası Fabrikasının kurulması için 33 mil
yon liralık yatırımı programına almıştır. Bu 
fabrika için henüz iptidai madde rezervi tesbit 
edilmediği gibi, bugüne kadar iptidai madde 
için de her hangi bir mağnezit sahasının ruh
satı alınmamıştır. 32 milyon lira olarak tes
bit edilen bu fabrika lüks olarak hesaplanmış 
ve israfa gidilmiştir. Aynı kapasiteyi havi fa
kat mütevazi böyle bir fabrikayı 10 milyon lira 
ile kurmak mümkündür. Aynı zamanda Filyos'
ta kurulması da hem teknik bakımdan hem de 
ekonomik bakımdan mahzurludur. Şamot ve Si-
lika tuğlası ile mağnezit tuğlası malzemeleri 
birbirine tamamen zıt olduğu için ayrı ayrı 
depolarda, toplanması lâzımdır. Mecmuu 45 bin 
tona çıkacak fabrikanın iptidai maddesi ne 
kadar itina île depo edilirse edilsin her zaman 
için birbirlerine az miktarda karışacaktır. Az 
miktar karışması da kaliteyi tamamen bozacak
tır. Ekonomik sebep de nakliyedir. Mağnezit, 
tuğla yapılmadan önce evvelâ yakılır. Bu yan
madan dolayı da mağnezit ağırlığının % 55 ini 
kaybeder. Bu vaziyet muvacehesinde, muhte
melen Kütahya veya Çanakkale'de bulunan 
mağneziti, ihtiyaçtan % 55 nisbetinde fazla 
taşımak icabedecek ve o miktarda depo masrafı 
artacaktır.» Esasen bu fabrika daha ziyade De
mir, Çelik fabrikalarının ihtiyacı için kurulması 
düşünüldüğü cihetle, mağnezit tuğla fabrikası
nın Karabük ve Ereğli Demir - Çelik Fabrika
larının müşterek bünyesinde mütalâa etmek da
ha isabetli olur kanaatinedyiz. 
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«Esasen Sümerbanktan başka da çeşitli sa

nayi kolunda çalışan Devlet teşekkülü mevcut 
değildir. Karabük Demir - Çelik ve Kâğıt Fab
rikaları Sümerbanktan ayrıldıktan sonra daha 
endüstriyel çalışmaya muvaffak olmuşlardır. 
Meselâ bu İki fabrika Sümerbanka bağlı iken 
kâğıt fabrikaları senede âzami iki milyon, De
mir - Çelik ise âzami 8 milyon kâr temin 
ederken, bugün kâğıt fabrikaları kârı 40 mil
yona Demir - Çelik ise 120 milyona kadar yük
seltmişlerdir.» Bu itibarla Sümerbankm da 
yalnız Tekstil Sanayii Umum Müdürlüğü şekli
ne sokulmasını, ve Sivas Çimento Fabrikasını 
Çimento Sanayiine, Filyos Ateş Tuğlası Fabri
kasının Demir - Çelik Umum Müdürlüğüne dev
redilmesini, Beykoz Deri, Kundura ve Tutkal 
Fabrikasını ve Gemlik Suni ipek Fabrikalarını 
da ayrı ayrı müstakil hale getirilmelerini ve 
Kütahya'daki Tuğla ve Kiremit Fabrikasının da 
hususi sektöre devredilmesini ve istikbalde ku
rulacak tekstil sanayimden ayrı sanavı kolla
rını da aynı şekilde müstakil Umum Müdürlük
ler haline getirilmesini memleket için daha ran-
tabl ve ekonomik telâkki etmekteyiz. 

«Azot Sanayii ve Çimento sanayii ambalaj tor
baları ve piyasa ihtiyacı için senede 20 bin ton 
kraft kâğıdına ihtiyaç vardır. Halen mem
leketimizde istenilen torbayı yapmak için de te
sisler mevcuttur. Fakat kraft kâğıdının tonu 
140 dolardan ithal edilmektedir. Bütün iptidai 
maddesi memleketimizde mevcudolan kraft kâ
ğıdı için her fabrikadan evvel bu fabrikanın 
kurulmasını en ekonomik bulmaktayız. . 

«Memleketimiz volkanik bir arazi olduğu ;çm 
her mmtakada çeşitli maden ve topraklara tesa
düf edilmektedir. Hususi sektörlerin kudreti dâ
hilinde olmıyan araştırmaların Maden Tetkik 
tarafından tesbit edilmesini ve aynı umum mü
dürlükte kurulacak bir teşkilâtla istihraç ve ih
racat çarelerinin aranması neticesi, hem memle
kete büyük dövizler sağlanacak hem de istihraç 
mmtakalarma makina geleceği için yollar yapıla
cak ve nihayet endüstri girecektir. Bu sayede de 
ücra köşelerde kalan köylerimizde ziraat bakı
mından kalkınmalar otomatik olarak kendini gös
terecektir. Meselâ Antalya'dan Şimal'e, Zongul
dak'tan Cenub'a doğru uzanan büyük boksit re-
•zerveleri mevcutken, Yunanistan senede İsviçre'
ye ve Rusya'ya bir milyon ton boksit satmakta, 
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biz ise kendi sanayimizde dahi kullanamamakta
yız.» Bursa, Balıkesir, ve civarlarında mebzuien 
sekonder kaolin mevcuttur. Yunanistan, İtalya 
ve İsrail'e satmamız mümkün iken kimse işletme 
cesaretini gösterememektedir. «Dünyanın en maK-
bul kizelguru memleketimizin Çankırı, Kayseri, 
Edremit ve Denizli mmtakalarında mevcudoldu-
ğu ve başta İngiltere büyük alâka gösterdiği hal
de, hem ihraç edemeyiz hem de izalasyon malze
mesi olarak tonunu asgari 1 000 liradan sanayi
miz için ithal etmekteyiz. Bu mevzu ile alâkalı 
birçok misaller vermek mümkündür. 

«23 sayılı Kanunla idare meclisleri yerine 
müdürler kurulu ikame edilmiştir. Fakat birçok 
umum müdürler kanun çıktığı günden beri geçici 
müdürler kurulu ile idare etmekte devam etmiş
lerdir. Geçici müdürler kurulu bir umum müdür 
ve ona sempatik gelen iki müdürden ibarettir. Bu 
kimseler umum müdürün emrinde icrayı vazife 
etmekte ve yaptıklarını umum müdürle birlikte 
tasdik ve tasvibetmektedirler. Tabiî bu şekildeki 
idare sistemi ile bâzı umum müdürler gayrikanu-
ni tâyin ve aziller yapmaktan çekinmemişlerdir. 
Meselâ : Bir umum müdür hiçbir statü ve yönet
meliğe uymadığı halde, kardeşini teftiş heyeti 
reisliğine tâyin etmiştir. Birkaç şizofireni umum 
müdür beklediği dalkavukluk ve tabasbusu göre
mediği için mütemadiyen müdürleri azletmiş ve 
başka yerlere nakletmiştir. Bu sebeple de, işlet
melerde ahenksizlik başlamış ve zararlar kendini 
göstermiştir. Vaktimin 20 dakika ile tesbit edil
miş olması dolayısiyle, Sümerbanktan bir misal 
vermekle iktifa edeceğim. Sümerbank 1959 da 180 
milyon lira kâr ettiği halde, 1960 da 65 milyon, 
1961 de 35 milyon gibi cüzi bir kâr etmek sure
tiyle ve dev adımlariyle iflâsa doğru yürümekte
dir. Meselâ : İzmir Bez Fabrikası ile Bakırköy 
Bez Fabrikası aynı imalâtı yapmaktadır. İzmir 
Fabrikası Müdürü değişmemiş, Bakırköy Fabri
kasında bir senede üç müdür değişmiştir. Bu su
retle de : 

İzmir 1958 de 11 milyon kâr, Bakırköy 4,5 
milyon kâr. 

İzmir 1959 da 12 milyon kâr, Bakırköy 4,0 
milyon 'kâr, 

İzmir 1960 da 11 milyon kâr, Bakırköy 1,100 
milyon zarar, 

İzmir 1961 de 12 milyon kâr, Bakırköy 1,500 
milyon zarar, 

— 463 — 



Ö. Senatosu B : 
îş programına göre; izmir 1962 de 13 milyon 

kâr, Bakırköy 2,500 milyon zararı şimdiden ka-
ıbul etmiştir, 

Bu gibi birçok misaller vererek sebeplerini de 
izah etmek mümkündür. Fakat Sayın Vekilin bu 
hususta âcil ve müspet tedbirler alarak en kısa 
zamanda Qualitatiften ziyade Quantitatif rakam
larla bizleri memnun edeceğine samimiyetle inan
maktayız. Konuşmam bitmiştir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

C. H. P. SENATO GPUPU ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Artvin) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, yüksek tetkik ve tas
vibinize sunulmuş bulunan Sanayi Bakanlığı 
bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Se
nato Grupunun görüşünü arz ediyorum. 

Sanayi Bakanlığının 1962 yılı bütçesi, özle
nen ve hattâ beklenileni verme iddiasından 
uzak olmasına rağmen, yıllar yılı çetin .müca
delesi yapılmış bulunan planlı - programlı ça
lışma lüzumunun benimsenmiş olduğu kanaati
ni veren bir karakter arz ettiği için, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu olarak memnun ve 
ümitliyiz. 

Devlet sektörüne art sanayi, madenler ve 
enerji sahalarındaki çalışmalara memleket bün
yesine ve ulaşılmasını istediğimiz hedeflerine 
uygun bir veçhe vermek, onları rasyonel bir 
çalışına düzenine sokmak, idare etmek; özel 
sektöre ait 'kurulmuş ve kurulacak sanayiin de 
kendi asli mahiyetine ve millî menfaatlere uy
gun bir yükte rantabl çalışmalarını kolaylaş
tırmak ve ona her mânada yardımcı olmak öde
vini yüklenmiş bulunan Sanayi Bakanlığının 
hizmet ağırlığını, başarısı için en samimî dilek
lerle dolu olarak, gerçek hüviyeti ile takdiri
mizde tutuyoruz. 

Dar anlamındaki sınai hayatta kalmıyarak 
memleketin millî savunma ve tarımsal faaliyet
lerine de giıden ve bu itibarla millî varlığın 
her sahasında kendini hissettiren çalışmaları 
ile bütün dikkatleri üzerine toplamış bulunan 
Sanayi Balkanlısının yeni Anayasanın getirdiği 
yeni hükümler, yeni ruh ve zihniyetlerle teç
hiz edilmiş, fedakârlık ve feragatle dolu gay
retli günlerin içinde bulunduğunu görüyor ve 
bundan hüvük memnunluk duyuyoruz. 

Yine biliyor ve kabul ediyoruz ki, memleke
tin malî ve ticari politikasından iktisadi ve sos-
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yal düzenine kadar, müessir olduğu nisbette 
müteessir olan Sanayi Bakanlığının henüz tam 
olarak yerine oturduğu ileri sürülemiyece'k bir 
bakanlık olarak, bir anda meselelerinin halline 
imkân yoktur. 

Bütçeyi bu göz ve görüşle incelediğimizden 
emin olarak yetkilileri yalnız memnun edeceği
ni umduğumuz insaflı tenkîdlerimizin ve daha 
doğru bir deyimle asgari temennilerimizin ye
rini bulacağına inanıyoruz. 

Burada Yüksek Senatomuza arz edeceğimiz 
bir husus olacaktır; yorucu mesaisinin, takdir-
kârı bulunduğumuz Karma Bütçe Komisyonun
daki görüşmeler zaptedilmediği cihetle, Komis
yondaki ten'kidler ve hususile bu tenkidi ere Ba
kanlığın verdiği cevaplar meçhul ümüzıdür. Bu 
sebepledir ki, cevabı verilmiş tenkid ve temen
nileri tr-ıkrarlamanın endişesinde çekingen dav
randığımızı arz ve itirafa, mecburuz. 

Basit bir aile hayatında bile plân ve prog
rama ihtiyaç duyulan bu devirde kuruşuna ka
dar hizmet almış olanların vazife ve mesuliyet 
duygularına emanet edilmiş bulunan millet pa
raları ile millet için yapılan Devlet faaliyeti
nin de mutlaka bir program ve plân dairesin
de yürütülmesi lüzumu artık münakaşaya ihti
yaç göstermiyen bir vakıadır. 

Devrim idaresinin daha işe 'koyulduğu an
dan itibaren .medeni âlemin çoiktan giriştiği 
pek hayati plân ve program problemini lâyık 
okluğu önemle ele alarak, bir Devlet Plânlama 
Kanunu hazırlamış ve teşkilâtını kurmuş olma
sını, bu mevzu ile yakından ilgili sanayi büt
çesi münasebetiyle şükran duygularımızla dile 
getirmeyi yerinde bir kadirşinaslık vazifesi te
lâkki ederiz. 

İçinde bulunduğumuz 1962 yılı için Devlet 
Plânlama Dairesince bir intikal plânı hazırlan
mış ve uzun vadeli kalkınma hedefleri ve stra
tejisi tesbit edilerek .1063 ten itibaren tat
bik olunacak beş yıllık bir plânm hazırlanma
sı kararlaştırılmıştır. 

Hükümet programın da t ve Sayın Başkanı
nın beyanında bu plânın * mutlaka tahakkuk 
edeceği ve Haziran sonunda tamamlanmış ola
cağı bilgisi vardır. 

İlmî esaslara riayetkar olmakla beraber, 
memldketin hususiyetleri ve haiz olduğu şart
lardan mülhem olarak tanzim edileceği ümidini 
beslediğimiz bu plân dairesinde, 1953 ten 1958 

• 



C. Senatosu B : 
senesine kadar takibolunan enflâsyoriist malî 
politikanın Türk ekonomisinin iç ve dış muva-
zenesindeki bozucu tesirlerinden Devlet ve özel 
sektörün bir an evvel kurtulması ve masrafla
rın gelir imkânları ile tahdidolunarak iktisadi 
istikrar tedbirleri icaplarının yerine getirilme
si hususuna, Sanayi Bakanlığınca da âzami de
recede riayet olunarak, sanayide rasyonelleşme 
ve prodüktivitenin artırılması için ciddî gay
retlerin sarf edileceğine itimadımız vardır. Bu 
sayede günümüzün sıkıntıdan sıyrılacağına ve 
partilerimizin emniyet altına alınacağında şüp
he kalmıyacaktır. 

Anayasamızın ruhunda ve Hükümet prog
ramının espirisinde saklı bulunan bu ümitli ne
ticeye mevcut bütçenin 'kifayet etmiyeceğini 
idrak etmekle beraber, şanlı tarihi boyunca dâ
ima imkânsızlıklar içinde eser vermiş bulunan 
aziz milletimizin güzide unsurlarını nefsinde 
tophyan Sanayi Bakanlığının çok şeyler vere
ceği ümit ve inancındayız. 

Sanayi Bakanlığının bünyesinde mevki alan 
teşekküllerin çalışma sistemleri ile personeline 
tanınan şartların anormallik arz eden bir de
ğişiklik içinde bulunmasının dikkati çekmeye 
hacet göıstermiyecek bariz arızalar meydana ge
tirdiğinde müttefik bulunduğumuza kaaniiz. 

Diğer Devlet daireleri ve bizzat Sanayi Ba
kanlığı içindeki muhtelif kollar arasında koor-
dine bir çalışma düzenine gidilebilmesinin te
mel şartlarından birinin, personel hak ve im
kânlarında eşitlik sağlanması olduğunu ve bu
nun lüzumuna ısrarla işaret etmek isteriz. 

Salâhiyetlerin kullanılmasında pek kıskanç 
zihniyetle hareket olunması lüzumunu telkin 
eden formaliter mevzuat muvacehesinde, geçim 
imkânı mahrumlarından, mesuliyetlerin rahat
lıkla tekabbül olunmasını istemenin hayalle işti
gal mânasına geleceğini bilip dururken bir de 
farklı durum yaratmış olmanın husule getirece
ği mânevi tesiri gözden uzak tutmak asla caiz 
olmaz. 

Türk Devlet hayatının âdeta yaşaması ile il
gili bu mühim dâvayı halledecek Personel Kanu-
nr.nun çıkmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. Fa
kat bu vesile ile hemen arz edelim ki, hazırlık
ların tahmil ettiği zaruretlerle geçireceğimiz bu 
intizar devresinde de Bakanlık dairesi kadrola
rının geliştirilmesi ve birçok Devlet dairelerine 
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birer vesile ile tanınan bâzı ek ödenek haklar! 
ile mukaveleli istihdam imkânlarının gün geçi
rilmeksizin elde edilmesi bilhassa ve bilhassa 
Sanayi Bakanlığı için mutlak bir zarurettir. 

Sözü buraya getirmiş iken bütün açıklığı ile 
ifade edeceğimiz gibi, kaydı değerleri 34 milyar 
Türk Lirasına baliğ olan ve fakat cari kıymet
leri bu değerin çok üstünde bulunan tesisler 
ve sabit kıymetleri ile istihsal ve yatırım ünite
si olarak millî ekonomimizde önemli bir yer iş
gal eden İktisadi Devlet Teşekkülleri ile asli 
vasfı bu olan Bakanlığın sanayi, maden, Maden 
Tetkik ve Arama, petrol, enerji, etüt daireleri 
gibi diğer iş sahalarının bugünkü gibi çeşitli ida
ri ve hukuki bünyeye sahip teşekküller halinde
dir. Döner sermayeli Devlet dairesi, tüzel kişi
liği haiz idare, holding teşebbüsler, holdinglere 
bağlı teşekküller, Devlet şirketleri ve karma şir
ketler gibi çalışması ve bahusus burada çalışan
ların haiz oldukları imkânların daha doğru bir 
deyimle imkânsızlıkların bir hendesi silsilesiyle 
vaz'mda farklı oluşu karşısında beklenileni ver
mesi umulamaz. 

Yine Devrim idaresi zamanında çıkanlan 154 
sayılı Kanunun tanıdığı salâhiyetlerle bu teşek
küllerin idari, hukuki ve malî bünyelerinin yeni
den organize edilmesi ve mezkûr kanunun derpiş 
ettiği reorganizasyon mevzuatının getirilmesi su
retiyle meselenin halline çalışılması kati bir za
rurettir. 

Bir misal arz etmek suretiyle bu mevzuu can
landırmamıza müsaadenizi istirham edeceğim. 

Vilâyetim bulunan Artvin'in Murgul Bakır 
Fabrikası zamana mahsus bâzı tesirlerle her yıl 
zarar eden bir işletme halini almış iken, Eti-
bankm bir cesaret ve celâd</t göstererek yaptığı 
bir mukavele ile bir dereceye kadar tatmin edi
ci bir imkân sağlıyarak buraya gönderdiği bir 
müdür zamanında işletme zarardan kurtulmuş 
ve milyonla ifade olunan kâra girmiştir. 

Verilenin alman "yanındaki nisbeti pek cüzi 
olduğu halde, Hükümetin bu gerçeği görmeyişi 
ve Sanayi Bakanlığının bunu Hükümete göster
meyişi cidden teessüre değer bir haldir. 

Bu mâruzâtımızı bütün işletmelere teşmil 
mümkündür, ve doğrudur. 

Şurası da var ki, 3460 sayılı Kanun hüküm
lerine göre, müdür bir tüccar gibi hareket mev
kiinde bulunan iktisadi Devlet Teşekküllerini, 
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kötüye kullanılan zaman ve yer olmuş diye bu 
vasfından uzaklaştırmanın neticeleri, zararlar 
getirmiştir ve getirir. 

Bugün yaşama dâvamız halinde kendisini 
gösteren tarım, sanayie kucak açmıştır. Millî 
Savunma ihtiyaçlarına mahsus tesisler, Sanayi 
Bakanlığının bünyesinde mevki almaktadır. 
memleketin ekonomik ve dolayısiyle sosyal ha
yatının her hal ve safhasında Sanayi Bakanlığı
nın etkileri dikkate alınırsa, bu bakanlık bütçe
sinden vâki kısıntıların bize nelere mal olacağı
nı idrak ve takdir kolaylaşır. 

Büyük Meclisin bu idrak ve takdire fazlasiy-
le sahibolduğunu cesaretle ifade ediyor ve bu id
rakten faydalanmasını Bakanlıktan istiyor ve 
bekliyoruz. 

Sanayi Bakanlığına bağlı dairelere, vaktin 
darlığı sebebiyle kısaca temas edeceğiz. 

Sanayi Dairesi : 
Bu dairenin kuruluşundaki büyük gayeyi ta

hakkuk ettirmesine, kadro ve personel kifayet
sizliği, ihtisasa ve tekniğe değer vermesi gere
ken politika adamlarının yersiz müdahaleleri yü
zünden imkân kalmamıştır. 

Bize çok şeyler öğretmiş olması ieabeden 
ikinci Dünya Savaş devresi ve ondan sonraki, 
zamanların bir ömrü kapsamasına rağmen, bir 
teşviki Sanayi Kanunundan ilham alınarak, 
memleketin sınai hayatında başrolü oynıyacak 
bu dairenin mevzuuna uygun mevzuat ve tatbi
kat görememiş bulunmanın üzüntüsünde bulun
duğumuzu itirafa mecburuz. 

Hükümet programı, bu program çerçevesin
de Bakanlıkta sarf edilen mesai ve bilhassa Sa
yın Hükümet Başkanının İstanbul seyahatinde 
iş adamlarından edindiği intiba üzerine vâki ta
ahhüt dairesinde, bu daireyi mevzuuna sahip ve 
kaadir bir gelişmeye getirecek mevzuat ve tatbi
katı talebediyoruz. 

Maden Dairesi : 
Vatan müdafaası için şair «Altıda bir, üstü

de birdir yerin» demişlerdi. Medeniyet âlemi, 
yerlerin altını üstüne getirmiş ve onunla da 
yetinmiyerek fezaya koşmaktadır. Bizde, Tanrı 
lûtfu yeraltı, maalesef olduğu gibi durmakta 
ve cazibesi bizi de çekip batırmaktadır. Onu ge
rek Devlet gerek hususi teşebbüs eliyle yerin 
üstüne çıkarmaya mecburuz. 

Fakat üzülerek müşahede ediyoruz ki, bugün-
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kü karışık mevzuat ve bin bir formalite içerisinde 
ve kadrosunun hiçliği ve personelinin yoklu
ğu yüzünden vaziyet iyi değildir, 

Maden dairesinin, son zamanlarda, sırf şahsi 
istatistiklerin kullanılması suretiyle, bir vakit
lerin ağır şikâyet konularından uzaklaştığını 
görüp duymakla sevinçliyiz. Ancak, bu kadarı
nın kâfi olmadığını bir mevzuat, kadro ve per
sonel meselesi ile karşı karşıya bulunulduğunu 
bilmeliyiz. 

Doğu ve Doğu gibi himmete muhtaç Anado-
lumuzun bütün yönlerinde alâka bekliyen ma
denlerin çalıştırılmasına imkân verecek vasat 
hazırlanırsa bu toprakların altının üstünden de 
iyi olduğu anlaşılacak ve milletçe rahatlığa ka-

| vuşulacaktır. 
Hükümetin dün yaptığı tebliğde bildirilen 

Maden Kanunu ve Maden Bankasının, daireye 
kendisini bulmakta yardımcı olacağı ümidinde
yiz. 

Enerji Dairesi : 
Memleketin enerji işlerini umumi menfaat 

ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde tanzim ve ida
re etmek ve bu işlerle ilgili müesseseler arasın
da gereken iş birliğini sağlıyacak tedbirleri al
makla vazifeli bu dairenin, (Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu) nun çıkması ve kadro ve per
sonel işinin halledilmesi halinde beklenilen fay
dayı sağlıyacağma inanıyoruz. 

Küçük Sanatlar Dairesi, Elektrik İşleri Etüt 
Dairesi, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
de diğer daire ve müesseselerin durumu ile mü
tenasip şartlarla mevzuat kadro ve personele 
muhtaç bulunduğunu söylemekle yetineceğiz. 

Burada Karma Bütçe Komisyon üyeleri Sa
yın Suphi Gürsoytrak, Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
ve Nuri Bayar tarafından hazırlanıp Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına takdim edilmiş 
bulunan 17 . 1 . 1962 tarihli rapor mündereca-
tınm çok dikkate değer ince bir tetkikin mah
sulü bulunduğuna işaret edeceğiz. Bu vesile ile 
bütçenin Sanayi Bakanlığı ve Millet için hayır
lı olmasını dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Reis, Sayın Senatör]er ve muhterem Sa
nayi Vekili ve Vekâlet erkânı, grupumuz adı
na Sayın Celâl Tevfik Karasapan konuştular. 
Ben sadece şahsım adına bir kaç temenni için 
söz almış bulunuyorum. 
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Bugün Teknik Haber Gazetesinde - ki Sa

yın Sanayi Vekiline • takdim edeceğim - «Kö-
ımür Kurumu hakkında rapor» adı altında bir 
yazı var. Bâzı yerlerinin altını çizdim. Bunun 
ıbâzı yerlerinde işletme neden zarar etmiş, ne
den işler aksi gitmiş, rantabilitenin düşmesi se
bepleri, maliyet yükselişlerinin sebepleri üze
rinde durulmuş ve acı acı şikâyet edilmiştir. 
Bu meyanda deniyor ki, Bakanların engizis-
yonvari yetkilerinin bir neticesi olarak yapıl
ması gereken bir sürü teftiş ve murakabeye 
ilâveten, bir de, kötü itiyat gelmiştir. Bu da; 
Bakanlıklar idari mekanizmasının kurmay he
yeti üyelerine, 3460 sayılı Kanuna göre diye, 
lüzum gördüklerine dilediği bilgiyi edinme yet
kisinin verilmesidir. Bu talebedilen bilgi ve 
yetki, işbaşında bulunanları ilci misline çıkar
maktadır. 

60 küsur, kok (kömürü istihsal eden memle
ketten en düşük istihsal ^seviyesinde olan, 60 
küsuruneu olan Hindistan'la aynı seviyedeyiz. 
Dünyanın bu kömür istihsalinde en geri mem-
leketiyle aynı seviyede olmamız (bizlere üzün
tü vermektedir. Vekâletin bunu murakabe ede
rek 69 dan 55 e 50 ve hattâ 40 a düşürmesini 
temenni etmekteyiz. Eğer murakabe edilmezse, 
Allalh bilir, belki de 100 ncü, 150 nei olacağız. 
Bu murakabe işine Celikbaş'ın çelik kolunu 
atmasını istirham ediyorum. Her [halde millet
tin yükselmesinin nelerle olacağı çarelerini ara
yıp ibunları Vekâlete getirmek imkânından mah
rum değillerdir. Bu işler; Nasrettin Hocanın 
(bu hususta da affınızı istirham edeceğim, ya
ni tbu camianın, İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
camiası içinde çalışan idareci arkadaşların va
zifelerini telmihan söylemiyorum) keçisi işine 
dönüyor. 

Hepinizin malumu olan ve. bu memlekette 
38 senedir gayet iyi bir şekilde çalışmış olan 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri adını taşıyan ve 
kıymetli arkadaşların elleri altındaiki bu mües
seseler bugün 'hesaplanın zararla kapatıyorlar. 
Ve hu münasebetle de yeni kanunla Devletin 
sırtına bu müesseselerin yükü yükletilmiştir. 
Buna karşı hususi teşebbüs ne diyor? Hususi 
teşebüs diyor ki, «Bize devredin bu zararla ka
panan müesseseleri, kâra geçirelim.» Eğer 
(hususi teşebbüsle aynı fikirde iseler ve eğer 
«Laissez faüre, laissez passer» düstûruna, bağlı i 
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iseler, o yolu tutsunlar. Yoksa memlekete bü
yük hizmet etmiş ıOİan bu Devlet müesseseleri
ni ve sanayi kollarını kalkındırsınlar. 

Bu müesseselerde 217,5 lira yevmiye alınır. 
Öbür tarafta 6,5 lira yevmiye ile metrelerce 
yerin altında işçi çalışır. Bu günahtır arkadaş
lar. Ben şurada konuşan senatör arkadaşınız, 
buraya 8 - 9 bin lira borçla iltihak ettim. 51 
yaşındayım ve Meclisten ayrıldığım zaman bel
ki de 15 bin lira borcum olacaktır. Bir şey bek
lemiyorum. Memleketimizin âtisi karanlıksa, 
benimki de karanlık olsun, aydınlıksa benimki 
de aydınlık olsun. Arkadaşlar yüreğimizde ya
radır hakikaten. Hususi teşebbüse, hususi sek
töre hak verdirici bir hal ve tavır maalesef 
yer etmiştir bizde. Anlamıyorum, salbotaj mı 
var bunların içine girmiş. Bunu önlesinler ar
kadaşlar. Dünya, insan kütleleri arasındaki 
farkları azaltmayı hedef tutarak bu istikame
te giderken, hu muazzam saltanat, memleketi 
yıkıyor. 217,5 lira ve 6,5 lira arasındaki farka 
bakın arkadaşlar. 

Bâzı müesseselerin, bâzı yazı ve kalem sa
hiplerine hususi surette paralar verdikleri ve 
dışarıda başka sahalar buldukları ve hesapsız 
para sarf etme imkânlarına malik oldukları 
dahi kulaklarımıza geliyor. 

Arkadaşlar, Devlet Plânlama Dairesi diye 
bir teşkilât kurulmuştur. Ama bu zihniyet, 
Devlet Plânlama Dairesine kadar Sarkmış ve 
bu Plânlama Dairesi, bu derece idaıl bir züm
re, kalkıyor «işletmelerin salâhiyetleri artırıl
malıdır» diye bir lâf ortaya atıyorlar. Bu tip 
otoriteler kalmasın Sanayi Bakanlığında. Bu 
teşkilât içinde kalsın bir kaç memur, nedir 
bunların maksatları görelim. İktisadi Devlet 
Teşekküllerini bir (başlarına bırakalım baka
lım. Yok arkadaşlar. Olmaz (böyle şey. Bunu, 
Sanayi Bakanlığına hu istikamette yardımcı 
olmak ve Umumi Murakabe Heyeti ile müşte
rek çalışmak suretiyle bir reorganizasyona gi
dilmesi, personel mevzuunun halledilmesi ve 
israfların önüne geçme çarelerinin aranması za
manı çoktan gelmiştir. 

Mukterem arkadaşlar, ıSaym Sanayi Veki
linden bu 'hususta çok titiz davranmasını ve 
vatanperverlikte hakikaten bizden geri kalmı-
yaeaklarına emin olduğum müessese başların
dan kendi müesseselerine el koyup istühsal tem
posunu artırmalarını, maliyeti düşürüp İktisa-
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C. Senatosu B : 
di Devlet Teşekküllerinin kâra geçmesinin ted
birlerini almalarını rica ederek sözlerime son 
vereceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Sayın Se

nato üyelerini ve Sanayi Bakanlığı mensupları
nı hürmetle selâmlarım. 

Arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı bütçe tasa
rısında da, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, bü
yük ölçüde memleket kalkınmasına yer verilme
miştir. 10 küsur milyarlık bütçeden memleket 
iktisadiyatının belkemiğini teşkil edecek olan 
bu bakanlıkta Maden Tetkik, Elektrik işleri 
Etüdü, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasına ayrı
lan ve nihayet Keban Barajı etüt ve projesi için 
komisyonca kabul edilen 5 milyon lira da dâhil 
olmak üzere 167 milyon 559 bin liradır. 

Sanayide geri kalmış ve kalkınmayı plânla
mış olan bir Hükümetin bu kadar küçük bir pa
ra ile nasıl endüstri politikasını takibettireeeği 
düşünmeye değer bir keyfiyettir. 

Benden evvel konuşan arkadaşların teferru
ata temas ettiler. Ben tahsis edilen zaman için
de bu husustaki düşünce, temenni ve tavsiyeleri
mi arz edeceğim. 

Sanayileşme bir plâna istinadetmeli ve bu 
plânı milletçe, fedakârlıkla, sabırla ve azimle 
tatbik etmeliyiz. Plân, memleketin ihtiyaçlarını 
karşılıyacak ve bilâhara memlekete döviz temin 
edecek şekilde olmalıdır. Sanayileşmede, husu
si teşebbüs mutlaka teşvik edilmelidir. 

Plân : 
1. Uzak hedefli sanayileşme plânı, 
2. Yakın hedefli sanayileşme plânı, 
<S. Küçük sanatlar ve el sanatları plânı şek

linde olmalıdır. 

Uzak hedefli plân; daha, ziyade ağır sanayi
leşmeyi hedef tutmalıdır. Plân, ihtiyaç ve istih
sal bölgesine göre tanzim edilmeli, tesisler, yani 
i'abrikalar ana ve tarihî yol ve istikametler (ka
ra, deniz ve denizyolu) üzerinde kurulmalı, hiç
bir suretlo politik düşüncelerin tesiri altında ka
lınmamalıdır. Plân gruplar halinde; istihsal ve 
istihlâk bölgeleri ve ulaştırma şebekesinin mü
saadesi nisbetinde bütün vatan sathına yayılma-
lı, muayyen bölgelere inhisar ettirilmemelidir. 

Bugün Türkiye'de sanayi başlıca beş mmtaka-
da toplanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, îzmit ve 
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Adana. Arazisi dar ve bugüne kadar çok ihmal 
edilmiş olan Şarkî - Karadeniz sanayileşmeden 
nasibini alamamıştır. Bilhassa tarihî Trabzon'
da hiçbir fabrika yapılmamıştır. ' 

Plânın tahakkuku için; sermaye, proje, perso
nel ve malzeme lâzımdır. Bunlar hakkında tet-
nik arkadaşlar icabederse bilgi verir. 

Sanayileşmede en mühim rolü enerji oynar. 
Ucuz enerji, sudan ve barajdan elde edilir. Ba
rajların ucuz enerji ve sulamadaki ziraat ve sa
nayie olan faydalarını ayrı ayrı söylemeyi lü
zumsuz addederim. Ancak size bir noktayı teba
rüz ettirirsem, bu da, kurulan ve kurulacak olan 
barajların ne büyük hayati menfaatler sağlamış 
olacağını gösterecektir. Kurulan barajlar saye
sinde kontrol altına alman nehir sularımızın za
man zaman yapmış oldukları sel felâketleri ve 
taşkınlar yerine bizlere nehir yatağından kazan
dırdığı ziraate çok elverişli toprağın kazancı, 
baraja yapılan masrafı yalnız başına karşılar. 
Kaldı ki, bir kısım topraklarımızın erozyona mâ
ruz kalmasından endişe ettiğimiz bu zamanda 
baraj yapmak suretiyle kazandığımız bu müm
bit toprakların faydası hakkındaki kıymeti 
takdirlerinize arz ederim. 

Şimdi bununla ilgili olarak Muhterem Ko
misyonun yüksek takdirleriyle proje parası ola
rak ayrılan Keban Barajı hakkında kısa mâru
zâtta bulunacağım. Bu ihtiyaç Bakanlık ve Hü
kümetçe niçin görülmemiştir? Bunu da hayret* 
le karşılarım. 

Fırat ve Murat nehirlerini kesmek suretiyle 
muazzam tazyikli bir su elde edilecektir. Aldı
ğımız malûmata göre bu tesisin : 

i. Sondajları yapılmıştır, 12 bin metre son
daj yapılmıştır. 

2. Haritaları yapılmıştır. 
o. Avan - projeleri yapılmıştır. 
4. Katî projesinin işletmeye girmesi lâzımdır. 
5. Hava hatları dâhil 2,5 milyara mal ola

caktır. 
6. Projenin binaenaleyh yapılması lâzım. 

Proje yapıldığı takdirde hariçten sermaye temin 
etmek imkânı da elde edilebilir. Nitekim, Mısır 
bu mevzuda bizden evvel davranmış ve Assuan 
Barajına kredi temin etmiştir. 

Yapılan etütlere göre bu muazzam ve Orta -
Şark'ın en büyük tesislerinden biri olan Keban 
Barajı Şark ve Şarkî - Anadolunun kalkınması-

m 



C. Senatosu 
na yardım edecektir. Yapılan etütlere göre bu 
tesis altı senede yapılabilecek ve işletmeye açı
lacaktır. 1962 de başlansa ancak 1968 de ikmal 
edilebilecektir ki, her geçen gün büyük zarar
dır kanaatindeyim. Durmak, düşünmek değil, 
karar vermek ve derhal işe başlamak lâzımdır. 

Bu büyük tesis küçük bir iç deniz haline ge
lecektir. Burada 10 - 20 milyar ton su biriktiri
lecek, senede 5,5 milyar kilovat enerji istihsal 
edilecektir. 

Biz bu tesisle ne elde edeceğiz? 
1. Ağır sanayiin kurulmasına yardım, 
2. Madenlerin işletilmesi, 
3. Sulama işleri (Haran Ovası gibi), 
4. Kuzey - Batı ve memleketi diğer bölgele

rin elektriklendirilmesi, 
5. Bölgenin ağaçlandırılması, 
6. Bu tesisler, balıkçılığın geliştirilmesi, 
7. Bu tesis civarında yepyeni sitelerin mey

dana gelmesi, 
8. Ziraate çok lüzumlu olan suni gübre ve 

azot sanayiinin de kurulmasına yardım edecek
tir. Malûm, elektrikle kurulan azot fabrikası 
diğer sisteme nisbeten daha ekonomiktir. Bu te
sis aynı zamanda Türk'ün büyük ve faydalı te
sis yapmaktaki kudret ve azmini de gösterecek
tir. Hükümet Senato ve Meclis olarak bu hayırlı 
işe bir an evvel başlamalıyız. Millet bunu heye
canla bekliyor. 

Netice; gerek sanayi tesisleri ve gerekse ba
rajlar iktisadi kalkınmamıza büyük ölçüde yar
dım edecekleri gibi millî savunmamıza da yar
dımcı olacaktır. Her fabrika ve sınai tesis aynı 
zamanda bir mekteptir. Bunu da unutmamak 
lâzım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Naci Arı. Yok. 

Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım; bu mem
lekette iktisadi durumun gelişmesi ve iş sahala
rının açılabilmesi için, her şeyden evvel, kapi
tal teminatının sağlanması zaruretine inanmak
tayız. Bu kapital teminatı sayesinde yeni yeni 
iş sahalarına yol açılacaktır. 

Şeker fabrikaları bugün rantabl bir vaziyet 
tedirler. Bu da gösteriyor ki, bu fabrikalar, 
hususi bir fabrika gibi, her şeyi evet efendim-
«iîik ile alâkalı görmekte fayda olmadığına inan-
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mimardır. Bize bu müjdeyi veren Şeker Sana
yimi hürmetle selâmlarım. 

bümerbanka bağlı bulunan fabrikaların es
ki tesisleri değiştırıimemektedır. Bakırköy bez 
ı'abrıkasına toz emen bir siklon tesisi yapıima-
uığı ıçıiı işçilerin sıhhatleri tehlike arz euııeıue-
dır. İktisadı Devlet Teşekkülü adını kullandık
ları müddetle bu fabrikalar, rantaulıte durum
larını ıslan etmeli ve düzeltmelidirler. Meselâ 
ıı mı kııayetsızliği, idari kııayetsızliği yüzünden 
bı? laoriKayı masa götürdüğü ıçm, büyük zarar
lara uğrattığı için işinden atılmış olan bir mü
dürü, parti mülâhazaları ile tekrar başKa Dır 
ounıeıbaK Fabrikasına müdür olarak getirilme
si bakın fabrikanın başına neler getirmiştir : 
luoö senesinde oü milyon lira kar getiren bu mü
esses J bu müdürün yüzünden yamız lyöl sene
sinde l,o milyon lira zarara girmiştir. Bu gibi 
zararlara, adam kayırma yüzünden oıan ^arar
lara bu memleketin takati dana ne kadar daya
nabiliri Bu daha-ne zamana kadar devam ede-
coktıW Aynı fabrikada aynı işçiler arasında 
parti tefriki yüzuiiaen yapnan larklı memleket
lere ait iki misal arz etmek isterim. İki tane pu-
vaııtör işçi var. Bunlardan birisi Adalet Farını, 
bıiusi ise Cumhuriyet Halk tartı l ıdır. Biz bu
rada memleketin huzur ve sükûnunu beklerken, 
ne olduğu belirsiz bu idare âmirlerinin alt kade
melerde bu koalisyonu bozmak ve çürütmek için 
düşündüğü gayelere bakın. 

Bu işçilerden birisi gece nöbetinde uyuyor, 
öbürüsü de uyuyor. Adalet Partili hasta olduğu 
için o gün doktordan rapor alıyor. C. 11. Jb\ lı 
do babası hasta olduğu için gündüz uyuyamadı-
ğını ve gece uyuduğunu beyan ediyor. Bu du
rum karşısında Adalet Partili disiplin kurulu 
kararı ile bir günlük yevmiye kesimi ile cezalan
dırılıyor. C. H. P. li yine disiplin kurulu kara
rı ile ihtar cezası alıyor. İhtar cezası a,an ma 
lûıııuâliniz, 1,5 sene "zam hakkını kaybetmiş 
olur. Eğer cezanın karşılığını çekmesi icabedi-
yor idiyse ikisinin de aynı şekilde çekmesi gere
kirken bakınız, sayın müdür bir günlük ceza ve
rileni işinden atmayı uygun görüyor. 

Her hangi bir işçi vereme yakalanıyor. Bu da 
aynı Sanayi Bakanlığına bağlı bir fabrikaya ait
tir. Bu işçi de A. P. lidir. Her veremli işinden 
atılacak olsaydı bütün veremlilerin hepsinin iş
lerinden atılması icabederdi. Adamcağızın, % 4 
nisbetinde iş gücünü kaybettiği iddiası ile işine 
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son veriliyor. 6 ay sonra doktordan, bıı adam 
eski işinde çalışabilir diye rapor aldığı halde 
maalesef bu iyi olmuş vatandaşa bu müessese 
tekrar kapısını açmıyor. Gönül ister ki, İktisa
di Devlet Teşekküllerüıde bu parti tefriki yü
zünden farklı muameleler yapılmasın ve birçok 
vatandaşlar mağdur edilmesin. 

Diğer mühim bir mevzu da şudur : 17 Hazi
ran 1960 tarih ve 10528 sayılı Resmî Gazetede. 
neşredilen Sanayi Vekâletinin Elektrik Tarife
leri Talimatnamesinin 2*2 nci maddesinin tatbi-
katmdaki aksaklıklar ve dolayısiyle müyonlarca 
liralık yatırımın ölü olarak kaldığı gün gibi aşi
kârdır. Bu hususta bir sözlü sorumuz vardı. Va
kit müsait olduğu için müsaadenizle bu mevzu 
üzerinde izahat vermek isterim. Talimatname
den evvel yurdun muhtelif bölgelerinde birta
kım elektrik idaresine ait tesisler yapılmıştır. Bu, 
yapılan tesisler ve muamele merkezleri, bugünün 
şartlarına gör© uzun vadeli ve taksite bağlan
mıştı. Bu tesislerin bir kısmı bitmiş ve bir kıs
mı da natamam vaziyette iken 17 Haziran 1960 
tarihinde bir talimatname meydana geliyor. 
Köylü vatandaş bu belediyenin ve talimatname
nin emri altında parayı defaten verecek durum
da olmadığına göre 1958 - 1959 ve 1961 yılın
dan beri yapılan bu yatırımlar, köylünün para
yı defaten verememesi yüzünden, ölü olarak bu
lunmaktadır. Halbuki, bu talimatnamenin de
ğişmesiyle yapılacak yegâne iş, köylülerin bu 
taksitleri, taksitle ödemeleridir. 

Esasen bu tesisler şimdiye kadar çoktan 
ödenip belediyelerin yeni yeni yatırımlara yol 
açması tabiî olacaktı. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Saym Batur, Bakandan sonra 
son sözü size vereceğim. Saym Sanayi Bakanı, 
buyurun. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın arkadaşlar, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri. Sanayi Bakanlığı 
bütçesi vesilesiyle gerek partisi adına ve ge
rekse şahsı adına konuşan ve tenkidlerde bulu
nan arkadaşları, vazifelerimizde almamız ge
rekli tedbirlere de işaret etmiş olmaları dolayı
siyle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin ne maksatla ha
zırlandığını izah edeeek olursam, bu Bakanlığın 
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| kalkınmaya bağlı kalıp kalmadığı mülâhazasına 
! ait görüşleri cevaplandırmış olacağım. 

Hükümet programında da sarahaten belirt
miş olduğumuz gibi, kalkınmayı plân ve prog
rama bağlamak ve memlekette malî istikrarı 
sağlamak ana hedefimizdir. 

Filhakika, bir memleketin sıhhatli kalkınma
sının tek mesnedi budur. Kalkınma yolunda 
bunca sene programlarını yürütmüş olan mem
leketlerin tarihlerine göz atacak, tetkik edecek 
olursak görürüz ki, esas olan şey, malî istikrar 
içinde kalkınmayı sağlamaktır. İşte bu sebeple 
bütçe rakamlarımız az tutulmuştur. Ama Sa
nayi Bakanlığının, murakabe vazifesini üzerine 
aldığı İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 
ile birlikte sanayi sektörümüzün yatırımı, dar 
bir miktar olmaktan çıkmıştır. Filhakika, sana
yi yatırımları, sadece bütçede yer almış olan 
Ereğli Demir ve Çelik İşletmelerine Karabük 
Demir ve Çelik İşletmelerinin ve Sümerbankm 
iştirakleri ile Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 
giderlerinden ibaret değildir. Hükümetin çeşitli 
bakanlıklara bağlı olan sanayi işletmelerine ait 
yatırım programları ile hususi sektörlerin yatı
rımları bir arada mütalâa edildiği takdirde, 
Türkiye'nin 1962 de plânlı devreye geçişteki 
yatırımları isabetli bir seviyeye çıkmıştır, dene
bilir. Filhakika bunun açık bir ölçüsü olarak 
Yüksek Heyetinize, âzası bulunduğumuz teşki
lâtın Türkiye temsilcilerinin takdirlerini arz 
etmek isterim. 

Benim Bakanlığımın bir derdi vardır muh
terem arkadaşlarım : 1956 yılından beri, şeker 
fabrikaları bölgesinde pancar eken müstahsıllar 
pancarlarını fabrikaya teslim ederler; fakat be
dellerini çok zaman geçtikten sonra alabilirler
di. Ve bu nisbet 1955 yılında % 10 iken, yani 
müstahsilin % 10 u parasını alamazken, 1961 
yılında % 31 nisbetinde müstahsil parasını ala
bilir hale gelmiş, yani ödenmiyenlerin nisbeti 
% 70 e yakın olmuştur. Bir defada pancar 
mubayaa bedellerini ödemeye imkân yoktur. 
Fakat 1958 istikrar programında, o tarihte iş 
başında olan Hükümet, Türkiye'ye 359 milyon 
dolar kredi açan ve dış borçlarımızı konsolide 
eden dost ve müttefik devletler nezdinde bir 
muhtıra ile çıktığında bunun bir tatbikatı vardı. 
Resmî sektörün ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yatırımları Türkiye'de enflâsyonun kay-
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nağı idi. Bunu durdurmak için 4 Ağustos 1958 
tarihli kararname ile şu esas tesbit edildi. Resmî 
sektöre Merkez Bankasında açılan kredi avansı 
400 milyon liradan ibaret bulunacak ve bunun 
250 milyon lirası Toprak Mahsulleri Ofisine, 
geri kalan kısmı da diğer teşekküllere tahsis 
edilecekti. Bu, o güne kadarki finansman im
kânı nisbetinde fevkalâde güç olan bir vaziyet 
ihdas ediyordu, işte bunun neticesi olarak pan
car bedelleri ödenememektedir. Ayrıca kendile
riyle konuşarak bu meseleyi ortaya attım. Muh
terem arkadaşlarım, bu husustaki vesikayı şim
di huzurunuzda arz edeceğim. Dünya Para Fo
nu Temsilcileri ve iktisadi iş Birliği Geliştirme 
Teşkilâtı temsilcileriyle şu esaslar tesbit edilmiş
tir : 

«Bir hafta süren müzakerelerin sonucu aşa
ğıda arz edilmiştir: Bu kere takibolunan ikti
sadi ve malî politikada elde edilen müspet so
nuçlar muvacehesinde istikrar tedbirleri ve ta
ahhütlerini ihtiva eden yeni bir program hazır
lanmasına mahal kalmamıştır.» Ayrıca kredi 
talebine esas olmak üzere adı geçen teşekkülle
re mûtadolduğu üzere bir muhtıra tevdi edile
cektir. Şimdi asıl bizim derdimize çare bulan, 
işin mahiyetinin gerektirdiği şekilde bir kredi 
imkânının sağlanmasını temin eden maddeyi arz 
ediyorum : 

«iktisadi Devlet Teşekkülleri finansmanı ko
nusunda kaydedilen inkişaf dolayısiyle, yeni ibir 
imkân olarak Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tekel 
Genel Müdürlüğüne ilâveten Şeker Şirketine, 
Merkez Bankasından mevsimlik ihtiyaçları için 
kredi verilecektir. Bunun neticesi bu sene ve 
önümüzdeki yıllarda, artık, pancar müstahsılı-
na zamanında mahsul bedelini ödememek diye 
bir mesele kalmamış olacaktır. Bütün gayemiz, 
istikrar politikasına sadık kalmaktır.» Bu iti
barla, ben, Hükümette müşterek ve müteselsil 
mesuliyeti haiz bir arkadaşınız sıfatiyle, ken
dimi en aşağı Maliye Vekili kadar istikrar poli
tikasında vazifeli addetmeye mecburum. Çünkü 
resmî sektöre dâhil olan yatırımlar dolayısiyle 
enfilâsyon doludizgin gelişmiştir, işte bu se
bepten bütçenin yatırım rakamları düşüktür. 
Ama iktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarına 
memleketçe gerekli oları imkân sağlanmıştır. 

Şimdi bu umumi görüşlerden sonra, değerli 
arkadaşlarımın burada ifade ettikleri hususlara 
geleceğim. 
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Sanayi Bakanlığı, arkadaşlar açıkça ifade 

edeyim ki, gerek kadro kifayetsizliği, gerek bir 
binaya sahibolmamasmdan doğan çeşitli mah
zurlarla boğuşmaktadır. Bu Bakanlıkta eğer çok 
büyük kusurlar işlenmiyorsa, bu, vazifede çalı
şan arkadaşların vazifelerine bağlılıkları ve 
memleketin içinde bulunduğu şartları takdir et
melerinden doğmaktadır. Evrakın gelip gitmesi 
bir emniyetsizlik karşısındadır. Ama bunun bu
güne kadar bir mahzuru görüLmemiişıtir. Evrak el
den ele ve bir binadan diğerine taşınmaktadır. 
Sanayi Bakanlığı dar kadrosu içinde 8 »ayrı ye
re bölünmüştür. Bir kiralık yer aradıklarında 
1 milyona yakın kira istendiğini işittiğimde, 
memleketin 1962 bütçesinin imkânları 1 milyon 
liralık bir binaya geçmemize imkân vermez; ça
lışacağız ; önümüze çıkan muhtelif imkânlarımız
la Vekâlet içerisinde reorganizasyon ikmal et
tikten sonra, asıl bina ihtiyacımızın ölçüsü mey
dana çıkacaktır diyerek kabul etmedim. Bu iti
barla hakikatte en büyük müşkülâtımız 500 ki
şilik bir kadronun bir tek binada, 3 - 4 binada 
değil, sekiz binaya bölünmesinden doğmaktadır. 
Bu bizim için büyük bir mahzurdur. Bu mah
zurun imkân nisbetinde bertaraf edilmesinin 
tek çaresi, birinci plânda mesuliyet taşıyan in
sanların nüfuzunu, prestijini aramadan çalış
maları olduğuna kaaniim. Bu mahzurların geniş 
ölçüde bertaraf edilmesi hususunda kendileriyle 
yapmış olduğum mütaaddit konuşmalarda bu 
fikri onlara telkin etmeye çalıştım. Belki bu 
şekilde çalışmak istemiyenler bulunabilir. Fakat 
memleket şartlarını nazarı itibara alan bizler 
bu şekilde bir çalışmanın lâzım geldiğine inana
rak tutumumuzu ona göre ayarladık, iki aydan 
beri bizim dairelerimizden akşam saat sekizde, 
yedibuçukta eve gitmek pek ender raslanan hâ
diselerden değildir. Bu itibarla bu iyi imanla 
vazife başına koşan mesai arkadaşlarıma huzu
runuzda teşekkürü bir vazife bilirim. 

Personel vaziyeti : 
Muhterem arkadaşlarım, personel vaziyetinin 

en açık delili, hesaba, kitaba istinadeden iktisa
di faaliyetlerdir. Şunu ifade etmek isterim ki, 
personel bakımından yalnız merkez teşkilâtı de
ğil, işletmeler umum müdürlükleri dahi son rad
desinde çalışmaktadır. Demin bir arkadaşım1 

güzel bir misal verdiler, Murgul fabrikasından. 
Burada bir hususu açıkça ifade etmeyi taşıdı
ğım mesuliyetin bir zarureti addederim. Muh-
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terem arkadaşlarım, idarecinin kadrosu ile ça
lışanların kadrosu, ücreti münakaşa edilmeme
lidir. İdareci dimağdır, bir müesseseyi batırır 
veya çıkarır. Çalışanların rolü de vardır şüphe
siz ama, asıl olan idareci kadrosudur. Bütün 
Garp âleminde idareci kadroları hususi bir re
jime tâbi tutulmuştur, ama, bunları memleketi
miz şartları içerisinde yeteri derecede izah et
mek imkânına kavuşmuş değiliz. Çünkü serd 
edilen bâzı işletmeler hakikaten zararına çalış
maktadır ve göze batan israflarda bulunabil
mektedir. 10 küsur kişilik Ereğli Kömür İşlet
meleri yüksek mühendis kadrosunu zorla tuta
bilmekteyiz. Arkadaşlar, işletmelerin en gücü 
kömür işletmeleridir. Bir tekstil işletmeciliği 
belki rahat bir çalışmaya imkân verebilir. Ama 
bir kömür işletmesi böyle değildir. Bu itibarla 
Garp memleketlerinde yaptığım tetkiklerde, en 
yüksek ücretin kömür ve maden ocaklarında 
çalışan, ve sevku idaresini dcruhde eden insan
lara verildiğini tesbit ettim. Bizim paramızla 
yılda 100 küsur bin lira. Demin Bülent Ecevit 
arkadaşım yevmiye için 6,5 lira dedi. Bu 8,5 
liraya çıkartılmıştır. İmkânlarımız nisbetinde 
bunu yapabifdik. Hiçbir zaman Türkiye'de işler 
mucizeler yaratmakla düzelmez. Sadece cüzi bir 
farkın işletmeye tahmil ettiği yük 25-30 milyon 
liradır ve işletme zorla çalışır bir haldedir. Me
selelerimizi soğuk kanlılıkla ve ilmin ışığı altın
da mütalâa ettiğimiz zaman, fevkalâde dirayet
li sevk ve idare kadrosuna sahibolan Türkiye'
nin bu işleri lâyıkı» derecesinde yürütmemesi 
için hiçbir sebep yoktur. Türkiye'de bugün 
Devlet sektöründe çalışan güzide bir personel, 
hariçte çalıştığı zaman ayda 2 bin lira, 3 bin 
lira hattâ dört bin lira almaktadır. Bu şartlar 
altında işletmelerde mesuliyet deruhde edecek 
hiçbir arkadaş çıkmaz. Belki idealist bir insan 
bulunabilir, fakat bu idealist insan hangi rad
deye kadar tahammül edecek ve vazife göre
cektir. Pek tabiî olarak alınacak tedbirleri bek-
liyecektir, ihtiyaçlar daima artıyor, fakat eli
mizde imkân var mı?.. Muhakkak olan bir şey 
varsa bu durumun ıslahı cihetine gitmek lâzım
dır. Biraz evvel konuşan arkadaşlar temas etti
ler, Murgul'da çalışan bir elemanın hususi sek
töre gittiğini ifade ettiler, doğrudur arkadaş
lar. Bizim vermiş olduğumuz paranın birkaç 
mislini dışardan almak suretiyle çok daha ra
hat şartlar içinde yaşamaktadır. İktisadi Dev

let Teşekküllerinin bilhassa Devlet personeli 
dışında hususi bir ehemmiyeti vardır. Çünkü, 
hesabını yapmak suretiyle kâr ve zararını der
hal meydana çıkarmaktadır. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin sevku idaresinde kadroları süratle, 
memleketin ekonomik şartları içerisinde, husu
si sektöre muadil bir imkâna kavuşturma za
rureti vardır. Hususi sektör devamlı olarak ye
tişmiş personeli almaktadır. Ben şahsan zorla 
çalıştırmanın aleyhindeyim. Bâzı mevzularda 
arkadaşların sabretmelerini söyliyeeeğim. Bu 
itibarla, personel meselemiz hayati bir 'ehemmi
yet taşımaktadır. Ekonomisinde gelişmiş olan, 
hattâ o kadar ileri gitmeye de lüzum yok, bu 
sabah Polonya işletmelerinde (maden ocakla
rında) ki ücretlere baktık. İdarecinin aldığı üc
ret, çalışanın dört misli, beş mislidir. Bu âlem
le münasebetlerimizi devam ettirdiğimize gö
re, oralardaki işletmelerin şartlarını tetkik et
mek, öğrenmek, buna göre tedbir almak zorun
dayız kanaatindeyim. 

Merkezde bizim vazifemiz, daha çok, umu
mi bir murakabedir ve bu konuda, hakikaten 
Yüksek Murakabe Heyetinin çalışmalarım de
ğerlendirmektir. Yüksek Murakabe Heyetinin 
çalışmalarını değerlendirmek maksadiyle, Teş
kilât Kanunumuzda görülmiyen Mr idari ka
rarla, ilgili şubelerden ikişer arkadaş almak 
suretiyle İktisadi Devlet Teşekküllerindeki ça
lışmaları taki'bedecek bir kurul meydana ge
tirdik. Ayrıca -yine Teşkilât Kanununda gö
rülmüyor - plânlı ekonomiye geçişte intibakı 
tahakkuk ettirebilmek için, yine tecrübesi olan 
arkadaşlardan mürekkep bir plânlama müşa
virliği kurduk. Yatırım projelerinin, Plânlama 
Dairesinin tetkikinden geçip Hükümet'in ka
rar verdiği andan itibaren tatbikatının yürü
tülmesi devamlı olarak takibedilecek. İdari 
birtakım tedbirlerle bâzı işler yapıldı, ama 
koskoca bir Bakanlığın çalışmasının neticele
rinin bugünden yarma alınmasını beklemek 
mümkün değildir. Elbette takdir buyurursu
nuz ki, Sanayi Dairesi, Maden Dairesi, Enerji 
Dairesi, hakikaten arkadaşlarımın arz ettikleri 
gibi; meselâ Maden Dairesini gidip görseniz, 
verilen raporları tetkik etmiş olsanız işlerin 
ciddiyetinden şüphe etmekte haklı olacaksınız. 
Fakat orada çalışan arkadaşların vazifeye bağ
lılığı sayesinde, haritaların açılmaması pa
hasına, fevkalâde işlerin gelmiş olmasına rağ-
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meşine uydurmak ve ev ihtyacmm lâyık oldu
ğu nisbette karşılanmasında bugünkü peraken
de çalışma tarzından kurtarmak lâzımdır, iller 
Bankası meşguldür, Devlet Su İşleri bâzı kı-
sımlariyle meşguldür, bâzı büyük .belediyeler' 
- istanbul Belediyesinin elindeki santral büyük 
bir santraldir - müstakildir. Bu dağınıklık içe
risinde istihsalinden işletmesine kadar rasyo
nel bir elektrik politikası takibetmeye imkân 
yoktur. Garp memleketlerinden getirilen mü
tehassıslar aynı mütalâayı serd etmişlerdir. Bu 
itibarla enerji ile alâkalı olan kanunun çıkma-
siyle, aradaki bu ihtilâfların halledilmesi yolun
da müspet neticeler alınacaktır. 

Mühim bir çalışmamı? da arkadaşlar, mem
leketimizde - gayriresmî olmakla beraber -
meslek mensuplarının, küçük sanat erbabının 
meslek teşekküllerinin temsilcilerinin ifadesine 
göre, mevcudu 5 - 6 milyon raddelerinde olup 
geçimini küçülk sanatlardan temin eden bir va
tandaş kütlesinin durumu mevzuunda olmakta
dır. Bunların toplu bir politikaları yoktur, ken
di hallerindedirler. Bütçe Komisyonunda bu 
mevzu üzerinde bâzı akadaşlarımın ısrarla dur
malarını dikkate alarak, alınacak neticenin ne 
olduğunu katiyetle bilmem ekle beraber küçük 
Sanat erbabını köklü bir programa kavuştur
mak malksadiyle teşebbüse geçtik. Evvelâ mem
leketin bu husustaki envanterini bilmemiz lâ
zımdı, Bilhassa küçük sanat erbabı; semerci, 
demirci, berber, terzi v. s. Türkiye'mizin ekono
mik karakteri, ziraat bertaraf edilecek olursa 
geriye yukarda saydığım küçük sanat erbabı 
kalıyor ki, bu da büyük bir yekûn tutmakta
dır. Bu sanat erbabının durumunu öğrenmek 
maksadiyle valiliklere bir tamim yolladık, ay
rıca bu mevzuda ileri gitmiş olan yabancı mem
leketlerden mütehassıs crlbedip, envanteri tes-
bit edip meseleyi teslıis edip ortaya koyduktan 
sonra bir programa kavuşmanın teşelbbüsüne 
geçebileceğimizi yabancı mütehassısların yar-
dımiyle mümkün görmekteyim. Ye o zaman el
bette ki, bu mevzuda çok daha geniş ölçüde 
bir çalışma sahasına sahip çıkacağız. Sayın Ce
lâl Karasapan'm ifade etliği meselelerle, Sa
nayi Bakanlığı asla meşgul değildir. Arz ede-
jhr Evvelâ iktisadi Devlet Teşekkülleri, mem
leket n umumi gidişi içinde kendi işlerini eko
nomik 'olarak geliştirmek için tetkika sevk et
mektedir. Arkadaşımın temas ettiği kraft kâ-
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gıdı işi; Selüloz Sanayii Umum Müdürlüğüne, 
işe başladıktan yirmi - yirmibeş gün sonra, pa
zarı içte ve dışta olan çimento kâğıdına yatı
rım mevzuu üzerinde bir etüt yapılması için 
talimat verilmiştir. Hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Bu itibarla, iktisadi Devlet Teşek
külleri kendi teşe'bbüsler'ne giren alanları de
vamlı tetkik etmekle vazifelidir. Memleket ihti
yaçlarını tetkik edeceklerdir. Nihayet bu plân, 
elbette Türkiye'nin umumi imkânları içinde 
kıymetlendirildikten sonra Hükümetçe karara 
bağlanacaktır. Bir arkadaşımın dediği gibi (zan
nederim Sayın Demirdağ arkadaşım) katiyen 
siyasi mülâhazalara yer verilmeden, kuruluş 
yerleri, memlekette en isabetli yerler olmak 
üezere dikkate alınarak teşebbüse geçilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Dünya Har
binden sonra Garp âlemi muvaffak bir teşeb
büse geçmiştir. O da muayyen bölgelerde te
merküz eden sanayi tesislerini dağıtmaktır. 
ikincisi de, yeni kurulacak teşebbüsleri bu mü-
tekâsif bölgelerde kurdurmamaktır. Bunun ko
layı vardır. Vergi politikası, kredi ve finans
man politikası, enerji politikası bunun manive
lalarıdır. Su bölge de karınacak işletmelerden 10 
yıl müddetle şu vergiyi almıyacağım dediğiniz 
andan itibaren, işletmeyi kuracak olanlar he
saplarını ona göre yaparlar. Bu sayede müspet 
neticeler alınmıştır. Enerjiyi, şu bölgede tesis 
kuracaklara, diğer bölgelere 10 kuruştan sa
tarken, üç yıl müddetle 3 kuruştan satacağım 
dediniz mi, sanayi o bölgeye kayar. Bu politi
ka benim bildiğim kadar Fransa'da ve ingilte
re'de muvaffak olmuştur. Bu sayede mütemer-
kiz sanayi sahasının dağıtılmasına muvaffak 
olunmuştur. 

Türkiye'de yeni kurulacak olan teşebbüs1 e-
rin böyle bir politika takibetmesi için, Hükü
met programında da bu hususla ilgili olarak bir 
cümleye yer vermiş bulunmaktayız. Gene bu 
mevzu ile ilgili çeşitli meseleler huzurunuza 
gelecektir. Bilhassa şunu arz etmek isterim ki, 
memleketimiz 'gibi çok bölgesi iktisadeıı geliş
memiş, ümidedilen merhaleden geni kalmış olan 
yerlerde, iktisadi hesaplara dayanmıyan bir te
şebbüs değil, tamamen iktisadi hesaplar içinde 
enerji programları, ilmî programlar tatbik et
mek suretiyle iktisaden kalkınma yoluna girmiş 
bulunmaktadırlar. 
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Dün Sayın Başbakanın Doğu hakkındaki be

yanatını gazetelerde okumuşsunuzdur. Vergi 
programiyle ilgili olarak Devlet sektörünü bu, 
program esası üzerinde yürütmeye kararlı olun
duğu ifade edilmiştir. 

Sayın Şevket Akyürek. arkadaşım bilhassa 
işçilerin bünyeleriyle lilgili mühim noktalara te
mas ettiler. Bunların hepsine teker teker ce
vap vermek imkânı pek yok gibidir. Fakat mü
him bir mesele vardır, Bunu belirtmeyi bir va
zife bdiirim. İşletmelerin bâzıları malların si
parişinde yeteri kadar titizlik göstermemekte
dir. Malzeme sipariş edilmekte (Yedek parça 
ve saire) fakat bu malzemelerin kullanma ve 
yıpranma emsalleri hesaplanmadığı için, bâzı
sının iki yılda stoku kalmamakta, bâzı malze
meler ise onbeş yıl stokta beklemektedir. 'Bu 
çeşit işletmeler vardır. 

Arkadaşlarımın devamlı olarak bu mevzuda 
dikkatini çekmişimdir. Ve bu, işletmelerimizin 
alım, satım, yani ticaret servislerinin iyi orga
nize edilmesi ve iyi çalışmasına bağlıdır. Bunu 
devamlı olarak yazmakta ve söylemekte ve git
tikleri yerlerde bu hususta raporlarına kayıt 
koymalarını da müfettiş arkadaşlara söylemek
teyim. Bu hâdisede mamullerin stokları da 
mühimdir. Bir müessesenin mamulünün stokta 
bulunması Türkiye gibi faiz nisbeti yüksek bir 
memlekette ağır bir maliyet unsurudur. Bu iti
barla işletme programlarını yaparken bir yıl 
içerlisinde satmalabileceği miktarı hesaba kata
rak program yapmak lâzımgelir. Bunu ken
dilerine söylemekte ve aynı zihniyeti tahakkuk 
ettirmeye çalışmaktayız. Bâzı mevzularda iler
deki ihtiyaçları da hesaba katarak hareket et
mek lâzımdır. Halen Zonguldak Kömür Havza
sında 280 bin ton stok vardır. Fakat üç sene 
sonra aynı durumu muhafaza edemiyeeeğiz. 

Ereğli Demir, Çelik işletmesine temas ettiler. 
Bu İşletmenin bu seneden itibaren istihsale baş
laması güçtür. Çünkü bir sürü eksiklikleri var
dır : Malzeme, ve saire gibi. Bunları tamamla
mak zaruretindeyiz. Esasen arkadaşlar bu! poli
tikanın tahakkuk edebilmesi için bâzı yıllarda 
stok yapılması lâzımdır. Buna da malî bakım
dan işletmenin takatma uygun olmadığı için 
kendilerinden mütemadiyen stokların bâzı ah
valde satış fiyatları tenzil edilmekle dahi olsa 
elden çıkarmanın kârlı olacağını söylemekte
dirler. 
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I Arkadaşlar, bir devlet işletmesi ile özel iş

letme arasında Devlet işletmeciliğinin icabı olan 
bir zorluk vardır. Devlet işletmesi başında olan
lar, günün icaplarına bağlıdırlar. Dedikoduyu 

I üzerlerine çekmemek bakımından mahzurlu gör
düğü dşi teftiş, tahkik gibi işlemleri hesaba ka
tan personel ve müdür kendini mahfuz tutma
nın icabına bakmaktadırlar. Bir tedbir ;aran-
maktadır. Bunu yapmaya şahsan ben gayret 
sarf ediyorum. Ama arkadaşlar iş paraya daya
nıyor. Para bulmak pek kolay değil. Bir Dev-

I let İşletmesi hiçbir zaman, hiçbir yerde özel te
şebbüsün kolaylıklarına sahip değildir ve ola
mazda. 

) Sayın Şevket Bey arkadaşımızın temas ettiği 
'bir nokta vardır. Memleketimizde tedavisi güç 
odan bir meseledir bu. Buna demin de temas et
tim. Resmî sektörde çalışan işletmeler, özel te
şebbüsle rekabet halindedir. «Benim yaptığım şu 
mamülâtı falan işletme de yapıyor, ben bunu 
kavrıyamıyorum. Malını, başka taraflardan elde 
ettiği yüksek kârlarla maliyet fiyatına satmak 
suretiyle beni mağdur ediyor» diye şikâyetler 
çok gelir. 

Şimdi arkadaşlar, bunun incelenmesi hazırlık 
arz eden bir konudur, çok güçtür, özel sektörde 
çalışan işletme ile resmî sektörde çalışan işletme 
ele alınıp, resmî sektörde çalışan işletme özel sek
töre muvazi bir program yapsm denildiğinde 
özel teşebbüsü himaye ettiğimiz, hattâ hususi bir
takım maksatlarımız olduğu dahi ifade edilir. 
Ama bu mamullerin maliyet fiyatlarını indirmek 
suretiyle bu mevzularda mümkün olduğu kadar 

I müspet bir netice almaya gayret sarf edeceğiz. 

Şimdiye kadar Türkiye'de kurulu fabrikala
rın tam kapasitede çalışmalarını sağlamak için 

I işçi meselesini halletmek, işçiyi doyurmak onu 
memnun etmek lâzımdır. Bunu Koalisyon Hükü
meti ele alacaktır ve halletmeye de çalışacağız. 
Ama çok güç bir mevzu olduğunu da burada söy-

I lemeden geçemiyeceğim. 

Boksit mevzuuna temas eden arkadaşıma ce-
I vap arz edeceğim : Bu mevzuda yabancı firma-
I ların Türkiye'de bir alüminyum sanayii kurmak 

mevzuunda teşebbüsleri vardır, fakat henüz 
I tatbikat safhasına girmemiştir. Yakında cid-
I dî bir müteşebbis de dışardan gelecek, ken-
I dişiyle görüşmeler yapacağız. Bu mevzuda 
I arkadaşlar, yabancı sermayeye 'bünyemiz mü-
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saidolmakla beraber 1958 senesine ^el ince
ye kadar çektiğimiz transferlerin çoklukları 
dolayısiyle hariçten gelmek imkânları bulamamış
tır. Teşebbüs erbabı memleketin imkânlarını ge-
rek kendi kaynaklarımızdan, gerek hariçten gele
cek sermaye ve bilgiyi âzami süratle kıymetlen
dirmek nüfusu süratle artan memleketimizin en 
başta yapacağı vazifelerdendir kanaatindeyim. 
Bu itibarla mümkün olduğu kadar temaslarımız
da memleketimizdeki siyasi-istikrarın teessüs et
tiğini, Karma Hükümetin malî istikrara bağlı kal
dığını söylemekteyiz. Bu anlaşılınca ilk gelen te
şebbüslere nispetle bilâhara gelecek teşebbüsler 
arasında mesafe olacağını ve bu nisbette memle
ketin kazançlarının daha yüksek olacağını söyle
mek suretiyle memleketin servetlerini destekle
mek politikası üzerinde ısrar etmekteyiz. 

Tâyin meselesine gelince; 23 sayılı Kanun tâ
yin meselesini umum müdürleri- vermiş değildir. 
Üç kişiden mürekkep olan kurulu -Bakanlar tâyin 
etmektedir. Bu itibarla, umum müdürün karşısın
da diğer iki arkadaş meseleleri müzakere eder
ken fikrî istiklâllerini ve cesaretlerini muhafaza 
edebilmektedirler. Bu biraz da bunların şahsiye
tinin gelişmesine bağlı ve şahsi tutumla ilgili nir 
konudur. İşletmelerin talimatları çalışanların 
mevkiini titizlikle tesbit etmekte ve göstermek
tedir; bu mevzuda, arkadaşlarınım serd ettiği 
mütalâaları da bu talimatnamenin ışığı allında 
'kıymetlendireceğim. 

Muhterem arkadaşlar, müesseselerin zararla
rını ortaya kovarak bâzı mukayeseler yaptılar. 
Bunu bir tek faktörle izah etmeye imkân yoktur. 
Bunda müessir çeşitli faktörler vardır. Verilen 
misalde Bakırköy ve İzmir fabrikalarım Doktor 
Bey arkadaşım karşılaştırdılar. Şunu da arz ede
yim ki, Bakırköv tesisleri erkidir. İzmir fabrikası 
tesisleri ise yenidir. Bu itibarla çeşitli faktörlere 
bağlı olarak çalışmaktadırlar. Şüphesiz müdürün 
diraveti de bunda birinci derecede müessir olan 
bir faktördür. 

Fehmi Alpaslan arkadaşım artık mevzuuna \e 
daha birçok noktalara temas etkiler. Artıkların 
değerlendirilmesini söylediler. Artıklar konusun
da, yalnız artık çıkan fabrikalarda değil bütün. 
işletmelerimizde tâli derecede yer alan maddele
rin değerlendirilmesi husuflarında gereken titiz
liği gÖstermeve mecburuz. Umumi olarak her ar
tık maddevi ekonomik şartlara göre değerlendir
mek lâzımdır. Aseton yaparken artıklardan fay-
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dalanmak lâzımdır dendi; bunun Türkiye için çok 
iyi bil' değerlendirme olduğu ifade edildi. Müza
kereler boyunca etmiş olduğunuz bütün temenni
lerini:',! imkân dâhilinde yerine getirmeye çalışa-
('ağız, ve işletmelerimizi en iyi ve faydalı hale ge
tireceğiz. Buna emin olmanızı bilhassa rica ede
rim. 

Personel meselesine, ödenekler meselesine ve 
saireye keza temas ettim. 

Şimdi Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın sorula
rına, geçiyorum. Demin arz ettim, «Laissez faire, 
laissez passor» politikasını bugün arkadaşlar en 
ileri (ilan Amerika dahi tatbik edememektedir. 
Bu bir felsefi görüştür. Zamanımızda her dev
let, iktisadi sosyal sektörü de en serbest telâkki 
edilse dahi, iktisadi hayatı tanzim edici rollere 
sahiptir. Amerika bile bu mevzuda tröstlerle 
mücadele için kanun çıkarmıştır. Bu itibarla 
biz iktisadi politikamızı bir doktrin politikası 
yunmak istemiyoruz. Bizim iktisadi politikamız 
şu. veya bu sektörün görüşüne bağlı değldir. 
İktisadi kal]<ıuma ilmin ışığı altında yürümek 
ve ikuin gösterdiği yoldan gitmekle olur. İkti
sadi kalkınmada bu siyaseti benimsemekteyiz. 
Doktrînm- görüş vatandaşı süratle kalkındıran 
bir görüş «değildir. Vatandaşı sefil bir halde 
çalıştırmaya, hakkımız yoktur. Bizim vazifemiz, 
vatandaşı refaha kavuşturmaktır. Bunun için 
ile sosyal adaleti benimsemekteyiz. Ve bu poli
tikaya devanı edeceğiz. 

Bu itibarla ne Devletçiliğimiz bâzı zihniyet-
luivı sandığı koyu bir devletçiliktir, ne de 
iki yüz s< ne evvelki hususi teşebbüs anlayışının 
' "sısiiejsi olan bir özel teşebbüs bahis konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, personel meselesi
ne, .Ağırnaslı arkadaşımız da temas etti. Perso
nel meselesi ele alınırken, salâhiyetler mesele
sini de düşünmek lâzımdır. 

Bir iki canlı misalden ilham alarak mâru
zât!,'!, bulunmak istiyorum. Mühim olan, sadece 
hukuki mesuliyet taşımak değil, vicdani mesu
liyetin de taşınması lâzımdır. Müdür olan kim
sede, mesuliyet taşıyan kimsede bu vasıfların 
bulunması lâzımdır. Eğer bu yoksa, onun salâ
hiyetlerini başkasına vermek, o müdürü deriş
tirmek suretiyle hareket etmek işletmeciliğin 
bir numaralı prensibidir. Mesuliyeti taşıyan ar
kadaşlar işi benimsiyceek, fakat yetkisini Ba
le aıı kullanacak, olmaz. Bu işletmeciliğin bağda-
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şacağı bir politika değildir, arkadaşlar. Bu hu
susta yabancı mütehassısların söyledikleri şu
dur : 

1. îşin başında bulundurduğunuz kimsele
rin yetkisine müdahale etmeyin. 

2. Sık sık müdür değiştirmeyin. 
Muhterem arkadaşlar, Kömür İşletmeleri ki, 

sık sık müdür değiştirir; elbette sık sık müdürü 
değişen bir işletmenin randımanı düşük olacak
t ı r ; işleri muvazeneli bir şekilde yürümiyecek-
tir. 

Sonra bu işletmelerin verimli bir hale gel
mesi için, büyük ihtiyaçlar başgösteriyor, yer
altı tesisleri, malzeme stoku v. s. gibi. Malûmu-
âliniz, bunlar da bir anda yapılıveren şeyler de
ğildir. Temini epeyce güç olan mevzulardır. 

Yukarda da temas ettiğim gibi, sık sık mü
dür değiştirme çok yanlış bir politikadır. Biz 
bu politikayı değiştirip müdürlerin kendi yetiş
tikleri sahada icraatta bulunmalarını temin 
eden bir politika takibedeceğiz. Bu itibarla ar
kadaşımın Kömür İşletmeleri ile ilgili mevzula-
rma temas etmiş bulunuyorum. 

Yapmış olduğum tetkiklerden aldığım neti
ce şudur : Kömür İşletmelerinin başına getiri
len umum müdürler sık şık istifa ediyorlar. Bu
gün bu İşletmenin başında bulunan arkadaşı
mız yerini muhafaza ettikleri için, kendisine 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bili
rim. Bu vazifeye getirilen müdür, her defasın
da istifa ediyor, istifası geri gönderiliyor. Bu
na ait çeşitli vesikalar gördüm.. İşletmecilikte 
bir prensip dâhilinde çalışan mesuliyet sahibi 
kimseyi daima işbaşında tutmak lâzımdır. An
cak, mütaaddit defalar istifa etmiş olan bir 
kimseyi de işbaşında tutmamak, esasen lâzım
dır. Bu bahsi geçen mesele üzerinde durduk. 
Fakat tenkidlerin haksız olduğunu gördük. 
Onun için ben huzurunuzda söylüyorum ki, bu 
çok mesuliyetli işte, istifasına rağmen orada tu
tulan arkadaşımızın başarı ile çalıştığını gör
düm. Arkadaşımızın sıhhatini feda edercesine 
hareket ettiğini, çalıştığını anladım. Arkadaşı
mızın hareketini, kendi zaviyesinden, takdire 
değer görürüm. Tedbir istifaya muhatap maka
ma düşer arkadaşlar. Yalnız yine Sayın Niyazi 
•Ağırnaslı arkadaşımız, «Müdürler saltanatının. 
aleyhindeyiz» dediler. Ama diğer memleketler
de böyle büyük iş merkezlerinde, bâzı miting
ler yapılır, ben Avrupa'dan gelenlerden sor- . 
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dum, ellerinde pankartlarla müdürler aleyhine 
mitingler yapılıyormuş. Burada çalışmak bu ba
kımlardan fedakârlıktır arkadaşlar, oralarda 
hizmet yapmak hakikaten fedakârlıktır. Geçen
lerde bu mevzu ile ilgili bir karar aldık, hepsine 
bildirdik. Bu işi yürütmenin şerefli bir vazife 
olduğunu telkin etmeye çalıştık. Ama arkadaş
lar, bu değerli arkadaşlarımız bir bakıma hak
lıdırlar. Çünkü, Türkiye'de tam olarak tatmin 
edilmiyorlar. İsviçre'de, Almanya'da aynı mev
kide çalışan arkadaşlarımızla, bizim işletmele
rimizde çalışan arkadaşlarımızın arasında tat
min edilme bakımından büyük farklar vardır. 
Bugün elimizde bulunan elemanlar, Fransa'da, 
Almanya'da, Belçika'da, gördüğüm elemanlar
dan belki daha üstün seviyededirler. Nitekim, 
bizden istifa edip giden elemanlarımız oralarda 
derhal işe almıyorlar ve istedikleri şekilde tat
min ediliyorlar. 

Elimizde bulunan elemanları kaçırmamak 
için, arkadaşlarımın fedakârlığı ve bizim de 
elimizdeki imkânlarımızın âzamisini kullanmak 
suretiyle müesseseye bağlamak bizim için bir 
vazifedir. 

17 - 18 sene müessesede çalışmış olan bu 
arkadaş, işten ayrıldığı zaman, geçimini temin 
edebilmek için, bankalardan borç almak mec
buriyetinde kalmıştır. Vaziyetinin ne kadar va
him olduğunu anlamak mümkündür, sanırım. 
Böyle işletme müdürlüğü olmaz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yusuf De-
mirdağ arkadaşımız Bakanlık bütçesinin ra
kamlarının kifayetsiz olduğunu söylediler. Bu
raya kadarki konuşmalarımla her halde kendi
lerine cevap vermiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, umumi efkârda doğ
ru olarak anlaşılmıyan bir konu vardır ki, bu
nu huzurunuzda açıklamak istiyorum. Keban 
Barajı meselesi. 

Bunu reddeden yok arkadaşlar. Fakat neyi, 
ne zaman ve ne ölçüde yapmak lâzımdır? İşte 
bu, ekonomik bir problemdir..-, Yapabilirsiniz 
ama, bakalım hesaba sığar mı? Bu itibarla sı
rasını tesbit etmek, memleketin imkânlarını 
iyi kullanmak bakımından şarttır. .Memleke
tin imkânlarını en iyi şekilde kullanmanın yolu 
şüphesiz ki, memleket servetini öl$ü,le?ine göre 
ve sırasına göre jbu sahalara yöı^ltmektir. Bu
na nihai faydanın eşitliği denir. ,-;..Kefean üze
rindeki çalışma zaten devam etmektedir. Yi-



C. Senatosu B : 
ne de devam edecektir. Duran bir şey yoktur. 
Ama bu mevzuda iş karar safhasına gelmişse, 
bunun kararını verdikten sonra tatbikata geç
mek için yatırım, tahsisat koymak lâzımdır. 
Bizde, öyle vaziyetler vardır ki, iş 5 milyon 
koymakla 'halledilmiyor. Keban Barajı için 
5 milyon lira koyduk. Koyduk ama iş bununla 
halledilmiyor. 2,5 milyon liramız olsa, şu an
da bağlı kalmış çimento fabrikalarımızdan bi
rini çalışabilir hale getirebileceğiz. 

Arkadaşlar, nereye varsan para 'bulamıyo
ruz. Özel sektöre varıyoruz, bankalara varı
yoruz para yok, vermiyorlar. Bu mevzularda 
istikrar, ciddiyet istiyor. İstikrarın temini için 
bizde mevcudolan, mevcudolmıyan imkânları 
tetkik edip bunları en faydalı bir şekilde kul
lanmak için titizlik göstermemiz icabediyor. 

Bütçede Keban için 5 milyon lirayı talebet-
mediğimizden tenkidlere muhatabolmaktayız. 
Mevzu 5 - 1 0 - 5 0 milyon lira ile bitecek mev
zu değildir. Bizim elimizdeki rakamlara göre, 
çok büyük bir yatırım icabettirecek bir tesistir. 

Biz şimdi en mühim, en göze batan mesele
lerimizi ele alıyoruz. İstanbul civarında bir 
termik santrali yapılması lâzım. İhtiyaç var 
buna. 200 bin kilovattık bir santral, önce bu
nu yapmaya mecburuz. Keban Barajının pro
jesi için ayrılacak para kadar para ile halle
dilebilir. Onun için Keban Barajından önceye 
aldık bunu. Ben Keban Barajı hakkındaki ra
kamları okudum. Arkadaşlanmmki ile aynıdır. 

Bâzı işlerin lehinde, aleyhinde konuşuluyor. 
Mevzuu, gerçek yerine oturtmak lâzım. Keban 
Barajı fevkalâde ehemmiyetlidir. Tesiri şü
mullü olan bir barajdır. Ama istediği finans
man Türkiye'nin 1962 yılı bütçesiyle mukayese 
edildiğinde bu yıl yapılabilecek ve yapılması 
lâzım olan bir mesele değildir. İstanbul'da fuel 
oil ile çalışacak termik bir santral yapıldıktan 
sonradır ki, bu iş ele alınacaktır. 1962 yılında 
Silâhtarağa'da yeni fuel oil ile çalışacak termik 
bir santralin kurulması, 1963 yılında Sarıyar'-
da yeni bir santralin kurulması ve 1963 - 1964 
seneleri içinde yine fuel oil ile çalışacak bir 
santral lâzım. Fakat ondan sonraki yıllarda ya
ni İ965 -19(56 dan sonra yapılacak mevzularda 
iki alternatif Var. Bunlardan bir tanesi Keban, 
diğeri başkaları. İşte önümüzde zaman olduğu 
için bu sene Keban barajına 5 milyon lira ko
yabildik. Malûmuâliniz o da istikrar politikası 
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zihniyeti bakımından bir arkadaşımızın teir-
kidlerine mâruz kaldı. 

Şunu da belirteyim ki, belki bu barajı müt
tefiklerimizden sağlıyacağımız bir kredi ile 
yapabiliriz. Bunun için önce 150 milyonluk 
bir reeskont kredisi lâzımdır. Çağıracağımız 
mütehassıslar tarafından bunu temin edebili
riz. Çünkü bizim tutumumuz her noktada, müt
tefiklerimiz tarafından, bilhassa iktisadi kal
kınma ile ilgili tutumumuz, yakından takib-
edilmektedir. Müttefiklerimizde, kalkınma po
litikamız hakkında yanlış bir anlayış vardır. 
Bu yanlış anlayışı bertaraf etmiş olmak için, 
1962 yılında Paris'te yayınlanmış olan bir kitap
tan bahsetmem lâzımgeliyor. Bu kitapta iktisa
di gelişmeden bahsediliyor. Paris'te neşredilmiş 
olan bu kitabın içerisinde Keban Barajına ait 
bir kısım da okudum. Bilhassa sanayi için ucuz 
elektrik temininde bu barajın faydaları üzerin
de duruluyor. Orada da belirtildiği gibi, bu 
Keban Barajı fevkalâde mühim bir proje. An
cak, bu baraja hemen başlamak mümkün değil. 
Mevzu bundan ibaret. Bâzı yanlış anlayışlara 
sebebiyet verdi. Eğer buna benim hareketim 
sebebolmuşsa, arkadaşlarımdan özür dilerim. 

Sayın Doktor Rifat Bey arkadaşımızın bahs
ettiği konunun cevapları, deminden beri yap
makta olduğum konuşmanın içerisinde vardır. 
Demin açıkladım: İşletmelerin çalışması ile alâ
kalı hususlar vardır. Kendileri partizan bir 
misal verdiler. Benim için ayrıca Hükümet prog
ramına tâbi olmak dışında, resmî sektör işlet
melerinin bu memleketin hayrına çalıştırılması 
için işletmelerden partizanlığın kökünü kazımak 
idealdir arkadaşlar. (Bravo sesleri alkışlar) 

Mevkii, makamı ne olursa olsun bugün 50 
milyarın üstünde bir yatırım yapan işletmele
rin şu ve bu beylerin keyfine terk edilmesinin 
aleyhindeyim. Ama bizim yapacağımız, burada 
müdürlerin bir mesuliyeti varsa tesbit ettirmek 
ve hattâ Anayasada tesbit edilen esaslar dâhilin
de bunları vazifelerinden ayırmaktır. 

Arkadaşlar, bu mevzularla mücadele etmiş 
bir insan olarak arz edeyim ki, suçundan dolayı 
vazifesinden atılan bir memurun ilk, ağzından 
çıkan söz «Haksızlığa uğradım. Partizanlık yü
zünden işimden atıldım» dır. Bunun sözüne uyu
larak, efendim memlekette partizanlık vardır, 
diye başlanır tenkidlere. Bu mevzuda Hüküme
te yardımcı olmanızı bilhassa rica ederim. Par-
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tizan tutumlu bir Umum Müdür tesbit ettiği
mizde bunun hemen işinden atılacağını, bunun 
yerine dürüst ve çalışkan bir adam varsa he
men tâyin edileceğini bildirmek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu ölçüler içerisin
de el birliği ile partizanca düşünceleri ortadan 
kaldıracağız. Partilere kayıtlı olabilirler. Ancak, 
parti düşüncesi, fabrika •kapılarından içeri gi-
remiyecektir. Partizanca davranışları, fabrika 
kapılarının dışında bırakmaya kararlıyız, bunu 
bir vatanseverlik borcu sayıyoruz. 

Partizanca düşüncelerden, davranışlardan 
işletmelerimiz çok zarar görmüştür. Sebepsiz 
yere, sırf partizanca görüşlerle işletme müdür
leri değiştirilmiştir. Bu konu üzerinde ayrıca 
durmuştum. 

Şimdi de elektrik tarifesi üzerinde duraca
ğım. Hakikaten böyle bir t arif nam e çıkmıştır. 
Bunun kendisine göre haklı birtakım sebepleri 
vardır. Enerji kâfi gelmiyor, yapılan masraf
lar işletme masraflarına cevap vermiyor. Vak
tiyle kurulmuş olan tesisleri istisna etmek su
retiyle bir muamele yapma imkânı var mı, yok 
mu 1 Çünkü burada bir müktesep hak vardır. 
Bu mevzuu tetkik ederken, gerek işletmecilik 
yönünden gerek hukuki yönden bunlara bir ça
re bulmamız lâzımdır. Bâzı semtlerde bize mem
nuniyet veren tesisler kurulmakta imiş. Haki
katen bunların kurulmasından memnuniyet duy
maktayız. istanbul'un bir semtinde de vatan
daşlarımız elektrikten, ışıktan mahrum kalmış
lardır. Bunu tetkik edeceğim. Huzurunuzdan 
ayrılırken, cevap vermediğim noktalar varsa, 
emin olun, notlarımdan tetkik edeceğim, yine 
de değerlendirmeye çalışacağım. Fakat bu sıra
da arkadaşların soracakları sualler varsa, cevap 
vermeye amade olduğumu arz ederim. Konuşan 
hatip arkadaşlarımın yaptıkları tenkidlerin her 
biri Bakanlığım için bir'kıymet olarak kabul et
tiğime inanmanızı rica ederim. Hepinize, aydın
latıcı sözler söylemiş olmanızdan dolayı kendi 
adıma ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz 
ederim.' (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. , 
^ Ş N Ü D İ K E Ç t î G İ L (Kayseri) —- Muhte

rem Bakana • verdikleri ; izahattan dolayı teşek
kür ederim. Müsaadeleriyle birkaç sual sor
mak istiyorum. 

Bol miktarda döviz getireceğine kaani oldu* 
ğu el sanatlarının geliştirilmesi için ne düşün-
mektedir? 

Sanayimizin ileride daha çok gelişeceğine gö
re, ihtiyaç olan teknik eleman babında üniver
site ve Maarif Vekâleti ile bir koordinasyon 
var mı? 

Yerli sanayiin kalkınması için yerli malı kul
lanma seferberliği yapılması hususunda ne dü
şünüyorlar 9 

SANAYÎ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Demin arz ettim. Küçük el sa
natları mevzuunu bir politikaya kavuşturmak 
için çalışma yapıyoruz. Bunun evvelâ envante
rini yapıyoruz. Bol döviz getirecektir diye bir 
el sanatı şubesini tesbit etmek - halıcılık müs
tesna - mümkün değildir. Envanterini tesbit 
edeceğiz, mevcudumuz nedir, ne miktar kimse 
çalışmaktadır? Yabancı mütehassıs yardımiyle 
bu küçük sanat politikasını tesbit edeceğiz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sana
yiimizin ileride gelişmesine göre teknik eleman 
yetiştirilmesi bakımından üniversite ve maarifle 
bir koordinasyon var mı? 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Vardır. Fakat bu mevzu arzu 
edilen seviyede değildir. Personel meselesini arz 
ederken üzerinde fazla durmadım. Sanayide eği
tim mevzuu, üzerinde duracağımız en mühim 
konulardan birisidir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Yerli 
malı politikası için, yerli mallarının kullanılma
sı ve bunların sarfı için ne düşünmektesiniz? 

SANAYİ BAKANI FETHt ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Yerli mallan sanayinin bilhassa 
kalkınması için mümkün olduğu nisbette teşvik 
etmekteyiz. Memleket piyasasının ihtiyaçlarına 
cevap vermekte olan mamuller varsa, - bunlara 
müsait pazar varsa ve başka bakımlardan da 
müsaitse, bu sanayi mamulleri ithalât kotaları-
na sokulmamaktadır. Bunun dışında olan çalış
malarımız şu anda yoktur. Çünkü, beri taraf
tan Türkive. Müşterek Pazara girmek arzusun
da olduğundan, muayyen bir intikal devresin
den sonra Müşterek Pazara girme çalışmaları 
yapılacaktır. Bu sanayi kolunun korunması fik
rinin benimsenmesi bir realitedir. Aksi takdirde 
bu kuruluşlar suni olacaktır. Bu suni kuruluş
lar , müstehlik sathında geçici bir durum arz 
edecektir, 
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HÜSNÜ DtKEÇLlGlL (Kayseri) — Tekstil 

sanayiinin serbest sektöre verilmesi hususunda 
ne düşünülüyor? 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Bu anda Hükümetçe alınmış bir 
karar yoktur. Fakat memleketimizde resmî sek
törün bâzı işletmelerinin hususi sektöre devredil
mesi suretiyle oradan elde edilecek paralarla 
yeni yatırımlara gitmek, bir fikir olarak orta
ya atılabilir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Kâr art
tıkça işçilere ücret zammı hususunda bir şey 
düşünüyor musunuz ? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) —• Memleketimizde henüz bu tarzda 
bir mesai yapılması seviyesinde değiliz. Ama 
reorganizasyon mevzuunda bu fikir üzerinde 
duran arkadaşlar olursa bizde etütler yapıla
bilir, 

HÜSNÜ DtKEÇLlGlL (Kayseri) — Verim 
artırılması mevzuunda ve moral eğitim husu
sunda ne düşünülüyor? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) —• Bu mevzuda bilhassa beynelmilel 
teşekküllerle çalışmalarımız vardır. Esasen Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının özel fonundan, 
Beynelmilel îş Bürosu vasıtasiyle Türkiye'de 
mühtacolduğumnz derecede işçi, usta ve sair 
elemanların yetiştirilmesi mevzuunda gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Yalnız kendi imkân
larımız içinde değil, tecrübesi olan beynelmilel 
müesseselerle ve teknik bakımdan bize yardım 
yapan memleketlerle iş birliği yapmaktayız ve 
buna taraftarım. 

BAŞKAN -*- Sayın Bayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Efendim 

birçok vilâyet, kasaba ve köylerimizde halen 
inşa edilmiş birçok fabrikalar Hirfanlı Bara
jından enerji gelmesini beklemektedirler. Mem
leket ie'in hayati ehemmiyeti haiz bir mesele 
olan Hirfanlı Barajından enerji istihsaline ne 
zaman başlanacaktır? Havai hatları döşenmesi
ne ne zaman başlanacaktır? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Hirfan
lı Barajı Türkiye'de Kuzey - Batı dediğimiz bir 
şebekeye ba^lı olarak çalışan bir santraldir. 
Kuzey - Batının elektrik ihtiyacı, içinde bulun
duğumuz yıldan itibaren, yeni santraller kur-
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maya girişmediğimiz takdirde kifayetsiz kala
caktır. Bu itibarla demin dediğim İstanbul san
trali, ayrıca Tunçbilek santralinin istihsal ka
pasitesinin artırılması mecburiyetindeyiz. Bu 
itibarla, idare ile temas ederek ortaya koydu
ğumuz bu mevzua hangi tarihte başlanacak, ben 
şu anda buna cevap veremiyeceğim. Bu husus
ta zatınıza ayrıca izahat vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Bakan, Müşterek Pazara katılmamız halinde, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde tesir derecesi 
ve neticelerinin farklılığı etüt edilmiş midir? 
Bu hususta izahat istiyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, mühim 
mevzu!arımızdan birisi de Türkiye'nin Müşterek 
Pazara girme çalışmalarına başlaması ile beraber 
bilhassa sınai sektöründe Devlet elinde olan işlet
melerin mamulleri ile alâkalı işler... Bu mevzu
da bir arkadaşımızın kendi gayreti ile yaptığı 
etütten faydalanmak suretiyle diğer mamuller
de Müşterek Pazar muvacehesinde o pazara âza 
olan memleketler durumunu hesaba katarak, 
resmî vesikalar üzerinde meselâ çimentoda ne 
olacak, şekerde ne olacak, mensucatta ne ola
cak diye çalışma yapılmasını söyledik. Şu anda 
çalışmalarımız bitmiş değildir. Türkiye Müşte
rek Pazara katılmak talebinde bulunurken, 
italya gibi, hemen katılacak değildir. Asgari 
Yunanistan kadar bir intizar talebinde buluna
caktır. 

FİKRET 'TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, ilkinei soranı.: İktisadi 'Devlet Teşekkülle
rimden hangileri zarar etmektedirler. Zarar 
miktarı ve ana sebepleri nedir? Zararı telâfi 
için veya ortadan 'kaldırılması için ne düşünül
mektedir? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devanda) — 1962 yılı iş programlarına göre 
işletme açığı verecek olan Türkiye Kö'mür İş
letmeleri Kurumu, Türkiye Çimento Sanayii, 
Azot Sanayii ve Türkiye Şe'ker Fabrikaları; iş
letme fazlasiyle çalışanlar, Sümerb'anfk, Eti-
ban'k, Demir ve Çel'ik İşletmeleri, Mak'ina Kim
ya Endüstri Kurumu, Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları ve Türidye Petrolleri Anonim Ortaklığı. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Miktar
ları halkkında bir ışey rica. ediyorum. 
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SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Devamla) — Mu'lıammenatı, realizıe edilmedi
ği için, takribi olaea'ktır. Sümer'barik'ın 21 mil
yon lira kârı vardır. Elfbank'm 102 milyon 
T. L. kârı vardır. Türkiye Kömür İşletmeleri 
75 milyon lira, Çimento Sanayii 26 milyon lira, 
Azot Sanayii 66 milyon lira, Şeker Fabrikala
rı 115 milyon lira 'işletme açığı vermektedir. 
Yalnız arz etmek isterim ki, bu işletmeler za
rarlı halden kurtarılmaya çalışılma'kta, zarar
ların indirilmesi hususunda gerekli tedbirler, 
Muhterem Maliye Bakanlığında, Bakanlığımızca 
ve Hükümetçe alınması için talimat verilmiş
tir. Tdker, teiker bunların üzerinde konuşma
ma imkân yojk; bunların borçlarını demin arz 
etmiştim. İktisadi Deflet Teşekküllerinin ve
rim kondisyonu ile meşgul olacağım. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın 
Ba'kan, alkışlarla karşılanan bir izahınız ol
du. Bakanlık görevini deruhde ettiğinizden bu 
tarafa emrinizde çalışan, Devlet İktisadi Te
şekküllerinde ehliyetli ve verimli 'bulunan me
murların her şeyden azade olduğunu beyan et
tiniz. Bu beyanımız halihazırda ımevcudolan 
memurların teminatıdır. Bundan evvel aynı va
sıfları taşıyan memurlar ha'ktanda Sanayi Ba
kanı olarak ne düşünüyorsunuz? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Vâki müracaatleri tamamen hu-
'kuki zaviyeden değerlendirme'kteyim. Eğer iş
letmeye tekrar geçmesi için bir mâni yoksa, 
hukuki bir mâni yoksa ve mesuliyeti taşıyan 
umum müdür de muvafa'kat ederse esiri vazi
felerine dönerler. İşletme Müdürler1! mümanaat 
ettiği taıkdirde durum şudur; ya memuru alır
sınız, işletme müdürünü feda edersiniz, yalhut 
almazsınız. Bendenizin mesuliyet anlayışım; 
üç beş memurun yerine dönmesi pafhasma mü
dürleri değiştirmeyi doğru bulmam. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydm) — Sayın 
Bukanm anlayışı ile umum müdürünün anlayı
şında değişiklik olmamasını temenni ederim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birant. 
ÎZZET BlRANT (İzmir) — Sayın Bakanın 

bu iktisadi Devlet Teşekküllerinin tabiatı ica
bı rasyonalizasyonu yönünden kendi nio'ktai na
zarı nedir? 

34 8.2.1962 0 : 2 
ıSANAYİ BAKANI F E T H İ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) -— Muhterem arkadaşlar, iktisadi işlet
melerin Devlet sektöründe işletilişleri yönünden 
eğer yanlış anlamadıysam «büyük bir fark var 
mıdır» diye soruyorlar? Şimdi bizim işletmeleri
mizin 27 Mayıs İnkılâbından sonra sık sık müte
hassıslar eelbetmek suretiyle, işletmecilik yönün
den, kıymetleri itibariyle tetkika tâbi tutulmuş 
ve bu hususta bâzı raporlar hazırlanmıştır. Mü
şahedeye dayanan noktalar raporlarda yer aldı. 
Bunda denilmektedir ki, işletmelerde maliyet mu
hasebesi yoktur veya kifayetsizdir. Bâzı arkadaş
larımız temas ettiler; stok işlerinde malzemelerin 
muhafazası yeterli derecede midir? Piyasaya tek
sifi yeteri'derecede gelişmiş midir? Ve saire... Bir 
pilot çalışması olmak üzere Selüloz Sanayi Umum 
Müdürlüğü raporunu yazan mütehassısı davet et
tim, kendisi ile konuştum, Umum Müdürümü da
vet ettim. Raporu tetkik ettim, içerisinde tatbik 
edecek şekilde işi rasyonalize edecek bir tedbir 
görmedim. Umum müdürle, mütehassıs müdür
ler kurulunda müzakere edin, kurulun mutabık 
kaldığı tedbirleri derhal tatbik edin; mutabık kal
madığınız mevzularda merkezdeki arkadaşlarla 
tekrar müzakere edin. Umum müdürde mesuliyet 
vardır; umum müdür direnirse, alınacak tedbir 
umum müdürü değiştirmek değildir. Umum mü
düre rağmen bir tedbir almanın aley'hindeyim. 
Ama onlar benimsediği takdirde muvafık olur. 
Böyle bir çalışma yaptık. Demin arz ettim, kraft 
kâğıdı üzerinde yeni çalışmalara başlandığı için 
mütehassıslarla beraber mesai başladı. İlk raporu 
ecnebi mütehassıslar gözden geçirmek lüzumunu 
hissetti. Yeni bir rapor hazırlanmaktadır. Orada
ki çalışmamızı pilot çalışma telâkki ettiğimiz için 
mütehassısı bularak daireyle konuşturacak, muta
bık kaldıkları şeyleri süratle tatbik ettireceğiz. 
İhtilâf yoktur, demin arz ettiğim gibi merkezle 
münasebeti olacak. Hem merkezde çalışanları ted
bir almaya sevk etmek ve hem de mütehassısla
rın görüşlerini oraya sevk ederek bir mesaiye baş
ladık. Ümidediyorunı ki, iyi bir netice alacağız. 
Türkiye Kömür İşletmeleri daha başka bir metot 
tatbik edecektir. Bugüne kadar bölge müdürlüğü 
yapan bütün arkadaşlardan mahrem raporlar is
tedik. Müessese ne yapmalıdır, umum müdürlük 
ne yapmalıdır, Bakanlık ne yapmalıdır ve Hükü
met ne yapmalıdır? Bunları mahrem istemekteki 
maksadımız birbirinden çekinmeden mütalâaları 
ne ise açıkça söylesinler. Bunların içinde fevkalâ-
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de beğendiğim raporlar geldi. Nefislerine güve
nen, üzerine mesuliyet aldığı takdirde işinde mu
vaffak olacak arkadaşlar gördüm. Cesur, icabında 
bakanlık tutumunu tenkid edecek cesaretli arka
daşlar topluluğuna ihtiyacımız vardır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bravo, 
çok teşekkür ederiz. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
»(Devamla) — Şimdi bizim vazifemiz, bu işletme
lerde çalışan arkadaşlarımızın şeref ve haysiyet
lerine halel getirmeden, işletmenin muvaffak ola
rak yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmak
ta olduğu rasyonel bir şekilde tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Saym Güzey, 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sümerbank tara

fından Makina - Kimya Endüstrisine sipariş edil
miş bulunan dokuma tezgâhlarının Avrupa'da 
•İmâl edilen dokuma tezgâhlarının vasfında oldu
ğu, hattâ daha da mükemmel olduğu iddia edil
miştir. İmâl edilen bu dokuma tezgâhlarının Sü
merbank fabrikaları tarafından kullanılmayıp, 
imâl edilen makinalarm Ankara Çimento Fabri
kasının ardiyelerinde depo edildiği doğru mudur? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Efendim, bu hususu tetkik ettire
ceğim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, bu doğrudur. Eğer bendenize akseden, 
vasfı itibariyle çok mükemmel olan ve Avrupa 
makinalarını aratmıyacak vasıfta ki, bu makina-
iar kullanılmayacak ise niçin imâlata devam etti
riliyor. Eğer makinalar Sümerbank tarafından 
ıbeğenilmiyorsa, mukaveleye müsteniden imalâta 
zorlanıyorsa, ticari bir zihniyetle Makina - Kim
ya Endüstrisini böyle bir hukuk anlayışı içinde 
meşgul edilmesi millî serveti heder etmez mi? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Eğer böyle bir şey varsa, millî ser
vetin heder olacağı muhakkaktır. Bu hususu tet
kik edeceğim. Şu kadarını ilâve edeyim ki, mer
kezde devamlı olarak çalışacak Devlet İktisadi 
Teşebbüsleri Merkez Kurulunu kurduktan başka 
zaman zaman İktisada Devlet Teşekküllerinin me
suliyetlerini taşıyan umum müdür arkadaşları 
toplıyarak birbirleriyle olan işlerinin koordinas
yonunu sağlamak bakımından tedbir almış bulun
maktayız. Bu dediğiniz mevzular varsa, bundan 
sonraki toplantıda görüşülecek ve halledilecektir. 
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| BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, Sayın 

Bakan baraj meselesini yalnız enerji bakımından 
ele almakta. Bakanlığı itibariyle bu belki doğru 
olabilir. Keban Barajından aynı zamanda sula
ma işlerinde kullanılmak ve sulamadan geniş çap
ta istifade etmek mümkündür ve bu maksatla da 

I yapılacaktır. Sayın Bakan ancak 1966 senesinden 
I sonra çalışmaların tamamlanacağını söylediler. 

1966 yılma kadar Suriye de bir baraj yaparsa ve 
biz de sulama tesislerimizle suyu kestiğimiz tak
dirde beynelmilel bir mesele olur mu, olmaz mı, 
tacil etmek lâzımgelir mi, gelmez mi? Bunun Su
riye Hükümetine evvelden duyurulması icabeder 
mi, etmez mi? Bunları lütfen cevaplandırsınlar. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, doğrıı-

I dur. Bir baraj mevzuu yalnız enerji ile ilgili de
ğildir. Su taşkınları ile de ilgilidir. Enerji sant-

I raileri mevzuu ile de ilgilidir. Keban Barajı mev
zuunda, sulama işleri için Devlet Su İşleri bunun 
aleyhinde, Elektrik Etüt İdaresi ise enerji darası 
ile ilgili olduğu için lehindedir. Hattâ 2 - 3 tane 
daha baraj kurulmasını daha uygun bulmaktadır. 

I Bu hususta ihtilâf vardır, bunu geçiyorum. 
I Cenup bölgesinde Suriye mevzuuna gelince; 
J böyle bir çalışma mevcuttur. Bu hususta resmî 
I kanallardan, diplomatik yollarla davranış ve tu-
I tümümüzün ne olduğu duyurulmuştur. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 35 mil-
I yon baş koyunumuzdan 5 milyon kadarı meri-
I noslaştırıldığı takdirde, Âvusturalya'dan ithal 
I etmek zorunda kaldığımız merinos yapağısının 
I temin edilebileceği ifade edilmiştir. Binaenaleyh 
I her sene Avusturalya'ya mubayaa heyetleri 
I göndermek suretiyle israfil mubayaalara gidil-
I memesi ve binnetice bu uğurda sarf edilen dö-
I vizirı dâhilde 'kalması hususu üzerinde ne dü-
I şünülmektedir? Bu mevzuda alâkalı Bakanlık-
I larla bir çalışma var mıdır? 
I İkincisi, kâğıt sanayii: Umumiyetle bütün 
I memleketlerde orman döküntülerinden kâğıt 
I imal edildiği cümlemizce malûmdur. Hazır 
I tomrukları fabrikaya verip kâğıt imal etmek 
I işin kolay tarafıdır. Binaenaleyh kâğıt hamu-
I ru yapmak için birtakım merkezler kurup or-
I man döküntülerini toplamak suretiyle kâğıt 
I imal. etmek düşünülüyor mu? Bu hususta şim-
I di cevap verebilirler mi, yoksa bir etüt mev-
1 zım mudur? Bu mevzu üzerinde durmalarım 
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ibilîıasfia rica ederim. Kdban mevzuu Komisyo
numuzda... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnas'h, soru soracak
sınız, mülâhaza serd edecek değilsiniz. Biraz ev
vel Bakana tevcih ettiğiniz, tedbir alınması 
mevzuu idi, soru değildi. İçtüzüğün 111 nci 
maddesi soru müessesesidiı. Söz almadan daha 
kısa bir zaman alması iktiza eder. Muhterem 
üyeler bu hususa lütfen riayet etsinler. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — O da 
sorudur, çünkü cevap veıdikleri takdirde He
yeti Aliyeyi tenvir buyuracaksınız. Eğer cevap 
şimdi veremezlerse etüdetsinler dedim. 

Üçüncü, Keban mevzuu: Muhterem arkadaş
lar, Devlet Plânlama Dairesinin 1962 program 
tasarısında yer almış olan bir işe istinadederek 
Bütçe Karma Komisyonunun 24 âzasından 21 
inin imzasiyle verilmiş elan bir takrire istina
den, Bütçe Encümeninin de yerinde bulduğu 
Keban Havzası, bir ihya neticesi doğuracak 
olan.... 

BAŞKAN — Soru değil, izahat veriyorsu
nuz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Soru
dur, Muhterem Beyefendi. Müessese soru mües
sesesidir. Soruya müncer oluyor, isterseniz sar
fınazar edebilirim. 

BAŞKAN — Hayır, hakkınızdır, kullana
caksınız ama soru olmak şartı ile... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bütçe
den alman tahsisat 5 milyon liradır. Gazetelerde 
^ftnun aleyhinde pek çok aleyhte neşriyat 
ylpldı, buna inanmak istemiyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, demin 
bir nebze bahsettim. Sanüyimizi günlük politi
ka ile yürütmemek kararındayız. 

Şimdi, arkadaşlarım, arkadaşlarımız, döviz 
tasarrufu için, merinosu içeride yetiştirmekten 
bahsettiler. İçerde merinosun maliyeti yüksek 
oluyor. Bunun yerine, Ankara keçisinden alı
nan tiftik istihsalini artırmak, bunun geliri ile 
dışardan daha ucuz merinos almak, merinos 
yünü ithal etmek her halde daha iyi olacaktır. 
Eskiden tiftik endüstrisi zamanımızdaki ka
dar gelişmiş değildir. Bunu da göz önünde tut
mak lâzımdır., 

Halen radyoaktif şualarla, bilhassa Avrupa'- • 
da, Amerika'da, tiftik geliştirilmekte, bunu kul- j 
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lanan fabrikalar çok artmaktadır. Bu bâzı ato
mik şualarla tiftik, diyoı lar, süratle gelişiyor. 
Bu itibarla tiftik mi? Yoksa, merinos mu? da
ha iyidir; bu mevzu tamamen tetkik edilmesi 
gereken bir mevzudur; tetkik edilmektedir/ 

Diğer arkadaşımın sualine gelince: Muhte
rem arkadaşlarım bu mevzuda birkaç şey söy
lemek istiyorum; vaktiyle Türkiye 'de" geniş-öl
çüde (kâğıt sanayii hammaddesi transfer edi
lirdi. Kâğıt ihtiyacı uıızı biz de hariçten karşı
lardık. 1954 yılında bu durumun ıslahına gidil
mesi düşünülmüş, Orman Umûm Müdürlüğü ile 
müşterek mesai yapılarak meselenin halli cihe
tine tevessül edilmişti. O zaman da hammad
de temin edilmektedir. Şimdi, değerli arkadaşım 
bana yeni 'bir ufuk açmış oldular. Bendeniz, sa
lahiyetli arkadaşlarla bu meseleyi müzakere 
edeceğim, daha değerli ve ucuz ağaçların kul
lanılması imkânı varsa, bunların kıymetlendi
rilmesi esastır. Bunu tetkik ettireceğim. 

Şimdi, Keban mevzuundaki yazıyı görme
dim. Nihayet mesul bir bakanınız olarak veri
len tahsisatı yerinde kullandırmayı bir vazife 
telâkki etmekteyim. Hattâ bunun yerinde kul
lanılması konusunda, yapacağımız 5 yıllık plân 
için de işin tacil edilmesi zarureti ortaya çı
karsa, munzam bir ödenek talebinde bulunul
ması dahi düşünülüyor. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bu iş size yanlış aksetmiş efendim. 

Yalnız bu konuda huzurunuzda şunu söyli-
yeyim ki, icrada mesuliyet taşıyan bir arkada
şınız olarak, istikrar politikasına ciddî olarak 
bağlı kalmamız, bunu benimsememiz lâzımdır. 
Aksi halde kolaylıkla yardım almak mümkün 
olmaz. İstikrar politikasını zedeleyici her hangi 
bir teşebbüs bizim istikrar politikamız âaki tu
tumumuza yanlış mâna verdirebilir, ciddî olma
dığımız telâkkisi uyanabilir. Bunun dışında 
her hangi bir iddiamız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ, 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Mısır 

Assuan Barajı için 1 milyar dolar yârdım kredi 
temin etti. Gene Suriye Fırat Barajı kurmak 
için Almanya'dan 500 milyon mark is edi, Pa
kistan'da kurulacak baraj için, Hükümc'i bü-
vük ölçüde dış yardımı temin etm'şti. B'z ete 
Keban Barajı için yabancı sermaye temin ede
mez miyiz? Meselâ, inşaata başlanılır, yabancı 
sermaye ile devam ettirilir. Bütçenin imkân-

— 489 — 



C. Senatosu B : 
lan nöbetinde her yıl bir miktar tahsisat ay
rılmak suretiyle barajı tamamlıyam.az mıyız? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım Sayın De-
mirdağ'lâ bu nokta üzerinde mutabık olamama
nın üzüntüsü içindeyim. Dış yardım talebinde 
bulunmak için evvelâ plân, program göstermek 
lâzımdın Yabancılar plânsız ve programsız 
işler için yardım yapmıyorlar. Mesele şu. B^r 
kere, umumi, iktisadi, malî politika böyle bil
işe müsait olacak. Enflâsyon politikası taki'be-
dilirse olmaz. İstikrar politikası takibedeeeğiz. 
Filân iş/in finansmanının yollarını bulmalı ve 
takdim etmelidir. Birincıi yılda yapılacak fi
nansman imkânları, şu kaynaktan şu kadar, şu 
kaynaktan şu kadar, bu kaynaktan bu kadar 
yapılacak diye, bu işin finansman plânını gö
türdüğünüzde, yalnız her sangi bir müesseseden 
değil, Avrupa Geliştirme İktisadi iş Birliği teş
kilâtından ve diğer önemli teşkilâtlardan alına
bilsin. Esasen yapılan etütlerde dış finansman 
sağlanacağı ifade edilmektedir. (Ebertsin rapo
runda) Bir mütehassıs raporunda, Yalnız bu ko
nularda sağdan, soldan kulağımıza gelenlere 
göre değil, kredi sağlama meselesinde, mesuli
yet taşıyan bir insan olarak, biraz daha titllz 
davranmak mecburiyetindeyiz. 

istanbul Termik Santrali meselesinde müte
hassıs arkadaşlarımız, Amerika'ya müracaat edi
lebileceğini, Ebens'in raporunda da Amerika'
dan dış finansman imkânlarının sağlanabilece
ğinden bahsedildiğini söyllediler. Bu /konuda 
Amerikan Yardım Heyeti Başkanı ile görüştüm. 
Bana dedi ki, bu sekil raporlar kontrol için 
Amerika'ya gönderilir. t.C.A ile D.L.F birleş
miş »bir teşkilât olmuştur. 

I.C.A. Eylül 1961 den itibaren yapılan ilâve
lerle daha da ilerlemiş, daha iyi bir hale gelmiş
tir. Fakat bu da kâfi değildir. Amerika'da 
geniş miktarda malzeme temin etmeliyiz. Bu 
hususta .konuştuğum bir .'mütehassıs, bana Av
rupa, mallarının daha iyi ve ucuz olduğunu, hal
buki Amerikan malzemesinin hem pahalı ve 
hem de Avrupa malzemesine nazaran daha dü
şük kalitede olduğunu, bu bakımdan bize Av
rupa malzemesini kulanmamızı tavsiye etti. 
Ben, mütehassısa şunu söyledim; Amerikalı 
malzemesi pahalı ve düşük kaliteli dahi olsa, 
uzun vadeli ve az faizli olarak verildiği için 
biz yine Amerikan malzemesini tercih ederiz. 
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Resmen müracaat edilirse derhal verilecek den
medi. Ve derhal resmî müracaat yapıldı, Ma
liye Vekâleti işi bize intikal ettirdi. Bu bakım
dan eğer, arkadaşlarımız biz bakanlarla te
mas etmek arzusunu izhar ederlerse, biz bu 
fikirlerin efkârıumumiyeye yanlış şekilde inti
kal ettirilmesi durumundan kendilerini kurta
rırız. 

BAŞKAN — Sayış Kangal. 
HASAN KANGAL — Sanayi Vekâleti yap

mış bulunduğu büyük etütler içinde, küçük çap
ta, vatandaşlar tarafından yapılması mümkün 
olabilen sınai teşebbüsler hakkında, eserlerin 
yayınlanması ve vatandaşı bu nevi sanayie teş
vik edici bir yolda tutmak .kararında mıdır0' 
Böyle bir durum mevcut mudur? Böyle bir du
rumun ihdasında fayda var mıdır? Bunu bir mi
salle arz etmek, izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz çok uzuyor, Sayın 
Kangal. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Misalle 
maksadımı anlatmak istiyorum. Şu şekilde. Me
selâ istanbul'da Yalova'da kaplıca suları 70 de
recededir. Böyle bir suyun ayağından istifade 
edilerek sebze yetiştirilebilir. Acaba Sanayi Ba
kanlığı olarak ne tavsiye edecekler, teşebbüs 
sahiplerine. Bir nevi sebze yetiştirilmesi, bura
da mümkündür. Bunlardan istifade edilecek im
kânları aranmakta, mıdır? Ayrıca, nişasta yap
mak istiyen bir yandaşa Bakanlık nasıl bir ko
laylık sağlıyabilir? Bu hususlar Bakanlığı il
gilendiren mevzular olduğundan aydınlatılma
sını istirham edeceğim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (Ö$? 
vamla) — Muhterem arkadaşlar, muhterem ar
kadaşımızın temas ettiği, mevzu çok mühimdir 
ama, bir Bakanlığın bu derece ehemmiyetli ol
masına rağmen, teferruat sayılabilecek mesele
lerle meşgul olması ,şu anda imkânlarımız dışın
dadır. Fakat bu konuda demin arz ettiğim mâ
nada bir politika şu şekilde yerine getirilir. Bu
nun için ufak işletmeler kurulabilir diyecekler. 
Yalnız, büyük teşebbüsler için, bilhassa, hariç
ten yatırım yapacaklar için, Türk Sınai Bankası 
erkânı ile İstanbul'da vâki temaslarımda ken
dilerine, artık bu hususta yeni bir adım atılma
sının zaruri olduğu fikrini telkin ederek, ne çe
şit sahalara yatırım yapabilecekleri hususunda 
müracaatta bulundum. Bu mevzu da aslında son 
derece mühim olmakla beraber, bizim imkânları-
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mızla yürütülebileceğini tahmin etmediğim bir 
mevzu olarak karşımızdadır. 

Sanayimizin küçük işletmelerine, bir nevi yol 
gösterici olarak yardım etme meselesi, tetkik 
edilebilecek bir mevzudur. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Izmen. 
MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Yerli sana-

yiimizin kusurlarından birisi kalite düşüklüğü 
meselesidir. Döviz sarf edilmek suretiyle dı
şarıdan getirilen hammaddeler kullanılarak ya
pılan malların dahi kalitesi düşüktür. Meselâ 
bir akümülâtör sanayii vardır. Dışarıdan ge
tirtilen akümülâtörler dört ay dayandığı halde, 
bizim yerli akümülâtörler, ancak bir iki ay da
yanmaktadır. Bu mühim bir noktadır. 

Sanayide kalite kontrolü mevzuunda alınmış 
tedbirler var mıdır? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Kanun bu hususu hususiyle, vazi
fe olarak Bakanlığımıza vermiştir. Fakat bu
gün iyi bir kontrol yapıldığını iddia etmek müm
kün değildir. Ama ehemmiyetini takdir etmiş 
ve üzerinde önemle durmaktayız. Kalite kont
rolü Kanunu çıkıncaya kadar, imkânlarımız nis-
betinde yine kontrol yapacağız. Sanayi Odala
rı da bu mevzuun halli için çalışmaktadır. Va
tandaşlar şikâyetçidir. Ve bizle iş birliği ya
parak, personel kadrosu vermek suretiyle da
hi, bu işi yürütmek istemektedirler. Onun için 
bu üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu hu
susta daha fazla çalışacağız. Fakat kanunumuz 
çıkınca özellikle üzerinde duracağımız bir mev
zudur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, Saym Sanayi Vekili Fethi Çelikbaş Bey
efendi, geniş izahatta 'bulundular ve arfeadaşlıarı-
mızın sordukları suallere dirayetle cevap ver
diler. Çok istifade ettik. 

Sözlerinin başında malî istikrardan bahis 
buyurdular. Malî istikrar bizde, emisyon mus
luğunun bir miktar kısılması ile kaldı. Ama, 
son günlerde % 25 nibetinde bir emisyon ortaya 
çıktı. Bir hakikat olarak bu ortada iken, Sana
yi Bakanının burada istikrardan bahsetmesi, bi
raz da vazifesinin dışına çıkmış gibi oluyor. Çün
kü bundan daha ziyade Maliye Bakanı bahse
debilir. 
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Asıl malî istikrar, salğam para, iyi kullanı

lacak istihsaldir. İstihsali artırmak için ranta-
biliteyi temin etme yoludur. 

Şimdi arkadaşlarımızın umumi istekleri 10 
milyara baliğ olmaktadır. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin sermayesi ise 50 milyarı bulmak 
tadır. Bu balkımdan bu müesseselerin teşriî or
ganın murakabesinden mahrum kalması doğ
ru değildir. Bütçemizin iki misline muadil 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçesinin 
murakabesi elzemdir. Bu 'kadar büyük bütçe 
ile mesuliyetli bir vazife almışlardır gibi birta
kım sözler söylüyoruz. Muhtelif vekiller tıpkı, 
Saym Fethi Çelikbaş gibi, gayet maharetle, na
zikâne ve bizi avutucu sözler söylüyorlar. Bu 
şekilde hiejbir şey halledilmiyor. Her şey da
ğılıp gittikten sonra, te&rar şikâyetlerin de
vam edeceğine 'kaaniim. 

Elbette bu teşekküllerin başında çok kıy
metli muhterem vatansever, vatanperver 
Türk çocukları vardır. Sözlerimiz onlara de
ğil. Ama biz muralkaTbe etmek istiyoruz. Ver
diğimiz paranın santimine ba'dar nereye gitti-*. 
ğini, rantalbiliteli olup olmadığını hesaplamak 
mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, Fethi Çelik/baş arkadaşım, kendi 
cümlei vazaifinden olması Icabeden Anayasa 
hükmünü yerine getirmesi lâzımdır. Anayasa
mızın 127 nci maddesinin son fıkrasında: «Ka
mu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük: 
Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzen
lenir.» deniyor. Ben muhterem Fethi Çeliklbaş 
arkadaşımızdan bu vazifesini derhal yerine ge
tirmesini istirlham edeceğim. Bu müesseseleri 
ranta'bl bir yola sokmak i$n, bu kanunun ge
tirilmesi şarttır. 

Bir de arkadaşlarımız Keban Barajından 
bahsettiler. Bu büyük bir finansman mesele
sidir. Şimdiden bir miktar tahsisat ayrılmalı, 
ve zamanında mura'kabesi yapılmalıdır. 

Gecenin bu saatinde vaktinizi aldığım için 
özür dilerim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Niyazi Ağırnash. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Arikara) — Muhte

rem ar'kadaşl'ar, gecenin bu saatinde huzuru
nuzu işgal ettiğim için, özür dilerim. Şunu 
söylemek istiyorum ki, Sayın Bakan bizi bil
hassa kontrol mevzuunda tatmin etmediler. 
Muhterem Vekil Beyefendi, uımıım müdürleri 
feda edemem şe'klinde bir beyand'a bulundular. 
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Ben kendilerine feda etsinler demedim, ama 
biz bu teşriî murakabeyi kurmaya mecburuz. 
Ve bu işletmeleri hakikaten reorgariize etmek 
zaruretini duyuyoruz. 

Muhterem Vekil Beyefendinin izahları, (bü
tün zekâ ve talâkatma rağmen beni tatmin et-
onedi. Muhterem arkadaşlarım eğer bu izahlar 
sfizi tatmin ettiyse ve murakabeye lüzum gör
müyorsanız, buyurun hayrını görünüz. Hür
metlerimle. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) —, 'akit geç 
oldu efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok Sayın 
Alpaslan. Kifayeti müzakere takriri gelmediği 
müddetçe, müzakere devam eder. Gelmiş ol
saydı Riyaset okur, vazifesini yerine getirirdi. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, sözlerime başlarken de arz etmiştim. Ten
kitler bizi ancak aydınlatmaktadır. Bu hare
ket murakabeden kaçmak değildir. Değil mu
rakabeden kaçmak, murakabeyi güçleştirmek 
dahi sureti katiyede 'bahis konusu değildir. 

Hükümet olarak îktftsadi Devlet Teşekkül
lerinin reorganizasyonu mevzuunda çeşitli şe
killerde tetkikat yapılmıştır. Hattâ bir tasan 
(hazırlanmıştır. 

Biliyorsunuz, bir Reorgariizasyon Kanunu 
mevcuttur. Yeni tasarı ile, mevcut kanunun fık
ralarını karşılaştırdık, zıt olan fikirleri karşıla
mak suretiyle, mütöhassıs arkadaşları toplıya-
ı'ak, bugünkü tecrübelerinden faydalanmak 
yerinde olur. Kontrolün istikameti ve şekli 
hakkında kısaca fikir vermekte fayda mülâha
za etmekteyim. 3460 sayılı Kanunun tesis et
miş olduğu, murakabenin daha müessir kılın
ması suretiyle, İktisadi Devlet Teşekkülleri ya
tırım meseleleri ve bütçeleri her yıl Devlet büt
çesi müzakere edilirken bir yandan da bu müza
kere edilir. Fakat beri taraftan, bu kuruluşa 
yepyeni bir şekil vermek ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, işletmelerle finansman işlerini 
ayırmak. Bir holding müessesesi kurmak ve di
ğer müesseselerin işletmelerini murakabe et
mek. Bunun yanında bir de yatırım ofisi kur
mak meselesi var. Mesele bir, iki değil. Ama 
takdir buyurursunuz ki, Devlet bütçesinde son 
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derece ehemmiyetli meseleleri ihtiva- eden bir 
yatırım şubesinin şu veya bu şekilde tetkiki
nize sunulmadan evvel kendisi de elbet kati bir 
kanaate sahibolmayı arzu eder. Aksi halde 
önüne gelen tasarıyı imzalayıp sevk etmek, İş-
İen bile değildir. Ama, meselenin incelenmesi, 
lehinde, aleyhindeki fikirlerin alınması, işlen
mesi, lüzumlu kanaate varıldıktan sonra geti
rilmesi elbette daha iyidir. Bu konu üzerinde 
ilk toplantı yapılmış, mütemmim rapor isten
miştir. 

Hazırlanmakta olan tasarı, istenildiği şekil
de Meclis .murakabesine tâbi tutulacak bir du
rumda hazırlanmaya çalışılıyor. Elde doküman 
lâzım, onun için mütemmim malûmat istedik, 
rapor istedik. Şu müessese şöyle murakabe edi
lecek, bu müessesenin murakabesi böyle olacak 
diyeceğiz. Ona göre kanun hazırlanacaktır. Ka
nun tasarısı hazırlanmasında titizlik göster
mekteyiz. Bu kanun çıktığı zaman bu mevzua 
bir yön vermiş olacağımızı tahmin ediyorum. 
3460 sayılı Kanunun murakabedeki aksaklık
larını tanı mânasiyle giderecektir. Bu bakımdan 
'bu kanunu huzurunuza getirmekte gayret sarf 
ettiğimizi bildirmek isterim. Bu sebeple en iyi 
şekilde olsun endişesini taşıdığmıızdandır ki, 
tasarı biraz gecikmiştir, önümüzdeki aylarda 
bu tasarıyı takdim etmiş bulunacağız. Mâruzâ
tını bundan ibarettir. Yalnız şunu da belirt
mek isterim; bizim de arzumuz, en geniş ölçü
de bir murakabeye yer vermek, bunu bertaraf 
edecek görüşleri benimsememektir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Efendim, her ne kadar kifa
yet önergeleri gelmişse de, başka söz istiyen 
olmadığından Sanayi Vekâleti ve Petrol Dai
resi Başkanlığı bütçe görüşmeleri bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti r. Bölümleri okutuyorum, 

B. Lira 

101 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

12 000 
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lira t B. 

201 

202 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 5 758 80^ 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 775 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 82 000' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 11 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasıyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 489 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 305 000 
BAŞKAN — Kabul edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

306 

307 

308 

309 

403 

418 

419 

420 

450 

451 

452 

453 

501 

Giyecekler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kantin gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil lâboratuvar giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6309 sayılı Maden Kanunu gere
ğince yapılacak bilûmum ilân ve 
sair giderler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve levazım satınalma ve 
her çtşıt giderleri 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs giderleri 54 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et.-" 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 351 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

502 Eski yıllar borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Altıncı kısmı - Yardımlar 

602 Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Sanayi Bakanlığı Mensupları 
Mahdut Mesuliyetti istihlâk Ko
operatifine (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 55 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Maden hizmetlerinde kullanılan 
makina, alet ve malzemenin ona
ma giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen yatırım 
fonları 

725 iktisadi kamu teşekküllerine 42 100 000 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 

Teşkilâtına bağlı malî ve teknik yardım müesse
seleriyle sair beynelmilel müesseselerin Türki
ye'de çeşitli projeleri gerçekleştirmek maksadiy-
le müracaatte bulundukları ve bu projelerin 
dış finnansmanlarmın da tamamen kendileri ta
rafından karşılanacağı bütçenin ihzarından 
sonra belirmiş bulunmaktadır. 

Ancak Sanayi Bakanlığı bütçesinde bu iş
lerin gerçekleşmesi için lüzumlu bir ödenek 
bulunmadığından, bu maksadı teminen 725 nci 
bölümün 20 nci maddesinden 500 000 liranın 
tenzil edilerek (Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
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özel fonu ile sair milletlerarası malî müessese
lerin gerçekleştirecekleri projelerin her çeşit 
giderleri) adiyle yeniden açılacak 728 nci bö
lüme aktarılmasına müsaadelerini arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Bursa 
Fikret Turhangil Cahit Ortaç 

Sinop Ankara 
Suphi Batur N. Ağırnaslı 

BAŞKAN — Efendim önerge, 725 nci fa
sıldan alınacak 500 000 lira için 728 numaralı 
yeni bir fasıl açılmasını istemektedir. Anayasa
nın 94 ncü maddesi, bölümlerin müzakeresini 
âmirdir. Anayasanın bu âmir hükmü karşısında 
ancak mevcudolan bir bölümü müzakere edebi
liriz. Sanayi Bakanlığı bütçesi içinde 728 nu
maralı bir bölüm yoktur. Ancak mevcut bölüm-

J e r arasında aktarma yapmak mümkündür ve 
şimdiye kadar yapılan da budur. Yeni bir bö
lüm açılmasına Başkanlık, Anayasa muvacehe
sinde imkân görememektedir. Bu bakımdan me
seleyi Karma Bütçe Komisyonundan sormakta-
vız. Lâkin, şu anda karşımızda komisyonun ne 
Reisi, ne de Sözcüsü bulunmaktadır. Sayın Ağır
naslı her ne kadar komisyon âzası iseler de, ne 
Başkanlık Divanı ne de Sanayi Bakanlığı büt
çesini tetkik eden raportörler, dört kişi hiçbi
risi burada bulunmadıklarından dolayı, bu hu
susta kendilerinin mütalâalarını alabilecek du
nunda da bulunmuyoruz. Bu hususta ancak 
Hükümetin mütalâasını alabileceğiz. 

Sayın Bakan buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 

'Burdur) — Muhterem arkadaşlar; son defa 
istanbul'a gittiğim zaman... 

BAŞKAN — Efendim, mevcudolan bir bö
lümden, mevcudolmıyan bir bölüme aktarma ta-
lebedilmektedir. Anayasanın 94 ncü maddesi sa-
"ihtir. Aktarma yapılıp yapılmıyacağı hususu
na cevap vermenizi rica ediyorum. Yalnız buna 
cevabınızı rica ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 
— Sayın Başkanım, benden usuli bir mütalâa 
istiyorsunuz. Bir Hükümet mensubu olarak 
usul hakkında mütalâam olamılacaktır. 

Bu hususta içtüzük maddesi de vardır. 
BAŞKAN — Bütçe Encümeni de burada de

ğildir. Sayın Niyazi Ağırnaslı komisyonun bir 
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üyesidir. Ne Başkanlık Divanında ve ne de ra
portördürler. Mütalâasını alamayız. Şu halde 
tekrar ediyorum. Anayasanın 94 ncü maddesi 
muvacehesinde, bütçede mevcut bir bölümden 
mevcudolmıyan bir bölüme aktarma yapılamı-
ya,eağı belirtilmiştir. Aktarmanın yapılıp yapıl
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 8 e karşı 16 
ile kabul edilmemiştir. Şimdi 725 nci bölümü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

726 Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 3 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

727 Sanat modelleri satınalmması ve 
dağıtılması 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - iştirakler 
731 Sümerbank Genel Müdürlüğüne 

(Anlaşması gereğince Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 
ne iştirak hissesi karşılığı 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

732 Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri Genel Müdürlüğüne (Anlaş
ması gereğince Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ne işti
rak hissesi karşılığı) 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Keban Barajı etüt ve proje gi

derleri 5 000 000 
(Keban Barajı etüt ve projesinin 
hazırlanması iein Elektrik İşleri 
Etüt İdaresine yardım) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımları 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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5, — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/17, C. Senatosu 1/21) (S. 
Sayısı : 16) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı büt
çesine geçiyoruz. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Reisliği 1962 Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1962 
bütçe yılı masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 469 450 lira tah
sisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 
B. Lira 

A / l Cetveli 
İkinci kısım - Personel giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 813 301 

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

202 Hizmetliler ücreti 178 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak zam ve yardımlar 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler..! Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T.C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 111 407 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği (6326 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin (a) 

(1) 16 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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B. Lira 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

fıkrası) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivpnler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
mivenler... 

Et-' 

308 

— Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince Öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mivenler..: Kabul edilmiştir. 

309 Ta^t öderleri 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et-

. miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
403 Temsil, firiderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 MnhaSebei TTmnrnive Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 6326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mivenler... Kabul edilmiştir. 

419 'Mahkeme giderleri ile 6326 
«ayılı Kanunun 21 nci mad-

25 200 

69 000 

10 000 

12 000 

50 000 

5 000 

38 000 

6 000 

9 000 

3 000 

2 000 

3 000 

B. Lira, 

446 

447 

451 

452 

501 

502 

505 

653 

desi gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nci mad
desi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 200 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci nıad-
desi gereğince Sivil Savunma 
fonu karşılığı 1 627 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaym giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri t 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Gecen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar l 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine (Sanayi Bakanlığı 
Memurları İstihlâk Koopera
tifine) 6 013 

— Kabıü edenler... Et-. 
Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okııtu-

BAŞKAN 
mivenler.. 

BAŞKAN -
yorunl 

(Birinci madde-tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan birinci maddeyi cet-
velerle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. 
îkinei maddeyi okutuyorum. 

—• 496 



C. Senatosu B : 
Madde 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1962 

bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 469 450 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 
B. Lira 

996 706 2 Petrolden Devlet hakkı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Müteferrik gelir 1 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Teberrular 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 472 742 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvellerle bir

likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Üçüncü mad
deyi okutuyorum. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1962 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1962 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi cetveliyle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dördüncü 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sayılı Kanununun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde ve 3656 sayılı 
Kanununun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat 
mahiyetteki hizmetliler için kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
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BAŞKAN — Okunan maddeyi cetveliyle 

birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — İstimlâk bedeli ile ika edilecek 

zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip
lerinden alınacak mebaliğden idarece irat kaydı 
lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelde varidat, diğer taraftan (A/l) işaretli 
cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
tahsisat kaydolunur. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. —• Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinden karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisat
tan, 

1954 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1962 
malî yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 4 ncü kısım fasılları bakiyelerinin 
eski yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığında 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmitşir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Sanayi Bakanları yürütür. 

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

Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi üzerindeki 
müzakereler sona ermiştir. Bugün saat 10 da 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Bugün saat 10 da toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 0,16 
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Hudut ve Sah'Uer Sağlık Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların so ucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 186 

Oy verenler : 127 
Kabul edenler : 123 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 57 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhi 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âlî Aksoy 
Hal'it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Dural 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

edenler] 
GİRESUN 

Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enıiis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeınli 

KARS 
Turgut Gole 
Mehmet Hazer 

^KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dlkeçli'gil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskîender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
îbra'him Şevki Âtasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
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SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rıfat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKÎRDAĞ 
Cemal Tarlan 

:'. Senatosu B 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UEFA 
\\<»*?\ Gerger 

UŞAK 
Kâimdi üoşlvunoğlıı 

VAN 
Panik îşıik 

34 8 . 2.1962 0 : 2 
YOZGAT 

Sadık Artukraaç 
Neşet Çetdıitaş 

ZONGULDAK 
Akif îyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

(,'evat Açıkalin 
Enver Akoğhı 
Ânıiî Artus 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orhay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettâu UJu<j 
Ragıp Üner 
A di t Ünlü 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Kâ mil Karavel'i oğlu 
Sefahattin özgür 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Refet Aksoyoğlu 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasttın Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Oya kahlmıyanlar] 
BALIKESİR 

K;ıdri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 

BİTLİS 
<>vdef, Göboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğltı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hami t Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

Ahmet Onar 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
MUŞ 

İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet. Çekeımoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 
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TOKAT 

Osman Hacıbaloğ-lu 
TRABZON 

Şevket Buîarîoğlu (B.) 

Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

TJRFA 
Esat Mahmut Karakuıi 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE~ 
ÇİLEN ÜYELER 

Salur Kuratluoğlu (B.] 

[Açık üyelikler] 
îstaribul 
Samsun 

Yekim 2 

»>•«« 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oydıarın sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 
Fahıti özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
125 
i / 4 

0 

59 
2 

[Kabul edenler] 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Manısur Uiuısoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamda Oğuzbeyoğlu 
Hasan A l Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Calhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasînli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçliftıe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdetmli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittim Kılıç 
Muammer Ofouz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpisktender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Or»aıl 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA' 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

— 501 — 



NEVŞEHİR 
Ibralhim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım. Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

O. Senatosu B 
SİVAS 

Rifalt öçten 
Zdya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfî Gerger 

34 8.2.1962 O : 2 
UŞAK 

Kâmdl Goşikunoğlu 

VAN 
Faruk Işıık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetİntaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
G. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açiıkalm 

Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergun 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzımı OA ay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
BurhanetJfeîn Uluç; 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

TABİÎ ÜYELER 
• Ekrem Acuner 
Suphi Güf.îoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüııeş 
Sıtikı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Su kıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar* 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiim Haneıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişıi'roğ'lu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri Özbaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geiboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (15.) 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
İhsan Hamiıt Ti'ğrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

[Oya katılmıyanlar] 
GÜMÜŞANE 

HaMt Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Cavi't Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
R'ifat özdeş 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulunay 
Nüvdt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
| Eşref Ayhan 

Zeki Kumrıüu 
RİZE 

Necip Danişoğ-lu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
CemalettÜııı Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemıoğhı 

TEKİRDAĞ 
Selâmıi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
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Osman Haeıbaloi»']u 

TRABZON 

Şevket Butedoğlu (B.) 

C. Senatosu B : 34 8.2.1962 O : 2 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Esat Mahmut Kara k/u !*'t| 

ZONGULDAK 

Tank Jiemzi Baltan 
Tevfik İnci 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Sanı sun 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Sahiı- KımıtlunıHu (B.) 





Toplantı: 1 | A 
Dönem :i C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 1 0 

1962 YILI 

Devlet Üretme Çiftlikleri G. M. 
Bütçesi 





Oevlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu mazbatası (1 /10) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1641-3506 

Ankara : 30 . 11 . 1961 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 malî y ı^ Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi 
ve iüşikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gefeğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GEREKÇE 

Devlet Plânlama Dairesinin tavsiyeleri ve Başbakanlığım 4 . 8 . 1961 tarih, ve 
87 - 61/2446 sayılı emirleri dairesinde hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1962 malı yılma ait Bütçe kanun lâyihası ilişikte takdim kılınmıştır. 
Lâyihanın birinci maddesi : 
Mezkûr Genel Müdürlüğün 1962 malî yılı hizmetleri için 9 030 800 lira tahsisat 
itasını tazammun etmektedir. 1961 yılında bu tahsisat Maliye Bakanlığı bütçesinden 
450 nci üniversite öğrenci bursları faslına aktarılan 31 000 lira ile birlikte 9 196 000 
lira idi. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere 1962 yılı bütçesi 1961 yılından 165 200 
lira noksan olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. Fasıllar arasında husule gelen 
değişiklikler ve bundan mütevellit fazla ve noksanlar aşağıda taallûk ettiği fasıl
lar itibariyle tafsilâtiyle arz edilmiştir. 
A — 1) Gider bütçesi : İkinci kısım : 

B. M. ' ~ * -

201 1.1 5433 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 1 sayılı kadro cetveli tutarı 750 000 lira olup 
107 sayılı Kanunla eklenen 1 aded Sivil Savunma uzmanı için de 15 000 lira ilâve 
edilince 765 000 liraya baliğ olmaktadır. Geçen seneden 4 aded fazlasiyle (L) cet
veline alman 16 kadro karşılığı 77 400 lira tenzil edilerek bakiye 687 600 lira tah
sisat tesbit edilmiştir. 263 sayılı Kanun gereğince bu miktara % 20 nisbetindc 137 520 
liranın ilâvesiyle geçen seneden 71 080 lira noksaniyle 825 120 lira tahsisat konul
muştur. 

13 5433 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 2 sayılı kadro cetveli tutarı 2 552 400 lira olup 
107 sayılı Kanunla eklenen 9 aded 1 250 liralık ve 9 'aded 1 100 liralık Sivil Savun-

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. M. 

ma Uzmanı için 253 800 lira ilâve edilince 2 806 200 liraya baliğ olmaktadır. Geçen 
seneden 47 aded fazlasiyle (L) cetveline alınan 104 ıkadro karşılığı 554 400 'lira tenzil 
edilerek bakiye 2 251 800 lira tahsisat tetdbiıt edilmiştir. 263 sayılı Kanun gereğince 
bu miktara % 20 nispetinde 450 36ü lira ilâvesiyle ve binnetiee göçen seneden 311 240 
lira noksaniyle 2 702 160 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Halen Merkezde açık aylığı alan memur yoksa da vukua ınuhteıııel açık maaşını kar
şılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 4 000 lira, tahsisat konulmuştur» 

23 Halen İşletmelerde ve Merkez ate İyesinde açık aylığı alan memur yoksa 'da vukuu 
muhtemel açık maaşını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 6 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

202 11 (D) cetvelinde Merkez hizmetlilerinin adedi (5 aded 250 liralık ve 3 aded 200 liralık 
olmak üzere 8 aded noksaniyle) 128 olarak tesbit edilmiş ve ücretlere her naniği bir 
ilâve yapılmamıştır. Bu duruma göre 202/11 nei maddeye geçen seneden 22 200 lira, 
eksiği ile 1 115 400 lira ve 263 'sayılı Kanunla kaimi edilen % 20 zam sebebiyle de 
223 080 lira ki ceman 1 338 480 lira tahsisait konulmuştur. Geçen soneden 60 880 lira 
fazladır. 

13 İşletmeler (D) cetveline işçi sağlığının 'koruniması malksadiyle 5 aded 300 lira aylıklı 
Doktor kadrosu ilâve edilmiştir. Senelik tutarı 18 000 liradır. Geçen sene mevcut 
217 kadro tutarı 1 512 000 lira ile birlikte 1 530 000 lina olup 263 sayılı Kanun ge
reğince % 20 zamla birlikte 1 836 000 lira tahsisat konulmuştur. 

203 11 Tertibin muhafazası maksadiyie bu maddeye geçen sene olduğu gibi 1 lira ödenek ko
nulmuştur. 

13 İşletmelerimizde açılacak kurslar için öğretmen ücretlerine karşılık olmak üzere ge
çen seneden 300 lira fazlasiyle bu maddeye 2 400 lira ödenek konulmuştur. 

206 11 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 17 500 lira ödenek konulmuştur. 
13 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 55 000 lira ödenek konulmuştur. 
21 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 2 000 lira ödenek konulmuştur. 
23 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 6 000 lira ödenek konulmuştur. 
31 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 2 000 lira ödenek konulmuştur. 
33 Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
40 1 500 ve daha yukarı rakımlı bir işletmemiz (Alparslan) mevcut olup bu işletmenin 

12 memuru bulunduğundan ayda 15 liradan 6 ay müddet için bu maddeye geçen sene 
olduğu gibi 1 080 lira ödenek konulmuştur. 

207 Tertibin muhafazası maksadiyie geçen sene olduğu gibi bu sene de 1 lira ödenek ko
nulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun ve ekleri gereğince T. C. Emekli Sandığına idaremizce ödenmesi 
gereken % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları olarak 201 - 11, 
201 - 13, 202 - 11, 202 - 13 ncü bölümlerde mevcut ödeneğin % 6,5 u üzerinden he-
sabedilerek 436 000 lira ödenek konulmuştur. 

12 5434 sayılı Kanun icabı olarak idare tarafından T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan 
% 1 ek karşılıklar için 201 nci bölümün 11, 13 ncü maddeleriyle 202 nei bölümün 11. 
13 ncü maddelerinde mevcut ödeneğin % 1 i nisbetinde hesa'bedilerek 67 000 lira öde
nek konulmuştur. 

13 1962 yılında emekliye ayrılacakların adedi nisbetert fazla olacağından ikramiyelerini 
karşılamak üzere geçen sene bütçesinden 17 500 lira fazlasiyle 67 500 lira ödenek 
konulmuştur. 

(S. Sayısı: 13 ) 
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14 5434 sayılı Kanunun 38 nei maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığına ödenmesi ge
reken yönetim masrafları için Sandıkça tesbit edilen 0,097 nisbeti üzerinden ve 209 -11 
nei bölüme konulmuş olan 436 000 liraya göre bilhesap bu maddeye 45 000 lira öde
nek konulmuştur. 

15 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığınca talebedile-
cek diğer masrafları karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 1 000 lira 
ödenek konulmuştur. 
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre Genel Müdür için ayda 350 lira hesabiyle bu mad
deye geçen sene olduğu gibi 4 200 lira ödenek konulmuştur. 
5434 sayılı Teşkilât Kanunumuza bağlı 1 ve 2 sayılı kadro cetvellerinde 32 veznedar 
mevcuttur. Bunların aylık tutarı 13 000 liradır. Aynı kanunun 27 nei maddesi gere
ğince aylık tutarlarının % 20 si (7244 sayılı Kanun gereğince % 10 u) üzerinden he- \ 
sabedilen kasa tazminatı ayda 1 300 lira olup senelik tutarı 15 600 lira, .kadro üstün
de maaş alanlarla terfi suretiyle kadro üstünde maaş alacaklar için takribi 1 900 lira 
ki ceman 17 500 lira ödenek konulmuştur. Bu miktar geçen senenin aynıdır. 

10 Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere elde mevcut malzeme 
ve yapılan sarfiyat nazara alınarak bu maddeye geçen seneden 3 000 lira eksiği ile 
10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Mevcutlarla iktifa edileceğinden bu maddeye geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tah
sisat konulmuştur. ' 

30 Mevcutlarla iktifa edileceğinden bu maddeye geçen sene olduğu gibi 5 000 lira tah
sisat konulmuştur. ' 

40 Genel Müdürlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
8 000 lira tahsisat konulmuştur. ' 

50 Merkezin 1 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
15 000 lira tahsisat konulmuştur. ' 

60 Merkezin 1 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
17 500 lira tahsisat konulmuştur. ' 

10 îşletmelerin normal ihtiyaçları karşılığı olarak bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 îşletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 10 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

30 îşletmelerin ihtiyacı karşılığı olarak bu maddeye geçen sene olduğu gibi 10 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

40 îşletmelerin ihtiyacı karşılığı olarak bu maddeye geçen sene olduğu gibi 10 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

50 îşletmelerin ihtiyacı karşılığı olarak bu maddeye geçen sene olduğu gibi 12 000 lira 
tahsisat konulmuştur. , . ' 

60 İşletmelerimizin ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
30 000 lira tahsisat konulmuştur. ' 

Geçen sene kullanılmak üzere bastırılan defter ve evrakı matbuadan bir miktarı
nın 1962 yılma devretmiş olması sebebiyle bu maddeye geçen yıl tahsisatından 10 000 
lira noksaniyle 35 000 lira tahsisat konulmuştur. 

11 Posta ve telgraf masraflarını karşılamak üzere ve yapılan sarfiyat göz önünde tu
tarak bu maddeye geçen seneden 1 000 lira noksaniyle 17 000 lira tahsisat konul
muştur. 

[(S. Sayısı: 13) 
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13 Işlıetmelei'iıı posta ve telgraf •masrafları için gecen sene olduğu gibi bu maddeye 
8 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkezin telefon masraf larm'i karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
19 000 lira tahsisat konulmuştur. 

2H İşletmelerin telefon masraflarını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu 
gibi 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
ürzmetliİiere verilecek giyecekler için geçen seneden 2 500 lira ekfciği ile ve hilhesap 
11 500 lira tahsisat konulmuştur. 

10 ,°>0 seneyi ikmâl edenlerden nzalariyle emekliye ayrılacakların ikamet edecekleri ma
hallere kadar harcırahları nazara alınarak ve memleketin muhtelif bölgelerinde mev
cut işletmelerimiz personeli arasında, yapılacak nakil ve tayinler için geçen seneden 
10 000 lira fazlasiyie bu. maddeye 70 000 lira 'tahsisat; konulmuştur. 

20 Memleketin muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan 21 aded Dev İlet, Üretme Çiftliği
nin zirai faaliyetlerini her safhasında, yakından miişahade ve işletme mensuplarını 
gerekli teknik faaliyetlere sevk edebilmek üzere merkezden işletmelere gönderilme
si zaruri buluttan teknik elemanların ve işletmelerden merkeze celbolîunaıulartn mu
vakkat vazife harcırahlarını gecen sene bütçeleriyle kabul edilen tahsisatlarla kar
şılamak mümkün olmamış, maddeler arasında birkaç defa münakale yapılmak su
retiyle bu ihtiyacın giderilmesine çalışılmış ise de bu yüzden diğer hizmetler de ak
samıştır. Bu gibi aksaklıklara ve fuzuli tahsisat münakalelerine meydan verme
mek üzere asgari 75 000 liraya ihtiyaeolduğu anlaşılmış ve maddeye bu miktar 
tahsisat konulması lüzumlu görülmüştür. 

'M) Teftiş kurulu başkanı ve 5 müfettişin yevmiye ve yol masraflarını karşılamak üzere 
geçen sene olduğu gibi 82 475 lira tahsisat konulmuştur. 

40 Dış memleketlerde yapılmakta olan toplantılara genel müdürlüğümüz elemanlarının 
da iştiraklerinin temini ve komşu memleketlerdeki yenilikleri görmek ve bu sahada 
görgü ve bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilecek memurların harcı
rahını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 10 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

11 Gecen sene olduğu gibi bu maddeye 8 000 lira. tahsisat konulmuştur. 
|:'> Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 16 000 lıira tahsisat konulmuştur. 

21 Bu maddeye geçen sene. olduğu gibi 8 000 lira, tahsisat 'konulmuştur. 
22 Genel müdürlük hizmet otosu için bu maddeye geçen sene olduğu gibi M 000 lira 

tahsisat konulmuştur. 
Bu maddeye geçen sene olduğu gibi 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

80 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 uci maddesi gereğince gcriverilmeısi icabedeu 
paralar olduğu takdirde bunu karşılamak iizere 496 lira, tahsisat konulmuştur. 

40 1961 yılında açılimış ve fakat neticelenmemiş dâvalar ile 1962 yılında açılacak dâva
lar için geçen sene olduğu gibi bu maddeye 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 
5483 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gereğince açılmış bulunan Alparslan, Aliınova, 
Oeylânpınar, Dalaman, (Jelemen, Gökhöyük, Gözlü, İğdır, Koeaş, Konuklar, Malya, 
Polatlı çiftliklerindeki okulların mefruşat, tenvir, teshin vesair masraflarını karşıla
mak üzere- bu bölüme geçen sene olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

1962 yılında bitmesi beklenen dâvalar İle aynı yılda açılacak dâvaların mahkeme 
masraflarını karşılamak ve mukaveleli avukat ücretlerine ödenmek üzere bilhesap ge
cen sene olduğu gibi 75 000 lira ödenek konulmuştur. 

( S. Sayısı : 13) 
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446 Katma bütçeye ait 1 aded nakil vasıtasının sigorta fonu karşılığı için gecen sene oldu
ğu gibi 100 lira ödenek konulmuştur. 

447 7.126 sayılı Kanunun değişik 87 nci maddesi gereğince Sivil Müdafaa Yardım Fonu
na ödenmek üzere gelir bütçesi yekûnunun binde biri nisbetindc 9 046 lira konulmuş
tur. 

448 Bütçe Kanununun 21 nci maddesinin (d) fıkrası ile 1961 yılında tatbik edilmiyen 6696 
sayılı Kanunun 1962 yılında da tatbik cdilmiyeceği düşünülerek tertibin muhafaza
sı maksadiylc bu bölüme 1 lira ödenek konulmuştur. 

450 Halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okutulan 16 ve Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde okutulan 11 öğrenci için ayda 250 lira üzerinden hesabedilen 
burs ücretleriyle diğer masrafları için de 6 900 lira ki, ceman 87 900 lira ödenek ko
nulmuştur'. 

451 10 İhtiyacın karşılanması için bu maddeye geçen sene olduğu gibi 5 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

20 Genel Müdürlüğün her sene yapmakta olduğu toplantı masraflarının karşılanması, çe
kilecek fotoğraflarla, bunların teksir masrafları vesair her çeşit masrafların karşılan
ması için bu maddeye geçen sene olduğu gibi 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

30 Çiftçiye yeni ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve bu sahadaki bilgilerini bro
şür, gazete, dergi ve kitaplarla ve sair vasıtalarla köylere kadar duyurabilmek ve mü
tekâmil memleketlerde, olduğu gibi memleketimizde de bölgelere göre ihdas edilen 
tarla günlerinde çiftliklerin verimli çalışmalarını köylü ve çiftçi vatandaşlara göste
rebilmek üzere gecen sene olduğu gibi bu maddeye 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

452 10 4489 sayılı Kanuna güre gecen sene iki yıl müddetle Amerika'ya gönderilmiş bulunan 
iki teknik elemanın maaşları prim farkları ile, ihtisas vesair masraflarını -karşılamak 
üzere bu maddeye geçen seneden 8 316 lira eksiği ile 39 324 lira ödenek konulmuş
tur. 

20 Teknik sahada vukua gelen yenilikleri takip ve teşkilâtımızda tatbiki maksadiylc ve 
teknik yardımlardan faydalanılarak bu sene 3 teknik elemanın Amerika'ya gönderil
mesi düşünülmektedir. Bunların masrafları için bu maddeye bil hesap 47 880 lira öde
nek konulmuştur. 

458 İzmir Fuarı ile açılan diğer sergilere iştirakimiz için bu maddeye geçen sene olduğu 
gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

476 5433 sayılı Teşkilât Kanuuunuu 2 nci 'maddesinin (F) fıkrası, bu kanun mevzuuna 
giren işlerde öğretici mahiyette kurslar açılmasını âmir bulunmaiktadır. Bu maksatla 
Altmova, Ceylânpmıar, Dalaman ve Yalova Devlet Üretme çitfliklerinde açılacak 
hayvancılık, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve makina kursları ile Doğu illerinin 
'kalkınması için Bakanlıklararası yapılacak çalışmalarla pilot saha olarak kabul edil
miş bulunan Alparslan Devlet Üretme Çiftliğinde açılacak kursların iaşe, tedris ve 
diğer 'giderlerini karşılamak üzere bu bölüme billhesap pilot bölge ihdası sebebiyle 
geçen seneden 29 S45 lira fa zl asiyi e 65 000 lira ödenek konulmuştur. 

503 Bu maddeye, câri sene bütçesinden ödenemiyerek 1902 yılına intikal edecek borçla
rın ödenmesi için geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

502 Bu maddeye özlük, hukuk müşavirliği ve yapı işleri servislerinin talhakkuk edecek 
eski yıllar borçları için 34 660 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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îdare aleyhine açılmış olan 3 dâvadan Nuri Oğlakçı dâvası neticelenmiştir. 1946 
senesinden beri devam edegelen bu dâva için müddeabih meblâğ dışında 100 000 
lira civarında faiz ödemek iktiza etmektedir. Diğer 30 000 liralık Şükrü Can ve 
150 000 liralık Efesbank dâvaları henüz neticelenmemiştir. 1962 senesinde netice
lenmediği veya idare lehine neticelendiği takdirde 180 000 liranın ödenmesine lüzum 
kalmıyacaktır. İdare aleyhine neticelendiği takdirde hükmün infazını talik etmemek 
maksadiyle bu maddeye sözü gecen 3 dâva için 280 000 liralık ödenek konulması zaruri 
•görülmüştür, 

Hükümetçe alman prensip kararına uyularak memur ve hizmetlilerin % 60 ma öğle 
yemeklerine yardım için beherine 75 kuruş üzerinden bu bölüme geçen sene olduğu 
gibi 27 476 lira ödenek konulmuştur. 
A) 2. Yatırımlar : 
1961 yılı bütçemiz : 701 bina onarımı, 741 yapı işleri, 742 dağıtma tesisleri adı ile 
üç bölümü ve 540 000 lira ödeneği ihtiva etmekte idi. Devlet Plânlama Dairesinin 
yaptığı tertip ve tavsiyeye uyularak (A/2) yatırımlar bütçemizde eski yıllardan beri 
devam edegelen bölüm unvanları ve numaralan değiştirilerek yeniden açılan : 

I - Küçük onarımlar, 
VI - Yeni yapı ve esaslı onarımlar, 

VII - Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar ve saire satmalm-
maları, yapımı ve onarımlar]. 
Kısımları dâhilinde : 
701 — Bina onarımı, 
751 — Yeni yapı ve esaslı onarımlar, 
771 — Dağıtma tesisleri inşaat ve onarımı 
Fasıllarını ihtiva eden ve mahiyeti aşağıda açıklanan ihtiyaçlarımız için geçen sene
den 200 000 lira eksiği ile ceman 340 000 lira ödenek konulmuştur. 
I - Küçük onarımlar : 

İdarenin katma bütçeye ait 24 aded idare binası, 336 ailelik 160 aded blok halinde 
memur lojmanı ve 27 aded çelik hangar mevcuttur. Bu binaların küçük onarımları 
için geçen sene olduğu gibi 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 
VI - Yeni yapı ve esaslı onarımlalrı: 

En fazla Çiçekdağı ve Gözlü çiftlikleri idare binalan kalorifer tesisatı ikmali işleri 
için alınacak malzeme bedeli ile Türkgeldi. idare binası ıslah ve tevsii, işçilik, pro
je, teksir, tasdik, ilân, ruhsat ve mühendislik âletleri ve hizmetleri ve sair gider
ler karşılığı olarak ceman 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

VII. Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar ve saire satm
alının alan yapımı ve onarımları : 
Bu fasla çiftliklerde geqen senelerde inşa edilen 4 aded büyük selektör tesislerinin 
noksanlarının ikmâli için sarf edilecek malzeme ve işçilik ınasraflariyle eski yıllar
da yapılmış 27 aded çelik hangardan bir kısmının büyük onarımı için ceman 90 000 
lira tahsisat konulmuştur. 
Lâyihanın ikinci maddesi : 
Birinci maddede derpiş edilen hizmetlerin icabettirdiği masrafları karşılıyacak mik
tarda tahmin edilen varidatı tesbit ve bu varidatın menbalarmı (B) işaretli cetvel
de gösterilmektedir. 

(S, Sayısı: 13) 



Filhakika Devllet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair olan 5433 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, katma bütçe giderlerinin tamamının döner serma* 
yenin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunmaktadır. 
Lâyihaya bağlı (B) cetvelinde açılan birinci fasıl bu suretle «İlde edilecek gelir
lerin irat kaydını temine mâtufdur. 9 000 000 liradır. 
Katma bütçenin tatbikatından elde edilecek çeşitli varidat da olabileceğinden aynı 
cetvelde açılan 3 ncü fasıldan da 30 800 lira gelir tahmin edilmiştir. 
Bu suretle sağlanacak gelirlerle giderler birbirine denk olarak karşılanmış bulun
maktadır. 
Lâyihanın üçüncü maddesi : 
5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1962 yılında da tatbikine mezuniyet ver
mektedir. 
Lâyihanın dördüncü maddesi : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri mevzuuna gi
ren ve derecelendirilen hizmetlilerin (D) işaretli cetvelde tesbit edildiğini göster
mektedir. Bu cetvelde yer allan eleman kadrolarının senelik tutarı (263 sayılı Ka
nunla yapılan % 20 zam dâhil) 3 174 480 liralık tahsisat (A/l) işaretli cetvelin 
202 nci faslına konulmuştur. 
Geçen sene bütçesine bağlı (D) işaretli cetveldeki personel. 
a) Merkezde 136 aded iken 1962 yılı için 8 aded noksaniyDe 128 adede indiril
miştir. 
b) İşletmelerin kadrosu geçen sene 217 aded idi. 5 aded doktor kadrosu ilâve 
edilerek 222 ye çıkarılmıştır. 
Lâyihanın beşinci maddesi : 
5433 sayılı Kanuna ekli kadrolardan hangilerinin 1962 yılında tatbik edilmiyeiceğini 
göstermektedir. Bu maddeye bağlı (L) cetveline geçen seneden 51 aded fazlasiyle 
ceman 120 memur kadrosu alınmış ve netice olarak memur aylaklarından 382 320 
liralık bir tasaruf sağlanmıştır. 
Lâyihanın altıncı maddesi : 
Geçen yıl ve eski yıllar borçlarının ne suretle ödeneceğine dair hükümler vaz'et
mektedir. 
Hulâsa ve netice ; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün yıldan yıla artan iş hacmine ve ge-
nişliyen inkişafına rağmen âzami tasarrufla hazırlanan 1962 yılı bütçesi 9 030 300 
lira üzerinden tanzim ve takdim kılınmıştır. 

(S. Sayım : 13) 
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Rapor 

12 . 1 . 1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tarafımdan incelenmiş olan Tarım Bakanlığına bağlı katma bütçeli «Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü» nün 1962 malî yılı bütçe teklifi üzerindeki tetkik ve mütalâalarımız ile temen
nilerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

A) Toplu bakış : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunu ile 1 . 3 . 1950 tarihinde faaliyete geçen Genel Müdürlük Tarım 

Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyeti haiz, katma bütçeli ve döner sermayeli bir teşekküldür. 

Bu kanuna göre : Memur ve hizmetli aylıkları, istihsal ile doğrudan doğruya ilgili bulunmıyan 
yönetim giderleri gibi sarfiyat ile idare binaları, memur meskenleri, dağıtma tesisleri, mobilya ve mefru
şat gibi gayrimüstahsıi yatırımlar katma bütçeden karşılanması iktiza etmektedir. 

Kuruluş maksadı : Zirai verimi artırmak, istihsali çeşitlendirmek ve mahsulün kalitesini yük
seltmek amaciyle iyi vasıflı tohum, damızlık, fidan, arıcılık ve kümes hayvancılığı ihtiyacını sağ
lamak için çeşitli kaynaklardan istifade ederek bunları kendi müesseselerinde üretmek ve bu iş
lerin gerektirdiği' bütün faaliyetlerde bulunarak çiftçiye ve köylüye örneklik ve öğreticilik yap
maktır. 

Bu gayenin tahakkuku için Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde 120 milyon lira döner sermaye 
ile 3 358 034 dekar arazi bulunmaktadır. 

11 yılda döner sermaye bütçesinde 90 milyon lira kâr sağlanmıştır. 
Bu teşekkül katma bütçe masraflarını karşılamak için bugüne kadar Hazineden her hangi bir 

yardım almamış ve tamamen iktisadi bir teşekkülgibi kendi öz kaynakları ile faaliyetine -devam 
etmiştir. 

B) Bütçenin hazırlanmasında göz önünde bulundurulan hususlar : 
Bütçenin hazırlanışı sırasında memleketin umumi malî durumu ve şartları göz önüne alındığı 

gibi Hükümetçe verilen direktiflere de uyularak : 
1. Cari bütçe masraflarının âzami tasarruf esasına göre tesbiti ve hiçbir suretle geçen sene büt

çe yekûnunu aşmaması, 
2. Bütçelere ekli (D) cetvelindeki kadrolara hiçbir zam yapılmaması ve ücretlerin de artırıl-

maması, 
3. Yatırım bütçelerinde münhasıran Devlet Plânlama Dairesince de projeleri tasdik edilecek 

istihsalle ilgili tesislere yer verilmesi ve bir de noksan kalmış ve bu haliyle devamında mahzur 
görülen tesislerin ikmalleri için tahsisat konulması icabetmiştir. 

Bütçenin (A/ l ) işaretli cetvelinde yer alan cari masraflar tesbit edilirken; âzami tasarruf ve 
geçen sene bütçe yekûnunun aşılmaması mülâhazasiyle; 

a) 201/11 nci merkez memurları maaşı faslından 4 memur kadrosunun (L) cetveline alınması 
sebebiyle 71 080 lira tasarruf edilmiştir. 

b) 201/13 ncü işletmeler memurları maaşı faslından 47 aded münhal kadronun (L) cetveline 
alınması sebebiyle 311 240 lira tasarruf edilmiştir. 

c) 202/11 nci merkez hizmetliler ücreti faslından 5 aded münhal kadronun (D) cetvelinden 
çıkarılması suretiyle 22 200 lira tasarruf edilmiştir. 

d) 301/10 Kırtasiye maddesinden 3 000 lira 
303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslından 10 000 * 

(S . Sayısı - 1 3 ) 
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304/11 Posta ve telgraf ücretlerinden 1 000 Lira 
306 Giyecekler faslından 2 500 » 
450 nci Burslar faslından 20 500 » 
452 nci Staj masraflarından 8 316 » ki ceman 

449 836 lira tasarruf olunmuştur. Keza, 
e) Bütçeye bağlı (A/2) işaretli cetvelde yer alan yatırımlar; idare binaları, memur lojmanları 

ve dağıtma tesislerinden ibaret olup istihsali artıracak mahiyette olmadığından bâzı tamirlerin ya
pılması ve noksanların ikmali maksadiyle 340 000 lira ile yetinilerek geçen seneye nazaran bu kı
sımdan da 200 000 lira ki, ceman geçen seneye nazaran 694 836 lira tasarrufla hazırlanmıştır. 

Buna mukabil : 
a) 202/11 nci Merkez hizmetlileri faslına 263 sayılı Kanunla yapılan % 20 zamları karşılamak 

için geçen sene takribi olarak 140 000 lira tahsisat konulmuş ise de bu yıl hakiki bir hesap neticesin
de 223 080 lirai lâvesi icab etmiş olduğundan yukarıda açıklanan tasarrufa rağmen 60 880 lira fazla 
tahsisat konulması icabetmiştir. 

b) 202/13 ncü İşletmeler hizmetlileri faslına geçen sene aynı şekilde % 20 zamların karşılığı 
olarak 155 000 lira takribi tahsisat ilâve edilmiş ise de hakiki bir hesap neticesi bu tahsisatın 
306 000 lira olması icabettiğinden 151 000 lira veaylığı 300 lira olan 5 doktor kadrosunun ilâvesi 
sebebiyle 18 000 lira ki ceman 169 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

c) Bu ilâveler sebebiyle 209 ncu Emekli Sandığı ile ilgili ödemeler faslında 27 874 liralık za
ruri bir artış husule gelmiştir. 

d) Harcırahların kifayet etmediği geçen senelerin tecrübeleriyle anlaşıldığından 307 nci Harcı
rahlar faslına zaruri olarak 20 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

e) Doğu illerimizin kalkmmasiyle ilgili olarak Muş, Alparslan çiftliğinde açılacak kurslar için 
diğer kurs masraflarına 29 845 liralık bir ilâve yapılmıştır, 

f) 502 nci eski yıllar borçları faslına müteahhitlerin eski yıllardan mütevellit inşaat hesapları
nın tasfiyesinde çıkacak borçlan karşılamak üzere 24 660 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

g) idare aleyhine açılmış olan dâvaların neticelenmesi halinde ilâmların infazını tehir etmemek 
maksadiyle 130 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. Dâvalar neticelenmediği veya lehimize netice 
verdiği takdirde bu tahsisat sarf edilmiyecektir. 

Hulâsa ve netice olarak : 
Arz edilen kanuni ve zaruri ilâvelere rağmen; 
a) Geçen sene 8 625 000 lira ve burslar için Maliye Bakanlığı bütçesinden alman 31 000 liranın 

da ilâvesiyle 8 656 000 liraya baliğ olan cari masraflara ait (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 1962 se
nesi için 8 690 800 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık 34 800 liradır, 

Yatırım bütçesi : 
b) Geçen sene 540 000 lira olan yatırım bütçesi 1962 yılı için (A/2) işaretli cetvelde 340 000 

lira olarak tesbit edilmiştir. 200 000 lira tasarruf vardır. 
Umumi bütçe yekûnu geçen sene Hazineden verilen 31 000 lira ile birlikte 9 196 000 lira iken 

1962 senesi için 165 200 lira noksaniyle 9 030 800 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Gelir bütçesi : 
Bu masrafların karşılığı varidat 5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi gereğince döner sermayenin 

işletilmesinden elde edilecek kârlardan karşılanmaktadır. 
Hazineden her hangi bir tediye veya nakdî yardım mevzuubahis değildir. 
Bütçeye ekli (B) cetvelinde 9 000 000 lira gelir döner sermayeden, 30 800 lira gelir de çeşitli 

membalardan olmak üzere 9 030 800 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Temenniler : 
1. Şehir ve kasabalardan kilometrelerce uzak mesafelerde bulunan müesseselerde mevcut kad-

( S. Sayısı: 13 ) 
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rolarla müstakil ücretli doktor istihdamı gayrimümkün olduğu ve bugüne kadar devam eden tat
bikatın da bunu teyidetmekte bulunduğu nazarı itibara alınarak diğer taraftan da «Bütçe Talimat
namesi» nin 9 ncu maddesine .uyularak vizite ücreti esası üzerinden tabip istihdamı hususunda 
Maliye Bakanlığı ile mevcudolduğu öğrenilen anlaşmazlığın Yüksek Komisyonca bir prensip kara
rma bağlanması, 

2. Üçyüz bin hektarın üstünde araziye sahip ve tamamı Devlete ait, varlıklarının hakiki değe
ri 500 milyon liranın üstünde bulunan Üretme Çiftlikleri, zirai bir Devlet işletnıesidir. İşletmelerin 
verimli ve rasyonel çalışabilmesi ancak işletme iktisadi icaplarına uygun mesai ile mümkün olabi
lir. 

Bu itibarla; elinde bulunan büyük araziden âzami derecede fayda sağlaması, Ödevlerini lâyıkiy-
le başarabilmesi, iktisadi çalışmaları ile de çiftçiye örneklik ederek Türkiye ziraatinin kalkınma
sında kendisinden beklenen faideyi sağlıyabilmesi ve bugünkü statünün türlü mahzurlarım orta
dan kaldırabilmesi için bu müessesenin «İktisadi Devlet Teşekkülleri» statüsüne dâhil edilmesi ve 
bu maksadı sağlıyacak olan kanun tasarısının biran evvel sevk edilmesi. 

Netice : 
Raporda bahsedilen esaslar ve ileri sürülen mütalâalar ve temennilerle birlikte bütçe teklifinin 

Yüksek Komisyonca kabul ve tasvipleri arz olunur. 

Raportör 
Sabit Osman Avcı 

(fi. »ayısı •. 13) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 22 , 1 , 1962 

Esas No. : 1/10 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı Bakanlar Kurulunca. 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . J l . 1961 
tarihli ve 71 - 1641/3506 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edil
miş olduğundan Tarım Bakanı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğün 1962 yılı yatırım giderleri dışında kalan masraflar için tesbit edilen (A/ l ) 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 34 800 lira fazlasiyle 8 690 800 lira, yatırım giderlerini 
ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 200 000 lira noksaniyle 340 000 lira 
olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Raportörlerimizin raporu okunduktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyeti ile mütalâalar serd 
edildi ve sorular soruldu. Hükümetçe gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine 
geçildi. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellere konulan ödeneklerin hizmetin ifasına yeter olduğu görülmüş
tür. Zira Genel Müdürlüğün faaliyetinin büyük bir kısmı kendi döner sermayesiyle yapılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 134 200 
lira noksaniyle 9 030 800 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Kendi gelirleriyle giderlerini karşılıyan bu müessesenin (B) cetveli de komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün hem katma bütçeli bir idare oluşu hem de daha ziyade döner sermaye ile 
faaliyet göstermesi bakımından ayrı bir murakabeye tâbi oluşu göz önünde tutularak fonksiyonun
da bir değişiklik yapılmamak şartiyle İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi komisyonu
muzca temenniye şayan görülmüştür. 

Bu suretle komisyonumuzca aynen kabul edilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
K. Özta§ 

' İstanbul 
A. Oğuz 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Artvin 
8. 0. Ava 

Bilecik 
Ş. Binay 

İstanbul 
R, Ülker 

Kâtip 
Balıkesir 

C, Bilgehan 
1 

Aydm 
/. Sezgin 

Erzurum 
C. Önder 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ankara 
N. Ağırnash 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Kocaeli 
L, Tokoğlu 
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Konya 

Muhalifim 
Söz hakkım mahfua 

/.' Baran 

Muğla 
T. Şahin 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz 

M. Vural 

Konya 
R, Özal 

Sakarya 
N, Bayar 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz 

E. Kaplan 

Sakarya 
T. Kapanlı 

Yozgat 
Konuşma hakkım mahfuz 

/, E. Akdoğan 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
"C, Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —' Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 690 800 lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 340 000 lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 030 800 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1962 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
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bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıklan 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçlan bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödem 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Tanm 
Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğdn 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 
* /. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

îmar ve iskân Bakanı 
M. Güven 

Başbakan 
/ . tnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
jy. öktem 

Aâalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir, 
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A/l CETVELÎ 

B. 

201 

M. 

11 
13 

21 

23 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
işletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları maaşı 
Merkez memurları açık 
maaşı 
İşletmeler ve Merkez A tel
vesi açık maaşı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

896 200 

3 013 400 

4 000 

6 000 

1962 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

825 120 

2 702 160 
-

4 000 

6 000 

Lİı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

825 120 

2 702 160 

4 000 

6 000 

Bölüm toplamı 3 919 600 3 537 280 3 537 280 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 277 600 1 338 480 1 338 480 
13 İsletmeler ve Merkez Atelve-

si hizmetlileri ücreti ' 1 667 000 1 836 000 1 836 000 

Bölüm toplamı 2 944 600 3 174 480 3 174 480 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler 

ücreti 1 1 1 
13 İşletmeler ve Merkez A telve

si geçici hizmetliler ücreti 2 100 2 400 2 400 

Bölüm toplamı 2 101 2 401 2 401 

11 - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 17 500 17 500 17 500 

13 İşletmeler ve Merkez Atelve-
si memurları çocuk zammı 55 000 55 000 55 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

23 işletmeler ve Merkez Atelye-
si memurları doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm 
yardımı 

33 İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi memurları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

6 000 

2 000 

5 000 
1 080 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

6 000 

2 000 

5 000 
1 080 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

6 000 

2 000 

5 000 
1 080 

jacneoı au mıenıere oooo 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-

Bölüm toplamı 88 580 88 580 88 580 

Ecnebi dil bilenlere 3656 

12 
13 
14 
15 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil Ödeneği 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

442 148 
58 792 
50 000 
36 686 

1 000 

588 626 

4 200 

17 500 

7 565 208 

436 000 
67 000 
67 500 
45 000 

1 000 

616 500 

4 200 

17 500 

7 440 942 

436 000 
67 000 
67 500 
45 000 
1 000 

616 500 

4 200 

17 500 

7 440 942 
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B. 

301 

302 

M, 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

13 000 
1 000 
5 000 
8 000 

15 000 
17 500 

59 500 

20 000 
10 000 
10 000 
10 000 
12 000 
30-000 

92 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

* 

< 

10 000 
1 000 
5 000 
8 000 

15 000 
17 500 

56 500 

20 000 
10 000 
10 000 

- ıo ooo 
12 000 
30 000 

92 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
1 000 
5 000 
8 000 

15 000 
17 500 

56 500 

20 000 
10 000 
10 000 
10 OOO 
12 000 
30 000 

92 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri 18 000 
13 işletmeler ve Merkez Atel-

yesi posta ve telgraf gider
leri 8 000 

21 Merkez daireleri telefon gi
derleri 19 000 

23 işletmeler ve Merkez Atelye-
si telefon giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 55 000 

35 000 

17 000 

35 000 

17 000 

8 000 

19 000 

10 000 

8 000 

19 000 

10 000 

54 000 54 000 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

14 000 

60 000 
65 000 
82 475 
10 000 

1962 yılı ıçm 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Li ra L i r a 

11 500 

70 000 
75 OCO 
82 475 
10 000 

Bölüm toplamı 217 475 237 475 

11 500 

70 000 
75 000 
82 475 
10 000 

237 475 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
işletmeler ve Merkez Atel-
yesi 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geriv eritecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

i S, Sayış i 

8 000 

16 000 

24 000 

8 000 

3 000 

11 000 

517 975 

5 000 

500 
15 000 

15 500 

: 13 ) 

8 000 

16 000 

24 000 

8 000 

3-000 

11 000 

521 475 

5 000 

496 
15 000 

15 496 

8 000 

16 000 

24 000 

8 000 

3 000 

11 000 

521 475 

5 000 

496 
15 000 

15 4% 
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B. M. 

416 

419 
446 

447 

448 

450 

451 
10 
20 
30 

452 
10 

20 

ödeneğin çeşidi 

1961 1962 yılı için 
yılı Hülmmetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gi
derleri 
Mahkeme giderleri 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
7126 sayılı Kanunun değişik 
37 nci maddesi gereğince Si
vil Savunma yardım fonu 
Muhafazasına lüzum kalmı-
yan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşek
kül edecek komisyon azaları
na verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak 
hizmetler karşılığı 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan talebelere ve 
rilecek burslar 

10 000 10 000 10 000 
75 000 75 000 75 000 

100 

9 165 

100 

9 046 

108 400 87 900 

Bölüm toplamı 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre .«taj 
için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları 
ile başka her çeşit giderleri 
Teknik yardımdan faydala
nılmak suretiyle ecnebi mem
leketlere staj için gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

16 500 16 500 

47 640 

47 880 

39 324 

47 880 

100 

9 046 

87 900 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Çiftçiye yeni ziraat usulleri
ni ve çeşitlerini tanıtma ve 
Tarla (Kimi giderleri 

5 000 
1 500 

10 000 

5 000 
1 500 

10 000 

5 000 
l 500 

10 000 

16 500 

39 324 

47 880 

95 520 87 204 87 204 

(S. Sayı» : 13 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fuar ve sergi giderleri 
Kurs genel giderleri 

5.000 
35 155 

Dördüncü kısım toplamı 375 341 

5 000 
65 000 

376 247 

5 000 
65 000 

376 247 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

10 000 
10 000 

150 000 

170 000 

10 000 
34 660 

280 000 

324 660 

10 000 
34 660 

280 000 

324 660 

Altıncı hısım - Yardımlar 

Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemekleri için Devlet Üret
me Çiftlikleri Mensupları 
Yardımlaşma Sandığına yar
dım 

Altıncı kısmı toplamı 

27 476 

27 476 

27 476 

27 476 

27 476 

27 476 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

7 565 208 
517 975 
375 341 
170 000 
27 476 

7 440 942 
521 475 
376 247 
324 660 
27 476 

7 440 942 
521 475 
376 247 
324 660 
27 476 

GENEL TOPLAM 8 656 000 8 690 800 8 690 800 

(S. Sayısı: 13) 
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A/2 CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare 
binaları yapımı 
İşletmeler vo merkez memur
ları meskenleri yapımı 

Bölüm toplamı 

Dağıtma tesisleri 
Döner sermayeden alınacak 
tesislerin bedeli 
Dağıtma tesisleri yapımı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 000 

50 000 

40 000 

90 000 

240 000 
110 OCO 

350 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

100 000 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 150 000 150 000 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 
depolar ve saire satmalmması, 

yapımı ve onarımları 
Dağıtma tesisleri inşaat ve 
onarımları 0 90 000 90 000 

Yatırımlar toplamı 540 000 340 000 340 000 

( a Sayısı : 13 ) 
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B - CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri 1 ahinin edilen falı inin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 9 145 000 9 000 000 9 000 000 
Çeşitli varidat 20 000 30 800 30 800 

GENEL TOPLAM 9 165 000 9 030 800 9 030 800 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

; A 
I \ 

Nev'i Tarihi Numarası 
ö z e t i 

Kanun 7 . G . Î949 5433 Devlet Üretme Çi'ftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluş Kanunu 

{S. Sayısı; 13) 
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B. M. 

203 
13 

— 26 — 
E .- CETVELÎ 

Geçici hizmetliler ücreti i 
İşletmeler ve merkez atelyesi geçici 
hizmetliler ücreti 

D. 

10 
11 
12 
13 
11 

9 
10 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Şef 
Memur 

» 
"» 

Saymanlık memuru 

Yekûn 
İŞLETMELER 

Şube Şefi 
» » 

Fidanlık Uzmanı 
Makina Ekipleri Şefi 

Aded 

2 
3 
3 
7 
1 

16 

6 
4 
2 
3 

L CETVELÎ 
Aylık 

500 
450 
400 
350 
450 

77 400 

600 
500 
600 
500 

D. 

11 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 

1 

Memuriyetin nev'i 

Makina Ekipleri Şefi 
Ayniyat Memuru 

> » 
» » 

Ambar Memuru 

Memur 
» 
> 
» 

Yekûn 

Aded 

8 
3 
6 
8 

10 
11 
10 

5 
9 
8 

11 
— 

104 

Aylık 

450 
60O 
500 
450 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
300 

554 400 

E - CETVELİ 
Bakanlar Kurulunun 23.3 .1961 tarih ve 5/965 sayılı Karan ile 

1961 yılında tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro 
Yıllık 

Aylık Süresi tutan 
İşletmeler Aded Lira Gün Lira 

Bağcılık Kursu öğretmeni 
Meyvecilik Kursu öğretmeni 
Narenciye Ziraati öğretmeni 
Sığır, Koyun, Tavuk öğretmeni 

2 
2 
2 
3 

300 
300 
300 
300 

15X15 
15 
15 
30 

Yekûn 

600 
300 
300 

-900 

2 100 

Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhi
linde kullanılacaktır. 

(S. Sayısı: 13 ) 



— 27 — 
1. Numune numaralı cetvel : 

Umumi bütçeye dâhil dairelerin mülhak bütçeli idarelerin 1962 malî yılı gider bütçesi tasarısına 
dâhil dış tediye ihtiyaçlarının mevzulara göre bölünüşünü gösterir cetvel 

B. M. ihtiyacın Türk 
—— miktarı Lirası 

I - Borç itfaları için lâzımgelen dövizler : 
a) Hazine kefaletini haiz borçların resülmal ödemesi 
b) Hazine kefaletini haiz borçların faiz ve komüsyonu 
e) Hazine kefaletini haiz olmıyan borç resülmal ödemeleri 
d) Hazine kefaletini haiz olmıyan faiz ve komüsyonlar 
II - Mal mubayaaları için lâzım olan dövizler : 
a) Yatırım programına ait mubayaalar için 
b) işletme malzemesine ait mubayaalar için 
III - Mal mubayaasından ba§'ka ihtiyaçlar için lâzım olan 
dövizler: 
a) Daire veya idarenin dış teşkilâtı memurları maaşı 
b) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yönetim giderleri 
e) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yevmiye ve yollukları 
d) Dadre veya idarenin dış teşkilâtında istihdam ettiği ecnebi 
uzmanların (işçi ve saire dâhil) maaşlarından memleketlerine 
aktarma hakkını haiz oldukları miktarlar 

307 40 e) Daire veya idare memurlarının harice seyahat, yolluk ve 
yevmiyeleri 10 000 

452 10 f) Daire veya idarenin 'hariçte stajda bulunan memurları ve 
talebelerinin maaşları ve yollukları 87 204 39 324 

452 20 g) Dâire veya idarenin harice ödemesi icabeden aidat ve katılma 
payları (aidat tarihi) 47 880 
h) Sair giderler 

Toplam 97 204 87 204 

ı>Q<fSm <. 

(S. Sayısı: 13) 





Dönem : 1 
Toplacı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayuı : 

1962 YILI 

Orman G. M. Bütçesi 





Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1/16). 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 30 . 11 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1642-350? 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Orman Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. ( 

Gereğinin, yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

1962 BÜTÇE GEREKÇESİ 

1962 yılı bütçe giderlerinin bölüm, madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmiştir 

1961 yılı 1962 yılı 
B. M. bütçesi teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı 2 236 800 1 983 600 
Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı 189 aded merkez kadro
ları ile 107 ve 108 sayılı kanunlarla verilen 9 aded Savunma 
Uzmanı ve sekreter kadrosu ki ceman 198 kadronun tutarı 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Teşkilât Kanununa bağlı 5051 aded vilâyetler memurları kad
rosu ile ayrıca 107, 108 sayılı kanunlarla verilen 11 aded Sa
vunma Uzmanı kadrosu ki ceman 5 062 aded kadronun tutarı 23 805 200 25 213 680 
(L) cetveli kadrosu olan 1 800 adedin tutarı toplama dâhil 
değildir. 

21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 

Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 30 000 30 000 

202 11 Merkez memurları ücreti 
* Kullanılmakta olan iki kadronun yıllık tutan 14 900 13 680 

12 Vilâyetler memurları ücreti 
28.2.1960 tarihinde yürürlüğe giren 7453 sayılı Teşkilât Ka
nununa göre vilâyetlerin 51 aded barem içi ücretli memurla
rı kadrosunun bir yıllık tutarı 296 940 296 940 

(S. Sayısı: 14) 
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b ü t ç e s i t ek l i f i 

21 Merkez hizmetlileri ücreti ———— - — — — 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli merkez kadrolannm 62 
adedinin bir yıllık tutarı 318 300 316 800 

22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin vilâyetler kısmında 
yazılı hizmetli kadrolarının tutarı 8 765 500 11 588 000 
(Bu bölüm ödeneği hesaplanırken 263 sayılı Kanun gereğince 
ücretlerin % 20 zammı dâhil edilmiştir,) 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

Aded Lira 

Hukukçu üye 10X1 250X12=^ 150 000 
İnşaat Y. Müh. veya Müh. 2X1 750X12= 42 000 
inşaat Y. Müh. veya Müh. 4X1 500X12= 72 000 
Sürveyyan 4X 800X12= 38 400 
Daktilo 19 X 400 X 6 = 45 600 

348 000 
% 20 zammı 69 600 

417 600 348 000 417 000 

13 Yangın bekçi ve korucuları ile haber alma nöbetçiden ücreti 

Görevin adı 

Yangın bekçisi 

Aded 

23X300X5= 
475X250X5= 

1 400X200X5^ 
2 901X150X5= 

% 20 zammı 

Lira 

34 500 
593 750 

1 400 000 
2 175 000 

4 204 000 
840 800 

5 044 800 4 204 000 5 044 800 

14 Koy ağaçlama sahalan bekçilerinin ücreti 
Görevin adı Aded Lira 

Ağaçlandırma Ba
haları bekçileri 250X12X200= 600 000 
% 20 zammı . 120 000 

720 000 600 000 720 000 

Bu bölümün her üç maddesinin Ödeneği % 20 zamlı olarak 
hesaplanmıştır. 

( & a W B : U ) 
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B. M. 

206 

207 

209 

210 

217 

221 

301 

302 

303 

11 
12 
13 
14 
15 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve yakacak 
zammı gibi giderleri ihtiva eden ve 7 maddeden ibaret bu
lunan bu bölümün ödeneği ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen 
yılın aynı teklif edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bu bölümün toplammdaki artış maaş ve ücretlere 263 sayılı 
Kanunla yapılan % 20 zam ve bütçe tatbikatının neticesi 
olarak elde edilen hesaba dayanmaktadır. 
Temsil ödeneği 
Genel Müdürlük makamı ödeneği olup ayda 350 lira hesabiy
le geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenlerinin ücreti 
Bu bölümdeki artış Düzce Tekniker Okuluna bu yıl bir sınıf 
daha ilâve edilmesinden husule gelmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
İhtiyaca kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen yüm aynı teklif 
edilmiştir. 
Merkez daireleri /büro giderleri 
1961 bütçe yılı elde edilen tatbikat neticesinde mezkûr yıl 
ödeneği ihtiyaca kâfi gelmemekle beraber yeni teşkil olu
nan daire reisliklerinin zaruri döşeme ve demirbaşlarının te
mini için bu bölümün toplamı da 65 000 lira fazla olmak 
üzere 172 500 lira teklif edilmiştir. •. . ,. , 
Vilâyetler büro giderleri 
Muhtelif şubeler ihtiyacına göre tefrik edilmiş olan ve ay
rı ayrı 30 maddeyi ihtiva eden bu 'bölümün ödeneği de ye
ni kurulan daire ve teşekküllerin zaruri demirbaş, döşeme, 
kırtasiye giderlerini karşılamak üzere 81 650 lira fazlasiyle 
591 000 lira teklif edilmiştir 
Basılı kâğıt ve defterler 
301 ve 302 nci bölümler için yazılan sebepler, dolayısiyle 4 
ayrı maddeyi ihtiva eden bu bölüm için de vâridolduğun-
dan 25 000 lira fazlasiyle 123 000 lira teklif edilmiştir, 

1961 yıb 
bütçesi 

703 000 

4 500 

4 200 

1 440 

900 000 

107 500 

509 350 

98 000 

1962 yıh 
teklifi 

703 000 

4 500 

2 422 032 
354 730 
350 000 
100 000 
500 000 

3 726 762 

2 528 773 
394 427 
500 000 
110 000 
750 000 

4 283 200 
İl ' 

4 200 

2 080 

900 000 

172 500 

591 000 

123 000 

(fc Sayısı H ) 
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10 
20 

Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri 
Ayrı ayrı şubeler tarafından sarf edilmekte bulunan ve 6 
maddeyi ihtiva eden bu bölüm ödeneğine Ormancılık Araş
tırma Enstitüsüne yeniden alınacak 50 lik bir santral için 
66 000 lira fazlasiyle 370 000 lira teklif edilmiştir. 
Kira bedeli 
Ormancılığımızın inkişafı ile ilgili olarak rasyonel bir şe
kilde çalışılmasını temin için taşra teşkilâtımızda bâzı yeni 
binaların kiralanması zaruretine binaen 7 maddeyi ihtiva 
eden bu bölüm ödeneği de 79 000 lira fazlasiyle 198 003 
lira teklif edilmiştir. 
Giyecekler 
Merkez giyecekleri 
Vilâyetler giyecekleri 

1961 yılı 
bütçesi 

304 000 

1962 yılı 
teklifi 

370 000 

119 003 198 003 

50 000 
900 000 

950 000 

50 000 
900 000 

950 000 

Memuriyet unvanı 

Merkez giyecekleri izahı 
Fiyat Tutarı 
Lira Aded Lira 

1. Teknik memurların bir sene 
miadlı elbiselik kumaş bedeli 

2. Teknik memurların bir sene 
miadlı ayakkabı bedeli 

3. Hizmetlilere bir sene miadlı 
elbise, kumaş ve dikiş bedeli 

4. Hizmetlilere bir sene miadlı 
ayakkabı bedeli 

5. Hizmetlilere iki sene miadlı 
palto ve dikiş bedeli 

6. Hizmetlilere bir sene miadlı 
' tulum bedeli 

7. Hizmetlilere iki sene miadlı 
lâstik çizme bedeli 

8. Hizmetlilere dört sene miadlı 
meşin ceket 

9. Hizmetlilere bir sene miadlı 
satenden iş gömleği bedeli 

10. Memurlara bir sene miadlı 
satenden iş gömleği bedeli 

11. İlân giderleri 

Toplam 
Muhtelif münhaller tasarrufu ola
rak tenzil 

195 

75 

285 

60 

300 

100 

50 . 

200 

40 

— 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

130= 

130= 

44= 

44= 

32= * 

13= 

13= 

12= 

31= 

25 350 

9 750 

12 540 

2 640 

•9 600 

1 300 

650 

2 400 

1 240 

7 500 
1 500 

74 470 

24 470 

50 000 
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1961 yılı 

bütçesi 
1962 yılı 

teklifi 

Memuriyet unvanı 

Merkez giyecekleri izahı 
Fiyat Tutarı 
Lira Aded Lira 

Teknik memurlara verilen bir se
ne miadlı elbiselik kumaş bedeli 
Teknik memurlara verilen bir se
ne miadlı ayakkabı bedeli 
Tatbikat memurlarına verilen bir 
sene miadlı elbiselik kumaş bedeli 
Tatbikat memurlarına verilen bir 
sene miadlı ayakkabı bedeli 
Muhafaza memurlarına verilen bir 
sene miadlı elbiselik kumaş ve 
tozluk bedeli 
Muhafaza memurlarına verilen bir 
sene miadlı ayakkabı bedeli 
Muhafaza ve tatbikat memurları
na verilecek iki sene miadlı palto 
bedeli 
Muhafaza memurlarına sırt çan
tası bedeli 

Toplam 
Muhtemel münhallerden tasarru
fu mümkün görülen 

195 

75 

195 

75 

X2 000= 

X2 000= 

X 175= 

X 175= 

390 000 

150 000 

34 125 

13 125 

195 X I 500= 292 500 

75 X I 500= 112 500 

195 X 300= 58 500 

75 X 150= 11 250 

1 062 000 

160 000 

900 000 

Merkez ve vilâyetlerin giyecekleri bütçede âzami tasarrufa 
riayet edilmek üzere geçen yılın aynı olarak kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
1960 yılı katî hesap neticeleri ile 1961 yılının altı aylık tat
bikat devresi göz önüne alınarak ayn, ayrı tertipleri ihtiva 
eden 13 maddelik bu bölüme ihtiyaca kâfi gelmiyeceği mü-
lâhazasiyle ve zaman zaman yapılan aktarmalara mahal bı
rakılmamak suretiyle maddeleri arasında zam, tenzil yapı
larak geçen yıla nazaran 392 890 lira noksaniyle 2 257 500 
lira olarak teklif edilmiştir. (Hizmetin <bir kısmı da yatı
rımlara geçmiş olduğundan) 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
îki maddeyi ihtiva eden bu bölüm ödeneği bütçe tatbikatın
dan elde edilen neticelere göre ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
ve bu yüzden kanuni aktarma yapılmasına zaruret hâsıl ol
duğu anlaşıldığından geçen yıla nazaran 40 000 lira fazla-
siyle 130 000 lira teklif edilmiştir. 

2 650 390 2 257 500 

90 000 130 000 

(S. Sayısı: 14) 
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Taşıt giderleri : 1 445 000 1 401 000 
Merkezde Genel Müdürlük emrinde teknik memurların tat
bikat işleri için taşra teşkilâtına gidip gelmelerinde kullanı
lan otobüs, pikap ve kamyonet ile taşra teşkilâtında kulla
nılan kamyon, pikap, traktör otobüs ve jeep gibi vasıtaların 
ifa ettikleri hizmet bakımından çok sarp arazide çalışmaları 
ve bu suretle normalin üzerinde akar yakıt istihlâk etmek 
zorunda kalmaları nazara alınmakla beraber bâzı taşıtların 
yatırım işlerinde kullanılacağı cihetle işletme giderlerinin 
de yatırım bölümlerinden ödeneceği cihetle 1962 yılı bütçe 
sinde 1 401 000 lira teklif edilmiştir. 
Temsil giderleri : . 5 000 5 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler : 

30 Geriverİlecek paralar 5 000 5 000 
40 Mahkeme harçları 15 000 15 000 

20 000 20 000 

İhtiyaca kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen yılm aynı teklif 
edilmiştir. 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince ya
pılacak giderler : • • 6 000 1 
Bu bölümün ieabettirdiği gider için geröldi ödenek bütçenin 
yatırımlar kısmında yer almış olmasından ve ileride bu bö
lüme ödenek konulacağı göz önüne alınarak bölümün muha
fazası bakımından bir lifa teklif edilmiştir, 

Hastalıklarla savaş giderleri . 312 500 605 000 
Yurt ormanlarımıza zarar veren haşerenin imhası çin teda
rik edilmiş bulunan ilâç ve araçlarla ekiplere ait kamp mal
zemesinin nakli için harcanmakta olan bu ödenek 1962 yı
lında geniş ölçüde yapılması gereken mücadelenin husule ge 
tireceği gidere kifayet etmiyeceğinden-geçen yıla nazaran 
292 500 lira fazlasiyle 605 000 lira teklif edilmiştir. 
Okullar gideri : 

11 Orman Muhafaza Okulu giderleri 213 800 213 800 
12 Orman Tekniker okulları giderleri 450 000 900 000 
13 Orman Fakültesi talebeleri staj gideri 70 000 70 000 

733 800 1 183 800 

Bu bölümün 11 nci maddesine mevzu ödenek ile Araç ilçe-
«inde bulunan Orman Muhafaza Okuluna devam eden (100) 

{ S. «ııy-unr : 14 ) 
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talebenin yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçları karşılanmakta 
olup ihtiyaca kâfi geleceği düşüncesiyle geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
12 nei madde ödeneğinin 1961 yılı bütçe rakamına göre arz 
ettiği 450 000 liralık fazla 1962 yılında tedrisata açılacak 
olan Antalya ve Trabzon Tekniker okullarının gerektirece
ği giderler karşılığı ve okul formülüne göre yapılması gere
ken diğer giderlerin geçen yıl miktarı kifayet etmediğinden 
ileri gelmekle geçen yıla nazaran 450 000 lira fazlasiyle 
1 183 800 lira teklif edilmiştir, 

418 Para taşıma gderleri : 5 000 15 000 
Ziraat Bankası vasıtasiyle taşra teşkilâtından merkeze celbe-
dilen ve vâki talepler üzerine taşra teşkilâtına gönderilen 
paraların nakil giderleri karşılığı olan bu bölüm ödeneği ge
çen yıla nazaman 10 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konmuş
tur. 

420 Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları denemeleri gi
derleri : 171 000 381 500 
4 ayrı maddeyi ihtiva eden bu bölümün maddelerinde bah
sedilen çalışmalara kifayet etmiyeceği 1960 yılı hesabı kati
si ile 1961 yılının 6 aylık bütçe tatbikatı devresi neticelerin
den anlaşılmış olduğundan geçen yıla nazaran 210 500 lira 
fazlasiyle 431 500 lira teklif edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri r 

10 Sınırlama harita giderleri 1 000 1 000 
20 Amenajman harita giderleri 12 500 18 000 

13 500 19 000 

Bu bölümün 12 nci maddesi ödeneği bütçe tatbikatında elde 
edilen neticeye göre ihtiyaca kâfi gelmediğinden 5 500 lira 
fazlasiyle bölüm toplamı olarak 19 000 lira teklif edil-
mist ir , . ' • • - . • ' 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hiz 
metlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 100 000 200 000 
Orman yangınlarında bilfiil çalışan yangın ekipleri müstah
demlerine 1962 yılında tulum, ayakkabı ve mihver verilmesi 
suretiyle teçhiz edilmiş hazır kuvvet haline getirilmesinde 
fayda temin edileceği mülâhazasiyle yukanki sayılan teçhi
zatın bu bölüm ödeneğinden alınması için geçen yıla nazaran 
100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 
Sınırlama • 200 000 200 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 

Amenajman 900 000 1 280 000 
Programlı bir şekilde devam eden amenajman ve harita hiz
metlerinde çalışmakta bulunan 125 aded orman mühendisi' 

(S. Sayıaı • 14) 
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ile yanlarındaki hizmetlilerden teşkil edilen ve 19 komisyon 
halinde faaliyette bulunan ekiplerin tahakkuk ettirecekleri 
(H) cetveli gereğince tazminat yevmiyelerinde değişiklik ya
pılması ve Bakanlıklararası Harita işlerini Plânlama Kuru
lunda Genel Müdürlüğümüz için çekilmesi kararlaştırılan 
1 200 000 hektar ormanlık sahanın mücessem, 1/15 000 mik-
yaslı fotoğrafların çekilme ve diğer bütün giderleri olarak 
Harita Genel Müdürlüğüne ödenecek meblâğ dolayısiyle bu 
bölümün ödeneği geçen yıla nazaran 380 000 lira fazlasiyle 
1 280 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 15 640 001 5 200 000 
Yeni kurulacak ağaçlandırma ve fidanlıklar hizmetlerinin 
gerektireceği her türlü giderier bütçenin yatırımlar kıs
mında yer almış ve ödeneği de orada gösterilmiş olmasından 
bu bölüme sadece kuruluşları eski olan ağaçlandırma ve fi
danlıkların gerektireceği giderleri karşılamak üzere geçen 
yıla nazaran 10 440 001 lira noksaniyle 5 200 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Toprak muhafazası, yer 'kayması, yandere ıslahı, kuraklık 
ve çığlarla mücadele ve orman içi otlaklarının tanzim ve 
tevsii işlerinin gerektirdiği her türlü giderler 2 100 000 2 
tki maddeden ibaret olan bu bölüm ödeneği bütçenin yatı
rımlar kısmında yer almış olmasından ve gelecek yıllarda 
maddeleri itibariyle ödenek konulması gerekeceği düşünüle
rek geçen yıla nazaran maddenin muhafazası için 2 099 998 
lira noksaniyle 2 lira teklif edilmiştir, 

Millî parklar ve muhafaza ormanları ile ilgili her türlü gi
derler 
Millî parklarla ilgili her türlü giderler 150 000 1 
Muhafaza ormanları ile ilgili her türlü giderler 150 000 150 000 

300 000 150 001 

Bu bölümün 10 ncu maddesine mevzu ödenek bütçenin yatı
rımlar kısmında yer almış olmasından maddenin ileride kona
cak ödenek için muhafaza edilmesi düşüncesiyle 1 lira ve 
diğer madde olan 20 nci madde ödeneğinin de ihtiyaca kâfi 
geleceği mülâhazasiyle 150 000 lira olmak üzere ^e,een yıla 
nazaran 149 999 lira noksaniyle 150 001 lira teklif edil
miştir. 

Orman Kanunu gereğince yapılacak köy kalkındırma hiz
metlerinin gerektirdiği her çeşit giderler 148 900 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 neü maddesi gereğince 
ifa edilmesi lâzımgelen köy kalkındırma hizmetlerinin tat-

(S. Sayısı : 14 ) 
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bikı için Amasya, Balıkesir, Bursa, istanbul, Kastamonu ve 
Trabzon başmüdürlükleri nezriinde teşkil olunan grup mü
dürlüklerinin ifa edecekleri hizmetten doğacak her türlü gi
derleri karşılamak üzere bütçeye yeniden bir bölüm ilâve 
edilerek ödenek konulmasına zaruret hâsıl olduğundan 430 
ncu bölüm açılmış ve bahis konusu hizmetin tahakkukunu 
sağlamak üzere 148 900 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek 
sigorta fonu karşılığı 50 000 50 000 
Trafik Kanunu gereğince motorlu vasıtalar için ifası icab-
eden muamelelerin zaruri kıldığı giderler karşılığı olarak 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince tesis edile
cek sivil müdafaa fonu karşılığı 93 071 107 600 
Genel Müdürlüğün 1962 yılı bütçesinin binde biri olarak Si
vil Müdafaa Dairesi Başkanlığı hesabına açılan fona tediye
si icabeden. 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderlerle tatbikat yollukları 

1962 malî yılı Orman Fakültesinde 673 öğren
cinin 250 liradan bursu 
Fakülte hare ve tatbikat yolluk giderleri 
Burslu öğrencilerin tedavi ve ilâç bedelleri 

Lira 

2 019 000 
134 600 
40 650 

2 194 250 

2 194 250 

50 000 
100 000 

150 000 

2 194 250 

50 000 
100 000 

150 000 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
451 Yayın giderleri 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri 

Geren yılın aynı teklif edimiştir. 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj içia ecnebi memleketlere gönde

rileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 50 000 50 000 
20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket

lere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 100 000 100 000 

150 000 150 000 

Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geleceği neticesine . va
rılmış olduğundan geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 

(S. Sayısı : 14 ) 
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453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katnma payı 4 830 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve diğer 

giderleri 10 000 10 000 

14 830 14 830 

1 000 

50 000 

15 000 
3 000 

18 000 

1 000 

50 000 

15 000 
3 000 

18 000 

İhtiyaca kâfi geleceği mü!âlıazasiyh> gecen yıdırı aynı ıteklif 
edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma payı 5 000 5 000 
1962 bütçe yılı içinde iştirak edilebilecek sergi ve fuarlar 
için ihtiyaca yeteceği mülâhazasiyle geçen yılın ayın teklif 
edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

İt) 1956 - 1960 yılları borçlan 
20 1937 - 1955 yılları borçlan 

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 15 000 
Yukarda 3 ayrı bölüm ve maddelerdeyazılı Ödenekler ihtiya
ca kâfi geleceği mülâhazasiylc geçen yi]m aynı teklif edil
miştir. 

653 Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemekle 
rine yardımda kullanılmak üzere) 41 672 41 672 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 

YATIEIMLAE 

Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 250 000 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
705 Makina ve teçhizat onanmı 

10 Hastalık ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri (proje 
No. 1/5) 2 500 2 500 

20 Yangın söndürme ve haberleşme alet ve malzemeleri (proje 
No. 1/5) 2 500 2 500 

30 Sınırlama teknik alet ve malzemeleri 500 500 
40 Amenajman teknik alet ve malzemeleri 1 000 1 000 
50 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz, her nevi 

makina, teçhizat teknik alet ve malzemeleri ile su tesisatı 
malzemeleri 2 651 000 60 000 

,{S. Sayısı? 14) 



13 T -

1961 yılı 1962 yılı 
M. bütçesi teklifi 

60 Teknik Araştırma Enstitü ve İstasyonları motorlu v£ motor
suz her nevi teknik alet ve malzemeleri (proje No. 7/1) 495 500 

70 Tanıtım ve eğitim işlerinde kullanılacak her nevi teknik alet 
ve malzemeler (proje No, 6/3) — 1 000 

80 B'ûâh ve malzemeleri (proje No. 1/5) 1 50 000 

Bölüm toplamı 2 657 996 108 000 

8 maddeyi ihtiva eden bu bölümün her maddesinin ilgili pro
jelerinde maliyet fiyatları tesbit olmasına rağmen bütçemizin 
tahmin edilen varidatının imkânı nisbetinde tasarruf kaide
lerine uyularak 1962 yılında sarf edilebilecek olan miktarlar 
olmak üzere 108 000 lira teklif edilmiştir. 

İstimlâk ve satmalmalar 
10 Arazi ve bina istimlâk ve satmalımı 3116, 4785, 6831 sayılı 

kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma gi-. 
derleri (proje No. 5/1) 400 000 350 000 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve ka
mulaştırma giderleri (proje No. 9/2,- 9/5) ' 2 550 000 1 170 000 

30 FAO yardımı ile kurulan Kavakçılık Enstitüsüne lüzumlu 
arazinin kamulaştırma giderleri (proje No. 9/2) , 150 000 500 000 

40 Bina yapımı için satmalmacak veya kamulaştırılacak arazi 
bedelleri fproje No. 8/9, 8/10, 8/18, 8/40. 8/44, 8/45, 8/59) 1 100 000 

Bölüm toplamı 3 100 001 2 120 000 

4 maddeyi ihtiva eden bu bölümün her maddesinin ilgili 
projelerinde maliyet fiyatları tesbit edilmiş olmasına rağ
men bütçe varidatımızın vereceği imkânlara ve tasarruf kai
delerine uyularak 2 120 000 lira teklif edilmiştir. 

Transfer edilen yatırını fonları : 
Katma bütçeler 2 000 000 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nei maddesine tevfikan 
tesis olunan fondan (tuğla, kiremit ve kireç) ocağı kurucu 
teşebbüslerine ikraz yoliyle yapılacak yardımlar için bahis 
konusu kanunun âmir hükmü gereğince bu bölüme geçen yı
lın aynı olarak 2 000 000 lira Ödenek konulmuş ise de Ma
liye Bakanlığınca tarhedilmiş olduğundan Ödenek konmamış
tır. 

Mütedavil sermayeli teşekküllere Devlet Orman İşletmeleri 
döner sermayesine 1 
Bölümün muhafazası için geçen yılın aynı olarak bir lira 
konmuştur. 

{E Sayı» : 14) 
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751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 4 075 000 5 467 132 
1961 yılında inşasına başlanmış bulunan muhtelif mahaller
deki binaların ikmali ile projelerine göre Devlet Plânlama 
Dairesince inşasına Öncelik verilen binalar için geçen yıla 
nazaran 1 392 132 lira fazlasiyle 5 467 132 lira teklif edil
miştir. 

783 Yol yapımı ve bakımı 60 000 167 000 
1961 yılı bütçesi (A/2) cetvelinde 2 madde halinde iken 
1962 bütçe formülünde tek bölüm olarak tertiplenen bu bö
lümün ödeneği geçen yıla nazaran 107 000 lira fazlasiyle 
167 000 lira teklif edilmiştir. 

787 Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımlar : 
10 Orman ağaçlandırma yatırımları ve toprak işleri giderleri 

(proje No. 9/1, 9/3, 9/5, 9/8, 9/9) 9 911 000 
20 Yeni kurulacak fidanlık giderleri (proje No. 9/2, 9/1) 3 366 000 
30 Kurulacak şehir koruluklarının ağaçlandırılmasiyle ilgili gi

derlerle 6831 sayılı Kanunun 61 nci maddesi gereğince ya
pılacak ağaçlandırmalara ait her türlü giderler (proje No. 
9/10) 989 000 

40 Toprak muhafazası, yeT kayması, yandere ıslâhı, kuraklık 
ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü 
giderleri (proje No. 22..../I) 

50 Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslâhı işlerine ait her 
türlü giderler (proje No. 22/1) 

60 Ankara'yı sele karşı korumak üzere yapılacak ormancılık 
çalışmaları giderleri (Vilâyetlerarası Ankara taşkını pro
jesi) 

70 .3167 sayılı Av Kanununun 18 nci maddesi gereğince tesis 
edilecek av üretme yerlerine ait her türlü giderler (proje 
No. 1/8) 

80 Millî parklar, tabiatı koruma sahaları ve mesire yerleri tesi
si ve idamesine ait her türlü giderler (proje No. 6/4, 6/5) 

Bolüm toplamı 

3 500 000 

600 000 

1 800 000 

irs ooo 
200 000 

20 524 373 

Sekiz maddeyi ihtiva eden bu bölümün her maddesinin il
gili projelerinde maliyet fiyatları tesbit edilmiş ve bütçe 
imkânları da göz önünde tutulmak suretiyle 1962 yılı için 
20 524 373 lira teklif olunmuştur. 

791 Taşıt satın alma ve esaslı onarımları : 
10 Yatırım dışında kullanılacak taşıtlar (proje No. 1/2, 1/4» 

1/7, 20/1) 1 254 500 
20 Yatırımda kullanılacak taşıtlar (proje No. 9/5, 22/1) 1 T;70 000 

Bölüm toplamı 4 399 726 3 624 868 

( S . Sayısı : 14) 
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1961 yılı 1962 yılı 

M. ' bütçesi teklifi 

1961 yılı bütçesine mevzu satmalmacak taşıtlar bölümü ye
ni bütçe formülüne göre yatırım işlerinde kullanılacak ta
şıtlar ve yatırım dışında kullanılacak taşıtlar olmak üzere 
iki kısma ayrılmış olup 1962 yılında satmalmacak taşıtla
rın ilgili projelerine müsteniden 1962 yılı için 3 624 868 lira 
ödenek konulmuştur. 

Yeni makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
10 Hastalık ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri (pro

je No. 1/6) 50 000 50 000 
20 Yangın söndürme ve haberleşme alet, malzeme ve cihazları 

(proje No. 1/1, 1/3) 590 862 214 940 
30. Sınırlama teknik alet ve malzemeleri 25 000 1 
40 Amenajman teknik alet ve malzemeleri 354 950 171 180 
50 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz, makina, 

teçhizat, teknik alet ve malzemeleri (proje No. 9/3, 9/3. 
9/12) 1 860 005 1 449 440 

60 Teknik Araştırma Enstitü ve İstasyonları motorlu ve motor
suz her nevi teknik alet ve malzemeleri (proje No. 7/3) 213 910 128 910 

70 Tanıtma ve eğitim işlerinde kullanılacak sinema ve emsali 
makina, teknik alet ve malzemeleri (proje No. 6/3) 5 000 5 000 

80 Toprak muhafazası ve mera ıslahı çalışmaları için motorlu 
ve motorsuz makina, teçhizat ve malzemeleri (proje No. 
22/1) 350 000 

90 6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesi gereğince satmalma
cak silâh ve malzemeleri 2 1 

100 286 sayılı Kanımla kabul edilen Eximbank Kredi Anlaşma
sı gereğime temin edilecek taşıt, makina ve teçhizata ait 
her türlü giderler 3 065 920 

Bölüm toplamı 3 099 729 5 435 392 

1961 yılı bütçesine mevzu ödenekleri hizalarına konulmuş 
bulunan 10 maddelik bu bölümün maddelerine ayrı olmak 
üzere tanzim edilmiş bulunan projelerine isttinaden 1962 yılı 
için 2 335 663 lira fazlasiyle 5 435 392 lira teklif edilmiş
tir. 

(S. Sayısı: 14) 
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(B) CETVELİ GEREKÇESÎ 

,••.,••:•,,;,.... r 1961 yılı 1962 yılı 
•• < bütçesi tahmini 

Orman işletmelerinden alınacak varidat 69 800 000 106 617 406 
Evvelki yıllar bütçelerine bağlanan (B) cetvelleri gelir tah* 
mini rakamlarının izahında da tebarüz ettirildiği veçhile 
Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi Hazine yardımı 
görmemekte ve gider cetvellerinde yazılı sarfiyat tahminleri 
aynı Genel Müdürlüğe bağlı işletmeler teşkilâtının döner 
sermayesinden finanse edilmektedir. 
Döner sermaye hesaplarının 4914 sayılı Kanun gereğince 
takvim yılı itibariyle yürümesi buna mukabil katma bütçe 
muamelâtının ise umumi hükümler dairesinde Mart başın
dan Şubat sonuna kadar devam eden bütçe yılına tâbi ol
ması dolayısiyle gelir tahminlerinde isabetli rakamlar ko
nulması mümkün görülmemektedir. Buna rağmen gider büt
çesi ile gelir bütçesinin denkliğini sağlamak mülâhazasiyle 
evvelki yıllar faaliyet ve tatbikat neticeleri de nazara alına
rak tarife bedellerinden 24 000 000, maaşlar tahakkukatm* 
dan geçen yıllardan tahsilsiz kalan miktarlarla birlikte 
68 000 000, müsadereMı mallar bedelinden 4 500 000, işlet 
meler kârından da 10 117 406 lira olmak üzere işletmeler
den alınacak varidat toplamı 106 617 406 lira olarak tah 
min edilmiştir. 
Genel Müdürlükçe tahsil edilecek çeşitli varidat 200 000 1 000 000 
Evvelki yıl bütçe senesi içinde yapılan tahsilat miktar ve 
çeşitleri nazara alınarak 1962 bütçe yılı için 1 000 000 lira 
(konulmuştur. 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 
6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri* 
ne göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapacakların bu 
inşaaata sarf edecekleri tuğla, kiremit ve kireç yapmak 
üzere ocak açacak köy ve köy birliklerine yapılacak ikraz 
için geçen senelerde yapılmış olan yardımla teşekkül eden 
fonda mevcut para ile 1962 yılında verilecek ikrazın karşı
lanmasının mümkün olacağı ve bütçe mülâhazasiyle bu 
yardım Maliye Bakanlığınca bütçeden çıkarılmıştır 

{& Sayım , H) 
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Rapor 

14 . 1 > 1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığına bağlı Orman Geneli Müdürlüğünün 1962 malî yılı bütçesi tarafımdan tet
kik olundu : 

Genel müdürlük masraf bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinde yatırımlar dışı giderleri' için 
69 920 640 lira ve (A/2) işaretli yatınmlar giderkri için de 37 696 7G6 lira olmak üzere ce
man 107 617 406 liralık tahsisat konulduğu; aynı bütçe teklifimin (B) işaretli cetvelimde gö
rüleceği üzere 1962 gelir tahminininde 107 617 406 lira olarak tahakkuk ettirilmiş olması se
bebiyle* masraf ve gelir bütçeleri mulıemmenatmın mütevazin- durumda bulunduğu görülmüştür. 

Yapılaaı tetkikte 1960 yılı bütçesinin 84 308 665 liııa olarak tanzim edildiği vo 51 sayılı 
Kamından sonra bu miktarın 66 762 820 liraya düşürüldüğü, bütçe hakiki sarfiyatının ise bu
nun da altına inerek 55 186 951 lirada kaldığı görülmüştür. 

Buna mukabil 1961 bütçesi 72 000 000 lira olarak tanzim ve Yüksek Meclise arz olunmuş 
iken, Bütçe Komisyonu, müzakerelerinde bu miktar uz görülerek, 23 164 857 lira ilâvesiyle 
95 164 863 liraya yükseltilmiştir. 

Böylece tekliflerim azaltılmış olmasından veya çoğaltılmasına rağmen sarfiyatın tanı olarak 
yapılamamasından dolayı mülhak bütçeye taallûk eden hizmetlerin ifasında zaruri aksaklıklar 
husule geldiği görülmüş ve sebepleri araştırılmıştır : 

Yapılan tetkika göre bu halin. 
a) Mezkûr genel müdürlüğün Hazine yardımı görmemiş olması, 
b) Tek finansman kaynağı olan işletmelerden piyasa durunnarı sebebiyle yeteri kadar nakit 

temin edilememiş bulunması, 
e) Hükümetlörcc tasarruf tedbirlerine başvurulmuş olmasından ileri geldiği görülmüştür, 

MÜLHAK BÜTÇELER 

Teklif edilen Kabul edilen Kati sarfiyat 
Sonesi Lira Lira Lira 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1.962 

15 846 
21 059 
16 059 
)3 535 
22 038 
27 695 
33 Htio 
42 465 
49 068 
67 807 
84 308 
72 000 

107 617 

939 
834 
834 
432 
255 
114 
657 
924 
706 
984 
655 
000 
400 

15 846 939 
23 559 834 
16 061 332 
19 535 432 
22 038 255 
27 695 114 
33 595 667 
42 465 924 
49 068 706 
67 826 084 
84 308 655 
95 164 863 

V3 406 572 
21 311 587 
14 831 990 
17 210 219 
21 007 011 
21 871 292 
27 765 027 
30 062 41J 
34 807 925 
49 656 215 
55 186 950 
76 711 175 

Not : 1961 yılı 31 . 12 . 1961 tarihi itibariyle, 10 aylık sarfiyatı göstermehtediı 

( S. Sayısı : 14 ) 
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1962 MÜLHAK BÜTÇE İCMAL TABLOSU 

Mahiyeti 

10 
11 
12 

Ormanların muhafazası ve bakımı 
Harita ve amanejman 
Tahdit ve sınırlama 
Personel yetiştirilmesi, tanıtım, millî parklar tesisi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Fennî araştırmalar 
İnşaat işleri 
Köy kalkındırma 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı 
Personel giderleri 
Kamulaştırma, muhafaza, orman giderleri 
Levazım giderleri 

1961 

3 820 865 
1 337 800 
285 501 

3 283 990 
25 349 506 
1 284 626 
4 325 001 
2 000 000 
2 100 000 
42 671 846 

570 000 
6 135 726 

1962 

9 343 115 
2 209 570 
260 502 

3 929 631 
27 621 668 
1 787 411 
5 817 132 
148 900 

6 683 502 
47 387 473 

510 000 
1 918 500 

Toplam 95 164 863 107 617 406 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe teklifi hulâsa cetveli 

A / l cetveli 
A/2 cetveli 

Toplam 

1961 bütçesi 1962 yılı için 
ile verilen istenilen Fazlası 

75 522 410 
19 642 453 

95 164 863 

69 920 640 
37 696 766 

107 617 406 

8 152 036 
25 940 428 

34 092 464 

Noksanı 

13 753 806 
7 886 115 

21 639 921 

2 nci kısım (Personel giderleri) 
3 ncü kısım (Yönetim, giderleri) 
4 ncü kısım (Daire hizmetleri) 
5 nci kısım (Borçlar) 
6 nci kısım (Yardımlar) 

A / l cetveli toplamı 
A/2 cetveli (Yatırımlar) toplamı 

75 522 410 
19 642 453 

69 920 640 
37 696 766 

8 152 036 
25 940 428 

B E Y A N I 

1961 bütçe 
yılı 

45 959 543 
6 273 243 

23 164 952 
Ş3 000 
41 672 

1962 bütçe 
yılı 

51 522 081 
6 193 003 

12 080 884 
83 000 
41 672 

Fazlası 

5 818 458 
716 650 

1 616 928 
— 
—. 

Noksanı 

255 920 
796 890 

12 700 996 
~^ 
—-

13 753 806 
7 886 115 

Genel toplam 95 164 8M 107 617 406 34 092 464 21 639 921 

(S. Sayısı : 14 ) 



Adedi 

3 460 
51 

2 664 
39 

4 799 
250 

11 263 

Yıllık ücret 
tutarı lira 

27 197 280 
310 620 

11 904 800 
417 600 

• 5 044 800 
720 000 

45 595 100 
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Mülhak bütçeden aylık ve ücret alan memur ve müstahdeme ait cetvel aşağıdadır. 

Maaşlı memurlar 
Barem içi ücretliler 
D cetveli hizmetliler 
E cetveli hizmetliler 
E cetveli yangın bekçileri 
E cetveli köy ağaçlama bekçileri 

Toplam 

Mülhak bütçe ile yapılan çalışmaları şu şekilde hulâsa etmek mümkündür : 
1. Ormanların muhafazası ve bakımı, 
2. Orman haritalarının alınması, orman amenajman plânlarının yapılması, 
3. Ormanların tahdit ve sınırlandırılma işleri, 
4. Teknik personelin yetiştirilmesi, 
5. Ormansız mıntakaların ağaçlandırılması, fidanlıkların kurulması, 
6. Fennî araştırmaların yapılması, 
7. Ormanların bakım ve korunması için her türlü inşaat işleri, 
8. Orman içi ve kenarı köylerin kalkındırılması. 
1. Ormanların muhafazası ve bakımı • 

A) Orman yangmîariyle mücadele : 
Tamamen âmme hizmeti ifa eden Orman Muhafaza Teşkilâtının bir kısmı 3 844 adedi döner 

sermayede görülmekte ve 1 480 adedi de mülhak bütçenin D cetveline girmiş bulunmaktadır. 
Muhafaza memurlarına ait döner sermayede yapılan giderlerin, mülhak bütçe gelirleri meya-

nma ithali ile, teşkilâtın âmme hizmeti görmesi ve yeknesaklığın temini bakımından heyeti umu-
miyesinin mülhak bütçeye alınması isabetli görülmektedir. 

1950 - 1960 yılları arasında her sene yanan orman sahası vasatisinin 31 116 hektar olmasına 
mukabil (*) 196Ö yılında bu miktarın 8 558 hektara, 1961 yılında 8 424 hektara inmiş olmasında, 
motorlu hazır kuvvet ekipleri teşkil ve Antalya, Muğla başmüdürlüklerinin telsiz şebekesiyle teç
hiz edilmesinin rolü olduğu kadar, orman teşkilâtının da gayreti büyük olmuştur. Hizmetlerini 
şükranla kaydederim. 

1962 yılında tahakkuku beklenen Eximbank Anlaşmasından (*•) sağlanacak kredi ile tel
siz şebekesinin izmir ormanlarına da teşmil olunacağı anlaşılmıştır. 

(*) Senelik vasati 31 116 hektar orman yanmasının para değeri asgari 55 000 000 Türk Lirası ci
varındadır* 

(**) 39.3.1961 de yürürlüğe giren Amerikan Export - împort Bankasından işletme, ağaçlama, ko
rama, yol, araştırma işleri için temin olunan 4 milyon dolarlık krediye ait Anlaşmadır. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1937 yılından 1959 yılı sonuna kadar orman yangınları mukayese durumu 

Tarife bede
line göre za-

1937 -
1941 • 
1946 • 
1951 
1955 • 
1937 

• 1940 4 Yıl. 
• 1945 5 Yıl. 
-1950 5 Yıl. 
-1955 5 Yıl. 
-1959 4 Yıl. 
- 1959 23 Yıl 

Vas. 
Vas. 
Vas. 
Vas. 
Vas. 
1. Vas. 

Yangın 
adedi 

467 
814 
885 
913 
764 
774 

Artış 
9< 

100 
174 
189 
195 
163 
165 

Hektarı 
senelik 

14 754 
71 594 
64 629 
32 420 
25 637 
43 fi8fi 

Artış 
% 

100 
485 
438 
219 
173 
296 

rar ziyan tu-
(arı lira 

247 471 
8 546 487 
5 601 811 
3 311 735 
2 388 889 
4 254 157 

B) Usulsüz kesimler ve tarla açmaları-: 
Ormanların tahribine sebebiyet veren ikinci faktördür. Bunlara mâni olunmak üzere ; 
1. Orman içinde ve civarındaki köylerin kaHındınlması, 
2. Haşeb israfının önlenmesi, 
3. Köylü ihtiyaçlarının vaktinde karşılanması, 
4. Köylü iş gücünün kıymetlendirilmesi düşürülmektedir. 

Yurdumuzda orman içi ve kenarında 13 732 köy varılır. 1961 yılı sonuna kadar 4 748 aded 
köyün tesbiti yapılmış ve 3 060 köyün mahallinde kalkınabilecek köy olduğu, 1 427 köyün de başka 
yere nakli dıeabeden köylerden bulunduğu ve geri kalanların da kısman yerinde ve kısmen başka 
yere nakledilerek kalkındırafbileceğinin teshit edildiği anlaşılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olan, 6831 sayılı Onman Kanununun 13 men maddesi tatbikatta birçok güç
lüğe sebebiyet verdiği tein tadili ei'heitfiıne gidilmelMir. 

C) Düzensiz otlatma : 
Düzensiz otlatma ve keçi tahribatı yüzünden oıfmıanlarümızm bir kısım çalilaşmıg ve verimsiz 

hale gelmiştir. Bilhassa tensiil sahalarındaki otlatma çok zararlı olmaktadır. 
Orman Genel Müdürlüğünün otlatma plânları tanzim ettiği ve plânsız otlatmaya mâni olmaya 

çalıştığı görülmekte ise de daha geniş tedbirlerin alınmadı zaruridir, 

D) Haşaratla mücadele: 
1960 yılı sonuna kadar 594 349 hektarlık orman sahası zararlı böceklerden teimizlenlmijştir. 1962 

yılında bu konuda, mücadele grup .müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesinin karar allına aİHumast 
memnuniyet vericidir. 

E) Avcılık : 
Av hayvanları neslinin korunması ve turizmi teşvik bakımından yeni bir av kanunu taısarısı 

üzerinde çalışılmakta olduğu ve nesli azalmış av hayvanlarımı! üretilmesi için Bahçeköydeki saha
ya ilâvelten Bursa, Bolu mııntaıkalarında üretime sahaları tesis etmek üzere 1962 Bütçesine h\v mik
tar tahsisatın ilk adım olarak konduğu görülmüştür 

Artış 
% 

100 
3 453 
2 263 
1 338 

965 
1 719 

i S. Sayısı : 14) 
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Bu kısımla ilgili tahsisatın bolüm ve maddeleri 203/13 305/17 - 307/22 - 307/92 - 309 55 -

309/56 - 408/00 - 422/00 - 705/20 - 705/80 - 787/70 - 791/10 - 792/10 - 792/20 - 792/100 dür. 
1961 yılı için bu kısımda kabul edilen tahsisat yekûnu 5 820 865 
1962 teklifi yekûnu 9 343 115 

Fazlalık 3 522 250 

İstenen ödeneğin aynen kabulü uygundur. Fazlalıklar plân ve projelere müstenidolup yapılacak 
hizmetler için yerindedir. 

Not : (R) cetvelinin 422 nd bölümünün sarf yerlerini gösteren formülüne ilâvesi zaruri görülen 
kusus (yangınlarda bilfiil -çcüışan yangın- ekipleri müstahdemlerine ve şoförlere hazır kuvvet teşkili 
için tulum, ayakkabı ve miğfer gibi giyecek eşyalarının icabettirdiği giderler de bu tertipten 
ödenir.) 

2. Orman haritalarının alınması, orman amenajman plânlarının yapılması : 
Ormanların fennî şekilde işletilmesi ve orman envanterinin bilinmesi haritalarının alınmasına 

ve amenajman plânlarının tanzimine vabestedir. 1950 yılma kadar yerden harita alınmakta olduğu, 
1950 den sonra. Harita Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak hava fotoğraflarından faydalanmak 
suretiyle süratli bir şekilde haritaların alınmakta bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu mevzuda yapılan işler şöyledir 

Katî amenajman Revizyon plânı 
plânı Ha. Ha. Senesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1950 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Haritası alman 
saha Ha. 

885 000 
l! .365 000 
1 500 000 
1 545 000 
i 125 000 
1 290 000 
1 665 000 
1 335 000 
540 000 
585 000 
585 000 
675 000 
450 000 

256 350 
342 023 
414 998 
384 178 
348 344 
407 112 
393 632 
483 269 
373 331 
525 302 
629 618 
500 000 
300 000 

64 730 
71 456 
50 043 
88 048 
75 050 
14 741 
313 841 
125 984 
152 166 
167 306 
233 637 
500 000 
200 000 

Ormanlarımızın kati amenajman plânı tanzim edilmiş bulunan sahaları miktarının 4 600 967 
hektara ancak: varmış bulunması teknik icaplar dolayısiyle 10 yılda bir revizyona tâbi tutulması 
mecburiyeti karşısında bugünkü usullerle takriben 50 senede ikmali mümkün •.olabileceğine göre, 
bu usulün terkiyle Aeroıotogrametriye geçilmesi şarttır. 

Bu kısımla ilgili bölüm ve maddeler : 302/14-24-34-44-54-64, 303/14, 305/14, ,307/24, 309/61 
309/62, 421/20, 424/10, 424/20-30-40, 705/40, 791/10, 792/40, 792/100 dür. 

1961 de kabul edilen ödenek toplamı 1 337 800 
1962 de istenen ödenek toplamı 2 209 570 

Fazlalık 871 770 liradır. 
îstenen ödeneğin aynen kabulü uygundur. 

ı S, bayisi : 14 i 
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3. Ormanların tahdit ve sınırlandırılması işleri : 
Ormanlarımızın mülkiyet durumlarının belirtilmesi maksadiyle ceman 3 837 852 hektar sahanın 

tahdidi yapılmıştır. L962 yılında Karadeniz Ereğlisi, Demirköy ve İstanbul'da, çalışılacaktır. 683] 
sayılı Orman Kanununda yazılı evsafta (hukukçu âza bulunamadığından yeter miktarda komisyon 
kurulamamaktadır. 

1962 yılında mevzuatta yapılması düşünülen değişikliğin tahakkuku ile ve fotogrametri usu 
lünden de istifade edilmek suretiyle ormanların tahdit haritalarının kısa bir zaman içerisinde 
ikmal edil ehil eceği anhışılma'ktadı r. 

Bu kısma ait bölüm ve maddeler : 302/13-23-33-43-53-63, 305/13, 307/23, 421/10, 423/10-20-30 
40, 705/30 ve 792/30 dur. 

1961 bütçesi ile kabul edilen 285 001 
1962 'bütçesi ile istenen 260 502 

Eksiklik 24 499 

792/30 daM teknik alet ve malzemeler kâfi miktarda mevcudu lduğundan 1961 de 25 000 lira 
olmasına mukabil 1962 de 1 lira konmuştur. Eksiklik haradan gelmektedir. 

îstenen ödeneğin aynen kabulü uygundur. 

4. Teknik personelin yetiştirilmesi : 
Teknik personel 1. Ü. Orman Fakültesi ve Düzce Orman Tekniker Okulundan yetişmektedir. 
Orman Genel Müdürlüğünün esas iş sahalarındaki teknik eleman ihtiyacı büyüktür. Halen 

200 orman bölge şefliği münhaldir. 1960 ve 1961 bütçelerinde Antalya ve Trabzon'da birer tek
niker okulu tesisi kabul edilmiş ise de, bunlar yapılmıyarak 1962 bütçesine intikal ettirilmiş 
tir! Bu bütçe devresinde mezkûr okulların hizmete konulması temenniye şayan bulunmuştur. 

Bu kısımla ilgili bölüm ve maddeler 217, 307/27, 309/54-59, 416/11-12-13, 429/10, 450, 451, 
451/10-20, 458, 476, 705/70, 787/80, 791/10, 792/70 tir. 

787/80 deki bozuk ormanların imarı, millî parklar ve mesire yerlerine bu yıl 200 000 lira 
konması, ağaç yetiştirilmesi ve halkın sağlığı bakımından müspet bir iş olarak görülmüştür. 

1961 de kabul edilen tahsisat 3 283 990 
1962 de istenen tahsisat 3 929 631 

Fazlalık 645 641 lira 
istenen tahsisatın aynen kabulü uygundur. 

5. Ormansız mmtakalarm ağaçlandırılması ve fidanlıkların kurulması : 
(Orman içi ağaçlandırılmaları ve bu maksatla tesis edilen muvakkat fidanlıklar işleri döner 

sermaye ile tedvir edilmektedir.) 

Geçmiş senelerde ağaçlamaya lâyık olduğu Önem hemen hiç verilmemiş gibidir. Bu işe 19G0 
tan sonra hız verildiği görülmektedir. 

( S. Sayısı : 14) 

\ 
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Şimdiye kadar yapılmış olan ağaçlamalar cetvelleri 

A) Orman dışı ağaçlamalar : 

Ağaçlanan saha Dikilen fidan 
Senesi Ha. Aded 

1946 -1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1 261 
311.1 
296.1 
295.5 
392.2 
383.3 
567.0 
234.0 
750.2 
647.0 
893.0 

L 298.0 
5 786.0 
6 062.0 

6 746 598 
660 414 
676 350 
923 750 

1 115 503 
1. 341 334 
1 917 000 
332 245 
370 284 
250 714 
451 447 

1 790 462 
4 473 768 
5 500 000 

B) Orman içi ağaçlamalar : 

Yapılan ağaçlama 
Yıllar Ha. 

1946 -1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

12 736 
3 300 
13 105 
1 303 

86 
1 336 
2 639 
4 423 
5 785 
8 503 
15 018 
10 521 
16 899 
25 874 

1961 yılında ağaçlama için talebedilen tahsisat 16 250 000 lira artırılarak 24 465 000 liraya yük
seltildiği ve bu arada 425/30 daki işçi gündelikleri 13 280 000 liraya iblâğ edildiği, işçi gündelik
leri 1960 yılında 6 000 000 lira olduğu halde, 1962 bütçesinde 3 665 000 liraya indirildiği görülmüş
tür. Bu inişin sebebi araştırıldıkta, yeni ağaçlama sahalarındaki işçi gündeliklerinin bütçe tekniği 
mülâhazasiyle yatırımlar kısmına alınmasından ileri geldiği ve bu maksatla açılan 787 nci bölümün 
10 ve 20 nei maddelerine yeter tahsisat konulduğu anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Bu kısımla ilgili bölüm ve maddeler yatırımlar dışı giderler için 302/15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65, 

303/15, 304/25, 305/15, 307/25, 309/51 - 52 - 53, 425/10 - 20 - 30 - 40 olup, 
1961 de kabul edilen ödenek 18 138 601 
1962 de istenen ödenek 7 455.500 

Eksiliş 10 683 001 liradır. 

Yatırım giderleri için 705/50, 711/20, 711/30, 788/10, 787/20 - 30. 791/20, 792/50, 792/100 olup, 
1961 de kabul edilen ödenek 7 211 005 
1962 de istenen ödenek 20 166 168 

Fazlalık 12 955 163 liradır. 

Bu kısımdaki genel toplamda 2 272 162 liralık ibir artış olmuştur. Bu çok önemli kısımda 1962 
yılında yapılacak hizmetlerin mutlaka tahakkuk ettirilmesi yani ödeneğin zamanında mahalline mas
ruf bulunması kaydiyle istenen ödeneğin aynen kabulü uygundur. 

Not : 

Orman Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı bütçe teklifine ait «B» cetvelinde 425/40 başka gider
ler bölümü noksan yazılmıştır. Tatbikatta, muvakkat olarak tesis edilecek fidanlık arazilerinin kira 
bedelleri de buradan karşılanmakta iken 1962 yılında bu imkândan faydalanamaz bir hale getirilmiş 
oluyor. Halbuki; yurdumuzda artan hasep ihtiyacının bir an evvel karşılanmasında seri tecessümlerİ 
dolayısiyle kavaklıklar tesisinin büyük rolü vardır. Bu kavaklıkların tesisinde mmtakalarda muvak
kat kavak fidanlıkları kurulması çok pratik ve faydalı olmakta ve maksat hâsıl olunca bu fidanlığın 
faaliyetine son verilmektedir. Bu tip fidanlıkların birkaç sene için kiralanacak arazilerde tesis edil
mesi daha uygun olmaktadır. Bu bölümün (R) cetveline, fidanlık arazisi kiralama, hademe, bekçi, fi 
dancı ve başfidancılara elbise, fidanlık ve ağaçlama çalışmalariylc alâkalı yerli ve yabancı menşeli 
dergi ve mecmua bedellerinin de bu bölümden karşılanması hususları eklenmek suretiyle aynen 1961 
yılı bütçe teklifindeki hususatın esas alınması işin aksamadan yürütülmesi için zaruridir, 

6, Fennî araştırmaların yapılması : 
Yurdumuzda ilk defa, 1951 yılında Bolu'da bir Ormancılık Araştırına İstasyonu kurulmuş olup, 

bu istasyon 1955 yılında Ankara'ya nakledilerek Ormancılık Araştırma Enstitüsü haline getirilmiştir. 
Bu enstitü, orman yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı, korunması, işletilmesi, meraların düzene sokulması ve 
toprak muhafazası giibi konularda faydalı araştırmalar yapmaktadır. Bu enstitüye bağlı bâzı mmta
kalarda tâli istasyonlar mevcuttur. 1962 yılında muhtelif mevzularda 103 aded deneme yapılacaktır. 
Dış memleketlerle gerekli temaslar da sağlanacaktır. 

Bit kısımla ilgili bölüm ve maddeler ; 
8 0 2 / 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 5 6 - 6 6 , 303/16, 304/36, 305/16. 3 0 7 / 2 6 - 4 0 - 5 0 , 309/57, 309/ 

58 - 60, 420, 420/20 - 30 - 40 - 50. 452/10 - 20. 453/10 - 20, 705/60, 783. 792/60, 791/10, 
792/100 olup, 

1961 de kabul edilen tahsisat 1 284 626 
1962 de istenen tahsisat 1 787 411 

Fazlalık 502 785 Liradır. 
Fazlalık taşıt, -makine, teçhizat ve erozyon araştırmaları içindir. İstenen tahsisatın aynen 

kabulü uygundur. 

I S. Sayısı ; 14 1 
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7, Ormanların bakım ve korunması için her türlü inşaat işleri : 
Âmme hizmetlerinin görülmesine mütaallik orman fidanlıkları, işletme, enstitü, istasyon bi

naları ile park tesisi sarfiyatı bu kısımdan yapıl/maktadır. 

Bu kısımla ilgili bölüm ve maddeler 701, 711/40 ve 751 olup, 
1961 de kabul edilen tahsisat 4 325 001 
1962 de istenen tahsisat 5 817 132 

Fazlalık 1 492 131 l i radı r . 

Bu kısımda 751 nci bölümde yemi yapı ve esaslı onarmalar için 1961 e nazaran 1 392 132 liralık 
bir fazlalık görülüyor ise de hizmetin ifasında kolaylık temini bakımından idare bürolariyie 
hizmete mütaallik diğer bina ve tesislerin tertiplenmiş projelerine göre peyderpey ikmali bakı
mından bu miktar artışın kabulü uygun mütalâa olunmuştur. 

8. Orman içi ve civan köylerin kalkındırılması : 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 neü maddesi Omıan Genel Müdürlüğüne orman içi ve 
civarı köylerin kalkınması şeklinin tâyini için gerekli etütlerin yapılması vazifesini vermek
tedir. 

Bu madde gereğince her sene asgari 50 000 000 liralık tahsisatın Maliyece, Tarım Bakanlı
ğı bütçesine konması gerekirken şimdiye kadar 1957 yılımda 5,5, 1958 yılında 1 ve 1959 yılın
da da 1 milyon olmak üzere ceman 7,5 milyon liralık bir tahsisat alınabilmiş ve fakat mezkûr 
kanun gereğince Ziraat Bankası sermayesine ilâve eddlmiş olan bu miktardan dahi hiç kimseye 
kredi açılmamış olduğu tesbit edilmiştir. Yeteri kadar tahsisat konmaması sefodbinin imali imkân
sızlık ve kredi açılmaması sebebinin ise bankanın kredi mevzuatındaki hükümler, kredinin faizli 
oluşundan ileri gelmekte okluğu müşahede edilmiştir. 

Gerek 13 ncü maddede ve gerekse banka mevzuatında (görülen aksaklıkların bugüne kadar ta
dilinin tahakkuk ettirilmemiş bulunması da tenkidi mucip görülmüştür. İBu halin en kısa zamanda 
ıslahı yolunun sağlanması ve 1962 yılında hiç olmazsa Ziraat Bankasında birikmiş olan paranın 
bu gaye üzerinden sarf edilmesini ve mevzuatın tadili ile (birlikte 1963 yılı Tarım Bakanlığı büt» 
çesinin 761/10 maddesine gerekli tahsisatın konulmasının temini, 13 neü maddenin yürütülmesi 
için 430 ncu bölümüne konacak (Btüt) tahsisatın Genel Müdürlük bütçesine tahmil edilmiyerek 
maddenin tadilinde bu gibi umumi masrafların fonun % . l kısmı üzerinden sarfının uygun bu
lunduğuna işaret olunmasını temenni etmekteyim. 

Gene 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ncü maddelerine göre ev, ahır, samanlık yapa
cakların bu inşaata ısarf edecekleri tuğla, kiremit ve kireç yapmak üzere köy (birliklerine yapılacak 
ikraz için 35 nci maddeye göre Hazinece verilmesiiktiza eden 2 milyon lira geçen senelerde yapıl
mış olan yardımlarda teşekkül eden fonda yeter para mevcudolduğu mucibesiyle 1962 teklifin
den Maliyece çıkarılmıştır. 

Yapılan tetkikte ibu fonda (4 senelik) 8 050 000 lira mevcut bulunduğu ve Orman Genel Mü
dürlüğünce şimdiye kadar 5 senede 43 700 liralık bir sarfiyatın yapıldığı anlaşılmıştır. Kanuna 
göre kredilerin köy birliklerine münhasır (bırakılması sefoebiyle işletilemiıyen bu,madde, 7395 sa
yılı Kanunla 9 . 12 . 1959 tarihinde tadil edilmiş olmasına ve hususi şalhısları da kapsamasına rağ
men bu maddenin tatbiki hususunda (hazırlanacak talimatnamenin .gecikmiş bulunması yüzünden 
sarfiyatın yapılamadığı tesibit edilmiş ve bu halda tenkidi mucip görülmüştür. 

Teklif ve temennim mevzuatın derhal ikmali ile kredinin tatbikata intikal ettirilmesi suretiyle 
köy kalkınması dâvasına bu yönden de girilmesidir. 

Bu kısımla ilgili bölümler 430 ve 721 dir. 

( B. B&ym • U ) 
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9. Toprak muhafazası ve mera ıslahı çalışmaları : 

6831 sayılı Orman Kanununun 58 ve 22 nci maddelerine göre toprak muhafazası tedbirlerinin 
alınması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı iein gerekli çalışmaların yapılması iktiza 
etmektedir. Sel felâketleri ve toprak kaymaları ile her yıl 40ü 000 000 ton vatan toprağı denizlere 
taşınmaktadır Bunun önlenmesi için sel dereleri ve deli çayların akışının kontrol altına alınması 
lâzımdır. 

Bu husustaki çalışmalara 1955 yılında başlanmıştır. 1960 sonuna kadar 220 022 hektar su top
lama havzasının planlanması yapılmış olup bunun 10 189 hektarında su toprak vejetasyon muvaze
nesi temin olunmuştur. 

Hazırlanan raporlara müsteniden 1962 yılında Tokat, Kızılcahamam, istanbul, Çankırı, Akşe
hir, Boyabat, Kargı, Oltu ve Ankara'da çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların ileride artırılması 
çok faydalı ve lüzumlu görüldüğünden şimdiden plân ve teşkilâtlama yapılması temenniye şayan
dır. 

Bu kısımla ilgili bölüm ve maddeler 428/10 - 20, 787/40 - 50 - 60 ve 792/80 olup, 

1961 de kabul edilen tahsisat 2 100 000 
1962 de istenen tahsisat 6 683 502 

Fazlalık 4 583 502 liradır. 

Mevzuun hayati önemi sebebiyle istenen tahsisatın aynen kabulü uygundur. 

Mülhak bütçenin bütün gelir kaynakları, orman işletmelerinin ormancılık tekniğine uygun faa
liyetlerinden tahassul eden tarife bedelleri, müsadereli emval satışları ve memur ve ücretlerin ta
hakkuk eden maaş ve ücretlerinden (orman işletmelerinde fiilen çalışanlara kadrolarına müsteni
den katma bütçe tarafından ödenmiş olan aylıkların döner sermaye hesabına intikali) yani tamamı 
bir Hazine yardımı görmeksizin döner sermayeden finanse edilmesi sebebiyle Devlet Orman işletme
leri ve kereste fabrikalarının faaliyetleri ile ilgili bâzı cetvellerin bilgilerinize sunulmasında fayda 
mülâhaza edilmiştir, 

(S. Sayısı: 14) 
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DEVLET ORMAN tŞLETMESİ VE KERESTE FABRİKALARI 

İSTİHSAL DURUMU 

A) Orman işletmeleri 

(Asli mahsuller istihsal durumu) 

Tomruk direk Yarı mamul 
sanayi odunu Artış kereste Artış Yakacak odun Artış 

Yıllar 

1938 -1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

M3. 

6 601 263 
703 132 
855 052 

1 053 178 
1 022 391 
1 321 732 
1 309 642 
1 649 920 
1 886 338 
1 817 107 
1 846 304 
1 898 881 
1 855 082 
1 982 610 

% 

100 
121 
150 
145 
188 
186 
234 
268 
258 
262 
270 
264 
281 

M3. 

869 532 
80 432 
101 093 
115 222 
100 080 
117 783 
125 601 
124 272 
110 792 
105 393 
109 113 
105 058 
110 000 
115 000 

% 

100 
126 
143 
124 
146 
156 
154 
138 
131 
136 
131 
136 
142 

Ton 

22 193 815 
3 679 741 
3 254 870 
3 757 316 
3 922 098 
4 091 279 
4 644 676 
4 135 588 
5 055 221 
5 324 303 
5 447 937 
6 121 269 
4 869 978 
4 920 108 

% 

100 
88 
102 
107 
111 
126 
112 
138 
145 
148 
160 
132 
134 

İşletme ad 

2-121 
120 
100 
92 
99 
102 
103 
101 
101 
120 
130 
139 
143 
143 

Not ; 

1 <— 1961 bilançosu çıkmadığından ve 1962 de tertip rakamları olduğundan katı rakamlar de
ğildir. 

2 — İstihsaldeki artış orman yolları inşasının artışı ve entansif hir işletme sistemiyle sağlan
mıştır. 

( S. Sayısı : 14) 
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B) Tâli mahsuller istihsal durumu 

(En mühimleri) 

Beşine Aıvti§ Sığla yağı Artış 
Yıllar tem % ton f}< 

1938 • 1919 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1952 
1959 
1960 
1961 
1962 

2 
o 
2 
•> 

__ 
...„, 

1 
340 
971 
139 
590 
778 
440 

3 357 

100 
340 
971 

2 139 
3 590 
2 778 
3 440 
3 357 

108 
102 
75 
79 
86 
72 
39 
40 
47 
133 
93 
71 
30 

— 
100 
94 
69 
73 
80 
67 
36 
37 
44 
123 
86 
66 
28 

Not ; 

1. 1961 bilançosu çıkmadığından ve 1962 de tertip rakamları olduğundan katı rakamlar değüdir. 
2, Sığla yağı ve defne yaprağı istihsalindeki azalış, çoğalışlar ihracat ile ilgilidir, 

O) Kereste fabrikaları (Mamul kereste) imalât miktarı 

İmalât 
mikta n A.nt ı H l'ab ri k n 

Yıllar M8 <?<- -adedi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
.1959 
1960 
1961 (10 aylık) 
1962 

79 370 
84 585 
57 261 
80 577 
72 665 
94 946 
95 360 
1.02 301 
98 088 
102 348 
129 953 
75 634 

115 000 

100 
107 
71! 
102 
92 
120 
120 
129 
124 
129 
164 
95 
145 

8 
8 
9 
10 
11 
11 
11 
13 
14 
14 
14 
14 
14 

Not : 1961 bilançosu çıkmadığından ve 1962 de tertip rakamları okluğundan kati rakamlar değil-
dir. 

Defne 
yaprağı Arxı§ 

fcûlt % 

4 
79 
11 
160 
222 
188 
329 
19 
31 
298 
402 
178 
100 

100 
1 975 
250 

4 000 
5 550 
4 700 
8 225 
475 
775 

7 4150 
10 050 
4 450 
2 500 

S. SayiüJ : 14 
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D) Yapılan ithalât ve ihracat 

1. ithalât 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Not: 

Kereste 
M3 

72 250 
55 128 
173 340 
295 383 
329 848 
160 584 
49 828 
68 901 
13 550 
27 229 

752 

Tomruk 
M 3 

12 
8 

8 018 
18 068 
14 938 
30 084 
32 541 
1 709 
24 406 
20 024 
6 855 

Maden D. 
M3 

163 788 
162 996 
166 916 
162 669 
142 051 
131 219 
134 820 
139 240 
33 879 
79 700 
3 381 

Travers 
M3 

—. 
19 522 

— 
.̂_ 

11 204 
6 

471 
1 628 

__ 
7 064 
4 732 

2, İhracat 
Kereste ' 

Yıllar 

1950 : 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
İ95<> 
1957 
1958 
1959 
1960 

g 

M 3 

29 064 
37 816 
19 532 
14 150 

736 
8 296 
S 340 
773 
158 
955 

0 390 

Tomruk 
M3 

7 504 
7 442 
7 180 
5 248 
2 989 
• 9 080 
8 514 
7 258 
8 580 
I 816 
5 459 

K. hamuru 
için odun 

ton 

—. 
2 728 
36 943 
32 046 
40 704 
8 219 

10 980 
35 514 
30 176 
15 374 
12 582 

Travers 
W 

565 
8 458 
13 425 

495 
2 558 
244 
212 

.-— 
723 

K. için 
selüloz 
*on 

1 592 
790 

6 810 
730 

4 252 
2 670 

„ _ 

„ — 

___ 
8 942 
7 888 

Sanayi ve Münakalât Bakanlildariyle gerekli temasların yapılarak resmi sektör direk, kâğıt odunu 
ve travers ihtiyaçlarının tamamen yurt ormanlarından teminine çalışûmcm vdövh tasarrufu yö

nünden» gereklidir. 

Umumi Temennilerimiz 

Bozu'k ormanların ıslah ve imarını temin (Tabiat onm:anmdan kültür ommnına geçiş), yeni-
den orman sahaları yeitiştirme ve mevcut kesif ormanlarımızdan yol, bina, telefon ve transport. tesis
leri iîe istihsal miktarını artırmamız yani fteknik ve iktisadi «enitaı&if biir işletmecilik tatbik etme 
mm ormanlarımızın âti&i ve gittikçe çeşitlenen ve artan ihtiyaçlarımızın kendi kaynaklarımızdan 
tenlini bakmıı*ıdan zaruridir, Ve bunun içinde teşkilâtta yeni kademeler ihdası gereklidir. 

i H. Sayısı : 14 ) 
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Bu hususları temin maksadiyle Orman Genel Müdürlüğünde; 
1. Koruma ve mülkiyet, 
2. Orman işletme, 
3. Ağaçlandırma ve erozyon kontrol, 
4. Orman köylerini kalkındırma, 

Daireleri Reisliklerinin ve bir plânlama kurulunun kurulmasının tahakkuk yolunda olduğu ve 
ağaçlandırma ve Erozyon Dairesi Reisliği ile Plânlama Kurulunun fiilen kurularak çalışmaya baş
ladığı öğrenilmiştir. 

Ancak, idari bir tasarrufla kurulmasına çalışıldığı anlaşılan bu çok faydalı gördüğümüz teş
kilâtın 'kanuni imkân ve salâhiyetlerle teçhizi bakımından 1937 senesinde yürürlüğe konulmuş ve 
bugünkü ihtiyaçlara cevap vermiyen 3204 sayılı Teşkilât Kanununda tadilât yapılmak suretiyle 
bu hizmetlerin yürütülmesi isabetlli olacaktır. Bu (tadilâtın diğer kadro v. s. zaruri hususlarla bir
likte Hükümetçe yakın bir zamanda Yüksek Meclise şevkini temenni etmekteyim. 

Ormanların korunması ve muhafazası 1945 yılında yürürlüğe konan 4767 sayılı Kanun hüküm
leri çerçevesinde orman muhafaza memurlarınca en sarp arazide, ücra -mahrumiyet mmiakalann-
da ve birçok ahvalde kaza veya hayat tehlikesi pahasına yapılmaktadır. Döner -sermaye kadro
sunda bulunan muhafaza memurları normal memur statüsüne tâbi tutulmadığı cihetle kendileri 
için emniyetli bir istikbal temini garanti edilememektedir. Bu itibarla ormanların korunmam 
bahsinde belirttiğimiz gibi bu memurların mülhak bütçeye alınması ve ayrıca emsali hizmetlerde 
tatbik edildiği şekilde yıpranma ve maluliyet zammı itibari hizmet gibi yardımların sağlanması 
suretiyle şevk ve randımanlarının artırılması mümkün ve temenniye değer görülmüştür. 

Şurasını ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz ki, çeşitli sebeplerle ve muhtelif yönlerden vâki 
müdahalelerle harap vaziyete düşmüş yorgun yurt ormanlarından elde edilen hâsılanın yine aynı 
mevzuun imar, ıslah ve ihyasına tahsis edilmesi bir diğer tâbirle ormandan alınanın yine orma
na verilmesi zarureti aşikâr iken, memleketimiz ormancılık faaliyetlerine iktisadi bir sektör nazarı 
ile bakıp kendi yağı ile kendi kavrulması ve hattâ Kurumlar Vergisine tâbi tutularak Hazineye de 
bir pay ayrılması prensip ve esasına dayanılarak hareket olunması isabetsiz bir görüştür. Bu gö
rüşten hareket etmek suretiyle hemen ifade edelimki gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakımından 
yetersiz miktar ve vasıfta bulunan yurt ormanlarının; memleketimizin barınılabilir vasfını asgari 
hadde muhafaza edebilmesi ve hattâ yeter dereceye çıkarılması zaruretine binaen her türlü alâka
ya muhtaç hali meydandadır. 

Binaenaleyh hizmetlerinin aksatılmadan ve birbirlerine tedahülünü önliyerek ve samimî bir büt
çe çerçevesi içinde daha salim neticeye ulaşması maksatlariyle, Orman Genel 'Müdürlüğünün mül
hak ve döner sermaye bütçelerinin mahiyet ve sınırını emniyeti altına alan, Döner Sermaye Kanu
nu ve döner sermaye ile mülhak bütçe münasebetlerini bir esasa bağlıyan mevzuata şiddetle ihtiyaç 
bulunduğu bir emri zaruri olarak belirtmektedir. 

Tahsisat ilâvesi teklifi : Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin vilâyetler kısmında yazılı ve 8656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik hizmetlilere elbise ve ayakkabı verilebilmesi için 
bütçenin 306 bölümünün (Vilâyetler giyecekleri)maddesine tahsisat konulmadığı görülmüştür. 
Merkez teşkilâtı hizmetlileri için bu maksatla 306/10 maddesine yeter miktarda tahsisat konuldu 
ğu tesbit edilmiştir. Bu hal teşkilâtta teferrüt yaratacağından ve esasen ifa edilen hizmet bakımın
dan bir ayrılık bulunmadığından vilâyetler kadrosuna dâhil hizmetliler içinde elbise ve ayakkabı 
verilmesini ve bu maksatla 306/20 bölüme 551 hizmetli için beherine elbiselik kumaş ve dikiş be
deli için 285, ayakkabı için 60 lira olmak üzere ceman 345 lira hesabiyle 551 X 345 = 190 095 li
ra ilâvesiyle 306/20 tahsisatının 1 190 095 liraya yükseltilmesi ve karşılık olarakta (B) cetvelinin 
ikinci faslında yazılı Genel Müdürlükçe tahsil olunacak 1 milyon liralık çeşitli varidat miktarının 
1 190 095 liraya iblâğı suretiyle (Geçmiş tatbikata göre bunun tahsili mümkündür.) Bütçe yekû
nunun 107 807 501 liraya bağlanması teklif olunur. 

(S. Sayısı : 14 ) 
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Netice : Orman G-enel Müdürlüğü bütçesi geçen seneye nazaran 12 452 543 liralık bir fazlalık 

göstermektedir. Bu muhtelif hizmetlerde mevcut kanunlara ve projelere müsteniden vuku bulan 
artışlardan ileri gelmiştir, tik defa olarak ve Devlet Plânlama Dairesinin kontrolünden geçmiş 
projelere müsteniden tanzim edilmiş olan bu bütçede umumiyetle hizmetlerin tam olarak yapılması 
fikriyle birlikte tasarruf tedbirlerine de imkân nisbetinde riayet edilmiş olduğu görülmüştür. 

Gider ve gelir bütçeleri 190 095 lira fazlasiyle mezkûr Genel Müdürlüğe ait bütçe yüksek tas
viplerine saygıyla arz olunur. 

12 . 1 , 1962 

Raportör 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

( S. Sayıaı : 14 ) 



— 32 
Karına Bütçe Komisyonu mazbatası 

T B, M. M. 
Karma Bütçe . n . 1 . 196Z 

Komisyonu 
Esas No ;: 1/16 
Karar No : 16 

Yüksek Başkanlığa 
Oi'üian Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Ba

kanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1961 tarihli 
ve 7.1/1612 - 3507 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarını komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla. Tarım Bakanı, Orman Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümesiİleri hazır oldukları 
İı al de tetkik ve müzakere edildi, 

Genel Müdürlüğün cari masraflarını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekimu 69 920 640 lira 
ve yatırım giderlerini ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 37 696 766 lira olarak Hu
lul mot<;ö tesbit edilmiştir. 

Gmml Müdürlüğün faaliyet sahasın,,- giren mevzular üzerinde söz alan hatipler millî bir dâva 
olan ormancılığımızın inkişafı, ağaçlandırma ve orman yangınları üzerinde teııkid ve temenni
lerde bulunmuşlardır. Serd edilen mütalâalara ve sorulan suallere Hükümet taralından gerekli. 
cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş; (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm ve 
maddeleri tetkik edilince 450 ıu'i Orman Fakültesinde okutulan Öğrencilere verilecek burslar 
bölümüne, daha (80) öğrencinin hurs giderlerini karşılamak üzere 241 00ü- liranın ilâvesi komis-
y.mnmuzca, uygun görülmüştür. 

ini ilâve ile (A/1) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 70 161 lilO lira olarak tesbit edil
miştir. 

Yatırım .giderlerini ihtiva eden i.A/2) işaretli cetvel üzerinde yapılan incelemeler sununda milli 
parkların önemi ve bugünkü durumu da nazara alınarak konulan ödeneğin kâfi gelmiyeeeği dik
kate alınarak 787 nci bölümün 80 nci maddesine 100 000 liranın ilâvesi kabul edilmiş ve hu su
retle de (A/2) işaretli cetvel yekûnu da. komisyonumuzca 37 796 766 lira olarak teshil edilmiştir. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellere yapılan ilâveler (B) cetveline aksettirilerek muvazene sağ 
lanmış, (B) cetvelinin 1 nci orman işletmelerinden alınacak varidat bölümüne 314 000 lira ilâve 
edilerek cetvel yekûnu 107 961 406 lira «olarak1 talimin ve tesbit edilmiştir. 

Cetvellerde yapılan değişiklikler tadarının 1 nci ve 2 nci maddelerine aksetliriteiek tadilen, di
ğer maddeler ise aynen kahul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçe kanunu .tasarısı ilişik eetvelleriyle birlikte Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

. * g * 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. S,ihar 

Ankara 
M. Efr 

Bilecik 
Ş. Binay 

SÖZCÜ 
.İnkara. 
/. Seçkin 

Artvin 
.̂ r. O. Savacı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Önder 

Kâtip 
Balıkesir 

G. İt Uf] eh an 

Aydın 
/. Sfzgiv 

Hatay 
Ş. İnal 

Ankara 
-V. Âğırnasiı 

Balıkesir 
K. öz tas 

İstanbul 
A. Oğm 
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33 — 
İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
İV. Bayar 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
T. Kapanh 

Yozgat 
Konuşma hakkım 

/. 

Kocaeli 
L. Tokoğlv 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

mahfuz. 
H. Akdoğan 

Konya 
Muhalifim söz hakkım 

mahfuz. 
/. Baran 

Muğla 
T. Şahin 

Sivas 
Söz halkkım mahfuz. 

M. Vural 

Yozgat 
G. Sungur 

( a Sayısı: 14) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 mali yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1, — Orman Genel Müdürlüğü 1982 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 69 920 640 lira ve yatırımlar giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 37 696 766 lira ödenek verilmiştir. 

t 

MADDE 2. —. Orman Genel Müdürlüğü 1862 
bütçe yılı g' derlerine kargılık olan gelir, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üsere 
107 617 406 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1962 büiçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4, — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarih ve 3658 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ; 

1937 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mü-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-

KAÜMA BÜTÇE KOMİSYONUNUM 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yık Bütçv 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 70 164 640 lira ve yatırımlar gider* 
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 37 796 766 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 
1982 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
107 961 406 lira olarak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 14 ) 
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m 
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir, 

MADDE 7, — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 8. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 sa
yılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hüküm
lerini yerine getirmek ve Devlet Orman İşlet
melerinin kuruluş ve işletilmesi için 1962 bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine ko
nacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 
beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz 
mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap aç
tırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayıl* Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge- ' 
reğince ormanların sınırlama işine 1962 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1962 yılında Orman mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer, 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

B. Ko. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adlalet Bakanı 
S. Kunıtluoğlu 
İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

*Sf. İnan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakam 

N. Su 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakam 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

H. İncesulu 

MADDB 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir, 

Bayındırlık Bakanı 
E. Faksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğht 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

8. Buladoğiu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

(S. Sayısı : 14 ) 
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CETVELİ 

1961 
yıh 

ödenejH 
Lira 

1962 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâvetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık 

maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâvetler memurları ücreti 
21 Merkez "hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti "v 

12 Vilâvetler geçici hizmetlileri 
ücreti 348 000 417 600 417 600 

13 Yangın bekçi ve korucuları 
ile haber alma bekçileri 
ücreti 4 204 000 5 044 800 5 044 800 

14 Köy a&aelaıma sahaları bek
çilerinin ücreti 600 000 720 000 720 000 

2 236 800 
23 805 200 

1 

30 000 

26 072 001 

14 900 
^96 940 
318 300 

8 765 500 

9 395 640 

1 983 600 
25 213 680 

1 

30 000 

27 227 281 

13 680 ' 
296 940 
316 800 

11 588 000 

12 215 420 

1 983 600 
25 213 680 

1 

30 000 

27 227 281 

13 680 
296 940 
316 800 

11 588 000 

12 215 420 

Bölüm toplamı 5 152 000 6 182 400 6 182 400 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 45 000 45 000 45 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları Ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

520 000 

5 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 4 500 4 500 4 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke~ 
senekleriyle artış fark 2 422 032 2 528 773 2 528 773 

12 % 1 ek karşılıklar 354 730 394 427 394 427 
13 Emekli ikramiyesi 350 000 500 000 500 000 
14 Sandık yönetim giderleri 100 000 110 000 110 000 
15 Diğer giderler 500 000 750 000 750 000 

Bölüm toplamı 3 726 762 4 283 200 4 283 200 

210 Temsil ödeneği 4 200 4 200 4 200 
217 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 1 440 2 080 2 080 
221 Emekli, dul ve yetim maaş

ları 900 000 900 000 900 000 

İkinci kısım toplamı 45 959 543 51 522 081 51 522 081 

( S. Sayısı : 14 
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Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 

10 Kırtasiye 45 000 50 000 50 000 
20 Döşeme ve demirbaş 5 000 60 000 60 000 
30 Öteberi giderleri 15 000 20 000 20 000 
40 Aydınlatma 17 500 17 500 17 500 
50 Isıtma 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 107 500 172 500 172 500 

Vilâyetler büro giderleri 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 50 000 
13 Sınırlama kırtasiyesi 2 000 
14 Amenajman kırtasiyesi 5 000 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi 6 000 
16 Teknik Araştırma Enstitüsü 

ve İstasyonları kırtasiyesi 4 000 
22 Vilâyetler döşeme giderleri 10 000 
23 Sınırlama döşeme giderleri 1 000 
24 Amenajman döşeme giderleri 2 100 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme giderleri 50 000 50 000 50 000 
26 Teknik Araştırma Enstitüsü 

ve İstasyonları döşeme gider
leri 

32 Vilâyetler demirbaş giderleri 
33 Sınırlama demirbaş giderleri 
34 Amenajman demirbaş gider

leri 
35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

demirbaş giderleri 
36 Teknik Araştırma Enstitü ve 

İstasyonları demirbaş gider
leri 

42 Vilâyetler öteberi giderleri 
43 Sınırlama; öteberi giderleri 

50 000 
2 000 
8 000 

7 000 

4 000 
34 000 
1 000 
2 500 

50 000 
2 000 
8 000 

7 000 

4 000 
34 000 

1 000 
2 500 

7 500 
20 000 

t 000 

2 500 

215 000 

J.0 000 
12 500 
2 000 

25 000 
34 000 

1 000 

25 000 

200 000 

10 000 
17 000 
2 000 

25 000 
34 000 

1 000 

25 000 

200 000 

10 000 
17 000 
2 000 

i S, Sayı«M H ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

44 Amenajman öteberi giderleri 
45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

öteberi giderleri 
46 Teknik Araştırma Enstitüsü 

ve istasyonları öteberi gider
leri 

52 Vilâyetler aydınlatma gider
leri 

53 Sınırlama aydınlatma gider
leri 

54 Amenajman aydınlatma gi
derleri 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma giderleri 

56 Teknik Araştırma Enstitüsü 
ve İstasyonları aydınlatma 
giderleri 

62 Vilâyetler ısıtma giderleri 
63 Smırlama ısıtma giderleri 
64 Amenajman ısıtma giderleri 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma giderleri 17 000 17 000 17 000 
(^6 Teknik Araştırma Enstitüsü 

ve İstasyonları ısıtma, gider
leri ' 8 000 10 000 10 000 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 250 

% 000 

1 500 

20 000 

2 000 

4 000 

15 000 

5 000 
30 000 
1 000 
2 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 

2 000 

5 000 

20 000 

2 000 

4 000 

15 OOO 

8 000 
30 000 
1 000 
2 000 

için 
Komisyonclı; 
kabul edilen 

Lira 

2 500 

2 000 

5 000 

20 000 

- 2 000 

4 000 

15 000 

8 001 
30 000 
1 000 

- 2 OOO 

11 

14 

15 

16 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez ve vilâyetler basılı 
kâğıt ve defterleri 
Amenajman basılı kâğıt ve. 
defterleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
basılı kâğıt ve defterleri 
Teknik Araştırma Enstitü vo 
İstasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

Bölüm toplamı 

509 350 

85 000 

7 500 

3 000 

2 500 

98 000 

591 000 

100 000 

15 000 

4 000 

4 000 

123 000 

591 000 

100 000 

15 000 

4 000 

4 000 

123 000 

(& Sayı» \ 14) 
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13. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 

305 

306 

307 

75 000 75 000 75 OOO 

21 
22 
25 

36 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

10 
20 

10 
21 
22 

23 

ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
telefon kurma ve konuşma 
giderleri 
Teknik Araştırma Enstitü w 
İstasyonları telefon kurma 
ve konuşma giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik Araştırma ve İstas
yonları 
Hastalıklarla mücadele işleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 
Hastalıklarla ve böceklerle 
savaş muvakkat vazife yol
luğu 
Sınırlama muvakkat vazife 
yolluğu 

75 000 
50 000 
75 000 

25 000 

4 000 

304 000 

1 
100 OOO 

1 
1 000 
3 000 

1 
15 000 

119 003 

50 000 
900 000 

950 000 

90 000 
450 000 

7 500 

50 000 

75 000 
50 000 
75 000 

25 000 

70 000 

370 000 

1 
150 000 

1 
30 000 
3 000 

1 
15 OOO 

198 003 

50 000 
900 000 

950 000 

100 000 
500 000 

20 000 

50 000 

75 000 
50 000 
75 000 

25 000 

70 000 

370 000 

1 
150 000 

1 
30 000 
3 000 

1 
15 000 

198 003 

50 000 
900 000 

950 000 

100 000 
500 000 

20 000 

50 000 
( S. Sayısı : 14 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

308 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

350 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

37 500 

200 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

37 500 

200 000 

24 Amenajman muvakkat vazi
fe yolluğu 

25 Ağaçlandırma, fidanlıklar 
muvakkat vazife yolluğu 

26 Teknik Araştırma Enstitü ve 
İstasyonları muvakkat vazife 
yoUuğu 40 000 70 000 70 000 

27 Propaganda hizmetlerinde 
çalışacakların muvakkat va
zife yolluğu 25 000 20 000 20 000 

30 Müfettişler volluğu 650 000 650 000 650 000 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 22 500 100 000 100 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka her çeşit 
giderleri 515 390 100 000 100 000 

70 3573 sayılı Kanım gereğince 
Deliceliklerin parselâjlı ha
ritalarının tanzimi işlerinde 
-çalışacakların yollukları ve 
nakil vasıtaları giderleri 20 000 10 000 10 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince muhafaza memurlarına 
verilecek tazminat 400 000 400 000 400 000 

Bölüm toplamı 2 650 390 2 257 500 2 257 500 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

10 000 
80 000 

90 000 

30 000 
100 000 

130 000 

30 000 
100 000 

130 000 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gi

derleri 10 000 .10 000 10 000 
22 Merkez taşıtları onarma gi

derleri 6 000 6 000 6 000 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme giderleri 800 000 700 000 700 000 

( S . Sayısı : 14 ) 
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1961 1962 yüx için 
yılı Hükümetçe Komisyone* 

»»deneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

400 000 

12 500 

10 000 

100 000 

:tf)0 000 

12 500 

10 00ü 

150 000 

;ioo ooo 
12 500 

10 000 

150 000 

52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları onarma giderler;. 

53 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorsuz taşıtları giderleri 

54 Propaganda işleri motorlu 
taşıt işletme giderleri 

55 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıt iş
letme giderleri 

50 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma taşıtları onarma gider-
leri * 30 OOo 90 (XX) 00 000 

57 Teknik Araştırma Enstitü ve 
İstasyonları motorlu taşıt ik
iletme giderleri 40 ooo 

5K Teknik Araştırına. EıiHtitü ve 
istasyonları motorsuz taşıt 
giderleri 4 OtH» 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtlar] isletme gider
leri " J H 500 

60 Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıt 
onarma giderleri 10 000 

tU Amenaiman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu taşıtlar' 
işletme giderleri 10 000 

fi2 Amenajman grupları ve ha
rita ekipleri motorlu taşıt
ları onarına giderleri 4 000 

Bölüm toplamı 1 445 000 

üçüncü kısım toplamı f> 278 243 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 5 000 5 000 6 000 

55 (XX) 

2 500 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

1 401 000 

6 193 003 

55 OOO 

2 500 

\^ 000 

10 OOO 

30 000 

10 000 

1 401 000 

6 193 003 

t S. Sayısı U) 
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B. 

407 

408 

412 

416 

M. 

30 
40 

Ödeneğin çeşidi 

Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Oeriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

yılı 
ödeneği 
Lira 

5 000 
15 000 

20 000 

3167 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
giderler 
Hastalıklarla savaş giderleri 

10 Hastalıklarla ve böceklerle 
savaş için lüzumlu ilâç kar
şılığı 

20 Taşıt giderleri 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka giderler 

Bolüm toplamı 

Okul giderleri 
11 Orman Muhafaza Okulu gi

derleri 
12 Orman Tekniker okulları gi

derleri 
18 Orman Pakültesi talebeleri 

staj giderleri 

6 000 

25 00(1 
7 500 

250 000 
30 000 

312 500 

213 800 

450 000 

.70 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
15 000 

20 000 

25 000 
30 000 
500 000 
50 000 

605 000 

213 800 

900 000 

70 000 

5 000 
15 000 

20 000 

25 000 
30 000 
500 000 
50 000 

605 000 

213 800 

900 000 

70 000 

Bölüm toplamı 733 800 1 183 800 1 183 800 

418 Para taşıma giderleri 
420 Orman Teknik Araştırma 

Enstitü ve istasyonları dene 
me giderleri 

20 Taşıt giderleri 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka giderler 

5 000 15 000 15 000 

1 000 
75 000 
20 000 

1 500 
150 000 
30 000 

1 500 
150 000 
30 000 

8 Sayı&ı 14 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ed len 
Lira Lira 

50 Toprak kayması, muhafazası 
ve kuraklıklarla mücadele 
için yapılacak denemelerin 
her türlü giderleri 

421 

422 

423 
10 

20 
30 
40 

424 
10 

20 
30 
40 

425 
10 

75 000 200 000 200 000 

Bölüm toplamı 

Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama harita giderleri 
20 Amenajman harita giderleri 

Bölüm toplamı 

171 000 

ı eoo 
12 500 

13 500 

381 500 

1 000 
18 000 

19 000 

381 500 

1 000 
18 000 

19 000 

6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 
Sınırlama 
6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 
nci maddeleri gereğince ya
pılacak ödemeler 
Taşıt giderleri 
işçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Amenajman 
6245 şaşalı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt giderleri 
îşçji gündelikleri 
Başka giderler 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

100 000 

25 000 
50 000 

100 000 
25 000 

200 000 

200 000 

25 000 
50 000 

100 000 
25 000 

200 000 

25 000 
50 000 

100 000 
25 000 

200 000 200 000 

i 
eri 
ıi-

fi ölüm toplamı 

200 000 
300 000 
350 000 
50 000 

900 000 

250 000 
300 000 
350 000 
380 000 

1 280 000 

250 OOO 
300 000 
350 000 
380 000 

1 280 000 

360 000 130 000 130 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Lira 

1 
13 280 OOO 
2 000 000 

15 640 001 

Lira 

5 000 
3 665 OOO 
1 400 000 

5 200 000 

Lira 

5 000 
3 665 000 
1 400 OOO 

5 200 000 

Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlakları
nın tansım, tevsi ve ıslâhı is
lerinin gerektirdiği her türlü 
giderler 
Toprak muhafazası, yer kay
ması, yandere ıslâhı, kurak
lık ve çınlarla mücadele için 
varnlacak çalışmaların her 
türlü giderleri 1 500 000 1 
Orman ıci otlaklarını tanzim. 
tersi ve ıslâhı islerinin ge
rektirdiği her türlü giderler 600 OOO 1 

'Bölüm toplamı 2 100 000 2 

Millî parklar ve muhafaza 
ormanları ile ilgili her türlü 
giderler 
Millî parklarla ilgili her tür
lü giderler 150 OOO 1 1 
Muhafaza ormanları ile ilgili 
her türlü giderler 150 000 150 000 150 000 

Bölüm toplamı 300 000 150 001 150 001 

Orman Kanunu gereğince 
yapılacak köy kalkındırma 
hizmetlerinin gerektirdiği 
her çeşit giderler 0 148 900 148 900 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 50 000 50 000 50 000 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince Sivil Sa
vunma fonu karşılığı 93 071 107 600 107 600 

( S. Sayısı : 14 ) 



1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Orman Fakültesinde okutu 
lan öğrencilere verilecek 
burslar ve diğer giderlerle 
tatbikat yollukları 
Yaym giderleri 
Satınalma ve abone giderleri 
Başka her çeşit yaym ve pro
paganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kamına göre staj 
için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukla 
riyle başka her çeşit gider
leri 
Teknik yadımdan faydalan 
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
lukları ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetle 
rin gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katıl
ma payı 
Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Fuar ve sergilere katılma 
giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı. 

2 194 250 

50 000 

100 000 

150 000 

50 000 

İ00 000 

150 000 

4 880 
-

10 000 

14 830 

5 000 

1 000 

23 .1.64 952 

2 194 250 

50 000 

100 000 

150 000 

50 000 

100 000 

150 000 

4 880 

10 000 

14 830 

5 000 
1 000 

12 080 884 

2 438 250 

50 000 

100 OÜO 

150 000 

50 000 

100 000 

150 000 

1 830 

10 000 

14 830 

5 000 
1 000 

1.2 324 884 

( S, Sayısı ; 14 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım -• Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1957 - 1960 yılları borçları 
1937 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

L5 000 
3 000 

18 000 

15 000 

83 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

50 000 

15 000 
3 000 

18 000 

15 000 

83 000 

Lira 

50 000 

15 000 
3 000 

18 000 

15 000 

83 000 

Orman Genel Müdürlüğü 
Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 4t 672 41 672 41 672 

Altıncı kısım toplamı 41 672 41 672 41 672 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 45 959 543 51 522 081 51 522 081 
Üçüncü kısım toplamı 6 273 243 6 193 003 6 193 003 
Dördüncü kısım toplamı 23 164 952 12 080 884 12 324 884 
Beşinci kısım toplamı 83 000 83 000 83 000 
Altıncı kısım toplamı 41 672 41 672 41 672 

GENEL TOPLAM 75 522 410 69 920 640 70 164 640 

(S. Sayısı : 14 ) 
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A/2 CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
Hastalık ve böceklerle mü
cadele alet ve malzemeleri 
(proje No. 1/5) 
Yangın söndürme ve haber
leşme alet ve malzemeleri 
(proje No. 1/5) 
Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri 
Amenıajman. teknik alet ve 
malzemeleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her ne
vi maikina, teçhizat teknik 
alet ve malzemeleri ile tesi
sat 
Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonları motorin ve mo
torsuz her nevi teknik alet ve 
malzemeleri (proje No. 7/1) 
Tanıtım ve eğitim işlerinde 
kullanılacak her nevi teknik 
alet ve malzemeler (proje 
No. 6/3) 
Silâh ve mal zem eleri (proje 
No. ) 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

*> 

250 000 

2 500 

2 500 

500 

1 000 

2 651 000 

495 

0 

1 

2 657 996 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

250 000 

2 500 

2 500 

500 

1 000 

50 000 

500 

1 000 

50 000 

108 000 

içıu 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

250 000 

2 500 

2 500 

500 

1 000 

50 000 

500 

1 000 

50 000 

108 000 

Tl - istimlâk ve satıaalmalar 

Arazi ve bina istimlâk ve sa
tmalımı 
3116. 4785, 6831 sayılı kanun
lar gereğince yapılmış ve ya
pılacak kamulaştırma gider
leri (proje No. 5/1) 400 000 350 000 350 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlan
dırma sahaları satınalma ve 
kamulaştırma giderleri (pro
je No. 9/2,9/5) 2 550 000 1 170 000 1 170 000 

30 FAO yardımı ile kurulan Ka
vakçılık Enstitüsüne lüzum
lu arazinin kamulaştırma gi
derleri (proje No. 9/2) 150 000 500 000 500 000 

40 Bina yapımı için satınalına-
cak veya kamulaştırılacak 
arazi bedelleri (proje No. 
8/9, 8/10, 8/18, 8/40, 8/44, 
8/45,8/59) 1 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 3 100 001 2 120 000 2 120 000 

İ Ü - Transfer edilen 
yatırım fonları 

6831 sayılı Orman Kanunu* 
nun 35 nci maddesi gereğince 
yapılacak ikrazlar karşılığı 2 000 000 0 0 
Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesine 1 1 1 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 4 075 000 5 467 132 5 467 132 
Yol yapımı ve bakımı 
Teknik Araştırma Enstitü ve 
İstasyonlarında tecrübe or-
manlarmda açılacak ve ona
rılacak yollar (proje No. 7/2) 60 000 167 000 167 000 

V3H - Sosyal sermaye yatı 
rımları ve esaslı onarımları 
Orman ağaçlandırma ve top
rak işleriyle ilgili yatırımlar 

10 Ağaçlandırma giderleri (pro
je No. 9/1, &/3, 9/5, 9/8,9/9) 

20 Yeni kurulacak fidandık gi
derleri (proje No. 9/2, 9/5) 

0 
0 

9 911 000 
3 366 000 

9 911 000 
3 366 000 

(E S$şm: U) 
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ödenenin çeşidi 

Kurulacak şehir korulukla
rının ağaçlandırılmasiyle il
gili giderlerle 6831 sayılı Ka
nunun 61 nci maddesi gere
ğince yapılacak ağaçlandır
malara ait her türlü giderler 
(proje No. 9/10, 9/11, 9/12) 
Toprak muhafazası, yer kay
ması, yandere ıslâhı, kurak
lık ve çığlarla mücadele için 
yapılacak çalışmaların her 
türlü giderleri (proje No. 
22/1) 
Orman içi otlaklarının tan
zim, tevsi ve ıslahı işlerine 
ait her türlü giderler (proje 
No. 22/1) 
Ankara'yı sele karşı koru
mak üzere yapılacak 'orman
cılık çalışmaları giderleri 
(proje No. Vekâletlerarası 
Ankara taşkını) 
3167 sayılı Av Kanununun 18 
nci maddesi gereğince tesis 
edilecek üretme yerlerine ait 
her türlü giderler (proje No. 
1/8) 
Millî parklar, tabiatı koruma 
sahaları ve mesire yerleri te
sis ve idamesine ait her türlü 
giderler (proje No. 6/4, 6/5) 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 

0 

O 

0 

989 000 

3 500 000 

600 000 

1 800 000 

158 373 

200 000 

989 000 

3 500 000 

600 000 

1 800 000 
(" 

158 373 

300 000 

Bölüm toplamı 

Taşıt makina ve teçhizat sa
tmalına ve esaslı onarımları 
Yatırım dışında kullanılacak 
taşıtlar (proje No. 1/2, 1/4, 
1/7, 20/1) 
Yatırımda kullanılacak taşıt
lar (Proje No. 9/5, 22/1) ve 
286 sayılı Kanun 

Bölüm toplamı 

0 

0 

0 

4 399 726 

20 524 373 

2 254 500 

1 370 368 

3 624 868 

20 624 373 

2 254 500 

1 370 368 

3 624 868 

(S. Sayısı: 14) 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

Yeni makina ve teçhizat sa
tmalımı ve onarımı 

10 Hastalık ve böceklerle müca
dele alet ve malzemeleri 
(proje No. 1/6) 50 000 50 000 50 000 

20 Yangın söndürme ve haber
leşme alet, malzeme ve cihaz
ları (proje No. 1/1, 1/3) ve 
286 sayılı Kanun 590 862 ' 214 940 214 940 

30 Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri 25 000 1 1 

40 Amenajman teknik alet ve 
malzemeleri Proje No. 286 
sayılı Kanun 354 950 171 180 171 180 

50 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz makina, 
teçhizat, teknik alet ve mal
zemeleri (proje No. 9/5,9/12, 
9/13) ve 286 sayılı Kamın 1 860 005 1 449 440 1 449 440 

60 Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonları motorlu ve mo
torsuz her nevi teknik alet ve 
malzemeleri (proje No. 7/3) 213 910 128 910 128 910 
ve 286 saydı Kanun 

70 Tanıtma ve eğitim işlerinde 
kullanılacak sinema ve em
sali makina, teknik alet ve 
malzemeleri (proje No. 6/3) 5 000 5 000 5 000 

80 Toprak muhafazası ve mera 
ıslahı çalışmaları için motor
lu ve motorsuz makina, teç
hizat ve malzemeleri (proje 
No. 22/1) ' 0 350 000 350 000 

90 6831 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesi gereğince satmalı-
nacak silâh ve malzemeler 2 1 1 

100 286 sayılı Kanunla kabul edi
len Eximbank Kredi Anlaş
ması gereğince temin edile
cek taşıt ve makina teçhizatı
na ait her türlü giderleri 0 3 065 920 3 065 920 

Bölüm toplamı 3 099 729 5 435 392 5 435 392 

Yatırımlar toplamı 19 642 453 37 696 766 37 796 766 

(S. Sayısı:. 14) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komiayone» 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

1 Orman işletmelerinden alına
cak varidat 92 964 863 106 617 406 106 961 406 

2 Genel Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 200 000 1 000 000 1 000 000 

3 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 35 nci maddesi gereğin
ce Hazinece yapılacak yar
dım 2 000 000 O O 

GENEL TOPLAM 95 164 863 107 617 406 107 961 406 

C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, h s 
Nev'i Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 31 . 8 . 1956 6831 Orman Kanunu 

(S. Saşrm : 14) 



D. 

1 

3 

4 

6 

~ 

I 

3 

1 
4 
5 

6 

Memuriyetin nevi 

MERKEZ 

Enfermasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 
Sinema Teknisyeni 
Mücadele Başteknisyeni 
Mücadele Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 

Tercüman 
Memur (Evrak sevkıyatçısı) 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 

VİLÂYETLER 

Telsiz Teknisyeni 
» » 

Tamir Atelyesi Şefi 
» » 2> 

Telsiz Santralcisi 
» » 

Şoför (Harita grupları için) 
> * * * 
» (Yangın kor. işleri için) 
•at » » » 

» » » 
Dağ Telsiz Santralcisi 
Daktilo 
Orman Muhafaza Memuru 

* » » 
Muhafaza Memuru 
Hademe 
Bekçi 

s 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
1 
2 

62 
===== 

1 
o u 
1 
1 
8 

16 
8 
4 

44 
69 
17 
,23 
15 
70 

605 
905 
38 

1 

1829 
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Ücret 

950 
600 
600 

1 250 
1 100 

600 
300 
450 
400 
400 
350 
300 

1 250 
300 
500 
250 
200 
250 
200 

1 250 
1 100 
.1 250 
1 100 

600 
500 
500 
400 
450 
400 
350 
500 
300 
400 
350 
300 
200 
200 

(& &?! 

D. 

1 

3 

4 

4 

6 

2 
3 

5 

6 

Memuriyetin nev'i Aded 

TEKNİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ 
VE İSTASYONLARI 

Ressam 
Fotogrametri Mütehassısı 
İstatistik Teknisyeni 
Muhafaza ve Rasat Teknisyeni 
Başmakinist 
Makinist (Laborant) 

» » 
Lâboratuvar Şefi 
Şoför 

» 
» 

Tercüman 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kütüphane Memuru (Fotoğ
rafçı) 
Kesim ve ölçme Memuru 
Muhafaza Memuru 
Başfidancı 
Fidancı (Tarım hizmetlisi) 
Hademe 
Bekçi 
Santralci 
Kaloriferci 
Arabacı 

Daktilo 

1 
1 
1 
4 
1 
2 

11 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
5 

12 
2 
5 
5 
1 
1 
] 
1 
1 
2 

74 I T£ 

ORMAN MUÖAFAZA OKULU 

Elektrikçi Ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Bekçi 
işçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

« Î - W ) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 • 

8 

17 

Ücret 

1 100 
800 
800 
500 
600 
600 
500 
800 
500 
400 
350 
950 
800 

600 
500 
300 
450 
300 
200 
200 
400 
400 
300 
250 
350 

350 
400 
300' 
300 
300 
200 
200 
200 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Düzce Orman Teknik Okulu 

Elektrikçi Ustası 
Şoför 
Aşçıbaşı 

» 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Laborant 
Kütüphane Memuru 
Tarım Hizmetlisi 
Bekçi 
işçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

23 

Trabzon Orman Tekniker Okulu 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Şoför 
Elektrik Ustası 
Ambar Memuru 
idare Memuru 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

19 

Antalya Orman Tekniker Okulu 

Doktor 
Sağlık Memura 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Şoför 
Elektrik Ustası 
Ambar Memuru 
idare Memuru 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Bahçıvan 

300 
350 
600 
450 
300 
300 
300 
400 
400 
300 
200 
200 
200 

300 
300 
450 
200 
350 
300 
350 
400 
200 
250 
300 
200 

300 
300 
450 
200 
350 
300 
350 
400 
200 
250 
300 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Çamaşırcı 

19 

Fidanlıklar 

1 Başmakiıüst 

Makinist 

Makinist (Sınıf 1) 
» (Sınıf 2) 

Şoför 
» 

Arabacı 
Tarım Hizmetlisi (Başfidancı) 

[S. 1. Fidancı) 
(S. 1. 
(S. 2. 
(S. 3. 

) 

Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

4 
6 
5 

10 
14 
17 
20 
45 
21 
3 

12 
3 

12 
26 
56 
34 
46 
24 

358 

Toprak Muhafaza ve Mera Isldh 
Şubesi 

Traktör ve Buldozer Ope
ratörü . 
Ölçme Teknisyeni 

Sürveyan 
Şoför 

Tarım Hizmetlisi 
Bekçibaşı 
Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
Hademe 

3 
1 
1 
5 
2 
6 
3 
7 
1 
5 
5 

20 
2 
2 

63 

200 

700 
600 
600 
500 
450 
400 
400 
350 
250 
500 
450 
450 
400 
350 
300 
250 
200, 
200 

800 
600 
500 
500 
450 
400 
350 
400 
300 
250 
250 
200 
250 
200 

(S. Sayısı: 14) 
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B. M. 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha

ber alma nöbetçileri ücreti 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin 

ücreti 
307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun

lara yardımcı personelin yolluk ve 
giderleri 

L - CETVELİ 
D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev 'i 

VİLÂYETLER 
Orman Teknikeri 

» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 

y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M - CETVELİ 

Aded 

25 
35 
45 
75 

120 
250 
250 
400 
600 

1 800 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Lira 

Orman Muhafaza Okulu öğrencile
rinden alınacak ücret 347 
Orman Tekniker Okulu öğrencile
rinden alınacak ücret 600 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Genel bütçe mütenazırı (hizmetler için açılan bölüm ve maddelerdeki ödeneklerin sarf şekille
rini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli, cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

B. M. 

302 Vilâyetler büro giderleri : 
13 Sınırlama kırtasiyesi : 

Sınırlama işlerinde 'kullanılacak her nev'i boya ve sair malzeme bedelleri de bu mad
deden ödenir. 

32 Vilâyetler demirbaş giderleri : 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek 
pişirilmesini temin maksadiyle satın alınacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedel
leri de bu maddeden ödenecektir. 

25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme giderleri : 
35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş giderleri : 

Kazma, kürek, tırpan, her nev'i makastar ve bu 'hizmetle ilgili diğer demirbaş bedel 
leri ve bunların onarma giderleri de buradan verilir. 

26,36 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme giderleri : 
Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tdhıım "kontrol istasyonlarının kazma, 
kürek, balta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, 
eğe, ka-noa, zincir, ıgrif, elektrif feneri ve benzeri giderleri, 'hesap mafcinası, kumpas. 
toprak işleme aletleri bedelleri de bu maddelerden ödenir. 

306 Giyecekler : 
10 Merkez : 
20 Vilâyetler : 

Merkezdeki 'hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve 
şoförlerin meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra 
teşkilatındaki teknik memurların ve muhafaza tatbikat memurlarının aş elbisesi ile 
ayakkabıları da bu bölümden satın alınacaktır. 

307 Yolluklar : 
21 Muvakkat vazife yolluğu : 

Genel Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mü
hendis ve sürveyanlarm muvakkat vazife yollukları da buradan verilir. 

23 Sınırlama muvakkat vazife yolluğu : 
Komisyon reis ve 'âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindelki zaruri giderleriyle 
merkeze avdetleri halinde yolluk ve zaruri giderleri ve komisyon mutemetlerinin. 
mutemetlik görevleri dolayısiyle ihtiyar edecekleri giderleri ve makilik sahaların tef
rikinde çalışacak komisyonlarla deliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerin
de çalıştırılacakların yolluk ve diğer zaruri giderleri bu maddeden ödenir. 

24 Amanejman muvakkat vazife yolluğu : 
Amanejman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak 'haritacıların yolluğu da bu mad
deden ödenir. 

309 Taşıt giderleri : 
54 Propaganda için alınacak jeeplerin işletme giderleri : 

Jeeplerin üzerine sinema maMnalarını muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karosf: 
ve bunların tamirleri de bu maddeden yapılır. # 

_ (S . Sayısı : 14) 
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56 Yangınlarla mücadele ve koruma taşıtları onarma giderleri: 
Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak j ceplerin üzerine yıangm ekibinin otur
masına mahsus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzum
lu giderler de bu maddeden ödenir. 

57 Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları motorlu taşıtılan işletme giderleri : 
Teknik Araştırana Enstitü ve İstasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve iş
letmesi için lüzumlu benzin, yağ ve sair giderleri ide bu maddeden ödenir. 

Hastalıklarla savaş giderleri: 
20 Taşıt giderleri : 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyal/armm nakli kamp 
değiştirme ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede Ikullanıla-
cak alet, ilâç ve malzemenin nakil giderleri, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil gi
derleri, motorlu pülverizatörlerin cer giderleri ibu maddeden ödenir. 

40 Başka giderler : 
Çadır, portatif 'karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edeva
tı, nnıücıaJdele tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet 'bedelleri ve ilâç ha
zırlama istasyonlarındaki su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için 
branda bezleri, motorlu pülverizatörlerin benzin, yağ giderleri, mücadele sırasında 
işçilere ve mücadelede çalıştırıl/an teknük ve diğer personele verilecek eldiven, gözlük 
ve zehirli ilâçlar ataea'k işçiye çalışma sırasında verilecek lâstik çizme, su geçirmez 
elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleriyle hastalığın önlenmesi için tayyare ile 'hava
dan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü giderleri ıburadan öde
nir. 

Okullar giderleri: 
11 Orman Muhafaza Okulu giderleri : 
12 Orman Tatbikat Tekniker Okulu giderleri: * 

Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare giderleri ve her 
türlü 'tecrübeler giderleri, tesviyesi icabeden her türlü ıkira, her nevi sigorta giderleri, 
okullar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, 
onarma için yaptırılacak plân, mühendis ve 'keşif ücreti, tohum istihsal, intaç, tecrübe 
alet ve malzemesi, dilkme budama al-.»ti eriyle, kazma, Ikürek, bel gibi malzeme bedelleri 
de bu maddeden ödenir. 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları deneme giderleri : 
40 Başka giderler : 

Kesme, ıtaşıma, temizleme, toplama giderleri, doktor ve veteriner taşıt ve vizite üc
retleri, 'ilâç bedelleri Teknik Araştırma Enstitüsü ile İstasyonlarının kuruluş ve teşki
lâtına ait proje giderleri, resim ve kalbartma harita giderleri, çadır, portatif karyo
la, portatif masa ve sandalye, hurç, harita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazı
matı, mutfak edevatı, yağlı boya vt« fırçası, sicim, urgan, çivi, fotoğraf filmi ve 'ban
yo giderleri ile fidanlık t&siısi, yol, kuyu, moltiör evi inşaatı, motopomp ve su borusu 
satmalıma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satınalma montajı, .araştırma fidanlığı 
etrafının çevrilmesi için lâzımgelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, el
diven, lâstük çizme ve benzerlerinin satınalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret ede
cek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizime, deri ceket ve tulum 
ibedelleri, lâboratuvartda çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak ha
zırlama giderleri, bitki teşhisi, tabî ili giderleri, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve 

( S . Sayısı : 14) 
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noter 'giderleri, tecrübelerde kullanılacak çiniko, isaç ve ahşap malzeme bedelleri, kirce, 
gübre ve kimyevî madde bedelleri buradan ödenir. Motorlu lâboratuvar aletlerinin 
işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri giderleri ide ıbu bölümden ödenir. 

50 Toprak kayması, muhafaza ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemeLerin her 
türlü giderleri, toprak kayması ve kuraklıkla mücadele denemelerinin icabettlrdiği gi
derler bu tertipten ödenir ; 

421 Harita ve Kadastro işleri: 
Satınalırıaeak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar 
olunacak diğer giderleri bu bölümden ödenir, 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak Ödemeler : 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icabet-
tirdiği her türlü gideri bu savaşta vazifelendirilenlerin ekmek, katık, sigara gibi ih
tiyaçları da bu maddeden ödenir. 

Sınırlama : 
Taşıt giderleri : 
Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp de
ğiştirmede eşyalariyle birlikte kanıp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerle
rinden kamp yerlerine gidiş ve gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerin
den iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine gidip gelmelerinde kullaneak-
ları taşıtların kiraları da bu maddeden ödenir. 
Başka giderler : 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak 
edevatı satmalına ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya 
kaybolan sınır işaretlerinin yenilenmesi giderleri ve tahdidedilecek ormanlarda 
esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her türlü giderleri bu maddeden ödenir. 

Amenajman : 
6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiye
leri de bu maddeden ödenir. 
Taşıt giderleri : 
Amenajman mühendis ve mühendis 'muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiş
tirme giderleri ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin heyet merkezinden çaiışrna 
yerine ve çalışma yerinden heyet merkezine nakli giderleri ve amenajman harita 
ekiplerinin ihtiyacı için satmalınacak çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme 
ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin satınalmacağı yerden, kulla
nılacağı yere kadar bilcümle nakli giderleri bu maddeden ödenir. 
Başka giderler : 
Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı 
satmalına ve onarma giderleri ile boya, haritaların havadan alınması için filini 
satınalma, hava fotoğrafları için fotoğraf kâğıdı satmalına bedelleri, fotoğraf 
banyo giderleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapını ve kireçleme giderleri, ilâç ve 
tıbbi malzeme sıhhi ilâç kutusu bedelleriyle her türlü filim, fotoğraf ve agrandiz-
man giderleri ve şoförlerin lâstik, çizme, meşin ceket, tulum bedelleri ve buna mütefer-
ri malzeme bedelleri bu maddeden ödenil*. 

422 

423 
20 

40 

10 

20 

( S. Sayısı : 14 ) 



- 5 9 — 
(B. M. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar : 
40 Başka giderler : 

Evvelce tesis edilmiş fidanlıklarla ağaçlandırılmış sahaların sürme ve tel örgüleri
nin onarılması, motorlu tulumba satınalma ve işletilmesi, sulama işlerine nezaret 
edecek teknik elemanlara ve şoförlere lâstik çizme, meşin ceket, çadır, portatif kar
yola, sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalmması, fidancılara verilecek tu
lum, fidanların ambalaj ve nakil bedelleri, ilâç parası ile doktor ve veteriner vizita, 
kazaya uğrayan işçilerin tedavi ücretleri, vergi resim, pul ve her nevi tekâlif ve 
tebligat bedelleri bu maddeden ödenir. 

451 Yayın giderleri : 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri : 

Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve 
sairenin bedelleri ile bunlar için açılacak müsabakaların giderleri ve bunların tet
kiki için teşkil olunacak jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf 
arşivi için satmalınacak agrandisman makinası ve teferruatı bedelleri ve negatif 
filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satınalma bedelleri fotoğraf çekme ve banyo gi
derleri ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira bedelleri, sergi mal
zemesi, dekorasyon ve montaj giderleri ve nakliyesi rozet, kart, bastırılması, satm
almması ve ağaç bayramları için satmalınacak fidan 'bedelleri ile bunların nakil 
ve tevzi giderleri de bu tertipten ödenir. 

452 10 Staj giderleri : 
Giderleri Marşal Yardım fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi tş Birliği Teşkilâtı 
hesabından ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş yollukları da 
bu bölümden ödenir. 

502 Eski yıllar borçlan : 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Kumandanlığının eski yıllar borçları 
da bu bölümden ödenir. 

I - Küçük onarımlar. 
701 Bina onarımı : 

Bu tertip hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

705 Makina ve teçhizat onarımı : 
10 Hastalık ve böceklerle mücadele alet ve malzemeler : 
20 Yangın söndürme ve haberleşme alet ve malzemeleri : 
30 Sınırlama teknik alet ve malzemeleri : 
40 Amanejman teknik alet ve malzemeleri : 
50 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi makina teçhizat teknik 

alât ve malzemeleriyle tesisat : 
60 Teknik araştırma enstitü ve istasyonlan motorlu ve motorsuz her nevi teknik alet 

ve malzemeleri : 
70 Tanıtım ve eğitim işlerinde kullanılacak her nevi teknik alet ve malzemeler : 
80 Silâh ve malzemeleri : 

Bu tertipler hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
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II - İstimlâk ve satınalmalar : 
711 Arazi ve bina istimlâk ve satmalımı : 

10 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma 
giderleri : 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve kamulaştrıma giderleri : 
30 P. A. O. yardımı ile kurulan kavakçılık enstitüsüne lüzumlu arazinin kamulaştırma 

giderleri : v 
40 Bina yapımı için satmalmacak veya kamulaştınlacak arazi bedelleri : 

Bıı tertipler hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
Ancak II nci (istimlâk ve satınalmalar) kısmının 711 ncd (istimlâk ve satmalma 
giderleri)! bölümünden ar'boretıım alanlarında ve fidanlıklarda yapılacak yolların ya
pım ve onarım giderleri de ödenir. 
III - Transfer edilen yatırım fonları : 

721 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı : 
Bu tertip hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

724 Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesine : 
Bu tertip hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
VI - Yeni yapı ve esaslı onarımlar : 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar : 
Bu tertip hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatı
rımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

783 Yol yapımı ve bakımı : 
Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonlarında, tecrübe ormanlarında açılacak ve 
onarılacak yollar : 
Bu tertip hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin ya
tırımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
VIII - Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımlar. 

787 Orman ağaçlandırma, yatırımlar ve toprak işleri ile ilgili giderler : 
10 Ağaçlandırma giderleri : 
20 Yeni kurulacak fidanlık giderleri : 
30 Kurulacak şehir koruluklarının ağaçlandırılması ile ilgili giderlerle 6831 sayılı Ka

nunun 61 nci maddesi gereğince yapılacak ağaçlandırmalara ait her türlü giderler: 
40 Toprak muhafazası, yer kayması, yandere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele 

için yapılacak çalışmaların her türlü giderleri : 
50 Orman içi otlakların tanzim, tevsii ve ıslahı işlerine ait her türlü giderler : 
60 Ankara'yı sele karşı korumak üzere yapılacak ormancılık çalışmaları giderleri : 
70 3167 sayılı Av Kanununun 18 nci maddesi gereğince tesis edilecek av üretme yer

lerine ait her türlü giderler : 
80 Millî parklar, tabiatı korama sahaları ve mesire yerleri tesis ve idamesine ait her 

türlü giderler : 
Bu tertipler hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin ya
tırımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
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Taşıt satınalma ve esaslı onarımları: 
10 Yatırım dışında kullanılacak taşıtlar: 
20 Yatırımda kullanılacak taşıtlar : 

Bu tertipler hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin ya
tırımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

Yeni makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
10 Hastalık ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri : 
20 Yangın söndürme ve haberleşme alet, malzeme ve cihazları : 
30 Sınırlama teknik alet ve malzemeleri : 
40 Amanejman teknik alet ve malzemeleri : 
50 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz makina, teçhizat, teknik alet ve 

malzemeleri : 
60 Teknik Araştırma Enstisü ve istasyonlan motorlu ve motorsuz her nevi teknik alet 

ve malzemeleri : 
70 Tanıtım ve eğitim işlerinde kullanılacak sinema ve emsali makina teknik alet ve 

malzemeleri : 
80 Toprak muhafazası ve mera ıslahı çalışmaları için motorlu ve motorsuz makina, teçhi

zat ve malzemeleri : 
90 6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesi gereğince satınalınacak silâh ve malzemeler : 

100 286 sayılı Kanunla kabul edilen Eximbank Kredi Anlaşması gereğince temin edi
lecek taşıt ve makina teçhizatına ait her türlü giderler : 
Bu tertipler hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin ya
tırımlar kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

M. 
1962 yılında satınalınacak taşıtlar 

Makina ve teçhizat satınalma ve esaslı onarımları : 
10 Yatırım dışında kullanılacak taşıtlar (ProjeNo: 1/2,1/4,1/7,20/1) : 

Taşıtın cinsi Aded Kullanılacak hizmetim nevi 

Arazi binek (Willys jeep) L Orman Fakültesi talebe tatbikat hizmetleri için 
Arazi binek (Willys jeep) .'•> Ormancılık fennî araştırma hizmetleri için 
Arazi pikap 7 Orman amenajman hizmetleri için 
Arazi pikap 2 Ormancılık fennî araştırma hizmetleri için 
Arazi pikap 27 Orman yangınları, orman koruma ve haşere müca 

delesi hizmetleri için 
Arazi kaptıkaçtı 1 Ormancılık fenni araştırma hizmetleri için 
Arazi Panel 2 Ormancılık eğitimi ve tanıtımı hizmetleri için 
Otobüs 1 Ormancılık Fenni Araştırma Enstitüsü hizmetleri 

için 
Deniz motoru 3 Orman koruma hizmetleri için 
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Arazi binek (Willys jeep) 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Kamyon 
Kamyon 
Römork 

3 
10 

5 
8 
Û 

11 

20 Yatınmda kullanılacak taşıtlar (Proje No: 9/5, 22/1) : 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizmetleri için 
Ağaç ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza, ve mera ıslahı hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza mera ıslahı hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 

792 100 286 No. lu Kanunla kabul edilen Eximbank kredi Anlaşması gereğince taşıt ve mala
na teçhizatına ait her türlü giderler: 
Arazi binek 3 Ormancılık fenni araştırma hizmetleri için 
Arazi binek 4 Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Arazi pikap 17 Orman yangınları, orman koruma ve haşere mü

cadele hizmetleri için 
Arazi pikap 30 Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Kamyon 12 Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 

237 numaralı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşına kayıtlı taşıtlara 
ait liste 

Senesi Arazi binek 
Arazi 

Pikap Arazi pikap kaptıkaçtı Arazi panel Kamyon 

1946 
1949 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1 

1 
4 
4 

1 
3 

1 
1 

1 
2 

2 

1 
2 
1 
2 

4 

1 

3 
6 

19 
32 
16 

1 
2 
2 

10 
7 

1.5 

Toplam 16 15 113 

2 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
8 
2 
2 
1 

34 

Otobüs 
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E - CETVELÎ 

1961 malı yılı (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gös 

B. M. Ödeneğin nev'i 

Vilâyetler geçici 
metlileri ücreti 

hiz-

Görevin cinsi i 

Hukukçu Üye 
İnşaat Yüksek Mühendisi veya 
Mühendis 
Yüksek Mühendis ve Mühen
dis 
Sürveyan 
Daktilo 

Lded 

10 

2 

4 
4 

19 

Beheri 
Lira K. 

1 250 

1 750 

1 500 
800 
400 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 

12 

12 
12 

6 

% 20 zammı 

Tutarı 
Lira K, 

150 000 

42 000 

72 000 
38 400 
45 600 

348 000 
69 600 

417 600 

13 Yangın bekçi ve ko- Yangın Bekçisi 
ruyııcuları ile haber- s> » 
alma nöbetçilerinin üc- » * 
reti » » 

14 Köy ağaçlama saha- Bekçi 
lan bekçilerinin ücreti 

23 
475 

1400 
2901 

300 
250 
200 
150 

5 
5 
5 
5 

34 500 
593 750 

1 400 000 
2 175 000 

4799 

250 

4 204 000 
% 20 zammı 840 800 

200 12 
% 20 zammı 

5 044 800 

600 000 
120 000 

720 000 

)>&<«£* 
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Donem : 1 | f 
Toplantı! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S Sayısı : İ J 

1962 YILI 

Devlet Hava Meydanları 
şletmesi G. M. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Büçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

d/8) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/1640 - 3505 

30 . 11 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» 
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

* GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayollarının ilgasiyle yeniden teşekkül eden Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün uhdesine tevdi edilen vazifeler çoğalmış ve bu nisbette gelir ve gi
der bütçesi de mütevazin olarak artmıştır. Katma Ibütçede vâki ıolan bu artışlar aşağıda mukayeseli 
bir şekilde gösterilmiştir : 

Bütçe 
senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

AA 
6 511 371 
9 346 322 
10 830 581 
13 789 056 
19 444 741 
21 585 000 
23 054 638 

+ 
-f 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 

A/2 
2 100 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 651 425 

GELİR BÜTÇESİ 

Genel toplam 

= 8 611 372 
= 12 435 972 
= 15 738 081 
= 31 149 056 
= 47 826 426 
= 44 288 000 
= 62 706 063 

Gelir ve gideri denk olarak tanzim edilen bütçenin gelir kısmını teşkil eden üç (bölüm (hakkında 
gereikli izahat aşağıda arz edilmiştir. Her bölüm ve maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi 
içinde tahsil edilen miktarları ayrı ayrı gösterilmektedir. 
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İşletme 
Konma 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

gelirleri : 
ve konaklama 

Tahmin 
edilen 

760 000 
1 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 
4 700 000 
6 000 000 

gelirleri : 

Tahsil 
edilen 

768 436 
2 206 040 
2 353 757 
3 670 170 
4 023 504 
2 085 000 (Altı aylık) 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 'teStikiıkınden de anlaşılacağı üzere 1 nci 
bölümü 'teşkil eden beş madde içinde toplanan gelir katma bütçesinin çeşitli kaynak
lardan sağladığı hâsılattır. Bu bölümün 1 nci maddesi' yerli ve yalbancı hava şirket
lerinden alman konma ve konaklama ücreti olup en mühim gelir (kaynağıdır. Muh
telif yıllar itibariyle bütçede yapılan tahminlerle tahsilat miktarı yukarda gösterilmiş 
olup 1962 yılı için gecen yıla nazaran 1 300 000 lira fazlası ile 6 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Kira gelir 
Bütçe 
yılı 

.1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

i eri : 
Tahmin 
edilen 

300 000 
600 000 
640 000 
700 000 
700 000 
700 000 
760 000 

TaJhsiı! 
edilen 

146 600 
496 500 
583 400 
588 160 
617 236 
452 000 

-

* 

(Altı aylık) 

İşletime gelirleri 'bölümünün 2 nei maddesi terminal binaları odaları ile hangar iş
letme yeri eri ve uçak şirketlerine kiralanan odalarla araziden alman kira bedelleri 
olup her yıl .tahsilat nisbetinin artmış olduğu yukarda'ki rakamların tetkikinden de 
anlaşılmaktadır. 1962 yılı bütçesi için geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlası ile 
760 000 lira talimin edilmiştir. 

Handling gelirleri : 
Bütçe Tahmin Tahsil 
yılı edilen edilen 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1 
10 000 
20 000 
22 000 
10 000 
10 000 
30 000 

10 755 
14 660 
15 800 
9 235 

17 038 
18 000 (Altı aylık) 

İşletme gelirlerinin 3 ncü maddesini teşkil eden handling hizmetlerinden elde edilen 
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gelir geçmiş seneler tahsilâtına nazaran 20 000 lira fazlası ile 30 000 lira olarak tah
min edilmiştir. 

B Telsiz mesajı gelirleri : 
Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Tahmin 
edilen 

170 000 
558 000 

1 715 000 
2 350 000 
2 350 000 
2 850 000 

200 000 

Tahsil 
edilen 

328 217 
1 870 553 
1 098 700 
1 717 700 

'207 775 
49 000 (Altı aylık) 

tdare gelirlerinin 4 ncü maddesi yabancı şirketlerden alman B. Telsiz mesajı gelir
leri olup şirketlerin (birleşerek bu hizmet için teşkil ettikleri (SITA) şirketine gör
dürdükleri ıbu hikmetlerin meydanlardan alınarak PTT ile vâki andlaşması neticesi 
bir azalma kaydetmektedir. Bu sebeple 1962 yılı için 2 650 000 lira noksanı ile 
200 000 lira tahmin yapılmıştır. 

Çeşitli gelirler : 
Bütçe Tahmin 

yılı edilen; 

1956 5 000 
1957 50 000 
1958 142 000 
1959 300 000 
1960 600 000 
1961 400 000 
1962 1 600 000 

Tahsil 
edilen 

576 300 
251 270 
249 841 
416 560 
579 534 
549 000 (Altı aylık) 

Aynı bölümün 5 nci çeşitli gelir maddesi beyanında emanet eşya, otobüs ücreti, teş
hir reklâmları, meydan otlarının satışı, yolcu hizmet ücreti ve şirketlerden alman ce
reyan bedelleri olup seneden seneya artmaktadır. 1962 yılı için bu miktarın 1 200 000 
lira faızlası ile 1 600 000 liraya, çıkacağı tahmin edilerek teklif yapılmıştır. 

Hazine yardımı : 
Bütçe Yardım 

yılı miktarı, 

1956 859 000 
1957 6 900 000 
1958 6 900 000 
1959 18 164 928 
1960 32 836 997 
1961 34 028 000 
1962 52 516 063 
Gelir bütçesinin 2 nci bölümü doğrudan doğruya Genel Müdürlük giderlerini denk
leştirmek maıksadı ile Hcazineden alman yardımlar teşkil eder. Hava meydanlarının 
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modern aletlerle teçhiz ve bakımı itibariyle kaımu hizmetine yarar bir teşekkül olması 
bakımından Devletçe bu uğurda istenilen yardım sağlanmaktadır. Bu itibarla gördüğü 
çeşitli (hizmetlerin karşılığı Hazinece de yapılan yardımı artırmaktadır. 

Geçen yıldan devreden nakit : 

Bütçe Yardım 
yılı miktarı 

1956 6 517 371 
1957 3 160 072 
1958 3 820 501 * 
1959 4 680 128 
1960 3 679 429 
1961 1 600 000 
1962 1 600 000 
Gelir ibütçesinin 3 ncü bölümünü geçen yıldan müdevver nakit teşlkil eder. 1961 malî 
yılında Hazine yardımı sene sonu Ibakıyesinin fazla olacağı ve ödenmiyeceği nazarı 
itibara alınarak 1 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

GİDER BÜTÇESİ 

İlişik cetvellerin tetkikinden de 'anlaşılacağı üzere, (A/ l ) cetvelinde bütçeye 23 054 '638 lira 
ve (A/2) yatırımlar için 39 651 425 liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. Çeşitli meydan hiz
metlerinin karşılanması, giderlerin de mecburi olarak artması icabetnıekle beraber AÎD teknik 
yardımı ve OENTO taalhhüdatı malzemelerinin bedelleri, gümrük, sigorta ve nakliye giderleri gibi 
kaçmılamıyacak giderlerin tevlit ettiği artıştan gayri, âzami tasarrufa riayet edilerek ancak 
18 418 063 lira fazlasiyle 62 706 063 lira olarak teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı: 15 ) 



Rapor 

15.1.1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tarafımızdan incelenmiş olan Ulaştırma Bakanlığına bağlı katma bütçeli Devlet Hava Mey
danları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı bütçe teklifi üzerindeki tetkik ve mütalâa
larımız ile temennilerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

Raportörler 

Sivas Milletvekili Ordu Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Mahmut Vural A. Hikmet Onat Cihat Bilgehan 

1962 yılı bütçe raporu 

1. VAZİFE : 
1956 yılında 6686 sayılı Kanunla kurulmuş olan DHMÎ Genel Müdürlüğünün vazifesi ana 

hatlariyle : 
a) Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava limanları ile meydanları ve bunlara ait her 

türlü tesisleri işletmek, 
b) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon ve hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işlet

mek ve hizmetlerini ifa etmek, 
e) Bayındırlık Bakanlığından teslim alınan hava liman, ve meydanlarının her türlü bakımı 

ile devamlı tamirlerini yapmaktır. 
(NOT : Askerî meydanları da anlaşmaları gereğince işletebilirler.) 

2. GAYE : 
DHMÎ Genel Müdürlüğünün gayesi ICAO (Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı) standart

larım, ICAO ve CENTO'ya karşı mükellefiyetleri' göz önünde bulundurmak suretiyle : 
a) Türkiye üzerinden geçen beynelmilel havayolları ile bütün Türk hava ülkesi üzerinde 

beynelmilel ve millî hava trafik kontrolünün daha kifayetli (Emin, muntazam ve süratli) du
ruma getirilmesini sağlamak, 

b) Dahilî ve beynelmilel uçuşlarla ilgili telekomünikasyon hizmetini daha ileri bir seviye
ye ulaştırmak, 

e) Beynelmilel hava limanlariyle diğer meydanlarımızda iyi bir işletmecilik sağlamak ve 
bunları her türlü hava şartlarında uçuşa müsait duruma getirmek, 

d) Gelirlerimizin artırılmasını sağlamaktır. 

3. BEŞ YILLIK PLÂN : 
ICAO standartlarına erişmek ICAO ve CENTO'ya karşı mükellefiyetleri yerine getirmek için 

imkânlarımız da göz önünde bulundurularak asgari ihtiyaçlara 'göre 'beş yıllık (1962 - 1%6) bir 
plân hazırlanmıştır. Malî portresi EK - 1 cetvelde gösterilmiştir. 

Bu plânın talhakkuku ile şu hususlar yapılmış olacaktır. 

(S . Sayısı : 15 ) 
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a) Radyo seyrüsefer yardımcı cihazları : 
Bütün Türk ülkesi üzerinde hava trafiğinin emniyetini sağlamak maksadiyle VOR (Very Higlı 

Frequeney Ommi Directional Radio Range) ve NDB (Non Directional Beaeon - Radio Par) kap
laması temin için mevcut 3 VOR. 2 ÎLS (Instrument Landing Systen - aletle iniş sistemi), 29 
NDB ve 1 DM E (Oistanee Measuring Equipment - mesafe ölçme cihazı) ye ilâveten 17 VOR, 2 İLS, 
6 NDB, 7 DME istasyonu kurulacak ve ibir İLS, 3 NDB ıslah edilecektir. 

fa) VHF kaplaması (çok yüksek frekans) 
Beynelmilel kontrollü havayolları ile tavsiyeli beynelmilel ve dâhili havayollarının kontrollü 

duruma getirilebilmesi ve "hudutlardan itibaren her noktada kontrolörle pilotların direkt temasını 
temin için Ankara'dan Van'a kadar CENTO hava yolunda CENTO programından 4 VHF (çok 
yüksek frekans) Role istasj'-onu ve millî bütçeden Ankara batısında Batı - Anadolu'yu kaplıyacak 
5 VHF role istasyonu kurulacaktır. 

c) Muhabere devreleri 
1. Halen mevcut Viyana, Kahire, Lefkoşe, Bağdad, Şam, Beyrut maniple devreleri Radyote-

letayp'a çevrilecek, Tahran RTT devresi SSB/RTT-RT (tek kenar yan bantlı RTT ve radyo tele
fon) olarak ıslah edilecektir. 

2. Atina, Kahire, Lefkoşe, Beyrut, Şam, Bağdad, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Elâzığ 
Hava Trafik Kontrol servisleri arasında SISB/RT devreleri kurulacaktır. 

3. Bütün dahilî maniple ve RTT devreleri ıslah edilecek ve maniple devreleri RTT ye çev
rilecek. 

4. Beynelmilel ve dahilî Ihava - yer - hava VHF radyo telefon muhaberatı ıslah edilecek. 
d) Hava Trafik Kontrol ve Muhabere Merkezi 
Eseriboğa'da beynelmilel çapta yüksek ve alçak hava sahalarındaki uçuşların iyi bir şekilde 

kontrolünü sağlıyacak bir Hava Trafik Kontrol ve Muhabere Merkezi kurulacaktır. (CENTO 
programından) 

e) Radar 
CENTO programından Eseırboğa'ya 'bir sürveyarıs radar kurulacak, 
f) Yeşilköy Hava Limanı tevsii 
Bugünün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek durumda olmıyaıı Yeşilköy Hava Limanı, ha

zırlanan projeye göre Bayındırlık Bakanlığı taraf nidan tevsii edilecek. 
g) Diğer meydanların ıslalbı 
Bütün meydanlarımız Bayındırlık. Bakanlığı ile koordineli olarak ıslah edilecek. 
<h) Havacılık Okulu 
AİD (İCA) yardımından sağlanan 3 800 000 Un, \\v inşaatına 'başlanmış olan DHMİ Hava

cılık Okulu ikmal edilecektir. 
i) Yangın ve kurtarma 
Yangın ve kurtarma teşkilâtı ve sağlık ekipleri ıslah ve olmıyan meydanlarda kurulacak. 

f>. 1962 'bütçesi : 
En zaruri ilhtiyaçlar göz önünde tutularak «beş yıllık plân» çerçevesi dâhilinde 1962 yılı progra

mı hazırlanarak 1962 bütçesi buna istinaden 89 000 000 lira olarak yapılmış bilâhara malî imkân
sızlıklar dolayısiyle 62 706 063 liraya indirilmiştir. Bunun 28 000 000 u sadece AİD (İCA) ve 
CENTO yardımı ile ilgili gümrük ve malzeme bedeli (yalnız AİD'den olanlar için) ve bu prog
ramlarla ilgili inşaat giderleridir. 

1962 bütçesi ile tahakkuk ettirebileceğimiz ana mevzular : 
•a) ATC (Hava Trafik Kontrol) Merkezi inşa edilecek. 
b) CENTO programından Doğu VHF kaplamam İle ilgili tesisler yapılacak. 
c) İ İ L S . 
6 VOR istasyonu. 
1 TVOR istasyonu. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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4 NDB (E/F) istasyonu kurulacak. 
d) C fıkrasındaki istasyonlar için gerekli elektrojen grupları alınacak. 
e) Bâzı dış ve iç muhabere devrelerij RTT, R/T e çevrilecek (İstanbul - Atina - Ankara - İs

tanbul - Land-line Teletayp, Ankara - Kıbrıs, Ankara - Tahran SSB/RTT ve R/T. Ankara - Elâzığ, 
Ankara - Adana, Ankara - İzmir, Ankara Afyon SSB/R'T) 

f) Yangın ve kurtarma teşkilâtımız hemen 'hemen bütün meydanlarımızda kifayetsizdir. Bu
na rağmen ancak 8 itfaiye aracı 3 ambulans 2 arazöz alınabilecektir. 

g) AİD (İCA) den sağlanan para ile Havacılık Okulu inşaatına devam edilecek, 
1ı) Kurtarma aracı olarak bütçeye para konmamıştır. 
Keza bina ve pist tamiratı için ihtiyaçtan çok az para konabilmişiir. 

Teklif ve temenniler 

a) Personel mevzuu : 
Havacılığın süratli inkişafına uymak zorunda olan teşkilâtımızın halen işletmekte olduğu 2 si 

beynelmilel, 4 ü birinci sınıf olmak üzere 32 meydan ve 30 radyo seyrüsefer yardımcı istasyonla
rında 24 saat (bir kısım meydanlar hariç) aksaksız olarak İCAO usul ve standartlarına göre ça
lışmak durumunda bulunan özel surette yetiştirilmiş personelin halihazır statüye göre aldıkları 
ücretle elde tutulmalarına imkân hâsıl olamamaktadır. 

DHMİ Havacılık Okulunda muhtelif branşlarda, Amerikan Lisan Okulunda (George Town) ve 
Amerika'da kurs gösterilerek yetiştirilen personel taahhüdedilen müddeti doldurunca hususi sek
törde ve bilhassa yabancı şirketlerde fazla ücret verildiği için teşkilâtımızdan ayrılmaktadırlar, 

Bilhassa dağ başlarında, her türlü mahrumiyet ve en fena şartlarda bulunan VOR ve R / P 
istasyonlarına gönderilecek eleman bulmakta büyük bir müşkülâtla karşıkarşıyayız. 

Sadece bu gibi yerlerde (VOR ve R / F istasyonlarında) çalışanlara tazminat verilmesi için geçen 
yıl bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının kanunlaşması zaruridir. Bu 'kanun kabul edil
diği takdirde bütçeye tahmil edeceği yekûn 532 000 Türk lirasıdır. 

b) Gümrük muafiyeti : 
Bâzı genel müdürlükler ve hattâ anonim ortaklıklar gümrükten muaf oldukları halde Genel Mü

dürlüğümüze bütün gayretlere rağmen bu muafiyet temin edilememiştir. Halbuki teşkilâtımız kat
ma bütçeli hir Devlet müessesesidir. İthal edilen malzemenin ekserisi AID (İCA) yardımındandır. 
Ve uçuş emniyetiyle ilgilidir. Bir cihazın beş dakika evvel kurulması dahi. her hangi feci bir ka
zayı önliyebilir. Gümrük muafiyet kanununun kabul edilmesi, ihtiyacının % 80 e yakın bir kısmını 
yabancı memleketlerden ithal etmek suretivle karşılamak zorunda bulunan Genel Müdürlüğümüz 
bütçesine koymaya meobur olduğu 20 milyon lir:rya yakm bir külfetten kurtaracağı gibi beynelmilel 
anlaşmalar gereğince kurup işletmeye mecbur cldv.ğıı çok kıymetli ve hassas cihazların gümrük forma
liteleri yüzünden uzun müddet antrepolarda beklemesinin ve muayenelerde orijinal amlbalâjlarmm 
bozulmasından dolayı haraibolmasmm önüne geçilecek, dolayısiyle Hazine zarardan kurtulacaktır. 

Bu kanun tasarısının tekrar ele alınması gen kir. 
c) Handling hizmeti : 
Handling hizmeti teşkilâtımızın görevlerinden olmakla beraiber en fazla gelir sağlıyabilecek bir 

mevzudur. Halbuki bu hizmet Türk Havayollarının bünyesinde olan bir şirket tarafından yürütül
mektedir. Bu şirketin bünyemize ithali veya hizmetin inhisarının teşkilâtımıza verilmesi gerekir. 
DHMİ Teşkilât Kanununa bir madde eklemek ve Türk Havayolları ilgili kanunda değişiklik yapmak 
suretiyle bu hizmet DHMİ ye verilebilir. 

d) Havacılık mesajları (B sınıfı mesajlar) : 
Evvelce DHMİ tarafından bu mesajların alımı» verilmesiyle 2 ilâ 2,5 milyon lira bir gelir sağla

nırken iki sene önce SİTA Şirketi PTT tarafından (400 O00 lira kira mukabilinde) hat verilmesi üze-
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._ 10 — 
rine gelirimiz 2 ilâ 3 milyon düşmüş bulunmaktadır. Bu mesajların inhisarının da DHMÎ Gene. 
Müdürlüğüne verilmesi için PTT nin ilgili kanunda bir değişiklik yapılması zaruridir. 

e) Yeni teşkilât kanunu : 
1956 da müstaceliyetle hazırlanmış olan 6080 sayılı Kanunun birçok eksikleri vardı. Ve bugünün 

şartlarına uymamaktadır. Bu bakımdan yeniden bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmış bulunmakta 
dır. Bu tasarının kanunlaşması faydalı olur. 

f) Yeşilköy Hava Limanının tevsii : 
Yeşilköy Hava Limanı bugünün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek durumda değildir. 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yeni projeye göre süratle İnşaatına başlanması 

ve hiçolmazsa yeni pistin bu yıl ele alnıma sı gerekir. 
•g) Hava Meydanları inşaat mevzuu : 
Hava meydanları inşaatının halen Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları Akar Yakıt ve inşaat 

Reisliğince yapılması birçok aksaklıklara sebebolmakta ve meydan işletmeciliğini güçleştirmektedir. 
Yapılan inşaat hiçbir zaman işletmeci olan DHMÎ nin isteklerine uygun olamamaktadır. Bu meyan-
da gecikmelere ve yanlış yapılan işlere birçok misaller gösterilebilir. Yapılacak işlerde koordinasyon 
sağlanması DHMÎ nin isteğine uygun bir şekilde yapılması şayanı temennidir. 

h) Meydanlardaki sağlık ekipleri : 
İşletilen 32 meydandan askerî meydanlara hah 28 meydandan 2 beynelmilel limandan 48 doktor 

4 birinci sınıf meydanlarda birer doktor bulunmaktadır. Buna mukabil diğer meydanlarda doktor bu
lunmadığı gibi birçok meydanlarda sağlık memuru dahi bulunmamaktadır. 24 saat fâal olan beynel
milel hava limanları ve birinci sınıf meydanlarda nölbetle çalışacak doktor adedi 4 er kişi olmak üzere 
ihtiyaç 28 dir. Geriye kalan 21 meydan için birer doktordan 21 doktor lâzımdır. Genel Müdürlüğün 
bütün ihtiyacının 51 doktor olmasına mukabil (E) cetvelinde ancak 14 doktor kadrosu mevcuttur. 
Dolayısiyle meydanlarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için (E) cetvelinde 37 aded doktor kadro
suna ihtiyaç vardır. 

500 - 1 250 liralık 37 aded kadronun malî portresi yılda âzami 360 000 lira olmakla beraber ekse
risi ek görev mahiyetinde bulunacağından bu miktar ancak 250 000 lirayı bulacaktır. 

" i) Kırım - Kurtarma ekipleri : 
Meydanlardaki konarına ekipleri buigihı için her hangi bir kırım hadisesinde yetersiz kalmakta 

dır. Meydan içinde bilhassa pist üzerinde husule gelecek kırımlarda hem derhal müdahale edebilmek 
ve kırımdan sonra meydanı seyrüsefere hemen açabilmek için tam teşekküllü kırım kurtarma ekiple
rinin her an hazır variyette bulunması gerekmektedir. Bu ekiplerin tam teşekkülü beş yıllık plân için
de mütalâa edilmiştir. Ve bu hususların temini yıllara dağıtılmıştır. Mali portresi 1.9 000 000 olan bu 
yatırıma bütçelerde öncelikle sağlanması gerekmektedir. 

j) Hava seyrüsefer istasyonlarının havadan kaliprasyon ve kontrolü maksadı ile temin edilip 
uçuşa hazır vaziyete,getirilmiş bulunan kontrol uçağının bir an önce hizmete tahsisi için hazırlanmış, 
olan uçucu personel tazminat kanununun ivedilikle ele alınarak kanunlaştırılması zaruri mütalâa 
edilmektedir. 

DHMÎ Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı bütçe tasaıısınm bâzı fasıl ve maddeleri hakkındald 
Temenniler 

B. M. 

309 11 Merkeze bağlı alarak 4 hizmet aracı, 6 elektronik 'araç ve 2 kamyon bulunmaktadır. 
Bunlar bütün Türkiye'deki SSY i-nasyonlarmda vu'kubulacak arızalara 'müdahak' 
edecek ekibi ve malzemeyi taşımak, akar yakıt maisrafı (trafik vergisi için bütçeye 
konulan meblâğ kâfi değildir. Asgııû 10 000 liralık bir ilâvenin yapılması lâzımdır. 

21 Vilâyetler taşıtlarının ve özel araçların adedi 161 dir. Bunlara ilâveten 1962 sene 
sinide 5 aded elektronik vasıta, 3 ambulans, 8 iüfailye vasıtası, 2 arazöz, 2 kar küre-
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me kamyonu, 1 uçak çekme traktörü gelecektir. Dolayısiyle bütçeye konan meblâğ 
akar yakıt ve trafik vergisi karşılıyaımıyacak durumdadır. 
Asgari 50 000 liralık 'bir ilâvenin yapılması lâzımdır. 

420 10 İstanbul - İzmir - Atina Hava Trafik kontrolörleri arasında emiaı bir muhalbere ir
tibatı temini için yapılan çalışmalar swna ermiş, Atina - İzmir Telli Telefon irtiba
tının masrafı Yunan makamlarınca kabul edilmiş, masrafı DHMİ Genel Müdürlüğü
ne aMolması gereken tstanlbul - tamir kı'smı da 8 Ocak 1962 tarihinde PTT İdare
since teslim edilmiş bulunduğundan mezkûr idareye senevi 155 082 lira hat kirası
nın ödenmesini icab'ettirmiştir. 
Beynelmilel Hava Yollarımız üzerinde olması dolayısiyle trafik emniyeti bakımmdau 
çok önemli olan İstanbul - Ankara - İzmir Hava Trafik kontrolörleri arasındaki te
lefon irtibatının temini için PTT İdaresince 1962 senesinin başlangıcında hat taihsis 
edilebileceğinden bu hattın kirası ir/in de senevi 341 219 liraya ihtiyaç vardır. 
Her iki mevzu için ise 496 301 liranın bütçeye yeniden eklenmesi zaruri mütalâa 
'edilmektedir. 

701 10 Pist ve bina onarımı : 
Mevcut bina ve pist maliyetinin % 3 - 10 u tamirata esas alınmış ve bundan önceki 
sarfiyatlar nazarı itibara alınarak 178 220 lira teklif edilmiştir. Bunlara ilâveten 
bâzı hizmet işlerinin zaruri kıldığı ilâve inşaatlar zuhur etmektedir. Bütçeye ko
nan 100 000 lira kâfi gelmediğinden 78 220 lira daha ilâvesi icabetmektedir. 

B. 

309 
309 
420 
701 

M. 

11 
21 
10 
10 

Maliyece 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
350 000 

3 700 000 
100 000 

Yeniden 
taleb edilen 

Lira 

10 000 
50 000 

496 301 
78 220 

Toplam 634 521 

Yeniden tahsisi zaruri görülen 634 521 TL. nm Hazine yardımından sağlanması teklif olunur. 

D 

Yatırımın 

Muhalbere 
tronik 
İşletme 
İnşaat 
Eğitim 

Toplam 

evlet 

nev î 

- elek-

Hava Meydaı 

1962 

5 974 000 
9 906 500 

16 253 274 
303 064 

32 436 838 

ilan İşletmes i Genel Müdürlüğünün 5 

YATIRIM PLÂNI İCMALİ 

1963 

3 593 500 
10 726 000 
27 387 878 

302 864 

42 010 242 

Y ı l l a r 
1964 

3 949 000 
8 387 250 

28 864 516 
302 100 

41 502 866 

1965 

2 139 000 
9 610 250 

60 659 809 
309 200 

72 718 259 

yıllık (1962 - 1966) 

1966 Genel toplam 

2 136 500 17 792 000 (*) 
6 968 250 45 598 250 

52 566 102 185 731 579 
315 300 1 532 528 

61 986 152 250 654 357 

(*) Gümrük, sigorta, nakliye tutarları dâhil edilmemiştir. 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 22.1.1962 

Esas No. 1/8 
Narar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçesi hakkında hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 .11.1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakan-
l ığm30.11.1961 tarih ve 71-1640/3505 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve 
Maliye mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğün cari giderlerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 23 054 638 li
ra, yatırım giderlerini ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 39 651 425 lira olarak Hükümet
çe tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli gelir cetveli ise 8 590 000 lirası işletme ge
lirlerinden, 1 600 000 lirası geçen yıllardan devreden nakidden olmak üzere kendi .kaynakların
dan, 52 516 063 lirası da Hazine yardımından karşılanmak üzere 62 706 063 lira olarak Hükü
metçe tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzda Genel Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili konular üzerinde cereyan eden müzakere
lerden ve Hükümetçe verilen izahattan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

(A/ l ) işaretli cetvelin tetkiki esnasında 309 ncu taşıt giderleri bölümünün 11 nci merkez, 21 
nci vilâyetler taşıtları işletme giderleri maddelerine konulan ödeneklerin kifayetsiz olduğu zira 
yeniden alınacak taşıtlar için gerekli ödeneğin konulmadığı anlaşılmış olduğundan 11 nci madde
ye 10 000 ve 21 nci maddeye 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

420 nci meydan hizmetleri bölümüne, beynelmilel trafik emniyeti bakımından da ehemmiyetli 
olan muhaberenin temini maksadiyle PTT den kiralanacak hatların kira bedeli olarak 496 301 
liranın ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu ilâvelerle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 23 610 939 lira olarak komisyonumuzca kabul ve 
tesbit edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetvelde ise 701 nci bina, pist onarımı bölümüne konulan ödeneğin meydanların 
onarımına ve bâzı küçük binaların yapımına kâfi gelemiyeceği verilen izahattan anlaşıldığından, 
80 000 liranın ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu ilâve ile (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 39 731 425 lira olaraş komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin 3 ncü geçen yıldan devreden na-
kid bölümüne 636 301 lira ilâve edilmek suretiyle gelirle gider denkleştirilmiş ve (B) cetveli ye
kûnu da komisyonumuzca 63 343 364 lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 

Bu suretle cetvellerde yapılan zam ve tenziller tasarının 1 nci ve 2 nci maddesine aksettirilmek 
üzere tadilen, diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ilişik 
cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Ankara Balıkesir T. Üye T. Üye 

ö. F. Sanaç M. Müftügii t. Seçkin C. Bilgehan F. Kuytak H. Tunçkanat 

Ankara Ankara Artvin Aydın Balıkesir Hatay 
İV. Ağımash M. Ete »Sf. O. Avcı i Sezgin K. Öztaş Ş. İnal 

(S. Sayısı : 15 ) 
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İstanbul 
A. Oğuz 

Konya 
C. Yılmaz 

İstanbul 
R. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Sinop 
M. Alicanoğlu Söz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sivas 
hakkım mahfuz 

M. Vural 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

t, 

Konya 
/. Baran 

Sakarya 
T. Kapanlı 

Yozgat 
Söz hakkım 

mahfuz 
H. Akdoğan 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Yozgat 
C. Sungur 

(S. Şayia : 15) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 23 054 638 Lra 
ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
evvelde gösterildiği üzere 39 651 425 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında 
elde edilecek gelir, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 62 706 063 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinin her birlimi 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1962 bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İs
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan-
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
il© Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydandan İş
letmeni Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
nlı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidoiduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

KAEMA BÜTÇE KAMİSYONUNUK 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür-
lüğü 1962 yılı Bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 23 610 939 lira 
ve yatırını giderleri için de, bağlı (A/2) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 39 731 425 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında 
elde edilecek gelir bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 63 342 364 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. •— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

I & Sayısı: 15) 
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Hü. 

1939 - 1960 Devlet Hava Yollan YO Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yıllan bütçele
rinde bulunan borçlar 1952 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet terbilerinden veya 3 ve 4 ncü kısım bö
lümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçlan bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir, 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara a!t formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakam 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
§. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
N. Öktem 

Ad'alet Bakam 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakam 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakam 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

S. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

B. Ko. 

imar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

MADDE 7. — Aynen kabîü edilmiştir. 

L1ADDE 8. -~- Aynen kabul edilmiştir. 

[ADDJ3 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 15) 
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A/l CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı. Hükümetçe Komisyonca 

öd ereği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

tu nci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 578 700 628 560 628 560 
Vilâyetler memurları maaşı 287 000 270 720 270 720 
Merkez memurları açık 
maaşı İ l i 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 865 702 899 282 899 282 

Tj CT*P t lör 
Merkez hizmetlileri ücreti 8 437 161 9 430 560 9 430 560 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 3 048 183 3 444 480 3 444 480 

Bölüm toplamı 11 485 344 12 875 040 12 875 040 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler 
ücreti 206 800 248 160 248 160 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 1 1 1 

Bölüm toplamı 206 801 248 161 248 161 

Ecnebi uzman ve hizmetliler 
ile bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 

(S. Sayısı : 

1 1 1 

7 000 7 000 6 000 
15) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyon» 

ödeneği iftenen kabul edilen 
B. 

207 

M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları çocuk 
zamanı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memıırlan doğum 
yardımı 
Merkez memurla n ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

Lira 

7 000 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
150 

19 150 

1 

Lira 

7 000 

1 000 

l 000 

3 000 

1 000 
150 

20 150 

1 

Lira 

7 000 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
150 

20 150 

1 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim giderleri 
15 Diğer ödemeler 

773 400 
123 500 
50 000 
25 000 
30 000 

767 163 
118 017 
50 000 
25 000 
30 000 

767 163 
118 017 
50 000 
25 000 
30 000 

Bölüm toplamı 1 001 900 990 180 990 180 

210 

221 

Temsil ödeneği 

Emekli, dul ve yetim maaş
ları 

3 600 

6 500 

3 600 

7 500 

3 600 

7 500 

tkinci kısım toplamı 13 588 999 15 043 915 15 043 915 

( S. Sayısı : 15 ) 



M. 

10 
20 
30 
40 
50 
00 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
fi i derleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi güderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

1961 
yıh 

ödeneği 
Lira 

20 000 
7 000 
5 000 

20 000 
10 000 
3 000 

65 000 

35 000 
45 000 
30 000 
60 000 

100 000 
500 000 

770 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

22 O00 
7 000 
5 000 

20 000 
10 000 
3 000 

67 000 

35 000 
45 000 
30 000 
60 000 

1.00 000 
521 000 

791 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

22 000 
7 000 
5 000 

20 000 
10 000 
3 000 

67 000 

35 000 
45 000 
30 000 
60 000 

100 000 
521 000 

791 000 

Basılı kâğıt ve defterler 50 000 60 000 60 000 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

4 Merkez posta ve telgraf üe-
retleri 7 500 7 500 7 500 

2 Vilayetler posta ve telgraf 
ilere ti eri 4 000 

.1 Merkez telefon giderleri 20 000 
_ Vilâyetler telefon sMerleri 150 000 

4 000 
20 000 
50 000 

4 000 
20 000 

150 000 

Bölüm toplamı 181 500 181 500 181 500 

Kira bedelleri 
1 Merkez 135 000 135 000 135 000 
2 Vilâyetler 1.7 000 27 240 27 240 

Bölüm toplamı 152 000 162 240 162 240 

( Fv S a y ı s ı : 'l<"» 
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B. 

306 

307 

308 

309 

M. 

10 
20 
40 

50 

11 
12 

11 

21 

0 

0 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici göröv yolluğu 
Yabancı memleketler yol
luğu 
Yabancı uzman, ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve başka gider
leri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtlar onarma gi
derleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 

40 000 
190 000 

15 000 

805 000 

550 000 

3 000 
3 000 

6 000 

25 000 

350 000 

5 000 

80 000 

460 000 

2 734 500 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 

40 000 
190 000 

15 000 

500 000 

745 000 

3 000 
3 000 

6 000 

25 000 

350 000 

0 

0 

375 000 

2 887 740 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

500 00Ö 

40 000 
190 000 

15 000 

500 000 

745 000 

3 000 
3 000 

6 000 

35 000 

400 000 

0 

0 

435 000 

2 947 740 

403 
407 

Dördüncü fyısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 

7 500 
10 000 

7 500 
10 000 

7 500 
10 000 

S. Sayısı : 15 ) 
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B. M, ödeneğin çeşidi 

408 Artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarına iştirak ede
cek üyelere huzur giderleri 

412 Sıhhi malzemeler 
414 Taşıma giderleri 
417 Vergi ve Kesimler 
418 Faiz, acyo ve para tabıma 

giderleri 
419 Mahkeme giderleri 
420 Meydan hizmetleri 

10 Her türlü meydan tesisleri-
Diki ve araçlaırının işletme, 
bakım ve onarma giderleri 
ile meydan işletmeciliği ile 
ilgili sair giderler 

20 Handling, lokanta, çeşitli sa
tış yerleri ve benzerleri hiz
metler karşılığı giderler 

30 Hava seyrüsefer yardımcıla
rının havadan 'kontrol uçağı
nın işletme, 'balkım ve onarını 
giderleri ile lüzumlu bilû
mum motor cihaz ve buna 
mütaallik yedek parça satın-
alınımaısı ve bu işte kullanıla
cak teknik personelin yev
miye, taıaminaıt ve her çeşit 
giderleri 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
20 000 
60 000 
80 000 

18 000 
60 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

ittenen 
Lira 

1 000 
25 000 
65 000 

140 000 

18 000 
25 000 

. için 
Komisyon»* 
İcftbul edilen 

Lira 

1 000 
25 000 
65 000 

140 000 

18 000 
25 000 

2 790 000 

40 000 

610 000 

3 700 000 

40 000 

4 196 301 

40 000 

176 400 176 400 

Bölüm toplamı 

426 Pasif korunma 
451 Yaym giderleri 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

( S, 8a; 

4 440 000 

1 

10 000 
10 000 

20 000 

yısı : 15 ) 

3 916 400 

1 

15 000 
20 000 

35 000 

4 412 701 

1 

15 000 
20 000 

35 000 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Kamisyortea 

ödeneği istenen kabul edilen 
B* M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

452 

45a 

476 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin 
her çeşit giderleri 
Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri] 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

170 000 

15 000 
40 000 

4 941 501 

290 000 

15 000 
200 000 

4 747 901 

290 000 

15 000 
200 000 

o 244 202 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 
505 

Geçen yıl borçlan 
1939 - 1960 yıllan borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

50 000 
50 000 

120 000 

50 000 
55 082 

170 000 

50 000 
55 082 

170 000 

Beşinci kısım toplamı 220 000 275 082 275 082 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 DHM1 Memur ve Müstah 
demlerine Yardım ve Birik-

, tirme Sandığına (Memurlar 
ve ücretlilerin öğle yemeği 
için) 100 000 100 000 100 000 

Altıncı kısım toplamı 100 000 100 000 100 000 

KISIMLAR TOPLAMİ 

İkinci kısım toplamı 13 588 999 15 043 915 15 043 915 
Üçüncü •kısım toplamı 2 734 500 2 887 740 2 947 740 
Dördüncü kısım toplamı 4 941 501 4 747 901 5 244 202 
Beşinci kısım toplamı 220 000 275 082 275 082 
Altıncı kısım toplamı ' 100 000 100 000 100 000 

GENEL TOPLAM 21 585 000 23 054 638 23 610 939 

( S. Savısı : lf) ) 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. 

701 
705 

10 

20 

30 
40 
50 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

1 - Küçük onarımlar 
Bina, pist onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
Muhabere ve elektronik ci
haz onarımı 
Motorlu nakil araçları ona-
rımı 
Kuvvet kaynakları onarımı 
İş makinaları onarımı 
Diğer müteferrik makina ve 
teçhizat onarımı 

Bölüm toplamı 

1961 
yüı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

52 000 

L14 423 
132 000 
166 000 

27 000 

491 423 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 

52 000 

155 000 
142 000 
166 000 

27 000 

542 000 

Kotnrîsyonoa 
kabul edilen 

Lira 

180 000 

52 000 

155 000 
142 000 
166 000 

27 000 

542 000 

711 
II - İstimlâk ve satınalmalar 
İstimlâk ve satınalmalar 60 000 200 700 200 700 

V - Etüt - proje 
741 Etüt - proje giderleri 

751 

10 
20 

10 

20 

Etüt giderleri 
Proje giderleri 

Bölüm toplamı 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 
Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 
Sivil Havacılık Okulu yapımı 

Bölüm toplamı 

0 
0 

0 

516 000 
0 

516 000 

125 000 
125 000 

250 000 

3 050 000 
1 798 000 

4 848 000 

125 000 
125 000 

250 000 

3 050 000 
1 798 000 

4 848 000 

i S. Sayısı : 15 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Kosniçyönea 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

771 

VII - Fabrika, imalâthane, ta
mirhane, depo vs. satınalrnma-

sı, yapını ve onarımı 
Tamirhane ve depo yapım ve 
onarımları 250 000 483 000 483 000 

VIII - Sosyal sermaye yatı-
nnılan. ve esaslı onarımlar 

785 Pist, hangar, meydan yollan, 
spor sahaları, kuyular, ağaç 
landırma, otopark yerleri, te
lefon ve telgraf tesisatı, elek
trik hatları, havagazı, harici 
su, lâğım, fosseptik ve kana
lizasyon tesisatları yapım, 
bakım ve idame giderleri 

IX - Makina ve teçhizat satın
alınması ve esaslı onarımlar 

791 Taşıtlar satmalımı ve ona 
rımı 

796 Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 

10 Muhabere ve elektronik teç
hizat ve yedek parça satın
alınması 

20 Kuvvet kaynakları ve yedek 
parçalan satınalınması 

30 iş makin alan ve yedek par
çalan satmalı nması 

40 Meydan yer hizmet kurtarma 
makarnaları, itfaiye vasıtaları 
ve yedek parçaladı satınalın
ması 

50 Diğer müteferrik makina ve 
teçhizat ve yedek parçalan 
satmahnması 

60 Kontrol uçağı için teçhizat 
ve yedek parça satınalınması 

2 470 000 

1 220 000 

2 750 000 

1 118 848 

2 750 000 

1 118 848 

12 207 452 

3 432 109 

253 429 

1 632 587 

120 000 
i) 

21 106 768 

3 732 109 

1 000 000 

3 000 000 

120 000 

300 000 

21 106 768 

3 732 109 

1 000 000 

3 000 000 

120 000 

300 000 

(S.. Sayısı : 15) 



M 

Ödeneğin çeşidi 

Makina ve teçhizat onanını 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

17 645 577 

22 703 OOO 

B CETVELİ 

1961 
yılı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

İşletme gelirleri 
Konma konaklama gelirleri. 
Binalar kira gelirleri 
Handling gelirleri 
B mesajları gelirleri 
Çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Hazine yardımı 
Yatırım dışı giderler için ve
rilen 
Yatırımlar için verilen 

Bölüm toplamı 

Geçen yıldan devreden nakit 

GELİRLER TOPLAMI 

4 700 (JOO 
700 000 

10 000 
2 850 000 

400 000 

8 660 000 

11 325 000 
22 703 OOO 

34 028 000 

1 600 000 

44 288 CO0 

1962 füı için 
Hükümetçe Komijyone» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

29 358 877 

39 651 425 

1962 yi 
Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

() 000 000 
760 000 

30 000 
200 000 

1 ÜOO 000 

8 590 000 

12 864 638 
39 651 425 

52 516 063 

1 600 000 

62 706 063 

100 000 

29 358 877 

39 731 425 

ılı için 
Kornişjonta 

tahinin edilen 
Lira 

6 000 000 
760 000 

30 000 
200 000 

1 600 000 

8 590 000 

12 864 638 
39 651 425 

52 516 063 

2 236 301 

63 342 364 

(S. Sayı»! : 15 ) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

1 . 3 . 1956 

ö z e t i 

6686 Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında Kanun 

D - CETVELİ 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 

5 

4 
5 
4 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 

ÎLS Başteknisyeni 
» Teknisyeni 
» » 

VOR Başteknisyeni 
» » 
» Teknisyeni 

Trafik Teknisyeni 
» » 
» :*> 
» • » 
» » 

Telsiz Teknisyeni 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Jet Eut Kontrol Başteknis
yeni 
Jet Rut Kontrol Başteknis
yeni 
Kontrol Uçağı Kaptan Pilotu 

» » Yardımcı » 
Je t Marş. Başteknisyeni 

» » » 
» » » 

Aded 

12 
17 
18 
4 
6 

İ7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
8 

19 
20 
39 

2 
7 
7 

10 
27 
61 

2 

5 
1 
1 
1 
2 
4 

ücret 

^ 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 

1 100 
1 250 
1 100 
1 250 

950 
800 

D. 

4 
5 
6 
7 
6 
6 
7 
8 
9 
7 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
9 

10 
10 
10 
8 
9 
8 
9 

10 
6 
7 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

AİR Trafik Enspektörü 

Teknik Kontrol 
» » 

Başmakinist 
Makinist 

» 
» 
» 

Ustabaşı 
Usta 

» 
» 

Revizör 
» 

Daktilo 
» 
» 

Tercüman 
» 

Sağlık Memuru 
» » 

Hemşire 
Apron Emniyet Memuru 
Danışma Memuru 

» » 
Permi Memuru 
Santral » 

» » 
Şef 

» 
Memur 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
4 
2 

14 
27 
45 
63 
4 
8 
7 

20 
2 
8 
1 
2 
2 
1 
2 

12 
4 
2 

10 
o 

4 
1 
1 
6 
3 
8 

10 
14 
15 

Ücret 

1 250 
1 100 

950 
800 
950 
950 
800 
700 
600 
800 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

600 
500 
500 
500 
700 
600 
700 
600 
500 
950 
800 
800 
700 
600 

( S. Sayısı : 15 ) 
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D. 

14 
15 

6 
9 

10 
10 
.11 

Memuriyetin nev'i 

tşçi 
» 

İtfaiye Şefi 
» Şoförü 
» » 

İtfaiyeci 
» • 

Aded 

7 
2 
1 
3 
1. 

15 
11 

— 2 7 -
Ücret 

300 
250 

.950 
600 
500 
500 

• 450 

D. 

12 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i Aded 

İtfaiyeci 23 
Operatör 6 
Bahçıvan l 

» 2 
__— 

Toplam 386 

Ücret 

400 
600 
500 
450 

B. M. 

E - CETVELİ 

203 

204 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

Ecnebi uzmanlar ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin yolluk 
ve ücretleri 

D. 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
9 
8 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknik Müşavir 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 
Müdür 
Kısım Âmiri 
Kısım Âmiri 
Şef 
Ressam 
Sekreter 
Sekreter 

Aded 

1 
9 
•6 

1 
1 
1 
2 
2 
] 
1 
1 
2 

L CETVELİ 
Aylık 

1 250 
t 250 

950 
1 250 

950 
800 
800 
700 
600 
700 
500 
450 

D. 

10 
11 

5 
6 

.7 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
Memur 

Toplam 

VİLÂYETLER 

Meydan Müdürü 
Meydan Müdürü 
Meydan Müdürü 

Toplam 

Aded 

4 
4 

36 

5 
7 
7 

19 

Aylık 

500 
450 

1 100 
950 
800 

— . — 

(S. Sayısı : 15) 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bü bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

202 21 Merkez hizmetliler ücreti : 
Yeşilköy'den maada meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda ça
lıştırılan memurlarla personelin ücretleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimle
rinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlardaki personelin bir kısmı çalış
tırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse vilâyetlerdeki hava meydanlarında 
çalıştırılanlara ait ücretler ile 3008 sayılı Kanun gereğince İşçi Sigortalarına iş ve
ren tarafından ödenecek çeşitli kesenekler tasarrufatan verilir. 

306 Giyecekler : 
(D) cetveline dâhil teknisyen, trafik teknisyeni, (AÎR) trafik enspektörü, tel
siz teknisyeni, jetrut kontrol başteknisyeni, VOR, İLS baştenisyen ve teknisyeni, 
jet rut kontrol teknisyeni, jet marşalling başteknisyeni, jet marşalling teknisyeni, 
teknik kontrol, başmakinist, makinist, ustabaşı, usta, revizör, sağlık memu
ru, hemşire, apron emniyet memuru, danışma memuru, permi memuru, santral 
memuru, şoför, şef memur, daktilo tercüman, hademe, bekçi, işçi, itfaiye şefi, 
itfaiye şoförü, meydan traktör şarj grayder operatörü ve şoförleri, itfaiyeci *ve 
bahçıvanlara yılda bir defa verilecek elbise ve ayakkabı (plotlar dâhil) ile elbise 
ve şapka kokartları ilki yılda bir defa verilecek polto, bütçedeki tahsisatın müsaade
si nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde başmakinist, makinist, 
ustabaşı, usta, revizör, işçi, itfaiye şoförü ve diğer şoförlere îş Kanununa göre 
meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek iş tulumları, çizme, muşamba, meşin 
caket ve başlık, eldiven ve kadın hademe, sağlık memuru ve? hemşirelere verile
cek iş gömlekleri ile bekçilere verilecek gocuk bedelleri ile bu tertibe ait allım ve 
ilân bedelleri bu tertipten ödenir. 

309 Taşıt giderleri : 
Tamir atelyelerinin işletmıe masrafları ile işçi ücretleri de bu tertipten ödenir. 

412 Sıhha malzemeler : 
Genel bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit iş
lerinde çalışan akümülâtörcü, kaynakçı, boyacı ve yardımcılarına safi olarak veri
lecek süt ve yoğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 

417 Vergi ve resimler : 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergiler meydan ve idare 
binalarına ait tenvirat, tanzifat vergileri ve diğer vergi ve resimler ile nispî pul 
bedelleri bu tirtipden ödenir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri : 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları pul bedelleri bu işlerle ilgili 
başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Mahkeme harçları, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleler, avukat ücretleri 
ile bu işlerle ilgili bulunan bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı : 15 ) 
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Meydan hizmetleri : 
Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme bakım ve onarma giderleri ile 
meydan işletmeciliği ile ilgili sair giderler : 
u) Her cins makina, vasıta, elektrojen grupları, buhar ve mazut kazanları her 
nevi itfaiye vasıtaları ve yangın söndürme cihazları ille bunlara ait her türlü masraf
lar, pist ve taksirat tenviratı, hararet stabilizasyonu ile benzeri malzemenin işlet
me, onarım ve donatım masrafları, satmalınacak malzeme karşılıkları, kaynak iş
lerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu işlerde çalıştırılacak tek
nik eleman, işçi yevmiyeleri, tazminatları. 
ıb) Hava seyrüseferi, telekomünikasyon için lüzumlu olan plânlar yer tesisleri, di
yagramları ile uçuş seyrüsefer haritaları, alçalma plânları, frekans tabloları ve 
teknik tesisatın bakım ve idamesine ait tablolarla bu işlerde çalışan teknik eleman 
yevmiyeleri, tazminatları. 
c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gereken vesikalar. 
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına, fevkalâde hallerde mesai dışı 
çalışmaları ieabedecek elektronik, trafik, telsiz, elektrik, makinist ve teknisyen
lerine verilecek fazla mesai ücretleri. 
e) işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defterler kâğıt masrafları ve tablan. 
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönüşlerine ait taşıt mas
rafları. 
g) Telsiz muhaberatının ve seyrüsefer yardımcılarının çalıştırılması için vâki cer-
yan bedelleri ile telsiz aküleri ve bunların şarjları, gece iniş mahalleri ile apronla-
rın tenvirine ait cereyan bedelleri ve meydanlar elektrifikasyon masrafları. 
h) Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt 
ve basım masrafları ile işletme ile ilgili diğer çeşitli masraflar bu tertipten ödenir. 
Handling, lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeri hizmetleri karşılığı giderler : 
idareye gelir kaynağı temin edecek plân ve hava meydanlarının işletmesinde temin 
edilmesi iktiza eden umumi handling hizmetleri ile lokanta, çeşitli satış yerleri,ema-
net odaları, berber ve benzeri hizmetlerin işletme masrafları yapılacak büvet, bü
fe vitrinleri gibi sabit tesisler bu yerlere ihtiyaç olacak döşeme, demirbaş ve diğer 
malzeme ile handing hizmetlerinde kullanılacak motorlu vasıta ve makina, alet be
delleri bu tertipten ödenir. 
Hava seyrüsefer yardımcılarını havadan kontrol uçağının işletme bakım onanm ve 
her türlü masrafları : 
Hava seyrüsefer yardımcılarını havadan kontrol uçağının işletme, bakım, onarım 
masrafları ile lüzumlu bilûmum motor, cihaz ve bu işte kullanılacak teknik per
sonel ve pilotun yevmiye ve uçuş tazminatları ile akar yakıt ve her türlü masraflar 
bu tertipten ödenir. 
Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında, 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin ilgisine göre I - IX ncu kısımlarındaki esaslar uygulanır. 
237 sayılı Kanuna göre satmalmacak vasıta IX ncu makina ve teçhizat satmalımı ve 
esaslı onarımları kısmının 791 nci taşıtlar satmalımı ve onarımı bölümüne konan 
ödenekle (AlD) den gelecek beş aded station wagon, dışarıdan alınacak üç aded 
ambulans ve yedek parça satmalımı ve gümrük masrafı için konulmuştur. 

(S. Sayısı: 15) 
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E - CETVELİ 

Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1981 yılında (E) cetvelinden alınan 23 .3.1961 
tarih ve 5/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma bağlı kadro 

Görevin cinsi Aded Ücret Aylığı Yıllığı 

Barem içi 

Başhekim 
Doktor 
Doktor 

Seyrüsefer Yardımcı Tesisleri Uzmanı 
Meydan İşletme Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (Zayıf akım) 
Elektrik ve Elektronik Telefon Uzmanı 

1 
2 
11 

14 

. dışı 
1 
1 
1 
1 

1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

1 250 
2 200 
10 450 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

X 
X 
X 
X 

10 
6 
6 
10 

Genel toplam 18 

15 000 
26 400 
125 400 

166 800 

12 500 
7 500 
7 500 
12 500 

40 000 

206 800 

!>&<i 

( S. Sayısı: 15) 
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1962 YIL! 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bütçesi 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1/17) 

T. C 
Başbakanlık 30 . 11 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1639-3504 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştı
rılan «Petrol Dairesi Reisliği 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

B. M. 

201 11 Memurlar maaşı : 
Geçen yıl tahsisatından 51 000 lira fazlasiyle 600 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Mukaveliler maaşı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 213 300 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Açık maaşı : ' 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
263 sayılı Kanuna göre ücretlere yapılan zam karşılığı 5 900 lira fazlasiyle 178 700 
lira tahsisat konulmuştur. ' 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 75 000 lirâ> tahsisat teklif edilmiştir. 

206 11 Çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 3 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğe göre 4 558 lira fazlasiyle 50 620 lira teklif 
edilmiştir. 

(S. Sayısı: 16) 



B. M. 

207 12 % 1 ek karşılıklar t ' 
Aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğe g-öre 2 239 lira fazlasiyle 7 787 lira teklif 
edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 50 000 lira teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : . 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunim 18 nci maddesinin (a) fıkrası) : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen 'konulmuştur. 

301 10 Kırtasiye : ' 
20 Döşeme : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
30 Demirbaş : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
40 öteberi giderleri : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen 'konulmuştur. 
50 Aydınlatma : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden, aynen 'konulmuştur. 
60 Isıtma : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen 'konulmuştur. 
303 Basılı kâğıt ve defterler : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 
21 Telefon giderleri : 

Geçen yıl tahsisatı 'kâfi geleceğinden 10 000 lira tahsilat, konulmuştur. 
305 Kira bedeli : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden 50 000 lira, tahsisat konulmuştur. 
306 Giyecekler : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
307 10 Daimî vazife yolluğu : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
20 Muvakkat vazife yolluğu : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
40 Ecnebi memleketler yolluğu : \ 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
50 Ecnebi uaman ve hizmetlilerle bunlara yardıımcı personelin yolluk ve başka giderleri t 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

308 4598 «sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi malsrafları ve yollukları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

309 21 işletme giderleri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

22 Onarma gideri 3ri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

i ( S. Sayım : 16 ) 
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403 Temısil giderleri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinde:'! aynen konulmuştur. 

407 30 Geriverilecdk paralar : 
40 Mahkeme harçları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 9 ve 87 nci maddelerini ilgilendiren giderler : 
10 Petrol hakkı sahip, tarafından ika olunacak zararların tazimini ve hasarların telâfisi 

maksadiyle yapılacak ödeme ve giderler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

20 İstimlâk olunack arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili giderler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51, 52 nci maddelerinin gerektirdiği giderler : 
Geçen yıl tahsisatı 'kâfi geleceğinden aynen "konulmuştur. 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 «ayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere 
verilecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

446 . 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi g reğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
1962 gelirine nisbetle tahsisat konulması icabettiğinden geçen yıl tahsisatından 808 
lira noıksaniyle 1 627 lira tahsisat konulmuştur. 

451 10 Satmalma ve aibone : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı' kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi ımemlekeıtlere gönderileceklerin harcırah 
ve başka her çeşit giderleri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfii geleceğinden aynen konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

502 Eski yıl borçları : 
Maden letikik ve Arama Enstitüsüne olan 5 000 lira borcun ödenmesi için 6 000 lira 
konulmuştur. 

505 Hükme bağlı 'borçlar : 
5 000 liira no'ksaniyle 1 000 lira konulmuştur. 

653 Memur ve ımüstalhdemlerin öğle yemeklerine (Sanayi Bakanlığı memurları istihlâk 
kooperatifine yardım olarak) : 
Geçen yıl tahsisatından 439 lira noksaniyie 6 013 lira tahsisat konulmuştur. 

( S. Sayısı : 16 ) 



VARİDAT BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Petrol Dairesinin geliri 1 200 000 lira geçen yıldan devreden nakit mevcudu 472 742 
lira olup ceman toplam 1 672 742 lira tahmin edilmiştir. 
1962 yılı (A) işaretli cetvel yekûnu 1 469 450 lira olduğundan her ikisi arasında 
203 292 lira gelir fazlası mevcut bulunmakla 1962 malî yılında Hazine yardımına 
ihtiyacolmadığı, 
Petrolden Devlet hakkı : 
Bu varidat 1 200 000 lira tahmin edilmiştir. 7 bölgede 15 şirket 134 sahada 
5 984 948 hektar arazide petrol aramaktadır. Bu sahalardan bir kısmı 1 ve 2, diğer 
kısmı 3, 4, 5 ve 6 senelik olduklarından 6558 sayılı Kanunla muaddel 6326 sayılı Ka
nunun 56 ncı maddesine göre alınacak Devlet hakkı ile 69 ncu maddesine göre 
işletme sahalarından alınacak Devlet hakkı tutarı, 
Müteferrik varidat : 
Bu faslın muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
Teberrular : "~ 
Bu faslın muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna ka
dar Hazine yardımı şeklinde olan varidat ve malî yıl sonuna kadar yapılacak tedi-
yat göz önünde bulundurularak bunlar arasında devredilecek nakit mevcudunu teşkil 
eden 472 742 lira olarak tahmin edilmiştir. 

(S. Sayısı: 16) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Petrol Dairesi 6326 sayılı Kanuna göre kurulmuş mülhak bütçeli bir dairedir. Bu dairede di
ğer Bakanlık dairelerinden farklı olarak mukaveleli personel kullanmak imkânı vardır. Buna rağ
men bu dairedeki personel sıkıntısı kâfi miktarda mütehassıs elemanın bulunamayışmdandır. Pet
rol Dairesi Petrol Kanununun tatbiki ile görevlidir. Özet d a r a k söylenecek olursa Petrol Dairesi 
jeolojik istişaf müsaadesi, petrol arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, petrol nakliye bel-, 
gesi ve petrol tasfiye* belgesi ve bir büro bu işlerin yürütülmesini temin eder. Petrolden Devlet 
hakkı ve Devlet hisselerini tahakkuk ettirir. 1955 ten bu tarafa 1 195 arama ruhsatnamesi verilmiş, 
bugün bunlardan 141 i mer'idir. Petrol Kanununa göre Türkiye 9 arama bölgesine ayrılmıştır. Bun
lardan üçüncü ve dördüncü bölge kısmen aramaya kapalı tutulmaktadır. Ruhsatname verilen sahaların 
yüzölçümü 10 934 300 hektar, sedimante yataklar 38 000 000 hektar olduğuna göre imkân vadeden 
27 000 000 hektar henüz el sürülmemiş olarak durmaktadır, istihsal bakımından bilhassa bu son 
iki sene verimli 'olmuş, Türkiye Petrolleri A. O. yine elinde bulunan sahalar dışında Kayaköy ve 
Bulgurdağ mevkiindeki kuyulardan petrol istihsat edilmiştir. Şimdiye kadar Batman Rafine
risi dışında memlekette başka rafineri bulunmadığından işlenmek üzere ham petrol ithal edilme
miştir. Yeni tesis edilen rafinerilerin ham petrol işleme kapasiteleri 4,2 milyon tondur. Bu sene 
2,260 milyon'ton civarında ham petrol itlhal ederek, bu tesislerle işleyeceğiz. Bu suretle döviz ta
sarrufumuz 112 milyon dolar civarında olacaktır. Batman Rafinerisinin kapasitesine paralel olarak 
istihsal genişlemiştir, 19'61 yılı sonunda bu rafinerinin tevsii tamamlanmış olduğundan ham pet
rol istihsalinin bu sene 600 bin ton civarında olacağı hesaplanmaktadır. Bu tempo ile istihsal 
seyrettiği takdirde önümüzdeki 5 sene içinde memleketin petrol ihtiyacını istihsalimizin karşılı-
yacağı ümidedilmektedir. Ancak Devlet sermayesinin iştiraki ile kurulmuş istihsal ünitelerini teş
kil eden Batman ve İzmit rafinerileriyle yine Devlete ait bir tevzi merkezi olan Petrol Ofisi ara
sında hiçbir koordinasyon yoktur. Bunun bir an evvel temini zaruridir. Bu suretle bu tesisler 
mahsullerinin plasmanı rasyonel ve tesirli bir pazarlama organının kurulması ile emniyet altına 
alınmış olacaktır. Ayrıca rafinerilerin civarında ancak kimya sanayiinin kurulması için etütlerin 
yapılması lâzımdır. Şu kısa müşahede de gösteriyor ki petrol işlerimiz bâzı aksamalara rağmen 
iyL bir istikamettedir. Dairenin de bugün için yeni talepleri yoktur. Personel kifayetsizliği ve 
daireler arasında temini icabeden koordinasyon zaruretini Hükümetin nazarı dikkate almasını te
menni ederiz. 

Raportörler 
Tabiî Üye Hatay Sakarya 

8. Gürsoytrak A. 8. Hocaoğlu N. Bayar 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. 31. 
Karma Bütçe 

Komisyonu Mazbatası 
Esas No : 1/17 

Karar No. 18 

24 . 1 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Ba

kanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1961 tarihli ve 
71 - 1639/3504 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Sanayi Bakanı ve Petrol Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Başkanlığının cari masraflarını ihtiva eden (A/J) işaretli cetvel yekûnu 
1 469 450 lira, kendi masraflarını kendi kaynaklarından karşılıyan müessesenin gelirlerini gös
teren (B) işaretli cetvel de J 496 450 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Müessesenin faaliyeti ile ilgili izahat alındıktan, sorulan sualler cevaplandırıldıktan sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik cetveli eriyle birlikte Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

Ankara 
FT. 0. Bekata 

Bursa 
/. S. Çağhyangil 

İstanbul 
A. Oğuz 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. AUcanoâlu 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

T. Üye 
//. Tunçkanat 

Artvin 
S. 0. Ava 

Erzurum 
C. önder 

Konya 
/'. Baran 

Muğla 
• T. Şahin 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz 

M. Vural 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Amasya 
M. Zeren 

Aydın 
/. Sezgin 

Hatay 
A. S. îlomoğlu 

Konya 
M. Kthc 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
.1. 8. Ağanoğlu 

T. Üye 
F. Kuytak 

Ankara 
N. Ağımaslı 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
R. Özal 

Sakarya 
7ı. Yurdakul 

Yozgat 
C. Sungur 

( S. Sayısı ; 16 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1962 Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1962 
bütçe yılı masrafları için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 469 450 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1962 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) • işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 469 450 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1932 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1962 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sayılı Kanununun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde ve 3656 sayılı 
Kanununun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat 
mahiyetteki hizmetliler için kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mebaliğden idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli- cetvelde varidat, diğer taraftan (A/l) 
işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinden karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisat
tan, 

1954 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1982 
malî yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 4 ncü kısım fasılları bakiyelerinin eski 
yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığınca akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTIRİŞÎ 

Petrol Dairsi Reisliği 1962 Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Hü. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ev sanayi bakanları yürütür. 

Devlet ı Bakam ve 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 
/. İnönü A. Eyidoğan 

MADDE 7. 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Adialet Bakanı 
S. Kıırutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basm-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakam 
1, Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

imar ve îskân Bakanı 
M. .Güven 

B. Ko. 

Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - - Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 16) 
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201 
11 
12 

21 

A / l - ( 

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Mukaveleliler maaşı (6326 
sayılı Kanunun 18 nci mad
desinin (B) fıkrası ile 6558 
sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince) 
Açık maaşı 

CETVELİ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

549 0CO 

213 300 
1 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

600 000 

213 300 
1 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

600 000 

213 300 
1 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

Bölüm toplamı 762 301 813 301 813 301 

202 Hizmetliler ücreti 172 800 178 700 178 700 
204 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 75 000 75 000 75 000 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Çocuk zammı 3 000 3 000 3 000 
21 Doğum yardımı 2 000 2 000 2 000 
31 ölüm yardımı 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 11 000 11 000 11 000 

(S. Sayısı: 16 ) 



n 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke
senekleriyim artış farkları 

210 

301 

303 
304 

12 
13 
14 

15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

karşılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderlerine 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
(a) fıkrası 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

16 062 
5 548 

50 000 

2 000 
1 000 

104 610 

25 200 

1 150 912 

10 000 
4 000 
5 000 

10 000 
10 000 
30 000 

.69 000 

50 620 
7 787 

50 000 

2 000 
.1 000 

111 407 

25 200 

1 214 609 

.10 000 
4 000 
5 000 

10 000 
10 000 
30 000 

69 000 

50 620 
7 787 

50 000 

2 000 
1 000 

111 407 

25 200 

1 214 609 

10 OCO 
4 000 
5 000 

10 OCO 
10 OCO 
30 000 

69 000 

11 
21 

Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 2 000 
Telefon giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 12 000 

(S. Sayısı : 16 ) 
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2 000 
10 000 

12 000 

10 000 

2 000 
10 OCO 

12 000 
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B. 

305 

306 

307 

M. 

10 
20 
40 
50 

ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 

Giyecekler 

Yolluklar 
"Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

5 000 

1 000 
19 000 
10 000 

8 000 

38 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

5 000 

1 000 
19 000 
10 000 

8 000 

38 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

5 000 

1 000 
19 000 
10 000 

8 000 

38 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 6 000 6 000 6 000 

309 

403 
407 

21 
22 

30 
40 

Taşıt giderleri 
İşletme giderleri 
Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

3 000 

1 000 
i 000 

2 000 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

(S . Saywa : 16 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6326 sayılı Kanunun 9,87 nci 
maddelerini ilgilendiren gi
derler 
Petrol hakkı sahipleri tara
fından ika olunacak zararla
rın tazmini ve hasarların te
lâfisi maksadiyle yapılacak 
ödeme ve giderler " 1 000 1 000 1 000 
İstimlâk olunacak arazilere 
ait istimlâk bedelleri karşılı
ğı ve ilgili giderler 1 000 1 000 1 000 
6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 27, 38, 51, 52 nci mad
delerinin gerektirdiği gider
ler 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 3 000 3 000 3 000 

Mahkeme giderleri ile 6326 * 
sayılı Kanununun 21 nci 
maddesi gereğince komiser
lere verilecek ücret ve gider
ler 20 000 20 000 20 000 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 200 200 200 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince Sivil Sa
vunma fonu karşılığı 2 435 1627 1627 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit gider
leri 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 
2 000 

12 0€0 

42 

1 

636 

10 000 
2 000 

12 000 

1 

41 828 

10 000 
2 000 

12 000 

1 

41 828 

(S. Sayısı: 16) 



— 15 — 

ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıl borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 

1 000 
6 000 
1 000 

8 000 

1 000 
6 000 
1 000 

8 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine (Sanayi 
Bakanlığı Memurları İstih
lâk Kooperatifine) 6 452 6 013 6 013 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

6 452 

1 150 912 
199 000 
42 636 

8 000 
6 452 

1 407 000 

6 013 

1 214 609 
199 000 
41 828 

8 000 
6 013 

1 469 450 

6 013 

1 214 609 
199 000 
41 828 

8 000 
6 013 

1 469 450 

( S. Sayısı : 16 ) 
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' B - CETVELİ 

M, Gelirin çeşidi 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik gelir 
Teberrular 
G-eçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

1961 
yılı 

tahminleri 
Lira 

906 546 
1 
1 

500 452 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahinin edilen 

Lira 

996 708 
1 
1 

472 742 

Lira 

996 706 
1 
1 

472 742 

Toplam I 407 000 1 489 450 1 469 450 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resmilerin ve başka gelirlerin 
dayanaMarı 

. , A 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

16 . 3 . 1954 
21 . 5 . 1955 

6 . 6 . 1957 

\ 
Numarası 

özet 

6326 Petrol. Kaimim 
6558 Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı mad

delerine fıkralar ilâvesi 
6987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil ve 
bâzı maddelerine ilâve edilmesi hakkında Kanun 

(S. Sayısı : 16 ) 
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D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 
7 
î) 
1 
4 
6 
2 
7 
7 
1 

11 
4 
8 

11 
10 
11 
12 
11 

Ressam 
Kaloriferci ve B Î 
Telefoncu 
Topoğraf 

ıhçıvan 

» Yardımcısı 
Şoför 
Daktilo (Dil biliı 
Daktilo 

» 
Malzeme Eksperi 
Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 
» 

I§çi 

') 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 100 
500 
400 

1 250 
800 
600 

1 100 
500 
500 

1 250 
300 
800 
450 
300 
350 
300 
250 
300 

21 

E - CETVELİ 

B. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri 

—«a» > m-< 
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