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1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/175) 792 

5. — Müzakere edilen maddeler 792 
1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 

yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/133) 792,79<5,822,8'o0 :809 

2. — Ankara Üniversitesi 1954 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/195) 792:793,801,822,870:873' 

3. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/196) 793:794. 

801,822,874:877 
4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 .-' 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası v$ Bütçe 

i s ^vv - Sayfa 
'Encümeni mazbatası (1/197) 794,801,822,878. 
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5. — İstanbul Üniversitesi 1954 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (1/198) 794:795,822,882:885 

0. — İstiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/203) 795: 

796,801,822,886 :889 
7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

•1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ile Karayolları Umum 
"Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanım lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/199, 
200) 796,801,822,890:893 

8. — 1955 malî yılı Muvazenei Umu- • 
miyc kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/126) 796:807,823:836 

A — Ziraat Vekâleti Bütçesi 796 :807,823 : 
836 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
.Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/131) 796: 

797,797 =807,823 :836 



Sayfa 
10. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 

yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/137) 797 :807,823:836 

11. — Türkiye ile Irak arasında 24 Şu
bat 1955 tarihinde imzalanan karşılıklı 
iş Birliği Andlaşmasmm tasdikine ait ka
nun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası (1/205) 807:822,894:897 

B — Münakalât Vekâleti bütçesi 836:850, 
855,856,898:901 

12. — Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğü 1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/129) 836: 

850,855,856,898:901 

(: _ Çalışına Vekâleti bütçesi 
Sayfa 

850 :856. 
856 :8Ü 1 

6. — Takrirler 822 
1. — Antalya mebusları Enver Karan'-

la, Burhanettin Onat'm ve Ordu Mebusu 
Kefet Aksoy'un, Türkiye ile Irak arasında 
imzalanan Karşılıklı İş Birliği Andlaşma
smm tasdiki münasebetiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Irak Milleti hak
kında izhar buyurduğu samimî hissiyatın, 
selâm ve sevgilerinin kardeş Irak Parlâ
mentosuna iblâğı hakkındaki takrirleri 
(4/105, 4/106, 4/107) 822 

1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 1955 malî yılı büt

çesi, kabul olundu. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Kuru

luş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cetvellerine 
ilâveler yapılması hakkındaki kanun, kabul 
edildi. 

inikada ara verildi. 

İkinci celse 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 

bütçelerinin heyeti umumiyeleri üzerinde görü
şüldü. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat 

Encümen kurulması kabul edildi. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçe

sinin encümene verilen 202 nci faslından ma
adası kabul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlü
ğü 1955 malî yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 1955 yılı 
bütçesi, kabul edildi. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı büt
çe kanunu lâyihasının son iki maddesi müs
tesna diğer maddeleri kabul olundu. 

26 . II . 1955 Cumartesi saat 10 da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Balıkesir Mebusu 
Esat Budakoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

Sedat Baran 

Sualler 

Şifahi sual takriri 
1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, ikinci 

dünya Harbi sırasında istanbul'dan Anadolu'
ya nakledilen ve son zamanlarda ela Maliye Ve

kâletinden alınarak Meclis sığınağında muha
faza edilmekte olan avani ve zikıymet eşya hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetin
den şifahi sual takriri (6/72) 
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Tahrirî sualler 

1. — Kayseri Mebusu Ömer Mart'm, muhte
lif ders yıllarında resmî liseleri mukannen müd
detin hitamında ikmal eden talebe miktarının 
neden ibaret olduğuna dair tahrirî sual takri
ri, Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/78) 

2. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'm, 
bağcılar için Nisan iptidasında kâfi miktarda 
göztaşı ithali hususunda ne gibi tedbirler alın
dığına, son üe sene içinde ithal edilen göztaşı 

Mazbatalar 
1. — Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 

1955 tarihinde imzalanan karşılıklı îş Birliği 
Andlaşmasımn tasdikine ait kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/205) (Ruzna-
meye). 

2. — Ankara Üniversitesi 1954 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/195) (Ruzname-
ye). 

3. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/196) (Ruznameye). 

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 

ve kükürt miktarı ile ne kadarının bağcılar ve 
diğer meslek erbabı tarafından sarf edildiğine 
ve Keçiborlu Kükürt Fabrikası kükürtlerinin 
ne fiyat üzerinden Zirai Donatıma verilmekte 
olduğuna dair tahrirî sual takriri, iktisat ve 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/79) 

3. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer'in, köy 
ilkokullarının inşa ve tamiri için vilâyetlere 
1954 senesinde yapılan ve 1955 senesinde yapı
lacak olan yardım hakkındaki tahrirî suali Ma
arif Vekâletine gönderilmiştir. (7/80) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/197) (Ruznameye) 

5. — istanbul Üniversitesi 1954 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/198) (Ruzna
meye) 

6. — istiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/203) (Ruznameye) 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ile Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/199, 200) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Atillâ Konuk (Antalya) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Trabzon mebuslarına kadar yoklama yapıl 

3. — YOKLAMA 

di). 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslrdan bâzılrına izin veril
mesi hakkında T. B. M. M. Riyaseti tezkeresi. 
(3/175) 

25. 2.1955 
Umumi Heyete 

Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 25. II. 1955 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyt yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Ankara Mebusu Abdullah Gedikoğlu, iki ay 
mazeretine binaen, 10. II. 1955 tarihinden itiba
ren, 

Seyhan Mebusu Salim Serçe, iki ay mazere
tine binaen, 22. II. 1955 tarihinden itibaren, 

Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay, bir ay 

mazeretine binaen, 15. II. 1955 tarihinden itiba
ren. 

REÎS — Ayrı ayrı okutup tasviplerinize arz 
edeceğim. 

Ankara Mebusu Abdullah Gedikoğlu, iki ay 
mazeretine binaen, 10. II. 1955 tarihinden itiba
ren, 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Seyhan Mebusu Salim Serçe, iki ay mazere
tine binaen, 22. II. 1955 tarihinden itibaren, 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay, bir ay 
mazeretine binaen, 15. II. 1955 tarihinden itiba
ren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe knunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/133) 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. Bu 
lâyihanın son iki maddesi kalmıştı okuyoruz. * 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1955 ta
rihinden itibaren me'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12, — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık reylerinize arz edi
yoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi 1954 malî yılı Büt
çe Kanununn bağlı (A/l) işretti cetvelde deği
şiklik yapılmsı hakkında knun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mzbatası (1/195) (1) 

(1) 219 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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î : 50 26.: 
REİS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Üniversitesi 1954 malî yılı Bütçe 

Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasının ruzna-
meye alınarak müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İzzet Akçal 

REİS — Gündeme alınmasını reyinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
201 nci «Maaşlar» faslının 19 ncu «Siyasal Bil
giler Fakültesi» maddesine mevzu tahsisattan 
20 000 lira tenzil edilerek aynı cetvelin 209 ncu 
«5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler» fas
lının 13 ncü «Emekli ikramiyesi» maddesine nak
ledilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı?.. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yorum, efendim. 

3. — Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 
1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

. 1955 C : 1 
mazbatası (1/196) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasının ruznameye alınarak 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İzzet Akçal 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamı üzerinde söz istiyen var 
mı?... Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 125 000 liralık müna
kale yapılmıştır. 

REİS — Cetvelleri okutuyorum. 

A/ l 

P. Tenzil Zam 

301 Merkez daireleri büro 
masrafları 30 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masraf
ları .15 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Merkez kira bedeli 45 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 220 sayılı matbua zaptın sonundadır. 



R 
î : 60 
Tenzil 

26. £.1955 
Zam 

80 000 

80 000 

419 Mahkeme masrafları 
EElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A/2 

771 6200 sayılı Kanunun 
41 nci maddesi gereğin
ce ayrılacak işletmeler 
döner sermayesi 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(Madde 1 tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yoruz. 

4. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 malî 
yılı Bütçe Kanunyma bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/197) (1) 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasının ruznameye alınarak müzakere
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
îzzet Akçal 

(1) 224 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

O : 1 
REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tamamı üzerinde söz istiyen yok. Maddele
re geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 741 nci (4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldur
ma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi mas
rafları) bölümünün 10 ncu (Fabrika, imal ve 
doldurma evleri) maddesinden (45 980) lira ten
zil edilerek (A/ l ) işaretli cetvelde (Gecen ve 
eski yıllar karşılıksız borçları) adiyle yeniden 
açılan 506 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak 
nakledilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekille
ri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tamamını açık reylerinize arz ediyorum. 

5. — İstanbul Üniversitesi 1954 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mabatası (1/198) (1) 

REÎS — Takrir var, okuyacağız, efendini . 

26 . 11 . 1955 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesi 1954 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasının razna-

(1) 223 sayılı matbua zaptın sonun ladır 
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I : 50 26.2 
meye alınarak müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Ko. Reisi 
tzzet Akçal 

REİS — Ruznameye atamasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tamamı üzerinde söz istiyen yok. Maddele
re geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle okuyoruz. 

İstanbul Üniversitesi İ954 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1954 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(16 500) liralık münakale yapılmıştır. 

CETVEL 

F. Tenzil Zam 

301 Büro masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

420 Araştırma ve inceleme 
ve öğretimi ilgilendiren 
gereçlerle ilgili her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul 
ler... Etmiyenler 
bul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REİS — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
bul edilmiştir. 

14 380 

2 120 

eden-
Ka-

eden-
Ka-

9 000 

7 500 

(Madde 1 tekrar okundu) 

REİS — Cetveliyle birlikte maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

.19oo o : A 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra* 
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tamamını açık reylerinize arz ediyorum. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesine rey 

vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini istimal 
buyursunlar... 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait bütçenin 
rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/203) (1) 

REİS — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 

mükâfatı hakkındaki kanun lâyihasının ruzna
meye alınarak müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize Mebusu 
izzet Akçal 

REİS — Lâyihanın ruznameye alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamı üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

istiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para Mü
kâfatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvellerde adı, soyadı, 
künye ve maluliyet dereceleri yazılı (4) subay 
ile (18) ere 397 sayılı Kanun gereğince verile
cek ceman 3 100 liralık para mükâfatı 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Devlet Borçları kısmının 801 nci (Emekli, dul 
ve yetim maaşı ve tahsisatları) faslındaki tah
sisattan verilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etiniyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

(1) 221 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden ı 

itibaren mer 'idir. 
REİS — Maddeyi kabuJ edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yorum, efendim. 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 195 d 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretti 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ile Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/199, 200) (1) 

REİS —- Bir takrir var, okunacak. 

26 . II . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihasının ruznameye alınarak görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
İzzet Akçal 

REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tamamı üzerinde söz istiyenler yoktur. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (40 000)'liralık münakale 
yapılmıştır. 

(1) 222 sayıU matbua zaptın sonundadtr. 

1955 

F. 

C : 1 
A/l 

Tenzil Zam 

8 000 

32 000 

40 000 

301 Merkez daireleri büro 
masrafları 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 

REİS — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edil
miştir, 

A/2 
781 Yollar ve köprüler 

REİS —Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

REİS — Cetvel iyi e birlikte birinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin sonunda (karşılıksız borçlar) adiy
le yeniden açılan 506 ncı fasla (1 500 000) lira
lık fevkalâde tahsisat verilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tamamını açık reylerinize arz ediyorum, 
efendim. 

8. — 1955 malı yıl% Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

A — Ziraat Vekâleti Bütçesi 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü-
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dürlüğü 1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt-
çe Encümeni mazbatası (1/131) (1) i 

10. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı \ 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz- I 
hatası (1/137) (2) 

RElS — Ziraat Vekâleti bütçesine başlıyo
ruz. Bu bütçe ile birlikte Devlet Üretme Çiftlik-

%• leri Umum Müdürlüğü ve Orman Umum Mü
dürlüğü bütçeleri de görüşülecektir. Her üç 
bütçe hakkında umumi müzakere açıyoruz. 

Söz, C. H. P. Meclis Grupu adına Ahmet 
Fırat'ındır. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA AHMET 
FIRAT (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidara geldiğinin hemen 
akabinde her sahada olduğu gibi, zirai sek
törde de büyük kalkınmalar temin ettiğini 
Üeri sürerek istihsali artırdığı ve köylüyü 
birkaç ay içinde refaha kavuşturduğunu ifade 
etti. 

İstihsalin artışını tamamen kendi iktidarı
na ve aldığı tedbirlere mal ederek Halk Par
tisi devrinin ziraate mütaallik hizmetlerini ve 
faaliyetlerini inkâr yolunu tuttu. Biz ne kendi 
iktidarımız zamanındaki yapılan işlerle övün
mek ve ne de bugünkü işleri ve yapılanları 
kötü niyetle tenkid yolunu tutmanın taraftarı 
değiliz. Vazifesi olan işleri yaptığından dola
yı övünmek kendi iktidarından şüphe edenle
rin hasleti olduğuna kaaniyiz. Biz Türk çift
çisinin ve memleket ziraatinin teknik icaplara 
uygun olarak süratle ilerlemesi ve refaha ka
vuşması için neler yapılmasının lâzımgeldiği 
ve nelerin yapılabileceği üzerinde konuşmak 
istiyoruz. Bugün ziraat işlerimizde takibedi-

t len yanlış hareketleri Yüksek Meclise arz ede
rek bunların daha iyi düzenlenmesini arzu et
mekteyiz. 

* Hükümetin Yüksek huzurunuza getirdiği 
Ziraat Vekâleti bütçesi »muazzam şekilde pro
pagandası yapılan zirai kalkınma dâvasının 
muhtaç olduğu masrafları ve işleri karşılıya-
cak miktardan çok uzaktır. 84 947 363 lira 
olan bu miktar diğer vekâletler bütçesindeki 
bu vekâlete ait tahsisatla beraber dahi zira-
atin büyük ihtiyaçları göz önünde tutulursa 

(1) 156 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 157 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1955 O : İ 
umumi bütçe muvacehesinde, mânası, tatmin
kâr olmadığı kanaatindeyiz. 

Ziraat Vekâletine ayrılan tahsisat, paranın 
bugünkü iştira kabiliyetine göre kifayetsizdir, 
geçmiş yıllara nazaran azdır. 

Muhterem arkadaşlar; Memleketi altı ayda 
cennete çevireceğini, köylüyü refaha kavuş
turacağını söyliyen iktidar, ziraat bütçesini 
Türk köylüsünün kendisine gösterdiği mürüv
vet derecesiyle mütenasip olarak artırması 
lâzımgelirdi. D. P. Hükümetleri bu bütçede 
de görüldüğü gibi zirai kalkınmamız bakı- * 
mmdan beş yıldan beri hâlâ bir program hazır
lamamış ve bir plân çizmemiştir. 

Bu bakımdan Hükümet kendi partisinin 
programındaki 64 ncü maddeye azıcık olsun iti
bar etmemiş ve uymamıştır. 

Müsaadenizle Ziraat Vekilinden sorabilir mi
yiz?. Zirai kalkınma plân ve pragramı var mı
dır, varsa nedir? Ziraatimizi bütün genişliği ile 
ele alarak emek, para ve prim ve millî ekonomi 
bakımından işleri her hangi bir sıra veya düze
ne koymuş mudur? Biz, huzurunuza gelen büt
çede böyle birşey göremiyoruz. 

Ziraat Vekâleti memlekette ziraat sahaların
da çalışacak elemanların yetişme ve verimli iş 
yapma imkânlarını ve faaliyetlerini bir plâna 
ve programa bağlamış mıdır? 

Memlekete getirilen traktörlerin ve diğer 
ziraat aletlerinin tevzi ve taksimini ve faydalı 
bir şekilde kullanılmalarını nazara alarak plân-
laştırmış mıdır? Memleket sathında yaptığımız 
incelemeler ve tatbikattan aldığımız neticeler 
plânsız bir çalışmanın mevcut olduğu kanaatini 
vermektedir. Şunu hakikat olarak ifade edebili
riz ki, Ziraat Vekâletinin teşkilât ve müessesele
ri H. P. zamanında - düşünülüp kurulmuş olan 
teşkilât ve müesseselerdir. 

Memleket ziraati teknik ilerleme yolunda 
H. P. nin birbirini tamamlayıcı bir düzenle ele 
alıp kurduğu zirai teknik teşkilât, toprak dağı
tım teşkilâtı, zirai donatım, teknik ziraat okul
ları, Devlet Üretme Çiftlikleri, araştırma ve ye
tiştirme enstitüleri, zirai mücadele enstitüleri, 
fidanlıklar, bağ ve bahçe kültürü istasyonları, 
ziraat sanatları müesseseleri, haralar, orman iş
letmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi teşek
küllere ilâve edilmiş veya bunlara esaslı bir ye
nilik ve fikir katılmış değildir. Biz arzu eder-

797 



İ : 50 26 .2 
dik ki : Kendisine yeni bir zihniyet izafe eden ı 
iktidar, bu teşkilât ve müesseselerin hatalarını 
ve eksiklerini inceliyerek bulsun, tamamlasın ve 
inkişaf ettirsin. Memleketimizin durmadan artan 
ihtiyaçlarına göre yenilerini ilâve etsin. Vakaa 
1950 den bağlıyarak her yıl D. P. nin övünmesi
ne vesile veren bir istihsal artışı kaydedilmiştir. 
Bu istihsal artışını doğrudan doğruya D. P. nin 
icraatına atfetmek hatalı bir görüşün ifadesidir. 
İstihsalin artışı müsait hava şartları, motörleşen 
ziraatimizin boş toprakları ve meraları kabili 

e zeri hale getirmesi ile mümkün olmuştur. 
Sulh devrinin çiftçiye sağladığı huzur ve 

memleket nüfusunun yıldan yıla artması ile 1948 
yılında hazırlanıp o zamandan tatbika girişilen 
Marshall Yardım Programının temin ettiği va
sıtalar, Türk çiftçisinin Cumhuriyet devrinde 
ulaştığı kültür seviyesi, ve D. P. iktidarından 
çok evvel kurulmuş olan ziraat müesseselerinin 
yardımları da ,şu 4 senelik devre içinde istihsa
lin artışında başlıca âmillerden biridir. Nitekim 
1954 yılında bu şartlardan birisi olan hava şart
larının kısmen uygun gitmeyişi, istihsali düşür
müş, 1954 yılı baharında (Bu yıl istihsalimiz her 
yıldan fazla olacaktır.) kehanetinde bulunan Zi
raat Vekilinin asıl işlerini bırakarak denizaşırı 
ülkelere, yüzbinlerce ton buğday satmalmaya, 
gitmesine âmil olmuştur. 

Şunu da ifade etmek isteriz ki : İstihsal me
selesinde miktar kadar kalitenin de büyük ehem
miyeti vardır. İktidar 4 yıldan beri arz ettiğimiz 
şartların tesiri ile meydana gelen artışla Övün
müş ve fakat mahsulün kalitesi ile ciddî olarak 
meşgul olmamıştır. Bunun neticesidir ki, Alman
ya'ya geçen yıl satılan buğdaylarımız kalite dü
şüklüğü yüzünden beğenilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; mahsullerin kalitesi
ne ve ziraatte teknik cepheye ne derece ehemmi
yet verilmediğini aşağıda arz edeceğimiz misal 
apaçık göstermektedir. Devlet Üretme çiftlikle
rinden Urfa Ceylânpmarı İşletmesinden yurdun 
dört bucağına pelemir denen zararlı bir bitki 
devlet eliyle dağıtılmıştır. Bu çiftliklere ait, Baş
vekâlet Murakabe Heyeti raporlarının 1952 yılı
na ait olanının üçüncü sayfasında pelemir yö
nünden hükümeti ikaz edici kayıtlara tesadüf 
olunur. Yine Yüksek Murakabe Heyetinin bu 
mevzuda 1953 yılı raporunda da aynen şöyle de
nilmektedir : (Sayfa 8, madde 1.) (Hububatta 
pelemir ve yabancı maddelerle mücadele imkân | 
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ve teşebbüslerinin artırılması ve bu muzır nebatın 
diğer bölgelere sirayet etmesine meydan veril
memesi) kayıtları bulunduğuna ve bizim de mü
şahedelerimize göre bu husus acı bir olaydır. 
Devlet çiftliklerinin iş tutumundaki lâubalilik
ten kurtarılmak hususunda Ziraat Vekâletince 
bir gayret sarf edilmeyişinin de açık bir örne
ğidir. 

Muhterem arkadaşlar; ziraat sahasında üze- 4 
rinde ciddiyetle durulacak meselelerimizden biri
si ve hattâ en ehemmiyetlisi ziraat makineleri 
meselesidir. Memlekete traktör ve diğer ziraat * 
aletleri getirme işi 1948 de sağlanan Amerikan 
Yardımı ile geniş mikyasta başlamış ve her yıl 
bir miktar daha artırılmıştır. Üzerinde durulma
sı gereken mesele makine adedlerinin artışından 
ziyade, makinelerin memlekette umulan ve gayeye 
matuf faydayı sağlayıp sağlamadığı meselesidir. 
Bugün müşahedelerimiz odur ki : Hükümetin bu 
makineleri getirme, dağıtma, kullanma ve tamir 
etme işlerinde de sağlam bir görüşü, ciddî ve 
esaslı bir program ve plânı bulunmamaktadır. 

Ziraat makinalarmın kullanışlı birkaç tipte 
getirilecek yerde yüzleri aşan çeşit ve tipte ithal 
edilmiş olduğu bir vakıadır. Bu itibarla kullan
ma ve tamir işleri bir esasa bağlanmamış, ye
dek parça işi de lâyık olduğu ehemmiyetle mü
tenasip alâka görmemiştir. Bunun neticesi ola
rak çok çeşitli traktörler karşısında, şiftçi kul
lanmada ve bakımda, tamirci ise tamir işinde şa
şırmış, böylece millî servet heder olmuştur. Ye
dek parça bulunmayışından traktör sahibi parça 
aramak hususunda uzun seyahat ve zahmetler 
ve masraflar kü'lfetiyl'e karşı karşıya bırakıl
mıştır. Bu müşkülât dolayısiyle memlekette 
yeniden karasabana dönüş başlamış, 1954 yı
lında 1950 senesine kıyasla karasaban adedinin t 

artmış olduğu bir vakıadır. Makineli ziraatte 
milletçe ve hükümet olarak üzerinde duracağı
mız meselelerden en mühimmi, âzami randıman « 
elde etmek, yatırılan sermaye ve iş değeri nis
petinde kâr temin edebilmektir. Yine müşa
hedelerimiz göstermiştir ki, bugün traktör 
borçlarını ödiyemiyen çiftçinin haciz evrakla-
riyle icra daireleri dolmaktadır. Halen maki
neler çiftçiye kâr getirecek yerde kendisine da
yanılmaz bir yük olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; ziraat işlerinde tek
nik teşkilât diye bir meselemiz daha vardır. 
Hemen ilâve etmek lâzımdır ki, halen teknik 
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teşkilât plansızlık ve vasıtasızlıktan faydalı ol
maktan çok uzaktır. Elemanlar kendi bilgi ve 
ihtisasları istikametinde yerliyerinde çalıştırıl
mamaktadır. Teknik ziraat teşkilâtı ziraat bilgi
lerini çiftçiye ileten, onunla elele müştereken 
harıl harıl çalışan bir istikamete yönelmesi lâ
zımdır. Yeniden yapılan iş sadece vilâyet zi
raat müdürlüklerinin (teknik ziraat müdürlü
ğü) olarak isminin değiştirilmesinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; yıllardan beri 
memlekette zirai mahsullerimize ve bilhassa ih
raç ürünlerimize, köylü, tarla, bağ ve bah
çelerinden ve ambarlarından devlet bağ, 
bahçe, tarla ve ambarlarına kadar her yere 
arız olan muhtelif hastalık ve haşerelerin hem 
mahsul miktarlarını çok düşürdüğü ve hem de 
kalitelerini bozduğu en mühim vakıa ve mese
lelerimizden biridir. Hal böyle iken bir bilginin 
söylediği gibi biz ancak tevekkülle, böcekler
den, hastalıklardan, kurttan, kuştan arta ka
lanla geçinmekle iktifa etmekte maaliesef ber
devamız. 

Bunun en açık misali, 1954 yılında Diyar
bakır ve havalisinde süne ve kamilin yaptığı 
azîm tahribat karşısında Ziraat Vekâletinin bu 
bölgedeki çiftçileri acıklı kaderiyle başbaşa bı
rakmasıdır. 

Kanaatimizce memlekette muvakkat araş
tırma tesbit ve savaş istasyonları bulunmayışı 
bu acı neticelerin husule gelmesine sebep ol
maktadır. Mü-cadele enstitüleri bu mevzuda 
nerede bir haşere ve hastalık âfet halinde ses 
vermiş ise oraya birkaç mütehassıs izamı ile 
meseleyi halletmiş oluyor. Bu tarzı mücadele 
ile dâvanın halledileceğine kaani değiliz. Ka
naatimizce teşkilât olarak köye inilmeli, çiftçi 
ile başbaşa, göğüs göğüse yerinde ve mahallin
de çalışma yolu tutulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzun önemli 
bir ziraat cephesi de meyva ağacı fidanları ye
tiştirme ve halkımıza ucuz ve kolaylıkla dağı
tılması işidir. 

Türkiye'de mevcut meyva ve orman ağaç
ları fidanlıkları bugünün artan ihtiyaçlarına 
göre geliştirilip genişletilimemiştir. Türkiye'
nin ziraati esaslı bir surette araştırma müesse
selerine de muhtaç bulunmaktadır. 

Nitekim bu ihtiyacın karşılanması düşünce
siyle 1950 den önce Ziraat Fakültesi Kanunu-
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na, yurdun muhtelif yerlerinde araştırma mü
esseseleri kurulması esası konulmuştu. Üzün
tü ile ifade etmek isteriz ki, o tarihten beri es
kilere ilâveten bir yenisi kurulmamıştır. Me
deni ve ziraati ileri memleketlerde en çok önem 
verilen bu işe bizde de değeri kadar ehemmiyet 
verilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; zirai kalkınmada 
ve istihsali artırma politikasında ana faktör
lerden en mühim ve başta geleni, sulama me
selesidir. Umumiyetle kurak iklimin hüküm 
sürdüğü memleketimizde kabili zeri olan top
raklarımızın işlenmesi ne derece mühim ve lü
zumlu ise sulanması da o kadar ve hattâ daha 
çok ehemmiyetlidir. Açıkça ifade etmek lâ
zımdır ki, çiftçilerimiz hemen hemen bütün 
yurtta hâlâ susuzluk ve kuraklık afetiyle ve 
kaderleriyle başbaşa yaşamaktadırlar. 

Ziraatimizin diğer hayati meselelerinden bi
risi de kredi ve mahsul fiyatı işleridir. Bu
güne kadar dağıtılan kredi, paranın halihazır 
değerine ve iş yapma gücüne göre azdır. Bir 
kısım vatandaşlar bu kredilerden ya hiç veya 
çok az faydalandırılmakta buna mukabil bir 
kısım vatandaşlar da şaşırtıcı bir para bolluğu 
içerisinde bırakılmaktadırlar. Kredi işi önemle 
düzenlenmeli ve hakiki emek sahiplerine, işlet
me kuracaklara, köylüye ve ehil kimselere kolay
lıkla ve adaletle tevzi edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; halen birçok köyleri
mizde toprağın hakkı olan hayvan gübreleri 
yakacak olarak kullanılmaktadır. Ziraat Vekâ
leti toprak ıslâhı yönünden bilhassa gübrele
me işiyle lâyıkı veçhile meşgul olmamıştır. 
Suni gübre kullanmak hususunda köylümüzün 
bilgisini artırmak ve bu gübreden ucuz ve bol 
miktarda temin edip ayağına kadar götürüp 
köylüyü bu gübreyi kullanmaya alıştırmak yol
ları araştırılmamıştır. 

Türkiye'de yine çiftçilerimizin en mühim 
dâvalarından birisi de tohumluk işidir. Ziraat 
Vekâleti tohum ıslah işine gereken ehemmiyeti 
vermemiş sadece bu mevzuda bir hizmet ifa 
edildiğinin propagandasını ehemmiyetli telâk
ki ettiğinden gerek dağıtılan tohumluğun ka
litesi bakımından ve gerekse tevzi şekli itiba
riyle hatalara düşülmüştür. Zamanında yapıl-
mıyan tahsisler tohum ekme mevsiminin geç
miş olması dolayısiyle birçok yerlerde toprağa 
atılmamış, piyasaya dökülerek satılmıştır. Yu-
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karda arz' ettiğimiz veçhile pelemirli buğdayla- i 
rın tohumluk tevziinde kullanılması bu mevzu
da işlenmiş hatalardan biri ve başta gelenidir. 

Devlet üretme çiftliklerinden elde edilen hu
bubatın kifayetsizliği dolayısiyle ofisin muba
yaalarından ve kırkambar buğdaylardan to
humluk olarak çiftçilerimize dağıtılması, bu | 
mevzuda işlenmiş hataların en büyüğüdür. 

Memleketimizde mevcut iklim şartları ve 
coğrafi vaziyet nazara alınmayıp evsafı ve am
barlama durumu hesaba katılmadan bu bozuk 
kaliteli buğdayların tohumluk olarak tahsisi 
tedbirsizlik ve kayıtsızlıktır. 

Muhterem arkadaşlar; zirai mahsullerin fiat 
politikasında Demokrat Parti hükümetleri ken
di partilerinin programındaki şu sözlerin ihti
va ettikleri hakikatleri ciddiyetle ve vukufla 
ele almamışlardır. Bu cihet programlarında şöy
le ifade edilmektedir: (Zira atin maliyet ve satış 
fiatları arasındaki fark asgari derecededir. Çift
çinin sattığı, satın aldırı ma/HHcre nisnetle cok 
ucuzdur. Maliyetin yüksekliği mahsullerin dış 
piyasaya arzını zorlaştırmakta ve istihsali baskı 
altında bulundurmaktadır.) Bu sözlerin tahak
kuk ettiril m ey işinin en bariz delili pirinç müs
tahsilinin halen içinde çırpındığı buhrandır. Bu 
mahsulün maliyeti 70 kuruş olduğu halde bu fi-
ata satılamamaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Memleket ziraatinin ana dâvalarından biri 

olan hayvancılık ve bununla müterafik olan 
mera meselelerimiz de hal ve inkişaf yolunda de- ı 
ğildir. Türkiye'mizde hayvan ve hayvan mah
sulleri, artan nüfus ve bu nüfusun ihtiyaçları 
nispetinde çoğalacak yerde bilâkis bu nispete 
göre azalış kaydetmektedir. Sebebi; Ziraat Ve
kâletince bu mevzuda güdülen politikanın yan
lışlığı, köy meralarının yetersizliği ve münazaa-
lı oluşudur. Hayvancılığımız inkişafında başro
lü olan fedakâr veterinerlerimizin ve hayvan 
sağlık memurlarımızın miktarları hayvan varlı
ğımıza nispetle azdır. Vekâletin hayvan nesli
nin ıslahı, yetiştirme ve üretimi bakımından tat
bikatı memleket şartlarına ve teknik icaplara 
uymamaktadır.. 

Ziraatin diğer sahaları gibi hayvancılık kıs
mında da plânlı ve programlı, esaslı iş düzeni
ne acilen girmek hayvan varlıklarını tehlikeye 
düşürmekten tevakki etmek lâzımdır. Hayvan
cılığımızın sıklet merkezi Doğu illerimizdedir. | 
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Ziraat Vekâletinin hayvan bakımı üretme 

ve hastalıklariyle mücadele konularında bu böl
geye daha fazla ehemmiyet ve dikkat atfetme
si gerekir. Bilhassa Doğu Üniversitesi ile bera
ber mütalâa edilen Veteriner Fakültesi tahak
kuk edinceye kadar bu bölgede hayvan sağlık 
teknisiyenleri yetiştirecek okullar açılması ve 
böylece köylerde çalışabilecek elemanların sa
yılarının çoğaltılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti mu-' 
halef ette iken senelerce ve her fırsatta tekrar 
ettiği hayvan vergisini kaldırmak hususundaki 
vaitlerine rağmen bu vergi beş seneden beri hâ
lâ bütçenin gelir kısmında gerini muhafaza et
mekte olduğunu keydetmek isteriz. 

Demokrat Parti hükümeti 1955 malî yılı büt
çesindeki açığın bir kısmını kapatmak maksa-
diyle köylü ve çiftçiye yeni bir yük tahmil et
mek neticesini doğuran arazi vergisini hususi 
idarelerden muvazenei umumiyeye alarak 9 mis
line çıkarmak istemiş ve bütçeyi de ona göre 
Meclise getirmiştir. Kanaatimiz odur ki; bu ver
gi Türk çiftçisini kaldıramayacağı yeni bir yük 
ve külfet altına sokacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Zirai Donatım Teş
kilâtımız çok iyi emellerle fennî ve teknik zi
raatin süratle inkişafını temin maksadiyle Halk 
Partisi zamanında kurulmuştur. Kuruluş ve ta
mamlanma devrini bitiren bu teşkilât halen 
gayelerinden uzak alât ve edevat ve bir kısım 
malzeme alıp satan kendine mahsus kanunların 
verdiği salâhiyetlerle diğer müesseselere Artır
ma, Eksiltme Kanunundan kurtarıcı olarak mal
zeme temini ile bunlara yüksek komüsyon ilâve 
suretiyle satan bir devlet ticarethanesi ve bir 
komüsyoncu haline gelmiştir. 

Ziraat Vekilinin istanbul'da (Palti) isimli 
bir vatandaş vasıtasiyle İtalya'da ya-ptırıp ge
tirttiği ve hademesinden müsteşarına kadar 
bütün teşkilât mensuplarına bedava dağıttığı 
ve yakalarına mutlaka takmalarını zorladığı, 
takmryanları bu meslekten saymamakla tehdid-
ettiği bir rozetin 18 bin küsur lira tutan bede
li bu müesseselerin kasasından çıkmıştır. 

Bu teşekkülün gayesi bunlar değildir. Onun 
gayeleri çiftçinin zirai istihsal için gerekli her 
çeşit ihtiyaçlarını vaktinde ucuza temin ve ona 
süratle ulaştırmak, yedek parça, alât ve edevat 
yapmak, ismindeki mâna ile çiftçiyi en ucuz bir 
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şekilde donatarak onun mutavassıt tefeci ser- I 
mayenin elinden kurtarıp fennî ve teknik zira-
atin inkişafı yoluna yardımcı olmaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi memleketimiz
de en çok dedikodu konusu yapılıp millî bir zi
raat mevzuuna da kısaca yüksek nazarlarınızı 
çekmek istiyoruz. 

Orman meselesi : önce şunu ifade edeyim ki, 
orman konusu partiler üstü bir mesele olarak ele 
alınmalıdır. Biz vatanın ve milletin hale ve is
tikbale matuf yüksek ve hayati menfaatleri ba
kımından bütün partilerle elele vererek ve sami
miyetle müştereken verilecek kararların mem-
leketşümul bir şekilde tatbikini istiyoruz. Or
man mevzuunda böyle bir yol tutulmaz da 1950 
den bu tarafa takibedilen siyasetle hareket edi
lirse bu memleketin ormanının geleceği felâketli 
olacaktır. 

Demokrat Parti muhalefette iken Malatya'-
daki bir konuşmasında en salahiyetli şahsı şöyle 
demişti: 

«Yıllardan beri hâlâ orman meselesini halle
demediler, biz iktidara gelirsek bunu süratle hal-
ledeğiz.» Bunu bu çapta söyliyen o zamanki 
Genel Başkan Muhterem Celâl Bayar'dı. 

Şimdi biz de ifade ediyoruz ve diyoruz ki : 
Demokrat Parti iktidara geceli beş yıl oldu. Fa
kat orman meselesi vatandaş ve memleket fayda
sına halledilmemiştir. Orman bölgelerindeki 
köylü şimdi tatbik edilen yollarla müşkülâtlar 
içerisinde bırakılmaktadır. 

Birçok bölgelerde sanki, bu aziz vatandan in
tikam alır gibi ormanlar tahribedilmektedir. 

Ziraat Vekilinin kanunsuz teklif ve arzuları
nı yerine getiremediğinden, işinden atılan Or- I 
man Umum Müdürüne yapılan muamele ve hâlâ 
bu Umum Müdürlüğün uzun müddet münhal 
bırakılmış bulunması... (Orman Umum Müdürü 
buarada; geçen seneden kalma yazıları okuyor
sunuz sesleri) Sayın Vekilin orman işlerine ne 
derece ehemiyet atfettiğinin en bariz bir delili
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ziraat bütçesi bahis mevzuu olurken mesul 

şahısların derhal ifade edecekleri bir nokta da 
Demokrat Parti devrinde köylünün refaha ka-
vuşturulduğu ve kalkmdırıldığı meselesi olacak
tır. 

Biz bunu tamamen değilse bile kısmen red- I 
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detmek mecburiyetinde olduğumuzu Yüksek 
Meclise arz ve ifade etmek isteriz. Köylümüzün 
ekserisi hâlâ fakir, yokluk içinde ve sefaletle 
başbaşadır. Ya marabadır, yani yarıcıdır veya 
üç beş dönümlük toprağı üzerinde ancak geçimi
ni temin maksadiyle çırpınmaktadır. 

Türkiye köylü ve çiftçi nüfusunun milyon
larcası kaderi ile başbaşadır. Bu itibarla objek
tif bir görüşle hükümet ve Ziraat Vekâleti mem
leketin ana dâvası olan köy kalkınmasına ve kü
çük işletmeler halinde perişan bir manzara arz 
eden bu vatan çocuklarına yardım elini uzatsın. 
Sıhhatli plân ve programlarla dâvaya el koysun. 
Çünkü bu milletin ve vatanın en büyük temel dâ
vası köylünün hakiki mânada maddi ve mânevi 
refaha kavuşması davasıdır. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Ziraat Bakanlığının bütçesi görüşü
lürken ben de fikirlerimi arz edeceğim. Mem
leketimiz diğer Avrupa memleketleriyle mu
kayese edilirse tabiî ki bir ziraat memleketidir. 
Birçok bölgelerde makineli ziraat yapılmakta 
ve bu yolda çiftçi, köylü haklı olarak teşvik 
edilmektedir. Bu yapılırken Ziraat Bakanlığın
dan benim büyük bir istirhamım olacaktır. 
Köylü bilmiyerek daha kolay para kazanacağı
nı zannederek eline makineyi alınca önüne ge
len birçok yerleri sürmektedir. Bilhassa Şark 
mıntakasmda bu gayet bariz olarak kendini gös
termiştir. Bir meranın tarla haline getirilmesi 
gayet kolaydır, toprağı çevirdiğiniz an tarla 
haline gelmiştir. Bir tarlanın mera haline gel
mesi ancak 15 - 20 seneye mütevakkıftır. Bu ba
kımdan bilhassa hayvancılıkla iştigal eden 
mmtakalarda ot ve hayvan yiyeceği sıkıntıları 
baş göstermektedir. Bu sene, birçoklarınız bi
lirsiniz, her sene Anadolu'da samanı tarlaya 
bırakan köylü, bu sene az olduğu için kilosunu 
5, 7 hattâ 10 kuruşa kadar satmaya, almaya kal
kışmıştır. Hayvancılığı yalnız teşvik etmekle 
kalmayıp bunu himaye için bilhassa hayvancı
lıkla iştigal eden mmtakalarda köylüye geniş 
krediler verilmelidir. Köylü buğday ekmeyi da
ha kolay buluyor. Çünkü alışmıştır, daha çok 
işine geliyor. Fakat diğer taraftan memleke
tin büyük bir serveti olan hayvancılık ihmal 
ediliyor. Bilhassa Şark mıntakalarmda otun 
kilosu bu sene 12 kuruşa kadar çıktı. Arkadag-
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lar; arpanın kilosu 22 kuruş olan bir memle
kette otun kilosunun 12 kuruşa çıkması hakika
ten üzerinde durulacak bir meseledir. Bilhassa 
Ziraat Vekâletinin hayvancılıkla iştigal eden 
yerlerde ahırda besleme usullerinin teşvik edil
mesi gerekir. Köylü bilmiyor, hakikaten zor 
bir iştir. Bizim köylünün suni olarak hayvanı
nı beslemesi zor bir iştir. Zira çocuğunu suni 
gıda ile besliyemezken nerede kaldı ki hayvanı
nı beslemeyi bilsin. Bunun idame ettirilmesi ha
kikaten zor bir iştir. Bu meselenin üzerinde 
ehemmiyetle durulması, teşvikler yapılması, pro
paganda yapılması lâzımgelen bir meseledir. 

•ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Suni besle
meden murat nedir 1 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Ahır besle
meğidir. Muhterem arkadaşlarım; ikinci mü
him bir mesele de hayvancılığın ıslahıdır. Uzun 
senelerden beri Ziraat Vekâleti bu iş üzerinde 
çalışmaktadır. Belki de kötü bir tesadüf ese
ri olarak bu iş geriye doğru gitmektedir. Bilhas
sa memleketimizde atçılık bakımından ben şah
san bir geriye gidiş görüyorum. Her mmtakada 
gerçi Devlet haralarının kendi hayvanlarını gön
derip bu nesli ıslah için giriştiği büyük bir gay
ret vardır. Fakat köylüde, halkta bir gayret yok
tur. Meselâ köylü Devletin büyük emeklerle ge
tirdiği bu imkânlardan faydalanamıyor, hayvan
ları muhafaza edemiyor. Köylü vesika alıyor. 
Bu vesika şu kan hayvana aittir. Fakat çıkan 
yavru maalesef o kandan değildir. Ben şahsan 
bir köylü çoocuğu olarak bunu % 90 - 95 müşa
hede ettim. Şahsi görüşüme göre bilhassa atçı
lık hususunda çok geriye bir gidiş vardır. Bu 
hususlar üzerinde Tarım Bakanlığının durması
nı istirham ediyorum. Sonra bir hususu daha arz 
edeceğim : Ormanlarımızın durumu malûmunuz
dur. Fakat ben şahsan ağaç yetiştirmeye dair 
en ufak bir ameliyeye rastlamadım. Bugün di
keceğimiz ağacın yüz sene sonra semeresini gö
receğiz. Umumi olarak ağaç sevgisi de yoktur. 
Bilhassa hayvan besliyen mmtakalarda dikilen 
fidanlar tahribedilmektedir. 

Fakat umumi olarak ilerde, yani bundan 75, 
100 sene sonraya matuf olmak üzere büyük bir 
ağaç yetiştirme politikası güdülür ve senede bir. 
bir buçuk milyon ağaç dikilirse her halde bugün 
kesilen ağaçların yerine yenilerini koymuş olu
ruz. Bu hususun da nazarı itibara almasını sayın 
Tarım Vekilinden istirham eylerim. 

1966 C : 1 
Yayla dâvaları halk arasında ve bilhassa 

Şark mmtakalarında muazzam bir mesele halinde 
adlî, idari ve Tarım Bakanlığını işgal etmekte 
ve köyler arasında her gün âdeta büyük hâdise
ler çıkmasına sebebolmaktadır. Bu hususların 
da yakinen ele alınmasını rica ederim. 

Seçim bölgem olan Kars'ta bir de pamuk me
selesi vardır. Memleketin en iyi pamuğunu çıka
ran İğdır'da maalesef mahallî kooperatiflerin 
pamukları toplama tarzının gayet kötü oluşu 
dalayısiyle, İğdır pamuğu piyasada lâyıkı veç
hile tutulmamaktadır. İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve hususi teşekküller bundan çok muztarip-
tirler. Dünyanın en iyi kaliteli pamuğu olan 
İğdır pamuğu, bugün Anadolu'nun en kötü bîr 
pamuğu halindedir. Sayın Tarım Bakanından rica 
ediyorum, mahallî kooperatifi bu hususta mura
kabe ve tenvir etsinler. 

REİS — Vaktiniz ta manı, efendini. 
İbrahim Us. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka-

kadaşlar; bir ziraat memleketi olarak bilinen 
Türkiyemizin bu sahada lâyık olduğu yeri ala
bilmesi için, bu bakanlığa bütçeden daha fazla 
bir tahsisatın ayrılmasını ve bu hususa gereken 
önemin verilmesini arzu etmekte idik. 

Bu ciheti işaretten sonra tarımla yakından, 
alâkası olan bir husus üzerinde ehemmiyetle 
duracağım : 

Çayır ve meraların ıslah ve inkişafı için 
ciddî ve esaslı tedbirlerin alınması lüzumuna 
kaaniim. 

Memleketimizde toprağın tevzii tarzı ma
lûmdur. 

Bu tevzi bâzı bölgelerde mera ve yaylaların 
dağıtılmasına kadar gitmektedir. Bu ekilen sa
haların genişlemesi bakımından bir inkişaf sa-
yılabilirse de; bâzı yerlerde hayvancılık zira-
atten daha önemli olduğu halde buralardaki 
ekilisin hayvancılık aleyhine artması müspet 
netice vermemektedir. 

Bu tevzi işinde çiftçi oiınıyanlara arazi ve
rilmemesi ve arazinin faydalı olmıyacak şekil
de, küçük parçalara bölünmemesi hususuna 
ehemmiyet verilmelidir. 

Gene bâzı bölgelerimizde mera ve yaylaklar 
sürülüp ekilmekte, mera normu talimatname 
olarak nazariyatta kalmaktadır. Bu bakımdan 
biz bir mera kanununun lüzumuna kaaniiz, 
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Arazi ihtilâflarının da bir an evvel önlenme

sinde zaruret vardır. 
Ayrıca kışı uzun, hayvancılığı ileri bölge

lerde hayvanın beslenmesi çok masraflı oldu
ğundan, yetiştiriciler kış gelmeden hayvanları
nın mühim bir kısmını elden çıkarmak zorunda 
kalıyorlar. 

Bugün tatbik edilen ve hayvan yetiştirici
lerine verilen krediler ihtiyaca cevap verme
mektedir. Bunun artırılması gerekir. 

Bu umumi mülâhaza ve temennilerden son
ra, mahallî taleplerimizi kısaca arz edeceğim : 

Kars'ın zirai bünyesi burada ziraat endüs
trisinin kurulmasına yetecek şart ve imkânları 
haizdir. 

Kars'ta bir ziraat endüstrisinin kurulması 
sadece bu bölgenin iktisadi kalkınmasını temin 
etmekle kalmıyacak, memleketimizin umumi 
iktisadi hayatının inkişafında da mühim bir 
rolü olacaktır. 

Tarım endüstrisinin esaslarını teknik usul
lerle ve süratle temin etmek lâzımdır. Hayvan
cılığın ıslah ve inkişafı da buna muvazi olarak 
ele alınıp pratik ve umumi bir program hazır
lanarak tatbik edilmelidir. 

Süt mahsulünün değerlendirilmesi, istihsali
nin teknik imkânlarla yapılması için gerekli 
tedbirlerin alınması icabeder. Bu meyaııda bir 
sütçülük okulunun yahut tarım kolejinin ayrı
ca ormancılık araştırma enstitüsü ve hayvan 
sağlık memuru okulunun Kars'ta açılması bü
yük faydalar temin edecektir. Doğuda açılaca
ğını memnuniyetle öğrendiğimiz üniversitenin 
veteriner fakültesinin de Kars'ta kurulması ar
zu edilmektedir. Ziraat aletlerini tamir atelye-
leri açılması köylüye süt sanayiinin kurulması 
için icabeden kredinin sağlanması ve gerekli 
teşvik edici örneklerin süratle ele alınması ge
ne bu meyanda meraların ıslah ve* inkişafı arazi 
ihtilâflarının halli icabetmektedir. 

Diğer taraftan kereste fiyatları, muhtaç 
köylünün takatinin çok fevkmdedir. Mağaralar 
içinde yaşıyan köylülerimiz mevcuttur, yaka
cak bulunmamaktadır. Gerek iklim şartları ve 
coğrafi mevkii, gerek uzun yıllar harbler yü
zünden harabiyeti nazara alınmak, bu bölgenin 
imar ve inkişafı için bilhassa kerestelik ihtiya
cının halkın alabileceği bir fiyatla ilce, bucak 
ve yol kavşaklarında depo edilerek muhtaç 
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köylünün ıstırabına son verilmesini ve yakacak 
ihtiyacının teminini bir zaruret olarak tekraren 
ifadeyi bir borç sayarız. 

Türkiye'mizin bir tarım hazinesi olacak 
Kars, pamuğundan - balına, buğdayından sü
tüne, merasından yaylasına, kadar, eşsiz imkân
ları sinesinde barındırmaktadır - geniş bir ta
rım endüstrisi için bu derece zengin, bol, ve
rimli ve çeşitli imkânları bir arada birbirini 
tamamlayıcı bir şekilde bulmak kolay değildir. 

Bunlar en basit ve en eski istihsal şartları 
içinde heder ve heba olmaktadır, buna mâni 
olunmasını ve Kars'ta bir tarım endüstrisinin 
kurulması için Sayın Tarım Bakanımızın im
kânlarını kullanmasını ve bu mühim eksikleri
mizi bir an evvel nazara almasını ehemmiyet
le istirham ederim. 

REÎS — Mehmet Hazer! Yok. 
Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, hepimizin derdi müşterek. He
pimiz istiyoruz ki bu işler bir an evvel yapılsın; 
yapılanlar noksansız yapılsın; noksanlar ta
mamlansın, memleketin bir şeye ihtiyacı olma
sın ; hep zengin olalım. Yurdumuz mamur olsun, 
bütün temennimiz budur. 

Memlekette ziraat işi çok mühimdir. Bilhas
sa bunda memurların halkı irşat için çok mühim 
rolleri vardır; halka numune olmak noktasın
dan. 

Amasya'da misket elması yetişir. Tokad'da 
da yetişir. Malatya'da kaysı yetişir. Fakat aynı 
kaysı Amasya'da, Tokad'da yetiştirilmez. Bir 
göreneğe bağlanılmıştır. 

Birisine neye kaysı yetiştirmiyorsun dedim, 
yetiştiriyoruz, başkasında olmadığı için gelip 
yiyorlar, onun için yetiştirilmiyor, dedi. 

Bu kaysı, Malatya'da, olduğu gibi Tokad'da, 
Amasya'da, Çorum'da, misket elması da, Malat
ya ve Çorum'da yetişebilir. Çünkü hep aynı mu
hittir. Bu mevzuun ele alınması lâzımdır. 

Adıyaman'da pamuk yetişir. Çırçır fabrika
sını ıslah etmeli, temizleyici tertibatın kullanıl
masını, öğretmeli 2903 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesindeki pamuk üretme çiftliklerini teşkil 
ile avans vermeli, bu teşvik edici hükümlerden 
faydalanarak işlenmemiş sahası çok olan diğer 
kazalarda da sulama, hazırlama, çapalama, güb
releme, ilaçlama, toplama yollariyle pamuk ye
tiştirilmelidir, pamuk ziraatine, buğday ziraatı 
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aleyhinde inkişaf edecek şekilde olmamak şar-
tiyle önem vermelidir. Pamuğun beş ay yetiştir- i 
me devresi vardır. Sıcak ister. 

Malatya merkez ve mülhakatının birçok yer- | 
lerinde dut yetişir. İpekböceği yetişmesine ve 
kışlak müessesesine müsait yerler vardır. 859 ı 
sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki dut fidan- I 
lığı ihdası, 13 neü maddesindeki, mükâfat, 14 
neü maddesindeki vergi muafiyeti, 15 nci mad
desinde alâtı temriyenin kullanana terki gibi 
hususlar halkı teşvik edici hükümlerdir. 

Bir kazada muhtelif tepelerle üçe bölünmüş 
15 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre enin
de ve üç ırmağın, birleştiği bir yer vardır ki bu
rada her nevi sebze ve meyva yetişirken ıslah 
edilmediği için bu arazi faydalı olmuyor. Bu ka
za neresi diye sorarsanız, Darende'dir: Bu ge
niş muhitte geçim darlığından halk dışarı git
mekte, nüfus günden güne azalmaktadır. Pütür
ge, Arapkir, Darende gibi kazaların da arazisi 
mahduttur, meyva memleketidir, ilmî usuller 
tatbik edilse geçime faydası olur. İktisadi iler
leme zirai kalkınmaya bağlıdır, çeltik mevzuu 
da ele alınmalıdır. Bağ yetiştirilmesi teşvik edil
meli ; 

Patates Malatya'nın her tarafında inkişaf 
etmemiştir. Gürün kazasında çok yetişirken 
serin bir vadi ve benzeri bir muhit olan Da
rende'de hemen yok gibidir. Gül yağı, şeker
pancarı yetiştirilmesi mümkündür. 

Asma fidanları, sebze ve ağaç fidanları ye
tiştirilmesi, boş ırmak kenarlarının ağaçlandı
rılması lâzımdır. Ekin, sebze, meyvalara zarar 
veren haşerat itlaf edilmelidir. Meyva ambalaj- I 
lanmasımn ve nakil usullerinin öğretilmesi 
meyva kurutma fırınları yapılması öğretilmeli, 
nevilerini ıslah edici daha fayda verici işlen
memiş arazide yetiştirmek çareleri aranmalı
dır. Devlet Üretme çirtlikleri halka numune 
ve teşvik vasıtası vazifesini görmelidir. Bu, 
d,ers, konferans vermekle değil, babaca iştirak
le olmalıdır. Ziraat memurları da dairelerde 
oturmamalıdır. Her toprakta yetiştirecekler ve 
bunların en faydalıları tesbit edilmeli mânevi, I 
fiilî ve maddi teşvikler yapılmalıdır. 

Bir yerde yetiştirilenin maddi şartları haiz I 
diğer yerde yetiştirilmesi, pamuk, ipekböceği 
yetiştirilmesi. Vâsi bahçelerde meyvalarm ısla- I 
hı, haşeratın itlafı, böceklerin barınacağı ka- I 
buklarm kavlatılması, hasta yaprakların yakıl- I 
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ması, ağaca karınca çıkmaması için katran sü-

i rülmesi, çeltik, gülyağı, şeker pancarı, meyva. 
sebze fidanları yetiştirilmesi, İrmak kenarları -

I ııın ağaçlandırılması, kesilen ağaç köklerinin te
mizlettirilerek yenisinin diktirilmesi, hususlarm-

I da halkın tenvir ve irşadi ve fiilî olarak göste-
I fümesi ziraat müdürlüğünün vazifesidir. Ziraat 

Vekâletinin 1954 çalışmaları diye neşretmiş ol
duğu matbu eseri bugün aldım, daha okuyama-
dım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar; Bütçe Encümeninde Ziraat Ve
kâletinin bütçesi görüşülürken, mevzu bütün 
memleketi ilgilendirdiği için olacak, birçok ar
kadaşlarımız güzel tenkidler yaptılar, Ziraat 
Vekilimiz de iyi cevaplar verdiler. Ama öteden 
beri zihnimi kurcalıyan bâzı mevzularda tatmin 
olunmadım. 

Bugün memleket ziraatinin gerek gelişmesin
de ve gerek organizasyonunda ziraat teşkilâtı
nın ve onun fedakâr ve vefakâr elemanlarının 
büyük hissesi olduğu muhakkaktır. Ancak bu 
elemanlar muhtelif menşelerden geldikleri için 
aralarında bir ahenk kurmak lüzumu vardır. 
Bu lüzumu Sayın Vekil de görmüşler ve par
mak basmışlardır. Kendilerini bu hussusta teb
rik ve tebcil ederim. Ancak bu ahengin daha 
esaslı bir surette kurulması lüzumu vardır. Ka
naatimce bu memlekette Ziraat vekillerinin mu
vaffakiyet derecesi bu ahengi kurabildikleri nis
pette olur. Binaenaleyh bu mevzu üzerinde da
ha titiz davranmalarını can ve gönülden arzu 
ediyorum. 

I Muhterem arkadaşlar, bu memleketin en bü
yük ıstırabını bir zirai mücadele kanununun ha
zırlanmamış olmasında görüyorum. İşitiyoruz, 
Sayın Ziraat Vekili bu kanunun hazırlanmış ol-

I dıığunu söylüyorlar. Ben bugüne kadar bu kanu
nun hazırlanmış olmasından büyük bir inşirah 

I duymakta idim. Fakat şimdi anlıyorum ki, tahsi-
satsız, parasız bir zirai mücadele kanunundan 
beklenen fayda elde edilemiyecektir. 

Memleketimizde toprak mahsullerine arız 
olan hastalık ve haşerattan yine memleketimiz 
çok büyük zararlar görmektedir. Encümende Sa
yın Ziraat Vekilinin ağzından bir rakam işittim, 
bu memlekete hastalık ve haşerelerin verdiği za
rar bir milyar lira raddesinde imiş. Bu rakam 
bence çok korkunçtur. Yine Sayın Ziraat Vekili 

I encümende kendilerini riske ettiler. Bir milyar-
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lık «ararı önlemek için de 50 milyon sarf etmek 
lazımmış. Bu iki rakamı mukayese edecek olur
sak aradaki muazzam fark kendiliğinden mey
dana çıkar. Onun için bir malî seferberlik yap
mamız icabeder, kanaatindeyim. Arkadaşlar, bu 
50 milyon lirayı bulalım da senelerce milyarlarca 
zarara girmiyelim. Bu nokta üzerine parmak ba
salım. 

Arkadaşlar kendi seçim bölgeme ait de bir 
dert vardır : Bilirsiniz Adana deyince akla pa
muk gelir. Başka bir şey daha gelir, bu son gün
lerde ama, Kadillâklar söyledikleri gibi değildir. 
Adana'da hepsi üç tanedir. Kadillâk'm bir tane
si Maraş'a aittir. Mardin'in Kızıltepe kazası ki, 
Adana'nm yüzde biridir. Hatay'ın Reyhanlı ka
zası ki, Adana'nm yüzde biridir. Buralarda Ada-
na'dan daha çok Kadillâk vardır. 

Adana deyince akla pamuk gelir, dedim. Evet, 
arkadaşlar, şunu ifade edersem hayret etmeyin; 
Adana'da bugün dönüm başına alman mahsul 40-
50 kilodur. Aydın'da 150-200 kilodur. Çünkü Ada
na'da sulu ziraate gidemez çiftçilerimiz. Tarlaya 
su verdi mi yeşil kurt, pembe kurt, kırmızı kurt 
mahsulün başına üşüşür. Binaenaleyh, su verilir
se, susuz usulde aldığı mahsulü de alamaz. Onun 
için mücadele kanunu bugün için zaruridir. Böl
gede, umumi olarak tohumları Ziraat Vekâleti f ü-
miğasyona tâbi tutamaz, nebatın saplarını topla
t ıp yaktıramaz. Ziraat Vekâleti Mısır'a eleman 
göndermişti, onlardan işittim, orada tohumlar çır
çır fabrikalarından fümige edilmeden çıkarılmaz 
mış. Bir kanunla fabrikalara fümigatuar yapmayı 
emretmiş. Bizde henüz böyle bir müeyyide yok
tur. Ziraat Vekâleti kendiliğinden bu işi yapmak 
istiyor, fakat muvaffak olamıyor, bir kısmı getiri
yor tohumunu fümige ettiriyor, bir kısmı ettirmi
yor. Bu yüzden de ekilen tohumdan fayda hâsıl 
olmuyor, yine hastalık zuhur ediyor. Vekâlet ka
naatimce işleri kendi yapmaktansa, öğretici mahi
yette çalışması icabeder. Bugün, çiftçi, gelsin dev
let tarlamı sürsün, diyor mu?, Mahsulümü kaldır
sın diyor mu?, Devlet mücadeleyi yapsın desin. 
öğretici mahiyette ise kanun mecbur kılmalıdır 
herkesi. Mücadele yapılmalıdır arkadaşlar. 

Nihayet ilk zamanlarda şöyle böyle anlaşılır, 
faydasmı gördükten sonra çiftçi canı ve gönülden 
bunun masrafına razı olur. 

Çukurova'da, Zirai Mücadele Kanunu çıktığı 
zaman, çiftçi sulu ziraate ve gübre tatbikatına 
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gidecektir. Vasati olarak alman 40 - 50 kilo on
dan sonra 150 - 200 kilo olacaktır. Bunun memle
ket ölçüsünde hesabı yapılırsa bir milyar rakamı 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Tarım Vekâletinin son zamanlarda Nafıa Ve
kâleti ile müştereken çalışmalarına şahit olmakta 
ve memnunluk duymaktayız. 

Ancak bir noktaya işaret etmek isterim ki; bâ
zı bölgelerde çay ve nehirlerin, yataklarmdaki ara
ziyi daimî tehdit altında tuttuğunu görüyoruz. 
Bu yüzden senede yüz binlerce dönüm arazi su al
tında kalıyor, zararlar oluyor. Kanaatimce önce 
fayda temin etmekten ziyade zararı önlemek daha 
iyidir. Binaenaleyh vekâlet tesbit ettiği zararlı 
suları Nafıa Vekâletiyle müştereken çalışmak su
retiyle bu zararların önüne geçmelidir. Bilâhara 
sulama tesislerine gidilmesi daha iyi olur, kanaa
tindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Muh

terem arkadaşlarım; bütçe müzakereleri müna
sebetiyle şahsan vâki beyanlarımın zatı mesele
ye isabetinden ziyade iliklerine kadar kalkın
maya susamış bir memleketin buna lâyık ol
muş ve hak kazanmış olmasından dolayı edin
diğimiz intibaları ifade etmek olduğunun te
lâkki buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Ziraat konusu deyince hakikaten hatıra 
başlıbaşma bir vatan gelmektedir. % 80 i zira-
atçi olan bir memleket ve bakiyesinin mukad
deratı bu neticeye bağlı bulundukça ziraat mes
elesinde düşünülecek ve tahakkuk ettirilecek her 
başarı başlıbaşma vatan için yapılmış demek
tir. Bu itibarla Demokrat Parti iktidarının zi
raat sahasında 4 seneden beri kaydettiği terak
kiler, bu parti iktidarını, millet huzurunda da
ima alnı açık ve iftiharla göğsü kabarık olarak 
bulundurmaya kâfi gelebilir. Ancak, bundan 
sonraki ilerlemeleri ve terakkileri gelecek ne
sillerin çocuklarına lâyemut hediyelerini de bah
şedecektir. 

Bendeniz buradaki kısa konuşmalarımla, gü 
küçücük zamanda, az dakikalara sığmıyacak 
olan muazzam başarılarımızı saymaktan ziyade 
Ziraat Vekâletimizden vnkubulacak temennile
rimizi arz etmek istiyorum. 

Bu arada çiftçilerimiz, ziraatçilerimiz bütün 
vatan sathına karınca gibi, arı gibi dağılmış 
bulunmaktadır. Bendeniz, Ziraat Vekâleti teş-
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kilâtım, ziraatçilerimizin çalışmalarını, bu hum- I 
malı çalışmalara muvazi ve aynı seviyede gör
müyorum. Ziraat Vekâletimiz kırtasiyecilik ve 
biraz da nazari olan çalışma sahasından, ken
di kalıbından dışarı çıkıp taşması, feyizli ve 
bereketli sular gibi bütün vatan sathına yayıl
ması lâzımdır. Bütün vatan sathında çalışan 
çiftçilerimizle kolkola, yanyana, başbaşa yürü-
melidir. 

Yine kendilerinden temennim odur ,k i ; zi-
raate mahsus teknik bilgi ve akademik bilgi 
temin eden öğretici filimlerin her vilâyette bir 
merkezde toplanarak köylere kadar yayılması 
pek faydalı olur kanaatindeyim. Bu sene tesa
düfen Amerikan Kültür Derneğinin bir filmi
ni seyrettim. Sizlerin de görmesini pek arzu 
ederim. Ziraat ve teknik öğretici mevzuunda 
olan bu program filimlerinin köylere kadar 
uzatılması pey faydalı olacaktır. Toprak mah
sullerimiz ve meyvacılığm ıslah ve inkişafına, 
hayvancılığın tekemmülünde, fennî gübre mev
zuunda bilhassa zirai sanayiin ele alınmamış ol
masında fikirlerimi beyan etmekten çekinmiyo
rum. Teşkilât Kanununda bu salâhiyet esasen 
vekâlete verilmiştir. Ziraat sanayii zirai mad- | 
delerin kıymetlendirilmesinin başlıca mesnedi
dir. 

Tekrar arz edeyim ki, bu düşünce ve te
mennilerimizin bugün için vekâletin veya diğer 
malî müesseselerimizin iktidarı dâhilinde olup 
olmaması ayrı bir iştir. Fakat hatıra gelen ve 
arzu edilen temenniler olarak ifade ediyorum. 

Hayvancılığımızın ıslahında suni ilkah işi 
birinci derecede gelmektedir. Ziraat Vekâleti 
hakikaten bu işi geçen senelere kıyas edilemi-
yecek derecede ileri götürmüştür. Ancak on 
milyon sığırdan 27 bin, 27 milyon koyundan 
da 30 bini suni ilkah oyllu ile aşılanmıştır. Şu 
rakamlardan anlaşılıyor ki, 1/200 civarında 
bir aşılama yapılmıştır. Pek büyük külfete 
ihtiyaç göstermiyen, büyük teknik ve teşkilâta 
ihtiyaç göstermiyen bu mevzuun daha ziyade 
teşmil edilmesi yerinde olur. 

Meyvacılık mevzuunda üzümü zikredeceğim. 
Dün vaktin dar olması hasebiyle Tekel Bakan
lığı bütçesinde arz edemediğim üzüm, bizim 
bedbaht mahsullerimizden birisidir. Fakat baş-
lıbaşma ihtiyacını bu yolda sağlıyan mıntıka 
larımız vardır. Orta-Anodolu'da, Nevşehir | 
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bölgesi bizatihi üzüm mahsulü ile ihtiyacını 
sağlamaktadır. Bir taraftan ziraat mahsulleri-
mizin istihsalini artırmak ve değerlendirmek 
hususunda muhtelif vekâletler ve teşkilâtımız 
harekette bulunurken Gümrük ve Tekel Vekâ
letinin kendine kıyas ile bu mahsulü daha az 
bir seviye ile piyasadan satmalmakta bulunma
sı bir tezat teşkil etmektedir. 

Ve kendileri bize diyorlar ki, biz ticari zih
niyetle hareket ediyoruz. Fakat bu bir mey
dan okuma vaziyetinde bulunuyor. Çünkü bu 
mahsulün sınai surette kıymetlendirilmesi im
kân ve yetkisi İnhisarın kendi elinde bulun
dukça bir ticari rejimle hareket ediliyor, dene
mez. Bunda pek hak ve nasafet görünmüyor. 

Kaldı ki, bu mahsulün büyük mikyasta mil
lî gelirimize yardımı olduğu ve döviz teminin
de büyük faydası olacağı anlaşılmakta, Tica
ret Vekili tarafından açıkça ifade edilmiş bu
lunmaktadır. Ben Gümrük Vekilinden, burada 
olduğu için ricada bulunuyorum: Dış memle
ketlerde, bilhassa Amerika'da ispirtolu içkile
rimizin, bilhassa rakılarımızın fazlasiyle taleb-
edildiği kulağımıza geliyor. Ve eğer yanlış 
nakledilmemiş ise Sayın Ziraat Vekilimize bu
nu bildirdikleri ve Ziraat Encümeni Reisimi
ze aynı surette talepte bulundukları kulağıma 
gelmiştir. Böyle bir piyasanın ihmal edilme
mesi, zaten kanuni yetkileri dâhilinde buju-
nan bu mevzuu, dış memleketlere ihraç imkân
ları ile beraber satış şubelerinin açılması üze
rinde durulması pek faydalı olacak, bir taraf
tan döviz imkânlarımız artacak, bir taraftan 
da üzüm müstahsfllarımızın refah seviyeleri 
geniş nispette yükselecektir. Memleketimizin 
refaha kavuşmasında zirai mahsullerimizin 
payı büyüktür. Zirai mahsullerimizin ihracı, 
ihraç imkânlarının artması Türkiye'yi kalkın
dıracak faktörlerin başında gelmektedir. Alı
cı kitlesinin artması ve kudretinin yükselmesi 
itibariyle bir taraftan sanayileşme zeminini ha-
zırlıyacak olan ziraat halk seviyesinin yüksel
mesine de medar olacaktır. Onun için ziraat 
kolumuzdan pek çok şeyler beklemekte kendi
mizi haklı buluyoruz. Büyük bir hamle zira-
atin peşindedir. Ve bu halka mal olmuştur. 
Bizim- diğer hareketlerimiz, diğer kaynakları
mız bu millî hareketin seviyesine ve derecesine 
intibak ettiği zaman gerek zirai, gerek sınai 
hamlemiz neticede millî seviyemiz, partimizin 
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Ve milletimizin umduğu ve lâyık olduğu sevi
yeye kısa zamanda ulaşacaktır. 

RElS — Füruzan Tekil, buyurun. 

11. — Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 
1955 tarihinde imzalanan Karşılıklı îş Birliği 
Andlaşmasının tasdikine ait kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/205) (1) 

HARİCÎYE ENCÜMENİ ADINA FÜRU
ZAN TEKlL (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar, Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 
tarihinde Bağdad'da bir Karşılıklı iş Birliği 
Andlaşması imza edilmiş bulunmaktadır. Bu 
Andlaşma 25 Şubat tarihinde yani dün Hari-
eiye Encümeninizde müzakere ve ittifakla ka
bul edilmiştir. Bu Andlaşmanm Yüksek Heyeti
nizce tasdikine mütedair olan kanun lâyihası
nın ehemmiyeti izahdan müstağnidir. Bu iti
barla bu kanun lâyihasının ruznameye alınıp 
müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Bu hususta da bir takrir takdim ediyorum, 
knbulünü rica ederim. 

RElS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Türkijf ile Irak arasında 24 Şubat lP5iı 

tarihinde imzalanan Karşılıklı iş Birliği And
laşmasının tasdikine dair Kanun lâyihasının 
ruznameye alınarak müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri 
istanbul Mebusu 

Füruzan Tekil 

RLİS -— işin ehemmiyeti derkârdır. Ziraat 
Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında bu 
lüzum üzerine verilen takririn, yani kanun lâyi
hasının ruznameye alınıp alınmaması hususu
nu reylerinize arz ediyorum. Ruznameye alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler.... it
tifakla ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Şimdi söz istiyen arkadaşlardan evvel sözü 
Hariciye Vekiline veriyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlar; müstaceliyet
le ve tercihan müzakeresini kabul buyurduğu
nuz bu kanunla, hükümetinizin işbaşına geldi
ği günden beri takib ettiği vatanda sulh, cihan-

(1) 225 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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i da sulh siyasetinin tatbikatına ait bir çalışma

nın neticesini arz etmiş oluyorum. 
Bu Andlaşma ile, şimdiye kadar takibetti-

ğimiz gibi yalnız kendi emniyetimizi değil, 
kendi emniyetimizin en büyük mesnedini teş
kil eden dünya emniyetini, sulhsever millet-

[ lerin müşterek emniyetini temin hususunda ye-
! ni bir adım daha atmış bulunuyoruz. Türkiye'

nin iptida NATO'ya iltihakı, bildiğiniz gibi, sulh
sever milletlerin müdafaa teşkilâtını, her hangi 
bir taarruza karşı Türkiye'nin ta Şark hudut
larına kadar ilerletmiş bulunuyordu. Ondan 
sonra, hükümetiniz daima Yüksek Meclisinizin 
ilhamlarından ve tasviplerinden ilham alarak 
bu sulh çalışmasının eksik noktalarını, gedik
lerini kapatmak ve bu gaye ile Balkan vaziye
tini sağlamlaştırmak maksadiyle iptida, Ankara 
Paktını ve bunu daha fiilî ve daha müessir, 
sulhun muhafazasını daha müessir bir hale ge
tirmek için de Bled Andlaşmasını vücuda ge
tirdi. 

Bütün bunların hepsi, yüksek tasvibinize ik
tiran etti. Ondan sonra bu emniyet sahasını da
ha da genişletmek için mesaimize devam ettik. 
Ve tasvibinize iktiran etmiş olan Türkiye - Pa
kistan Andlaşmasiyle bu emniyet sahasını da
ha Şark'a doğru ilerletmeye çalıştık. 

Bu defa yüksek huzurunuza ve tasvibinize 
arz olunan bu yeni Andlaşma ile Türkiye yal
nız kendi emniyetini değil, aynı zamanda Or
ta - Şark'ın sükûna, huzura, istiklâle muhtaç 
olan vaziyetini nazarı itibara almış ve burada 
bir sulh cephesi, taarruza karşı bir mukavemet 
cephesi kurabilmek için adım atmış bulunuyor. 

Gerek hükümetiniz, gerek epey zamandan 
beri bu meseleler hakkında kendisi ile samimî 
teşriki mesaide bulunduğumuz, görüş birliği 
yaptığımız Irak Hükümeti hem kendi menfaat
lerini temin hem de müşterek sulh ve emniyet 
gayesine hizmet gibi hem realist hem idealist 
iki maksadı birden takibetmiş bulunuyorlar. : 

Kendisi ile eskiden beri çok sıkı ve samimî 
dostluk münasebetleri idame ettirdiğimiz Irak 
Hükümeti ricali ile bilhassa bu müşterek emni
yet bakımından epey zamandan beri temaslar
da bulunuyorduk. Bu temaslar geçen Sonbahar
da Irak Veliahdı Hazretlerinin istanbul'u husu
si ziyaretleri esnasında ve gene onun neticesi 
olarak Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın istan
bul'u hususi ziyareti esnasında muhtelif görüş-
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melerle muayyen bir şekil almaya, maddileşme
ye başladı ve Nuri Sait Paşanın İstanbul'u zi
yareti münasebetiyle ve oradan ayrılırken neş
redilen tebliğ, iki" hükümet arasındaki bu fikir 
teatilerinin muayyen bir şekil aldığını ve mad
di neticeye, fiilî neticeye doğru gittiğini, olduk
ça vazıh bir şekilde meydana koydu. 

Bunu mütaakıp Başvekilimizle birlikte Bağ-
dad'a yaptığımız seyahatte bu müzakereler da
ha ilerledi ve muayyen noktalar üzerinde, mu
ayyen prensipler üzerinde aramızda mutaba
katlar teessüs etti ve bildiğiniz gibi, Bağdad'da 
müştereken neşredilen bir tebliğ ile, aşağı - yu
karı bugün huzurunuza arz ettiğimiz muahe
denin, hükümlerin ruhu, espirisi müşterek bir 
surette meydana çıkarılmıştı. 

Biz bu emniyet, sulh ve müdafaa paktının 
yalnız iki hükümet arasında, Irak ile Türkiye 
arasında değil, daha geniş bir surette Orta -
Şark'm huzur ve sükûnunu, sulhu müdafaa 
edebilecek bir şekle gelmesini istiyen, ve men
faatleri bunda bulunan memleketlerin, Arap 
memleketlerinin iştirakiyle meydana getirilme
sini şiddetle arzu ettik. 

Bağdad'dan Şam'a ve sonra Beyrut'a yaptı
ğımız seyahatlerde oraların devlet adamları ile 
bu meseleler üzerinde fikir müdaveleleri yapıl
dı, maKsatlar kendilerine izah edildi. 

Binaenaleyh bâzan her nedense, hattâ ken
di menfaatlerini tamamiyle göz önüne alamı-
yarak, hissî âmillerin tesiriyle bunun aleyhin
de bulunmak istiyenler tarafından başka tür
lü gösterilmek istenmesi doğru değildir. Çün
kü hür dünya efkârı umumiyesi ve bilhassa bu 
işle alâkalı olan Arap memleketleri bu hare
ketlerden ve bu teşebbüslerden tamamiyle ha
berdar bulunuyorlardı. 

îşte muhterem arkadaşlarım, bizim, Bağdad'
dan ve bilhassa Şam ve Beyrut ' tan ayrılmamızı 
mütaakıp bir kısım Arap memleketlerinin bu 
muahedeye karşı tamamiyle muarız bir vaziyet 
almaları ve bunu âdeta o mıntakanm sulh ve 
sükûnuna karşı yapılmış bir suikasıt şeklinde 
göstermek istemeleri ve bu maksatla da bildi
ğiniz mahut tarafsızlık siyasetini ileri sürme
leri, ne bu memleketin menfaatleri ile, ne bu 
mıntakanm menfaati ile ve ne de yeryüzün
deki sulh cephesinin, hürriyet cephesinin men-
faatleriyle kabili telif değildir. Esasen tarafsız
lık cepheleri bugün taayyün etmiştir. 
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Arkadaşlarım; yeryüzünde bir taarruz cep. 

hesi vardır, ideolojisi itibariyle, siyasetiyle ve 
o siyasetin tatbikatı ile bir taarruz cephesi var
dır. Bir de o cephe karşısında; medeniyeti, in
sanların, fertlerin hürriyetini ve milletlerin is
tiklâlini, mânevi ve mukaddes kıymetlerini mü
dafaa eden büyük bir müdafaa cephesi vardır. 
Bu iki cephenin ortasında, tarafsızlık cephesi 
diye bir cephe kurmaya kalkışmak, mütaarrız 
cepheye iltihak etmekten, ona bilmiyerek hiz
met etmekten başka hiçbir şey ifade etmez. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu bitaraflık cephesini teşkil ettiklerini zan
nedenler, bilhassa Orta-Şark sahasında bitaraf
lık siyaseti ile kendi memleketlerini tehlikeden 
koruyacaklarını zannedenler hiç düşünmüyor
lar ki eğer bugünkü müdafaa cephesi, hürriyet 
cephesi mevcut olmasa idi o memleketler şimdi
ye kadar çoktan mütaarrızm birer küçük lok
ması halinde ortadan kalkmış bulunacaklardı. 
(Bravo sesleri) 

işte sevgili arkadaşlar; bu fikirlere, bu gö
rüşe sahip olan, yani Birleşmiş Milletler pren
siplerine hakiki surette inanan ve sulhun, mut
lak hürriyet ve istiklâlin tahakkukunu istiyen 
milletler tarafından birtakım ağır fedakârlıklar 
pahasına olsa bile korunması lüzumuna kaani 
olan iki devlet; Irak Hükümetiyle Türkiye Hü
kümeti bu düşünce ile, bu geniş düşünce ile ve 
hiç de hodbin olmıyan, umumi menfaati göz 
önünde bulunduran bu esaslara sadık kalarak 
bu Muahedeyi son Bağdad seyahatimizde imza
ladılar. Seyahatimizin ne kadar kısa sürdüğü 
ve orada derhal nasıl mutabakata varıldığı, 
şunu göstermektedir k i ; uzun zamandan beri 
devam eden temaslarımız, müzakerelerimiz ar
tık son şeklini almış bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün tasdikinize arz 
etmekle mübahi olduğumuz bu Andlaşma bütün 
emsali andlaşmalar gibi bir mukaddeme, preambül 
ile, mahdut maddelerden, sekiz maddeden te
şekkül etmektedir. Mukaddemede Andlaşmamn 
hangi esaslara, hangi hâkim fikirlere ittiba edi
lerek tanzim edilmiş olduğu ifade edilmektedir. 
Yani Türkiye ile Irak arasında eskiden beri 
mevcut olan münasebetler, sonra Birleşmiş Mil
letler içinde aynı ideallere samimiyetle inanan 
iki milletin, teşriki mesaisi ve dünya sulhunun 
her hangi bir taarruza karşı, malûm olan mü
taarrız olan cepheden gelebilecek tehlikelere 
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karşı korunması hususunda teşriki mesai etme
leri, kuvvetlerini birleştirmeleri ve maddi, mâ
nevi birçok hazırlıklarını tamamlamaları esas
ları bu mukaddemede tasrih edilmiştir. Bunu 
takibeden kısa maddelerde ve bilhassa ikinci 
maddede, muahedenin meriyete girmesini mü-
taakıp her iki tarafın bu niyetlerini, bu mak
satlarını ne şekilde tahakkuk ettirecekleri 
zımninde hemen müzakereye girişip, fikir mü
badelesine girişip bir neticeye varmaları tahtı 
karara alınmıştır. Bu, her hangi imzalanan bir 
muahedenin bazan olduğu gibi, bir kenarda 
unutulup kalmaması bilâkis canlılığını muha
faza etmesi için, hakiki bir ihtiyacın zaruret ve 
ifadesi olarak konulmuş bir maddedir. 

Üçüncü maddede pek tabiî olarak Âkıd Ta
rafların aralarındaki her ihtilâfı dostça ve 
muslihane bir şekilde halledecekleri ve birbir
lerinin iç işlerine karışmıyacakları tasrih edil
miştir. Biliyorsunuz bu da bu çeşit andlaşma-
larda bir teamül mahiyetindedir. 

Dördüncü maddede, bu muahede ile taraf
ların şimdiye kadar ayrı ayrı, başka milletler
le yapmış oldukları andlaşma hükümleriyle bu
nun hükümlerinin bir tearuz arz etmediği ve 
hiçbir maddenin o şekilde tefsir edilemiyeceği 
izah edilmektedir. 

Yalnız bunun ruhuna ve lâfzına aykırı, ya
ni buna mugayir, buna zıt hiçbir taahhüde gi-
remiyeceklerini ifade etmektedir. Bu suretle 
biz NATO'da, Irak'ın dâhil bulunmadığı, bizim 
dâhil bulunduğumuz NATO'da ve Balkan itti
fakındaki taahhütlerimize tamamen sadık kal
dığımız gibi Irak Hükümeti de Arap Birliği 
içindeki taahhütlerine sadık kalmaktadır. 

Sonra beşinci madde bu Andlaşmanm, demin 
arz ettiğim geniş şekilde başkalarına nasıl 
teşmil edileceğini, hududunun nerelere kadar ge
nişletileceğini göstermektedir. Bir defa, Irak 
Hükümetinin dâhil bulunduğu, uzvu bulundu
ğu Arap Birliğine mensup memleketlerden her 
hangi birisi arzu ettiği takdirde kendi talebi 
ile otomatik olarak girebilecektir. 

İkincisi; Irak ' ın ve Türkiye'nin muvafaka
ti ile Orta - Şark müdaafasında faydalı olacak, 
bizimle teşriki mesaide faydalı olacak devletler 
de, iki Âkıd Tarafın muvafakati ile bu Andlaşma
ya girebileceklerdir. Bunun için yalnız coğ
rafi sahaya mensup olmaları şart değildir. Her 
iki taraf, bu Andlaşmaya girmek istiyen ve 
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mezkûr coğrafi saha dışında bulunan her han
gi bir devletin bu işe faydalı olacağı hakkında 
karar verdiği takdirde iltihak tahakkuk eder. 

Üçüncüsü; buraya girebilmek için, girmek 
istiyen her hangi bir devlet iki Âkıd Tarafça da 
hukukan tanınmış bulunmalıdır. Eğer Taraf
lardan biri hukukan bir devleti tanımıyorsa o 
devlet bu Anlaşmaya iltihak edemez. 

Bundan sonra diğer maddeler geliyor. 6 ncı 
madde tatbikata aittir. Kuvvetle tahmin etti
ğimiz gibi bir müddet sonra bu Andlaşmaya baş
ka devljetler de iltihak edip tarafların adedi as
gari dörde baliğ olması halinde, Âkıd Taraf
lar o vakit bu devletlerin vekiller seviyesinde 
yüksek mümessillerinden mürekkep daimî bir 
konsey teşkil edeceklerdir ki, bu konsey bu 
ahitnameye bağlı olacak, bunun işlerini ted
vir edecektir. Ona nezaret edecektir. NATO'-
da da böyledir ve bütün bu nevi teşekküllerde 
böyle organliar kurulur. Yüksek tasvibinize 
iktiran eden Ankara ve daha sonraki Bled And-
laşmasmda birer Nazırlar Heyeti mevcuttur. 
Bu Andlaşmaya ait işleri muntazaman bunlar 
tedvir etmektedirler. 

Yedinci madde; müddete aittir. Beş sene 
sürecektir. Beş sene sonra buraya dâhil olan 
devletlerden her hangi birisi altı ay önce haber 
vermek suretiyle Andlaşmadan çekilebilecektir. 
Yani mukavelenin hitamından altı ay önce ha
ber vermek suretiyl'e buradan çekileceğini ifa
de ederse çekilmekte serbesttir. Onun çekil
mesiyle diğer devletler arasında Muahede kuv
vetini muhafaza edecektir. 

Sekizinci madde; formaliteye ait bir mad
dedir. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere Arap memleketleriyle îsrail Devleti ara
sında sürüp gelen derin ihtilâflar mevcuttur ve 
bu ihtilâflar devam ettikçe tabiatiyle Arap dev
letleri İsrail 'i hukukan tanımamaktadırlar. 
Tamamen tedafüi olan, taarruza karşı meydana 
getirilmiş olan bu Ahitnamede İki Taraf arasın
da, Andlaşmanm metni dışında; Irak ve Tür
kiye hükümetleri arasında şu mektuplar teati 
edilmiştir. Müsaadenizle bu mektupları oku
yayım. 

Şimdi okuyacağım mektup, Irak Başvekili 
tarafından Başvekilimize verilmiştir. 

Ekselans, 
Bugün imza ettiğimiz Andliaşma münasebe* 
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tiyle, bu Andlaşmanm, memleketlerimizden 
her hangi birisine tevcih edilen her hangi bir 
tecavüz hareketine karşı koymak için memle
ketlerimizin iş birliği yapmalarını mümkün kıl
dığı hususundaki anlaşmamızı kayıt ve yine 
Orta-Doğu'da sulh ve emniyetin idamesini te
min maksadiyle Filistin hakkındaki Birleşmiş 
Milletler kararlarının tatbikinin tahakkuku için 
sıkı iş birliği halinde çalışma hususunda muta
bık kaldığımızı bildirmekle şeref "kazanırım. 

Ekselansınızdan ihtiramatı faikamın kabu
lünü rica ederim. 

Şimdi Başvekilimiz tarafından Irak Başve
kiline hitaben, bu mektuba verilen cevabı oku
yorum : 

Ekselans, 
Aşağıda meali yazılı bugünkü tarihli mek

tubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Ve şimdi okuduğum mektubun metni tek
rar ediliyor. 

Cevap: 
«Yukardaki mektubunuz muhtevası hakkın

daki mutabakatımı teyidederim. İhtirama!» 
Arkadaşlar, bu yeni bir madde değildir. 

Geçen seyahatte Bağdad'da iki hükümet tara
fından mutabakat halinde neşrolunan komü-
nikede bu mesele tasrih edilmişti. Yani bir pren
sip meselesidir. Birleşmiş Milletler tarafından 
verilmiş fakat tatbik mevkiine konulmamış 
olan kararların tahakkuku için Türk Hüküme
tinin sarfıgayret edeceği meselesidir. • Fakat 
hemen şunu da arz edeyim ki ; bu da yalnız 
Bağdad müşterek komünikesinde mevcut ve ora
ya yeni girmiş bir hüküm değildir. Çünkü Hü
kümetinizin şimdiye kadar siyasetinin esası olan 
hakka ve adalete riayet, hak, ve adalet ve meş
ruiyet prensiplerini müdafaa ve Birleşmiş Mil
letler kararlarının hükümsüz kalmaması sure
tiyle Birleşmiş Mil] etlerin mânevi nüfuzunu mu
hafaza etmek prensibi daima müdafaa ettiği ve 
daima tatbik ettiği büyük bir prensip olmuş
tur ve bundan dolayı biz şimdiye kadar Bir
leşmiş Milletlerde, burada müdafaa ettiğimiz 
noktai nazarı, şu mektupta ifade edilen noktai 
nazarı, yani Birleşmiş Milletler tarafından şim
diye kadar Filistin meselesi hakkında veril
miş olan kararların tatbikini daima ve daima 
müdafaa ettik. Bunu arzdan maksadım, Hükü
metinizin dış siyasetinin şu güne göre, rüzgâr-
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lara göre, bir dış siyaset değil, muayyen pren
siplere ve insani ve ahlâki prensibe istinadeden 
bir hattıhareket olduğunu arz etmektir. (Bra
vo sesleri) 

Bu itibarla bu mektup da, hiçbir zaman baş
ka bir devlet aleyhine bir vesika olarak telâkki 
edilemez. Biz bununla şimdiye kadar takibet-
tiğimiz bir siyaseti bir defa daha ifade etmiş 
oluyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi maddeleri 
kısaca arz ettim, görüyorsunuz ki, bu Andlaşma 
münhasıran tedafüi mahiyet taşıyan, yalnız ta
arruza karşı koymayı istihdaf eden bir andlaşma-
dır. Onun için yeryüzünde taarruz niyetinde 
olmıyan, sulhun muhafazasını istiyen iyi niyet 
sahibi hiçbir devlet bu Andlaşmamızın aleyhin
de bulunamaz. 

Böyle bir harekette bulunacak olursa, böy
le bir tefsirde bulunacak olursa, bu bedahet ve 
vuzuh karşısında sadece onun fena tefsirini ya
pan tarafın kötü niyetini göstermekten başka 
hiçbir şey ifade etmez. 

Mâruzâtım bundan ibaretir, Yüksek Heyeti
nizin takdirine arz ediyorum. (Sürekli alkışlar 
ve bravo sesleri) 

REÎS — D. P. Meclis Grupu adına Hulusi 
Köymen. 

DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA HULÛSÎ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, hatırladığınız gibi, bundan tak
riben 10 gün ev ve] huzurunuza Bled Andlaşması 
getirilmiştir. Onun muhtevası dünya sulh ve 
sükûnunu temin yolunda bir gayretin mahsulü 
olduğu bariz ve zahir olduğundan Yüksek He
yetinizce ittifakla tasvip ve kabul olunmuştu. 
Buna tekaddiim eden Pakistan Andlaşması da 
aynı gayeye müteveccih bir mesai eseri olarak 
alkışlarla karşılanmıştı. Bugün bunlara ilâve
ten yeni bir eser huzurunuza getirilmektedir. Bu 
eser Türk - Irak Paktıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetimizin faal ve 
dinamik ve yılmaz bir gayretinin mahsulü ola
rak huzurunuza getirilmiş olan bu eser de, di
ğer eserlerin tamamlayıcısı ve dünya sulhuna 
hizmet edici bir eser olarak alkışlanmaya lâyık
tır. Sayın Hariciye Vekilimizin burada biletraf 
izah ettikleri veçhile Türk - Irak Andlaşması 
dünyanın nazik noktalarından birini teşkil eden 
Orta - Şark'm muayyen sahasında sulhu koru
mak için Türkiye ile Irak'ın iş birliği yapmasını 
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sağlayıcı bir anlaşma olmak itibariyle bu And-
laşmanm her türlü takdire liyakat kazanan 
bir kıymet ifade ettiğini izaha mahal yoktur. 

Bir defa şunu belirtmek lâzımdır ki, arkadaş
lar ; dünyamızın yani bu seyyarenin her hangi 
bir noktasında ve her hangi bir kıtasında bulu
nursa bulunsun, milletlerin kaderlerinin birleş
tiği tek nokta vardır, bu da harb ve sulhtur. 
İkinci Dünya Harbi ve onu takibeden hâdiseler bu 
hakikati bütün kuvvetiyle meydana koymuştur. 
Her hangi bir noktada harb musibeti belirdiği 
«aman kendisini bu harbin, bu ateşin sirayetin
den emin sayabilecek ve rahatça kendi işi ve 
gücü ile meşgul olacak tek bir millet tasavvur 
olunamaz. 

Bu bakımdandır ki, Birleşmiş Milletler de
nilen muazzam teşekkül vücut bulmuş ve onun 
51 nci maddesine tevfikan da ayrıca milletlerin 
kendi aralarında müşterek emniyet ve sulh 
andlaşmaları ve bu andlaşmalar etrafında beli
recek her türlü tecavüz tehlikesine karşı bir
likte mukavemet ve müdafaa tedbirleri alın
ması esası kabul edilmiştir. 

Çok sayın arkadaşlarım; bu eserle hem Türk 
Milleti hem de Irak Milleti övünebilir. Bu eserin 
sulhsever milletlerde yaratacağı tepki sulha; 
dünya sulhuna ve dünyanın emniyetine doğru 
atılmış bir adım olmak itibariyle ancak derin 
bir sevinç suretinde, derin bir memnuniyet 
suretinde tezahür edeceğinde şüphe yoktur. Biz 
bu eserden dolayı Türk Milletini ve Irak Mille
tini tebrik ederken aynı zamanda bu her iki 
milletin mümessilleri olarak bu büyük eserin ku
rulmasında azimli, sebatlı gayret gösteren her 
iki Devlet ve Hükümet ricalini de kelimenin en 
geniş mânasiyle tebrik ve takdire lâyık bul
maktayız. (Alkışlar). Bu itibarla arkadaşlar; 
eserin, muahedenin, andlaşmanm Grupumuzca 
müttefikan tasvibedileceğini bilerek ve inanarak 
sözüme nihayet veriyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
REÎS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 

Grupu adına Osman Bölükbaşı. 
CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ GRU 

PU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir\ 
— Muhterem arkadaşlar; Bişleşmiş Milletleı 
ideali dairesinde ve NATO çerçevesi içinde, ko
lektif güvene müstenit barışçı ve dürüst bir si
yaset takibedilmesini, memleket menfaatlerine 
en uygun yol saydığımızı ve bu vadide şimdiye 
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kadar intacına muvaffak olunan anlaşmalar ve 
karşılıklı yardımlaşmalar yanında, Lozan Mua
hedesinde «menlehül haklarına» terk formülü 
ile daha o vakit memleketimizin istiklâllerini 
tanımış ve haklarında iyi niyetlerini ve kardeş
lik hislerini izhar etmiş olduğu Orta - Doğu 
memleketleri sahasında da bir güvenlik kurul
ması hususunda son zamanlarda iktidarca sarf 
edilen mesainin müspet neticeler vermesini te
menni ettiğimizi birkaç gün evvel, Bütçe müza
kereleri vesilesi ile Cumhuriyetçi Millet Partisi 
Meclis Grupu adına bu kürsüden ifade etmiştik. 

Dost ve kardeş Irak' la yapılan ve sulhçu ve* 
tedafüi bir maksat taşıyan ve taahhütlerimizi 
mahfuz tutan bu anlaşmayı bu vadideki gayret
lerin ilk semeresi olarak karşıladığımızı ve Hü
kümeti bu başarıdan dolayı tebrik ettiğimizi 
ifadeden zevk duyarız. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar ve bravo sesleri) 

Bu vesile ile bir kere daha belirtmek isteriz 
ki, dış politikamızın millî bir mahiyet almış olan 
gaye ve prensiplerinde iktidarla aramızda bir 
görüş farkı yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türk Milletinin toprak bütünlüğüne, istiklâ
line, hak ve haysiyetinin zerresine tevcih edi
lecek bir tecavüz, nereden gelirse gelsin, karşı
sında, tek başımıza da kalsak, parti ihtilâfları
nın susacağını ve sadece vatanperverliğin ko
nuşacağını görecektir. (Şiddetli, sürekli bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bundan şüphe etmeye içte ve dışta kimsenin 
hakkı yoktur. Bu görüşlere sahip bulunan C. 
M. P. Meclis Grupu bu anlaşmaya müspet oy 
verecektir, bunu da arz ederiz. (Sağdan ve sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Turgut Göle. C. H. P. Meclis Gru
pu adına. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Irak'la yapılan Andlaşma iki memleketin 
arasında yakın münasebet ve iş birliği temin et
meyi hedef tutmuştur. 

öteden beri aralarında dostluk ve itimat hü
küm süren iki memleketin münasebetlrini emni-
vet ve müdafaa huluslarının icapları kadar ge
nişletmeleri memnuniyetle kaydolunacak mesut 
bir hâdisedir. (Bravo sesleri.) 

Andlaşmanm bâzı hususi karakterlerini kay-
letmeyi lüzumlu görüyoruz. Andlaşma Taraf-

1 ar için otomatik işliyen bir askerî taahhüt ma
hiyetini taşımamaktadır. Buna mukabil iş birli* 
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ğinin tahakkuk ve tatbikini temin maksadiyle j 
alınması gereken tedbirleri hükümet karariyle 
derhal tatbik mevkiine koymak salâhiyeti veril
miştir. öyle anlıyoruz ki hükümete verilen sa
lâhiyetler otomatik askerî taahhüdün veya Ana
yasanın Büyük Meclise hasrettiği salâhiyetler 
hududuna karışamaz 

Andlaşmamn dördüncü maddesi Tarafların 
bugün mevcut olan taahhütleri ile münasebetini 
izah ediyor. Mâruf tâbiri ile mevcut taahhütler 
için ihtirazi kayıtlar dereetmektedir. Bu kayıt
lar bizim NATO içindeki hak ve vecibelerimizi 
koruyan bir vuzuh taşımadığı intibaını alıyoruz. 
Bu mesele hayati bir ehemmiyeti haizdir. Hükü
metin açıklamasını lüzumlu buluruz. I 

Irak Andlaşmasmı bir sulh eseri telâkki edi
yoruz. Bu itibarla Orta-Doğu'da diğer bir dev
let aleyhine her hangi bir mahsus maksadı bu
lunmamasını tabiî sayıyoruz. 

Andlaşmamn Orta-Doğu'da sulh içinde be
raberlik temini ve ihtilâfların kaldırılması için 
faydalı olmasını temenni eder hükümeti bu başa
rısından dolayı tebrik ederiz- (Alkışlar) 

RElS — Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(istanbul) — Muhterem arkadaşlar; biraz evvel 
Halk Partisi adına konuşan arkadaşımın iki nok- I 
tada topladığı itiraz veya ihtirazlarına, müsaade
nizle cevap arz edeyim. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 51 nci mad
desine istinaden hukukan vücuda getirilmiş olan 
bu Andlaşma, tabiatiyle, ancak tedafüi bir ittifak 
Andlaşması mahiyetindedir. Bu bir. 

ikincisi; biliyorsunuz ki, hükümetiniz anlaş
malar yaparken hiçbir zaman, altında gizli mâna
lar yahut gizli taahhütler, yahut da o şekilde 
tefsire müsait kaçamaklı ifadeler kullanmasını 
asla sevmez ve asla yapmaz. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar) Bütün dünya bizim siyasetimizin 
bu açıklığına kaani olmuş bulunuyor. Dost ve 
düşman bunu açıkça bilmektedir. (Bravo sesle
ri) Bütün dünyaya itimat telkin etmiş olan bir 
siyasetin C. H. Partili arkadaşlarıma da aynı iti
madı telkin etmiş olmasını çok isterdim. (Bravo 
»esleri), 

Anayasa, bildiğiniz gibi, dünyanın bildiği gi
bi, memleketin, devletin temelidir. Ona muhalif 
hareket, hiçbir fertten ve hiçbir hükümetten el
bette beklenilemez; hele dış meselelerde böyle bir 
tereddüt izharının tamamiyle yersiz olduğu ka- | 
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naatindeyiz. (Bravo sesleri) NATO'dairi vaziye
timiz pek vazıh değildir, diyorlar. Dördüncü mad
de tamamiyle vazıhtır. Tamamiyle sarihtir. 

imzaladığımız bu Andlaşma hiçbir zaman ne 
Irak'ın başka devletlerle şimdiye kadar imzalamış 
olduğu muahedeleri nakzeder mahiyette değildir. 
Bu hususlar mahfuzdur. Aynı zamanda biz de yi
ne NATO'da değil, diğer imzalamış olduğumuz 
andlaşmalardaki vaziyetimiz de tamamiyle mah
fuzdur, onlara aykırı değildir, onlara aykırı her 
hangi bir tarzın tefsiri mevcut olamıyacağı mad
dede tasrih edilmek suretiyle bu şüpheleri ta
mamiyle izale etmiş bulunuyoruz. Maruzatım 
bundan ibarettir. (Şiddetli alkışlar) 

RE IS — Başvekil. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Çok sevgili arkadaşlarım, iltifatlarınızın 
medyunu şükranıyım. Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına konuşan Turgut Oöle arkadaşı
mın fikirlerine bir taraftan cevap vermek ve 
bir taraftan da sarahat verilmesi arzusunu iz* 
har etmek suretiyle huzurunuza gelmiş bulunu* 
yorum. Turgut Göle arkadaşım dedi ki; bu mu
ahede otomatik işliyen askerî bir muahede ma
hiyetini taşımamaktadır. Acaba kendi görüşle
rine göre, bu, muahedenin otomatik işliyen bir 
askerî muahede olması arzusundan mıdır, yok
sa böyle olmuş olmasını, mı tasvibediyorlar? 
Bu hususun bu kürsüden izih edilmesinde Türk 
Milletince Halk Partisinin noktai nazarı ola
rak bilinmesinde cidden fayda vardır. (Soldan 
alkışlar). 

C. H. P. ADINA TURGUT GÖLE (Kars) 
— Muhterem arkadalar; bendeniz yüksek hu
zurunuza ikinci defa gelmek suretiyle Muhte
rem Başvekilin üzerinde durdukları bir nok
tayı kısaca cevaplandıracağım. 

Biz otomatik bir durumu olmadığını der-
cetmiş bulunuyoruz. Bununla Halk Partisi ola
rak bu noktayı hem efkârı umumiyeye ve hem 
de Büyük Millet Meclisine teyidetmiş bulunu
yoruz. Başka bir kasdımız yoktur. (Soldan : 
Tavzih et, hangisini istiyordunuz, şöyle mi, böy
le mi sesleri). 

Katiyen, asla böyle bir noktayı düşünme
dik, ve Hükümetin bu noktadaki icraatını tas
viple karşıladığımızı halk efkârında bir defa 
daha teyit maksadiyle huzurunuza çıkmış bu-

I lunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Turgut Göle'-
nin vermiş olduğu izahatı memnuniyetle dinle
dim. Kendisine teşekkür ederim. Anlaşılan oto
matik işliyen bir askerî muahede mahiyetini 
taşımamasını Halk Partisi Grupu tasvibediyor. 
Yani muahedenin bu maddede bulunmuş olma
sını tasvib ediyorlar. Bunu esasen sözlerini bi
tirirken bir cümlesinden istidlal etmek müm
kündü. Eğer Turgut Göle arkadaşımız, biz böy
le olmasını tasvibetmiyoruz, demiş olsalardı, 
buna karşı, yine kendisinin söylemiş olduğu 
bir cümleyi hatırlatarak cevap vermiş olacak
tım. O cümle şudur : «Muahede bir sulh ve mü
dafaa vesikasıdır, hiçbir milletin bu muahede
den endişe etmemesi lâzımgelir.» Yani kendile
rinin sadece bu sözlerinin, bunun bir sulh ve
sikası olduğunu ifade ettiğini tasrih etmiş ola
caktım. Yalnız, burada tavzihi lâzımgelen bir 
nokta daha var, zannediyorum. 

«Anayasa hududuna girmiyor.» dedikle
rine göre, kendisinden acaba bir sual sormak 
mümkün mü? Çünkü, sözlerimizin bir ehemmi
yeti, bir mânası ve neticesi olmak lâzımgelir. 
Burada yalnız kendi kendimize ısdar ettiğimiz 
bir kanun muvacehesinde değiliz. Karşılıklı 
olarak bir muahede akdetmekteyiz. Binaena
leyh kardeş bir milletle müştereken paylaştı
ğımız, müştereken taahhüt altına girmekte bu
lunduğumuz bir vesika mevzuubahistir. Bu iti
barla yalnız bizim nasıl anladığımız değil, on
ların da nasıl anladığının malûm olması lâzım
gelir. Ve bilhassa Irak Hükümetinin ve Irak 
Milletinin muhalefet ve iktidar olarak bu mu
ahedenin bu kürsüden konuşulması ve kanuni-
yet kesbetmesi esnasında ne suretle tefsir etti
ğimizi ve ne suretle tefsire tâbi tuttuğumuzu 
dikkatle takibedeceklerinden emin olmanız lâ
zımgelir. 

Biz de aynı vaziyette olacağız. Biz de Irak 
Millî Meclisinin bu muahedeyi nasıl bir tefsir 
ve anlayışa tâbi tuttuğunu alâkayla takibede-
ceğiz. Ve bu muahedeye dâhil olmak istiyen 
diğer memleket ve milletler muhalefet ve ikti
dar olarak bu muahedenin Büyük Millet Mec
lisinde ve Türk Milleti nezdinde nasıl ele alın
makta olduğunu öğrenmek istiyeceklerdir. Bi
naenaleyh bunu vazıh olarak ortaya koymak 
lâzımgelir kanaatindeyim. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — Değerli arka

daşlarım, Başbakanın bendinizi, üçüncü defa 
kürsüye getirmek mecburiyetinde bıraktıkla
rından dolayı, kendilerine teşekkür ederim. 

Biz, hükümete verilen yetkileri burada, 
yüksek huzurunuzda bir defa daha arz etmek 
ve bu noktalar üzerinde, kendileri tarafından 
durulmak suretiyle, efkârı umumiyenin ve 
hassaten Irak'ın, ne kadar hassas şekilde üze
rinde durduğumuzu bilmesini temin bakımın
dan, ifade ettik. Elbette ki biz hükümetin, 
Anayasanın verdiği salâhiyetlerin haricine çık-
mıyacağma katiyetle emin bulunuyoruz. (Va
zıh konuş sesleri, anlaşılmıyor sesleri, gürül
tüler). 

Arkadaşlar, anlaşmada... (Gürültüler) iş 
birliğinin tahakkuk ve tatbikini temin maksa-
diyle, alınması gereken tedbirleri tatbik mev
kiine yetkili, hükümettir. Bu noktayı işaret et
miş bulunuyoruz. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; bendeniz, C. 
H. P. nin noktai nazarlarını başka türlü tahmin 
etmiştim. Ben «Anayasa hududuna girmiyor» 
yahut «Otomatizm yoktur» şeklindeki mütalâa
larından, onların, tecavüz halinde yani harbi 
icabettiren bir vaziyet karşısında Anayasa ge
reğince mutlaka Büyük Millet Meclisinden ka-

• rar alınmak lâzımdır, fikrini söylemek istedik
lerini zannetmiştim. Daima Anayasa hükümle
rinin tatbiki zaruri bulunduğuna göre, bu bir 
emritabiîdir. 

Şimdi bu muhterem arkadaş noktai nazarını 
tavzih etmiş oluyor ve diyor ki : «Birinci mad
de iş birliğini tesis eden bir maddedir». 

İş birliği hususunda sarahat vardır, fakat 
bunu ifade eden birinci madde gereğince alına
cak tedbirlerin neden ibaret olduğu malûm ol
madığı için Hükümete bu hususta yetki veril
mesi kadar tabiî ve zaruri hiçbir şey olamaz. Bu 
yetki hiç şüphe yok ki Hükümete Anayasanın 
sarih hükümleri dâhilinde verilmektedir. Bina
enaleyh bu yetkinin istimali Anayasa ile bir 
tearuz teşkil edebilir ihtimali asla akla gelme
melidir. Şu halde bu tereddüt, tâlil veya endişe
yi arkadaşımın nereden çıkardığını anlamak 
gayrimümkündür. 

Filhakika bu yetki önümüzdeki muahedenin 
tasdikinin Büyük Millet Meclisine aidolacağı 
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hakkındaki larîh Anayasa hükmünün bir icabı 
olarak ve şimdi müzakere edilen lâyihanın ka-
nuniyet kesb etmesiyle Hükümet salâhiyetleri 
meyanma girecektir. Bu, Büyük Millet Meclisin
ce teffiz edilmiş olan yetkinin kullanılmasının 
Anayasaya mugayireti nasıl akla gelebilir ? Halk 
Partisi namına burada yapılan beyana cevap 
vermek mecburiyetini hissedişim muahedenin 
mânasında ve tefsirinde sarih olmak lüzumun
dan ileri gelmektedir. Çünkü buradaki müzake
relerin netice ve tesirleri, aynı zamanda mua
hedede yüksek âkıd tarafı teşkil eden diğer 
devlet için de büyük bir ehemmiyet arz eder. Bu " 
sebeptendir ki, bütün yanlış anlayış ihtimalleri
ni ve yanlış tefsirleri önlemek maksadiyle Halk 
Partisinden vuzuh istedim, ve ayrıca da vaziye
ti bu sözlerimle tavzih etmiş oluyorum. Bu mü
nasebetle şurasını açıkça ifade edeyim ki mü
zakere edilmekte olan lâyiha tedafüi bir ittifak 
muahedesinin bütün kuvvet ve tesirlerini haiz
dir. 

Halk Partisi Grupu adına konuşan arkada
şımın umumi efkârı aydınlatmak maksadiyle 
konuştuğu yollu izahını dinlediniz. Umumi ef
kârın bundan gereği gibi aydınlanabileceğim 
tahmin etmiyorum. Fakat anlaşılıyor ki muahe
denin ne metnine ve mahiyetine bir itirazları 
vardır, ne de tesir ve kuvveti üzerinde sarih bir 
mütalâaları mevcuttur. 

Her hal - ü kârda Halk Partisi sözcüsü arka
daşımızın ve dolayısiyle Halk Partisi Meclis 
Grupunun bu tavzihler sonunda noktai nazarı
mıza iltihak etmelerini görmek ve Millet Parti
si Grupu adına konuşan arkadaşımızın daha va
zıh olarak Hükümeti takviye ettiğini müşahede 
eylemek, hakikaten millî tesanüt bakımmdan,_ 
memleketin menafii âliyesini alâkadar eden 
mevzular karşısında Türk milletinin, partilerin 
değil, hattâ 25 milyon vatandaşın tek bir insan 
gibi hareket etmek kabiliyet ve vasfında oldu
ğunu tebarüz ettirmek bakımından bunu büyük 
bir bahtiyarlık olarak kaydetmek lâzımdır. Tah
min ediyorum ki, Büyük Millet Meclisi Demok
rat Parti Grupu bunun kıymet ve ehemmiyeti 
üzerinde duracak ve bunu çok güzel takdir ede
cektir. 

Şurasını arz etmek isterim ki, bu muahede 
tedafüidir, fakat tamamiyle bir ittifak muahe
desi karakterini haizdir. 

Tekrar edeyim ki, bir tecavüz karşısında be-
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raber hareket etmek taahhüdünü kargılıktı ola* 
rak kabul etmek demek tecavüz karşısında ak
di ittifak etmek demektir. Esasen birinci madde. 
bu ittifakı tesis ve tesbit ediyor. Birinci mad
dede böyle bir hüküm tesis edildikten sonra, iş
ler elbette muallâkta kalamaz. işte bu sebeple 
ikinci maddenin muahedede yer alması icabedi-
yor. Ve bu madde, yani ikinci madde, birinci 
maddenin nasıl tatbika konup işliyebileceğini 
tesbit ediyor. Çünkü sadece taarruz karşısında 
beraber hareket edeceğiz, demek kâfi değildir. 
Bir taarruz vâki olduğu takdirde onu nasıl kar-
şılıyacağımızı ve beraber nasıl hareket edece
ğimizi önceden tesbit etmek lâzımgelir. Bu hu
sus ise Büyük Millet Meclisinin işi değildir. El
bette bu hususu Hükümeti yetkilendirmek sure
tiyle Büyük Millet Meclisi tahakkuk sahasına 
isal edebilir, ikinci maddenin vaz'lnı icabetti-
ren sebep ve mantık işte budur. 

Hulâsa sözlerime son verirken ve huzurunuz
dan ayrılırken şurasını bir defa daha belirtmek 
isterim ki ; muahedeyi Türk milleti, Irak mille
tine karşı bir tecavüz vâki olduğu takdirde bir 
tedafüi ittifak muahedesinin bütün icaplarını 
yerine getirmek mahiyetinde telâkki etmekte
dir, muhterem arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 

REÎS — Hariciye Encümeni namına Füru* 
zan Tekil. 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA FÜRU-
ZAN TEKİL (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar; bu kürsüden dinlemiş bulunduğunuz kıy
metli mütalâalar sonunda mesele tavazzuh et
miştir. Hattâ bâzı fuzuli tereddütler de verilen 
izahat sonunda zail olmuştur. Bununla beraber 
biz, komisyon olarak bâzı mâruzâtta bulunma
yı faydalı mütalâa ettik. 

Arkadaşlar; şurasını sarahaten ifade etmek 
gerektir ki ; Andlaşma karakteri itibariyle; ta
mamen ve münhasıran tedafüidir. Orta - Doğu'-
nun emniyeti ve bu bölgede sulhun tesis edil
mesi ve tecavüzün bertaraf edilmesine matuf
tur. Bu karakteri ile Andlaşmanm hür milletler 
cephesinin kuvvetlenmesine ve barışsever mem
leketlerin huzur ve emniyet içinde yaşamaları 
esbabının teminine hizmet edeceği şüphesizdir. 
Bu yoldaki tedbirler Andlaşma içinde Birleşmiş 
Milletler Anayasasının 51 nci maddesine uygun 
olmak şartiyle ittihaz edilmiştir. Bunu tekrar
da fayda mülâhaza ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, Muhterem Heyetiniz

ce işbu ittifak tasdik edildiği takdirde şimdiye 
kadar dost ve kardeş olarak tanıdığımız Irak 
milleti aynı zamanda kıymetli bir müttefiki
miz olacaktır. Bilhassa belirtmek istediğimiz hu
sus şudur ki, bu Andlaşma hiçbir devletin za
rarına değildir. 

Bu ittifaka dâhil olabilecek devletler kadar 
olamıyacaklarm da huzur ve emniyeti hiçbir 
suretle haleldar olmıyacaktır. Birleşmiş Millet
ler Anayasasına sadakat prensibinin Andlaşma-
nın temelini teşkil etmesi bu hususta en beliğ ve 
en kuvvetli bir garantidir. 

Kaldı ki Türkiye haricî siyasetinde hâkim 
bulunan umdeler itibariyle daima tedafüi and-
laşmalara imza vaz'eden bir devlettir ve bu 
Andlaşma şimdiye kadar hür milletlerle daima 
dostane şekilde münasebetler tesis etmiş olan 
Türkiye'nin Orta - Doğu emniyetindeki büyük 
hüsnüniyetini ve Arap Birliği camiasının ha
kiki haklarını, Birleşmiş Milletler prensipleri 
dairesinde tanımak kararında olduğunu tevsik 
eden bir vesika olmaktadır. Bu suretle bir ta
raftan NATO ve Bled Andlaşması içinde, diğer 
taraftan Pakistan Devleti ile ittifak halinde 
olarak ve nihayet huzurunuza gelmiş bulunan 
şu Andlaşma ile, Türkiye'nin müdafaa sistemi 
içindeki kuvvetli ve her an daha emniyetli sulh-
çu rolü kolaylıkla anlaşılmış bulunuyor. 

Sayın Vekil maddeler üzerinde geniş izahat 
verdikleri cihetle bunlar üzerinde ayrıca ben 
de durmak istemiyorum. 

Encümenimizde ittifakla kabul edilmiş bu
lunan işbu îş Birliği Andlaşmasmm Yüksek He
yetinizce de tasvip ve kabulünü rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

REtS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar, Yüksek Meclise arz olunan Türk -
Irak. Dostluk ve ittifak Muahedesi yakm sene
lerdeki siyasi faaliyetimizin kıymetli neticesi, 
Orta - Şark âlemi için beşaret mukademesidir. 
Bütün sulhsever âlemin takdir edeceği başarı
dır. 

İçtimai, harsi, iktisadi, coğrafi bütün icap 
ve şartlariyle bağlı bulunduğumuz ve mütekabil 
inançlar ile meşbu olduğumuz Irak ile bu mua
hedenin akdi yukarda arz ettiğim icap ve şart
ların resmî bir ifadesi ve beynelmilel sahada 
yırtılmaz bir vesikadır. Devletler arasında mü-
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nasebet ve dostluklar mütekabil şartlara bağh 
olmakla beraber her şeyden önce o milletleri 
terkibeden fertlerin düşüncelerine, gönüllerine 
hâkim olan hislere bağlıdır. 

Irak ile olan dostluğumuzun mahiyeti ise 
bunlardan daha ileridir. Iktisabi de değildir. 
Tarihin sinesinde yer almış asla istinat etmek
tedir. Hükümetimiz bu kuvvetleri ve bu âmil
leri etraf iyi e takdir etmiş, mütaaddit temasla
rın hiçbir gizli olmıyan müzakereleri bu haki
kati madde haline getirmiştir. 

Bu muahede çok güzel ve hayırlı bir eser
dir. Müşterek tarihimize karşı iki tarafça öden
miş bir borçtur. Bu muahede ile Türkiye'nin 
Şark kanadında mühim bir ittisal tahakkuk et
miş oluyor. Bütün dost devletlerin bu muahe
denin mâna ve mahiyetini gönül rahatı ile kar-
şılıyarak bu ittisalin daha vüsat ve şümul ikti-
sabetmesi kuvvetle tahmin olunabilir. Muahede
nin hakiki ve açık vasfı ise bir korunma mü
eyyidesi olmasıdır. 

Arkadaşlar, bugün 26 Şubat 1955, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarihinde unutulmaz bir 
gündür. Milletlerimizin tarihlerine ve hakikata 
karşı vazifelerinin ifasını istihdaf eden biç mu
ahedenin müzakeresinin mesut günüdür. Bu 
başarıdan dolayı Muhterem Başvekili ve Hükü
metini tebrik ederim. Müzakereyi gönül ferahlı
ğı ile karşılıyorum. Memleketimize ve aziz 
İrak'a sonsuz saadetler dilerim. (Şiddetli al
kışlar). 

REÎS — Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
(Alkışlar arasında kürsüye çıktı). 
HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (is

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, karşınıza be
nim gibi yaşlı bir adam çıktığı vakit, seyretti
ğiniz bir mazidir. Ben onun hiPatını taşıyarak 
buraya geldim. Bir genci dinlediğimiz zaman 
o karşınızda istikbaldir. Bugün müzakere ede
ceğiniz akdin maksatları, endişeleri ve ümitleri 
ve ona mesnet hizmetini görecek uzun bir tarih 
var. Ben sizin ancak on, onbeş dakikalık bir 
vaktinizi alaeak ve bâzı hâtıralarımı anlataca
ğım. Benim Arabistan'a ait eski bir şiirim var; 
Paris'te Şûray-ı Ümmet'te çıktı. Üç mısraını 
okuyacağım. Bu şiirin tarihi, benim 18 yaşında 
olduğumu gösterir. 

Arabistan o, gerçi evvelden, 
Üç büyük dine kıblegâh olmak, 
Şerefiyle sezayı dikkattir. 
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Birinci Büyük Milet Meclisinde İslâm âlemi

ne hitaben bir beyanname neşrine karar verdik. 
Bu beyannameyi hazırlryanlar birer birer kürsü
ye çıktılar. 

Tariki ilmîden gelmiş arkadaşlar, kalem 
adamları, şairler her meslekten gelme mebuslar 
yazdıklarını birer birer gelip kürsüde okudu
lar. Ben de bir tane yazdım ve okudum. Millet 
Meclisi, ilmî tarikten gelmiş mebuslar dâhil ol
mak üzere, size hitabeden arkadaşınızın, be
yannamesini intihabetti. Bu beyanname yazıl
dı, neşredildi. Onun içinden bir cümle alıyo
rum. Size tekrar ediyorum : «Cenup ikliminin, 
bir köşesinde arzın seslerini dinleye dinleye ya
tan Peygamberimiz, yeni bir mücadeleye girdik. 
Emin ol, müsterih ol, Türk Milleti yurdunu, di- • 
nini korumak için, muhali mümkün yapacak, 
topraklarımız bir esaret dünyası haline gelmi-
yecek.» (Şiddetli alkışlar). 

Şimdi düşünüyorum; Hükümetimiz Millet 
Meclisinde, engin bir tarih, müşterek bir mede
niyet, müşterek bir din, müşterek bir terbiye ile 
9 asır beraber olduğumuz milletle bugün bir 
muahede tevsik ederken, bu siyaset hakkında 
acaba Güney'in bir köşesinde yatan o bin kere 
aziz ve mübarek Peygamberimiz ne düşünüyor1? 
Mesuttur ve bizi tebcil ediyor. (Soldan, sağdan 
bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 1947 yılı C. H. Partisi 
Kurultayında aynı meseleye müdahale ettim. 
Arap milletleriyle anlaşmak, onlara yaklaşmak ve 
müşterek müdafaanın esaslarını hazırlamak lü
zumunu müdafaa ettim. Bir tek ses maksadı 
anlamadığını gösterdi. Mülâhazalarımı anlamadı. 
Tekrarına lüzum görmediğim bâzı itirazlarda 
bulundu. Beraber hatırlayalım. 

Acaba Efgan Kralı Emanullah Han Anka
ra'ya gelmedi mi? 

Acaba î ran Şahı Rıza Pehlevi Ankara'ya 
gelmedi mi? 

Hâtırası kalbimizde çok aziz olan Ürdün 
Emiri müteveffa Abdullah Ankara'ya gelmedi 
mi? Evet. Saymakta devam etmiyeceğim, bu 
hareketin bir mânası var, Şark dünyası tehli
keler karşısmdadır. Tehdit olunmaktadır. O 
büyük mazisine istinadederek yaklaşmak, yar- ? 

dımlaşmak lüzumunu hissediyor. Dün Harici
ye Encümeninde Başvekilimiz bize, çok içten 
anladığımız bir cümle söyledi: Arasıra muarız 
fesler işitmek mümkün oluyor. Fakat emin j 
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olunuz, kitle halinde Arap milletleri bu yaklaş
maya taraftardır, bütün ruhumla inanıyorum, 
Arap milletleri bu yardımlaşmaya taraftardır. 

Aziz arkadaşlar, Irak mevzuubahistir. Ede
biyatımızda (Irak) vardır. Acaba Süleyman 
Nazif'in (Firakı Irak) im okuyanlar aranızda 
çok mudur? (Var sesleri). Elbet vardır. Ayrılış 
günlerinde yazılmış bir matem edebiyatı. 

Uzun zamanlar beraber yaşamış, mazisi ve 
istikbali beraber iki milletin ayrı düşmelerin
den duyduğu teessürü bu kitabında yana yana 
anlatıyor. 

Merhum Naci'nin Irak hakkında yazdığı 
şiirden iki, üç mısraı okuyacağını, tasvibeder 
misiniz? (Sağdan, soldan: Hay hay sesleri). 

Ey Fırat, ey nime-i şattularab 
Sende mevç urmakta hem gam hem tarab 
Bu şiirin bir noktasında Caber kalesini ve 

onun gölgesinde yatan «Süleyman Şah'» ı hatırlı 
yor. Kaç Türk var aile kemikleri Irak toprak
larında, kaç Iraklı var aile kemikleri Türk top
raklarında. 

Kay ıhan Kabilesi, Osmanlı imparatorluğu, 
Osmanlı Hanedanı ne velveleli bir tarih. Süley
man Şah'm mezarı için Lozan Muahedesine kon
muş ayrı bir madde var. 

Arkadaşlar, Irak bize Ruhii Bağdadi'yi ver
di. Irak bize Büyük Fuzuli'yi verdi. Klâsik 
edebiyatımızın O, ne sevilmiş bir siması. 

Aşk imiş her ne var âlemde 
İlim bir kıylükal imiş ancak , . . . diyen şair. 
Aşkı, arz üzerinde insan kuvvetinin en bü

yük tecellisi olarak tarif eden şairi ki, Azar-
baycan'da, Orta - Asya'da, Osmanlı ülkesinde 
gönüllerde hükümran şair. 

Irak, son zamanlarda benim mensup oldu
ğum nesle Ahmet Haşim'i kattı. O aziz topra
ğın feyzinden doğmuş yepyeni ve koskoca bir 
sanatkâr. Millet Meclisine işaret ediyorum, 
kalbine elini koymuş, Irak kadar Türkiye'yi, 
Türkiye kadar I rak ' ı seven, tesideden ibrahim 
Alûsi şurada oturuyor. Burada Irak' ın sefiri, 
I rak ' ta Türkiye'nin sefiri. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar). (Bu esnada Diplomat locasından Irak 
Sefiri İbrahim Alûsi ayakta Heyeti Umumiyeyi 
selâmladı). 

Onun bugün duyduğu saadeti benim âciz li
sanım tarif etmeye kâfi gelmez. 

Sevgili arkadaşlarım; bugün bir bayram 
günümüzdür, çok istediğimiz bir şey hâsıl oldu. 
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İstikbal ve istiklâlini seven her millet aynı yo
lu takibedecektir, şuur galebe edecek zaruret
lere ve bunların icabına birer birer itaat ede
ceğiz. 

Umuyoruz yakın bir âtide, müstakil, hür ya-
jamak istiyen Arap milletleri bizimle beraber 
hür dünya tarafında toplanacaktır, buna ina
nıyoruz. 

Bize bu güzel akdi getiren Hükümetimizden 
bekliyoruz. 

Diğer merhaleleri de aşacak, daha bir sıra 
bayrama erişeceğiz. Tarihî idrakin örsü ile millî 
irademizin çekici #arasmda, emniyet zincirinde 
boş kalan yerlere yeni halkaları dövüp taka
cağız. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; şu devam etmek
te olan müzakereler de gösteriyor ki, kardeş 
Irak ile bir tedafüi iş birliği yapmak neticesi
ne varmış olmamız Büyük Millet Meclisini, mu
halefet partileri de dâhil olmak üzere, heyeca
na ve sevince sevk etmiş bulunuyor. Hiç şüphe 
etmiyorum ki, bugün Türk milleti bütün mem
leket sathında aynı sevinci bol bol idrak et
mekte ve bu mesut günü tesidetmektedir. 

Şurasını arz edeyim ki; Irak'ta geçen defa 
daha uzunca, bu sefer daha kısa kalmış olma
mıza rağmen orada çok geniş temaslar oldu. 
Bu temaslarımız esnasında anladık ve öğrendik 
ki, Türkiye - Irak yakınlaşmasını ve bu iki kar
deş milletin birbiriyle bir ittifak ile bağlanma
sını bütün Irak ricali, mesul devlet adamları 
ve bütün milletvekilleri arzu etmektedir. Canü 
gönülden buna taraftardır. Binaenaleyh diye
bilirim ki; Türk - Irak Muahedesi nasıl Türki
ye'de bir millî politika olarak tesidedilmekte 
ise; tıpkı onun gibi, Irak'ta da bir millî politi
ka olarak tesidedilmektedir. Muahede ve itti
fakların asıl büyük kuvvet ve kıymetini burada 
aramak icabeder. 

Binaenaleyh; içtimai zemin, siyasi zemin ve 
ruhi zemin müsaittir. Bu güzel ittifakın meyva 
vermesi için her türlü şartlar tamamiyle tekem
mül etmiş bulunuyor. 

Irak'ta olduğu gibi bu mesut günümüzde 
muhterem arkadaşlarım belki bu saadeti daha da 
geniş olarak duymak bizim için mukadder ve 
müyesser olabilirdi, şayet böyle bir ittifakın ak
di niyeti ortaya konduğu andan itibaren bâzı 
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Arap memleketlerinde duyulmakta olan, ytEk* 
selmeye başlıyan itiraz sedaları ve infial seda
ları mevcut olmamış olsaydı. Onları başka türlü 
düşünüyor ve başka türlü hissediyor görmemiş 
olsaydık bugünkü saadetimiz tam olurdu. Çün
kü arkadaşlarım, biz kardeş Irak'a karşı besle
mekte olduğumuz dostça ve kardeşçe hisleri, ay
nı zamanda müşterek emniyetimiz için böyle bir 
ittifakı zaruri görmemizi, bütün Arap memle
ketlerine teşmil edilmek suretiyle aynı ile varit 
görmekteyiz. (Bravo sesleri) Bugün en uzakta 
ve en geride bulunan Mısır'ın dahi, kardeş Mı
sır milletinin dahi bu ittifaka dâhil olmasını 
beraberce hareket etmemizi ve emniyetlerimizi 
beraberce istihsal etmemizi bir emritabiî telâk
ki etmekteyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Fakat 
ne kadar üzülünecek bir hâdisedir ki, belki de 
ruhlar hazırlanmamış olduğu için, belki de yan
lış tefsirlere yol açan propagandalar tesirini gös
termiş olduğu için olacak, her hal ve kârda çok 
üzülünecek bir makûs telâkki ve haksız, yersiz 
infial karşısında bulunmuş olmamız bugünkü 
saadetimizi uzaktan dahi olsa biraz gölgelendi
ren bir hâdise teşkil etmektedir. 

Buna rağmen, dün yüksek komisyonda ifade 
ettiğim gibi, imanım ve kanaatim şudur ki bâzı 
memleketleri idare eden devlet adamlarının şu 
veya bu maksatla takibettikleri politika ne olur
sa olsun Arap milletiyle Türk milleti arasında 
mânevi irtibat, içtimai bağlar ve hususiyle ay
nı bölgede yaşamanın ve aynı tehlikeler karşı
sında bulunmanın telkin ettiği dayanışma zaru
reti ve ihtiyacı Türk milletince ne derece kuv
vetli hissedilmekte ise, bütün Arab devletleri
nin halkları tarafından da böyle bir yaklaşma, 
böyle bir bağlanma aynı derecede ve aynı şid
detle arzu olunmaktadır. Bundan tamamiyle 
emin bulunuyoruz. Bu itibarla bugünün infial
lerinin süratle geçeceğine, aynı kanaatin delâ
let ve sevkı ile inanıyoruz. Bunun için böyle 
bir emniyet ve sulh vesikası karşısında infial 
duyacak olan komşularımızın ve dostlarımızın 
bu buhranı mümkün olduğu kadar süratle ge
çiştirmelerini ve hak ve hakikatin telkin ettiği 
yolu kısa bir zaman içinde apaçık görmeyi mü
yesser kılmasını Cenabı Haktan temenni etmek
teyim. (Alkışlar) Biz kendilerine bize yaptıkla
rı haksız hücumlardan dolayı hiçbir zaman kız
madık ve kızmamakta devam edeceğiz. Ve on
ların hakikat yolunu bir an «vvel takdir edip 
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görebilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti 
sarf etmekte bir an dahi tereddüdetmiyeceğiz. 
Dikkat buyuracak olursanız Muahedeye dâhil 
olacak devletleri, dâhil olmıyacak devletleri 
açıkça söylemekteyiz. 

Dâhil olacak devletler iki kategoriye ayrılı
yor. Birinci kategori Arap milletleri, Arap Bir
liğine dâhil olan devletler ve devletlerin her 
hangi biri veya hepsi, arzu ettikleri gün buna 
giriyor. Dedikten sonra, bu Muahedeye iltihak 
etmeleri hemen o andan itibaren vâkıaır. Hiç
bir muameleye, müsaadeye, müzakereye tâbi de
ğildir. 

Görüyorsunuz ki, Arap milletleriyle birlikte 
hareket etmek, bize, bu suretle kayıtsız şartsız 
muahedeyi Arap milletlerine açık bırakmak fik
rini telkin etmiştir ve muahedemizde bu husus 
bir madde olarak yer almıştır. 

ikinci kategoriye dâhil devletlere gelince, mu
ahedede bundan anlaşılan, Orta - Şark'ta sulhun 
idamesi ile alâkalı olacak ve arzu edecek devletle
rin girmesi hususudur ki, bu nihayetün nihaye 
bir şart mânasında olduğu için, hakikaten o iba
relerin tazammun ettiği şartları talip devlet haiz 
mi, değil mi bu hususun aramızda tetkik edil
mesi lâzımdır. Görülüyor ki, sonradan iltihak 
edecek Arap devletlerinden gayrı devletlerin tâ
bi oldukları rejim başka, Arap devletlerinin bu 
muahedeye duhul hususunda tâbi oldukları rejim 
başkadır. O halde asırlar ve asırlarca çok Muh« 
terem Hamdullah Suphi Tanrıöver'in çok beliğ 
surette ifade ettiği gibi asırlar boyunca biribir-
leriyle bağlı olarak yaşamış olan ve aralarında 
en kuvvetli insanları biribirine bağlayıcı en kuv
vetli rabıta olan din birliği rabıtası mevcut bu
lunan milletlerimizin, dünyanın bugünkü tehli
keli devrinde, her şeyden evvel biribirlerine da
yanmak ihtiyacını duymaları ve bu ihtiyaç ile 
hareket etmeleri çok tabiî olur. Onun için bu 
muahede, evvelâ Arap milletlerine ve Arap dev
letlerine müteveccih bir muahededir. Hattâ açık 
olarak ifade edeyim ki, bu, onların ve bizim müş
terek muahedemizdir. Bu sözlerimin bütün Arap 
devletlerince ve milletlerince işitilmiş olmasını 
temenni etmekteyim. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, bu muahe
denin bir defa Irak ve Türkiye için çok hayırlı 
ve feyizli neticeler vermesini ve aynı derecede 
bütün Arap memleketleri ve Türkiye için hayırlı, 
çok, çok hayırlı ve feyizli neticeler vermesini te-
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menni ederken Orta - Şark'm sulh re sükuna 
muhtaç memleketlerinin de bu vesikada kendile
ri için çok faydalı bir mesnet bulacaklarını ifade 
etmek isterim. Dolayısiyle dünyanın sulhsever 
milletlerinin teşkil ettiği cephenin, bu muahede 
münasebetiyle çok faydalanacağından hiç şüphe 
etmiyorum. Bu muahedenin akdiyle zan olunabi
lir ki, Irak'la Türkiye birleşmektedir. Fakat bu 
muahede Irak'la Türkiye'nin beraber hareket et
mek kararlarından çok daha ileri ve daha büyük 
bir mâna taşımaktadır ki, bu mâna da, bu mua
hedenin dünya sulhuna büyük bir ehemmiyet at
feder bir vesika mahiyetini tanımasıdır. 

Burada konuşan arkadaşlarımın tasvipkâr 
sözlerinden dolayı ve Büyük Millet Meclisinde 
temsil edilmekte olan muhalefet partilerinin tas
vipkâr ifadelerinden dolayı tekrar şükranlarımı 
arz ederim. Bu, Türk milletinin millî meselelerde 
ne dereceye kadar beraber olduğunun bir muhte
şem tablosunun daha B. M. Meclisinde tecessüm 
etmesidir ve siz bu büyük bahtiyarlık hissi için
de, hükümetinizi tasvibettiniz ve hakkımızda te-
veccühkâr sözler sarf ettiniz. 

Şükranlarımızı tekrar arz ederim. (Alkışlar) 
REİS — Muhterem arkadaşlar, bu değerli 

hava içersinde müzakereye devam kararım al
mak mecburiyetindeyim. Reylerinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Müzake
reye devam, keyfiyeti karaıgir olmuştur. (Mad
delere sesleri) 

Efendim, Hükümetten sonra son söz mebu
sundur. Nizamname hükümlerini aynen yeri
ne getirmek için bir arkadaşımıza söz vermek 
mecburiyetindeyim. Müsaadenizle bir arkadaşı
mıza söz veriyorum. 

Rıfkı Salim Burçak. 
RIFKI SALİM BURÇAK (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti İkti
darının ikinci devresinin ilk bütçesi görüşüldü
ğü şu sırada yüksek tasvibinize arz edilmiş olan 
Türk - Irak ittifakının ehemmiyetini tebarüz 
ettirmeden önce, hemen beş seneden beri taki-
betmekte olduğumuz dış politikayı ana hatlariy-
le olsun gözden geçirmekte fayda vardır. Ancak 
bu sayededir ki dış politika sahasında son beş 
sene zarfında ne türlü merhaleler katederek 
bugün hangi noktaya vâsıl olduğumuzu anla
mak mümkün olacaktır. Muhterem arkadaşlar, 
14 Mayıs 1950 de işbaşına gelen Hükümetin 
karşısına çıkarı hayati derecede ehemmiyetli 
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mesele, muhtemel bir tecavüze karşı yurduma- , 
zun dış emniyetini teminat altına almak endişesi I 
olmuştur. 

Yüksek Mecliisin malûmu olduğu üzere, Tür
kiye, İkinci Cihan Savaşının sonunda, Dünya
nın barış ve emniyet şartları içerisinde yaşama
sını temin ve insanlık âlemi için artık pek yı
kıcı olacağı bilinen yeni bir dünya harbini ön-

^ lemek maksadiyle kurulmuş olan Birleşmiş Mil- j 
letler Teşkilâtının iiyesi bulunuyorduk. 

Fakat aradan çok zaman geçmeden, yüksek 
* fikirler ve gayelerle kurulmuş olan bu teşkilâ- j 

tın, daha doğuşundan itibaren, bünyesinde bir- j 
takım zarf unsurları taşıdığı görülmüş Sovyet | 
Rusya ile Batı devletleri arasında şiddetini her- | 
gün biraz daha artıran birtakım anlaşmazlık I 

. sebepleri ortaya çıkmıştı. 
Batı âlemi, mutaarrız Alman ordularını ı 

yüzgeri etmiş ye bu sebeple de Garp efkârı j 
umumiyesinde bir aralık hakikaten büyük bir '• 
sempati kazanmış bulunan Sovyetler Rusyasmm 
insan hak ve hürriyetlerine, milletlerin hür ve 
müstakil varlıklar halinde yaşamalarına asla iti
bar etmediğini ve İkinci Cihan Savaşını sonsuz 
bir fütuhat hırsiyle istismara başladığını görünce 
bu defa Doğu ile Batı âleminin aynı gayeler 
uğrunda ve bir tek siyasi manzume içerisinde 
yaşıyamıyacakları anlaşıldı. Sovyet Rusya, ; 
harb sonunun perişanlığı ve müsait şartları 
içerisinde maddi ve mânevi sahalarda istilâ ve 
tahakküm siyasetini Avrupa ve Asya kıtalarına 
süratle yaymak istiyor, peşine taktığı birtakım 
devletlerle, kendi grupuna iltihak etmemiş olan 
milletlerin bizzat hürriyet ve istiklâllerini teh- i 
likeli bir surette tehdidediyordu. 

Batı devletleri bu tehdit karşısında Sovyet 
Rusya ile birlikte aynı siyasi manzume içerisin- ' 
de dünyanın sulh ve emniyetini temin etmeye ! 
çalışmanın artık boş bir hayal olduğunu iyice I 
anladıktan sonra, hürriyet ve istiklâllerini mu- i 
hafaza azmiyle kendi aralarında yeni bir mü
dafaa sistemi tesisini zaruri gördüler ve böy- j 
lece Atlantik Paktı vücuda geldi. 

Amerika Birleşik Devletleri sulh zamanında 
Arrupa kıtasiyle yakından alâkalanmamak yo- ! 
lundaki bir buçuk asırlık ananevi politikasını 
terketmiş ve kendi kaderiyle Avrupa'nın kaderi 
arasında sıkı bir irtibat ve iştirakin mevcut ol- | 
duğunu anlamıştı. 

Sözün kısmı, dünya iki büyük bloka, iki ı 
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muhasım cepheye ayrılmış re Türkiye ise tafsi
line burada girişmek istemediğimiz birtakım 
sebeplerle, Batı - Avrupa blokunun dışında bı
rakılmıştı. 

D. P., iktidarı devraldığı zaman yeni hü
kümetin karşısına işte bu derece ehemmiyetli 
bir dış politika meselesi çıktı. Türkiye'nin, ken
di hudutları içerisinde hür ve müstakil bir dev
let olarak yaşaması için lâzımgelen emniyet 
şartlarını hazırlamak yeni iktidarın en başta 
gelen vazifeleri arasında idi. Bu emniyet şart
ları hazırlanmadıkça içerde temin edilebilecek 
yurt kalkınmasının ehemmiyeti tâli derecede 
sayılmak lâzımdı. Esasen bir memleketi her 
hangi bir tecavüz ve taarruz ihtimalinden gü
nün âzami imkânları dairesinde masun kılma
dıkça dâhilde kalkınma faaliyetlerine girişe
bilmeye imkân tasavvur edilemezdi. 

Hükümet ilk günden itibaren takdire şa
yan bir vuzuhla kararını verdi ve bütün gücü
nü dış politika üzerinde teksif etti. İşbaşına 
geldiğinin daha ikinci ayında zuhur eden Kore 
savaşı karşısında her hangi bir tereddüde düş
medi. Türkiye için, müşterek barış ve emniyet 
sistemine, dünya sulhunun bölünmez bir bütün 
teşkil ettiği yolundaki teze ne derece samimi^ 
yetle taraftar ve bağlı bulunduğunu ispat et
menin tam zamanı idi. Hattâ denilebilir ki, sul
hun bölünmez bir bütün teşkil ettiği yolundaki 
tez eğer dünyada mevcut olmasaydı bunu biz
zat Türkiye'nin icadetmesi lâzımgelirdi. Zira 
saldırgan bir devletle karadan ve denizden ge
niş hudutlara sahip ve herkesten ziyade tehlike
ye mâruz bulunan bir devletin kolektif barış ve 
emniyet sistemine ne derece muhtaç bulunduğu 
keyfiyeti izahtan varestedir. Türkiye, kendi 
hakkında mevcut olabilecek her türlü tereddü
dü bertaraf etmeli ve kendisini Batı müdafaa 
sistemi içerisinde yer almaya ehil bir devlet ol
duğunu bütün cihana göstermeli idi. 

Sonsuz bir gurur ve iftiharla belirtmek lâ-
zımgelir ki Türk ordusu, Kore'de kazandığı bü
yük zaferlerle bu milletin şanını ve şerefini yük
seltti ve aynı zamanda, Hükümetinin dış siya
setteki gayretlerini semereli kılacak şartların 
ihzarına büyük ölçüde yardımcı oldu. 

Şu halde, Yakın ve Orta - Şark'm en ehem
miyetli istiratejik mevkilerinden birinde kâin 
bir devlet cesur ve kahraman ordusiyle, takib-
ettiği yine cesur, vazıh r e istikrarlı siyasetle 
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kolektif banş rt emniyet sisteminin en hara
retli taraftarlarından biri olduğunu ilân ve bunu 
ispat ediyordu. 

îşte bu şartlar içerisinde Türk dış politika
sının kaderi ve istikameti artık taayyün etti. 
Batı devletlerinin bâzılarında görülen tereddüt 
ve endişeler tamamen bertaraf oldu. Yardımın
dan müstağni kalınamıyacağı açıkça anlaşılan 
Türkiye Batı müdafaa sistemi içerisindeki mev
kiini almakta gecikmedi. 

Muhterem arkadaşlarım: Bizim kanaatimiz
ce Türkiye'nin Atlantik Paktına iltihakı ile 
Demokrat Parti hükümetlerinin takibettikleri 
dış politikanın birinci ve en ehemmiyetli saf
hası böylece mesut bir tarzda kapanmış ve 
Türkiye, cihanın en muazzam kudretine sahip 
bir müdafaa sisteminin içine dâhil olmakla dış 
emniyetini en sağlam bir teminat altına almış 
oluyordu. 

Atlantik Paktına iltihakımız sadece memle
ketin dış emniyetini teminat altına almakla da 
kalmadı. Bu hâdisenin yurdumuzun kalkınma 
ve imar faaliyetleri üzerinde de doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle büyük tesirleri gözüktü, 
Türk milleti, gerek Devlet ve gerek hususi te
şebbüs sahalarında süratli bir imar ve kalkın
ma faaliyetine artık tam bir huzur ve emniyet 
içerisinde girişebilirdi. 

Dış politikamızın bu pek ehemmiyetli mese
lesinin hallinden sonraki diğer safhalarına ge
lince; Hükümetimiz bu defa yine Garp devlet
leriyle mevcut dostluk ve ittifak münasebetle
rini, başta Sayın Devlet Reisi ve Hükümet 
adamlarımızın dost ve müttefik devletlere yap
tıkları karşılıklı ziyaretlerle her gün biraz da
ha takviyesine çalışırken, bir taraftan da Tür
kiye'nin gerek Batısında ve gerek Doğusunda 
mmtakavi paktlar tesis yolunda yeni faaliyet
lere girişildi. 

Bir hafta kadar önce yüksek tasvibinize ik
tiran eden Bled ittifakı işte bu türlü gayret
lerin mesut bir neticesi olarak zikredilebilir. 
Balkanlar'da 20 nci asırda çeşitli maksatlarla ve 
fakat mahdut gayeli ittifakların akdedildiği gö
rülmüştür. Fakat bu defa Türkiye'nin Yugos
lavya ye Yunanistan'la yaptığı Andlaşma, ta
rafların ülkelerinin her hangi bir yerinde vâki 
olacak bir tecavüz halinde karşılıklı yardım 
esasını derpiş etmek suretiyle uzun vadeli ve 
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tedafüi mahiyette bir ittifak olmak hufusiye-
tini haizdir. 

Bundan başka, hükümetimiz, bu defa sade
ce Garplı devletlerle değil, hürriyet ve istiklâl
lerini muhafazaya azimkar Orta - Doğu ve As
ya milletleriyle de dostluk ve ittifaklar kurma
ya önem veriyor. Pakistan'la geçen sene Nisan 
ayında Karaçi'de imzalanmış ve yüksek tasvi
binize iktiran etmiş olan - Dostane îş Birliği "/ 
Andlaşma - mız Şark'a müteveccih politikamı
zın ilk ve mühim bir unsuru olarak zikredil
melidir. Bu andlaşma, Pakistan'ın Muhterem * 
Başvekili Mehmet Ali'nin Ankara'yı ziyaret
leri sırasında söyledikleri gibi iki devletin müs
takbel iş birliği için bir başlangıç telâkki edil
miş ve bu, daha büyük bir bölge müdafaa sis
teminin tesisi yolunda atılmış bir ilk adım sa- * 
yılmıştır. 

Dostumuz Irak'la evvelki gün Bağdad'da 
imza edilmiş olan Türk - Irak ittifakı bu yol
daki gayretlerimizin yeni bir eseri olarak hu
zurunuza getirilmiş bulunuyor. Mısır'ın ve di
ğer Orta - Doğu devletlerinin de iştirakiyle bu 
bölgede yeni bir emniyet sisteminin vücuda ge
tirilmesi yolunda Türk ve Irak hükümetlerinin 
sarf ettikleri gayretleri burada takdirle anmak 
isteriz. 

Biz Türkler, vaktiyle Osmanlı İmparatorlu
ğunun birer vilâyeti veya eyaleti iken Birinci 
Cihan Harbi sonunda müstakil devletler halin
de ortaya çıkan bu komşularımıza karşı sadece 
dostluk hisleriyle bile mütemenni bulunuyo
ruz. Onların ülkelerine veya hâkimiyet hakla
rına karşı her hangi kötü bir niyet ve emeli
miz olmadıktan başka, her birinin hürriyet ve 
istiklâl içerisinde terakki ve tealisini istemekten 
başka bir arzumuz yoktur ve olamaz. 

Biz bugünkü dünya şartları içerisinde tesi
sini lüzumlu ve hattâ zaruri gördüğümüz bir 
Orta - Şark emniyet sisteminin vücut bulması 
için sabır ve tahammül içerisinde sonsuz gay
retler sarf ederken, böyle bir emniyet siste
minde belki herkesten ziyade kendi menfaati 
bulunan Mısır'ın bu tşebbüs karşısında menfi 
ve hırçın bir tavır takınılmasmm sebeplerini 
anlıyamıyoruz. Hükümetimizin bu yolda takib-
ettiği ağırbaşlı, vakur ve serinkanlı siyaseti
ni takdir ederken, Mısır Hükümetinin de, bu 
ısrarımızı eğer bir zaıf gibi telâkki etmiş 
ise, bu hükmünde mutlak surette aldanmış ola-
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öağını kendisine buradan hatırlatmak isteriz. I 

Bugün için Orta - Doğu emniyet sistemi
nin en ehemmiyetli bir halkası Türkiye ile Irak 
arasında teşekkül etmiş bulunuyor. Dünya 
şartlarını realist bir gözle mütalâa eden dost 
Irak Meclisinin ve Hükümetinin memleketimiz 
hakkında izhar ettikleri derin itimat ve mu
habbetten dolayı Irak Meclisine ve Hükümeti
ne bu kürsüden muhabbet ve teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. (Soldan : Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Büyük bir müdafaa cephesinin Orta - Şark'-
ta açık kalan gediğini kapatmak için Batılı 
devletler senelerden beri çetin gayretler harca
mışlardır. Şimdi bu dâvanın tahakkuk ettiril
mesi yolunda insiyatifi Türk Hükümeti kendi 
eline almış görünüyor. Muvaffakiyetle netice
lendirilmiş olan Türk - Irak ittifakının asıl 
ehemmiyetli ve manalı bulduğumuz tarafı bu
dur. Türkiye Batı âlemi için müşterek olan bir 
dâvanın tahakkuku uğrunda insiyatifi kendi 
elinde tutarak dünya siyasetinde artık başrol
lerden birini ifa etmeye başlamıştır. 

Türkiye ile İrak bugünden itibaren her 
hangi bir tecavüzi taarruz karşısında müşterek 
!>ir cephe kurmuş oluyorlar. Bu ittifak tama
men tedafüi mahiyette olup Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasmm espirisi dâhilinde yapılmıştır. 

Türk - Irak ittifakının daha geniş ve şü
mullü bir müdafaa sisteminin ilk adımı olma
sını temenni eder ve Hükümetimize bu yoldaki 
gayretlerinde de muvaffakiyet dilerim. Hakikat 
aranacak olursa, Orta - Doğu'da kurulacak 
olan bir müdafaa sistemi bu bölgede oturan 
milletlerin menfaatlerine ve dünya hâdiselerinin | 
mantıkına tamamen uygun düşecektir. Bu iti 
barla bugün için ortada görülen bâzı şüphe ve 
tereddütlerin zamanla bertaraf olmasını ümit 
ve temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti ikti
darı zamanında kuvvetini vuzuh, azim ve samimi
yetinden alan ve cidden maharet ve siyasetle 
idare edilen Türk Dış Politikası bugüne kadar çok 
ehemmiyetli inkişaflar kaydetmiştir. Şu bir 
hakikattir ki, bu iktidar gerek yurdumuzun 
emniyetini temin ve gerekse Dünya Sulhu
nun muhafazası yolunda daha şimdiden parlak 
neticeler elde etmiş ve Türkiye bugün cihan 
muvazenesinde sözü daima ehemmiyetle dinle
necek itibarlı bir devlet haline gelmiştir. | 
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Memleketi kalkındırma ve yükseltme yolun

daki hamle ve gayretlerimiz dâhilde semere
lerini verdikçe Türkiye'nin dış politikada daha 
da parlak bir istikbale namzet bulunduğuna 
itimadımız tamdır. 

Muhterem Başvekil Menderesi ve Hükümetini 
harj IM tle tebrik eder, yeni ittinfakın Türk ve 
Irak milletleri için uğurlu ve hayırlı olmasını 
Cenabı Haktan dilerim. (Soldan alkışlar). 

REİS — Takrirler var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir, andlaşmanm reye vaz'ını 

rica ederiz. 
Bursa Bursa Tokad 

A. Erozan î. öktem î. Baş 
Bursa 

M. Erdener 

REİS — Diğer takrirler de aynı mahiyettedir. 
Kifayeti müzakereyi reyinize arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum ; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. Bu hususa reylerinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tari
hinde imzalanan Karşılıklı İş Birliği Andlaşma

smm tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Irak arasında 24 
Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da imzalanan Kar
şılıklı İş Birliği Andlaşması kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

REİS —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Tamamını açık reylerinize arz ediyorum. 
REFET AKSOY (Ordu) — Verilmiş takri . 

rimin okunmasını rica ediyorum. 
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6. — TAKRİRLER 

REÎS — Bu münasebetle verilmiş diğer tak
rirler vardır, okunacaktır. 

1. — Antalya mebusları Enver Karan'la Bur-
hanettin Onat'ın ve Ordu Mebusu Refet Aksoy'-
un, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Karşı
lıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdiki münasebe
tiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Irak 
Milleti hakkında izhar buyurduğu samimî hissi
yatın, selâm ve sevgilerinin kardeş Irak Parlâ
mentosuna iblâğı hakkında takrirleri (4/105,106, 
107) 

Riyasete 
Türkiye - Irak Is Birliği Andlaşmasının ka

bul ve tasdiki münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisinde dost ve kardeş Irak Milleti hakkında iz
har olunan samimî hissiyatın Büyük Millet Mec
lisinin kardeşçe selâmları ve en iyi temennilcriyle 
beraber Irak Meclisine bildirilmesi için Riyase
te salâhiyet verilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Enver Karan 

Yüksek Reisliğe 
Türk - Irak Anlaşmasının Meclisimizce tasdi

ki münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin samimî hislerinin kardeş Irak Parlâmen
tosuna iblâğını Büyük Meclisin Yüksek tasvibi
ne arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

Yüksek Riyasete 
Türk - Irak iş Birliği Anlaşmasına dair Ka

nunun Büyük Millet Meclisince tasdiki vesile
siyle Büyük Millet Meclisinin selâm ve sevgile
rinin Irak Millî Meclisine iblâğının karar altı
na alınmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 

REÎS — Takrirler aynı mahiyettedir. Yük
sek Meclisin samimî temennilerinin kardeş Irak 
Parlâmentosuna iletilmesine dair takrirleri rey
lerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. Gereği Ri
yasetçe ifa olunacaktır efendim. 

REÎS — Reylerin neticesini arz ediyorum . 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Büt

çe Kanununa (292) rey verilmiştir. (289) kabul, 
(3) ret vardır. Kanun kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı, (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
(308) rey verilmiş, (306) kabul, (2) ret. Lâyi
ha Yüksek Meclisçe kabul edilmiştir. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1954 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına (307) rey verilmiş, 
(300) kabul, (7) ret. Lâyiha kabul edilmiştir. 

Pakt için reylerini kullanmıyan arkadaş
larımız varsa lütfen kullansınlar, efendim. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına (305) rey verilmiş, (297) 
kabul, (7) ret, (1) çekinser, lâyiha kabul edil
miştir. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
(301) rey verilmiştir. (298) kabul, (3) ret. 
Muamele tamamdır. Kanun (298) reyle kabul 
edilmiştir. 

İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para 
Mükâfatı hakkındaki Kanun lâyihasına (298) 
rey verilmiştir. (298) kabul, ret ve çekinser 
yoktur. Muamele tamamdır. Kanun (298) rey
le kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına (284) rey verilmiştir. (274) 
kabul, (10) ret. Muamele tamamdır. Kanun 
(274) reyle kabul edilmiştir. 

Tasdikin neticesini şimdi arz edeceğim. 
Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 

tarihinde imzalanan Karşılıklı îş Birliği Andlaş
masının tasdikine dair kanun lâyihasına (449) 
rey verilmiştir. (449) rey de kabuldür. Mua
mele tamamdır. Lâyiha ittifakla tasdik edil
miştir. (Ayakta şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bugün saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,30 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,15 

REİS — Tevfik İleri 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Eskişehir mebusluklarına kadar yoklama 

yapıldı) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Efendim; öğleden evvelki celsede müzakere

sine başladığımız Ziraat Vekâleti bütçesi, Dev
let Üretme Çiftlikleri ve Orman Umum Müdür
lüğü bütçeleri müzakerelerine devam ediyoruz. 
Söz Tevfik Ünsalan'mdır. (Yok, sesleri) İhsan 
Gülez. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Ziraat Vekâleti bütçesi hakkında sözleri
me başlamadan evvel muhterem Vekile huzuru
nuzda şükranlarımı ifade etmeyi bir borç telâk
ki etmekteyim. Kendisi bir ziraatçi, bir ormancı, 
bir meslek adamı olmasına rağmen, Vekâletine 
taallûk eden işleri tam bir vukufla kavramış bu
lunmaktadır. Kendilerini her ziyaretimizde or
man ve ziraat işlerine taallûk eden meseleleri 
büyük bir vukufla, süratle, cesaretle hallettiğini 
görmekteyiz. Bu itibarla kendisine, sözlerime 
başlamadan önce şükranlarımı samimî bir kalb-
le ifade etmeyi bir borç telâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; konuşmamı sadece bir 
tek mevzua inhisar ettirmek istiyorum : Ezelî 
ve ebedî dâvamız olan orman meselesine.. Edebi
yatı çok yapıldı; meselenin bir hukuki ve kanuni 
veçhesi, bir de memleketin topyekûn kalkınması 
ile alâkalı iktisadi, içtimai, kültürel ikinci bir 
veçhesi vardır. 

Arkadaşlar; ormanlarımızın tahribedildiği-
ni memleketin çoraklaştığmı görüyor'fakat, ma
alesef iktidar olarak meselenin hal tarzını bir 
mevzuat meselesi gibi telâkki ediyoruz. Orman 
kanununun çıkmadığından, halledilmediğinden 
bahsediyoruz.. 

Kanun belki orman derdinin bir tarafına ça
re bulacaktır. Bir nispet dâhilinde bu dâvanın 
bir kısmını halledecektir. Fakat sadece kanun or
man meselesini halle kâfi değildir. İlk yapılan 

Orman Nizamnamesinden ve 1936 tarihinde çıkan 
kanun ve onu mütaakıp tadillerle birlikte çoktan 
bu dâvanın halledilmesi gerekirdi. 4, 5, 6 defa 
tadil geçirmiş olan bir kanun derde deva olama
mıştır. Şimdiye kadar dört beş defa tadil geçir
miş olan bu kanun derde deva olmamıştır. Ka
nun belki bir nispet dâhilinde derdi tahfif ede
cektir. Fakat asıl mesele Türkiye ölçüsünde iç 
iskân mevzuunu, mahrukat meselesini, inşaat 
malzemesi meselesini, mesken dâvasını orman 
içi köylerin kalkındırılması meselesini hallet
medikçe orman dâvasına halledilmiş nazarı ile 
bakılamaz. Geçenlerde zabıt ceridelerini karış
tırdım, bu mesele ta Meclisi Mebusandan beri 
münakaşa mevzuu olmuştur. Yarım asır evvel 
cereyan eden müzakereler, yani Osmanlı Mebu-
sanmda cereyan eden müzakereler aynı şeyler
dir. İç iskân meselesi, mahrukat meselesi halle-
dilemedikçe dâvanın halledilemiyeceği kararı
na varılmıştır. Aradan yarım asır geçtikten 
sonra dahi münakaşa mevzularımız aynı şey
lerdir. Bu mevzulara el atmamız lâzımdır. Ha
len bu mevzu için tedbir almaya başlamış deği
liz. Bir taraftan Ziraat Vekâleti Meclise Orman 
Kanununu sevk ederken ben temenni ederdim 
ki, öbür taraftan da t ormanı kurtaracak ikti
sadi programını tesbit etsin, Heyeti Vekileye 
sunsun ve tahsisat elde etsin. Bugünkü üç mil
yarlık bütçe içinde orman içi köylerin kalkın
dırılması için tahsisat görünsün. Ama bunun 
programı ne olacaktır? Ben teknik bir adam 
olmadığım için şu anda bunu ifade edebilecek 
durumda değilim. Fakat Ziraat Vekâleti buna 
başlamalıdır. Meclis, kanunu hailede dursun. 
Ziraat Vekâleti de bir taraftan programını He
yeti Vekileye sunsun ve kabul edilsin. 

Arkadaşlar, muhtelif bölgeler çeşitli tedbir
lerle memleket ölçüsünde kalkmdırılmaktadır. 
Meselâ Orta ve Cenubi - Şarki Anadolu bugün 
buğday politikası ile himaye edilmektedir. Bu 
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bölgeler çiftçisinin hayat standardında düne 
nazaran fersah fersah fark vardır. Ege çiftçi
sini, tarım satış kooperatiflerinin zararını kar
şılamak suretiyle ege zürramı hükümet hima
ye ediyor. Karadenizde fındık müstahsıllarmı, 
birtakım müdahale] elerle himaye ediyorv tek 
himayesiz kalan orman içindeki milyonlarca 
halktır. Bunlar hakikaten bugün muztarip bir 
vaziyettedir, ormanlar içinde yaşıyan halkm 
düne nazaran hayat şartlarında ufak bir fark 
yoktur. Vardır, dersek kendi kendimizi aldatmış 
oluruz. 

Hükümet, hemen memleketin her sahasında 
içtimai ve iktisadi birtakım çeşitli kararlarla 
halkın terfihine giderken orman için bir prog
ram yapılması zamanının çoktan gelmiş ve hat
tâ geçmiş olduğuna kaaniim. Dün bir, bir bu
çuk milyarlık bir bütçe içerisinde bunu isteme
ye belki hakkımız yoktu. Fakat 3 milyarlık bir 
bütçe içinde, orman sınırlarında ve içinde ya
şıyan halkm kalkındırılması ve terfihi, ıstırabı
nın giderilmesi için bir kuruş dahi yoktur. In-
şaallah yarın bütçemiz 5 milyara çıkar o zaman 
daha geniş mikyasta onların terfihi cihetine gi
dilir. Arz ettiğim gibi yol, su, elektrik ve saire 
işler için hattâ ve hattâ Veysel Karani türbesi
nin tamiri için dahi tahsisat ayrılırken orman 
içinde yaşıyan vatandaşlarımız için en ufak bir 
tahsisata bu fasıllarda raslamak mümkün değil
dir. 

Bu sözlerimden dolayı hemen şu anda demi
yorum ki bütçeye derhal bir fasıl ilâve edelim, 
imza toplıyalım ve (orman içinde yaşıyan köyle
rin kalkınması için) 10 - lö milyon lirayı Zira
at Vekâletine verelim, faaliyete geçsin : Fakat 
buna Ziraat Vekâleti tevessül etmeli ve önü
müzdeki yıllarda bütçeye bu hususta bir miktar 
tahsisat konmalıdır. Buna behemehal ihtiyaç 
vardır. 

Arkadaşlar, ben şahsan bunun tahsisata 
mütevakkıf olduğunu takdir ediyorum. Yalnız 
tahsisata değil, zamana, içtimai, iktisadi ve kül
türel tekâmüle de bağlı olduğunu takdir ediyo
rum. Fakat bu hükümet için bir başlangıç olur. 
Bu başlangıç Türkiye ölçüsünde güç olacaksa 
bence bir bölgeden başlansın. Ormanları kur
tarmak için ormanlık bir bölgeden başlıyalım. 
Ne netice vereceğini, isabetli mi, isabetsiz mi 
olacağını görelim. (Bolu'dan mı başlıyalım ses-
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leri) Bendenizce hakikaten Bolu'dan başlamak 
lâzımdır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Ne yapmak lâ
zımdır? 

İHSAN GÜLEZ (Devamla) — Bugün or
man teşkilâtımızın elinde bir mütedavil serma
ye talimatnamesi vardır. Orada orman içinde 
yaşıyan köylülerin mahrukat ihtiyaçları için, 
evinin üstünü örtecek köylülerin ihtiyaçları 
için ne gibi tedbirler alınacağı yazılıdır. 
Şunlar, şunlar, şunlar diye yazılıdır. Orman 
içinde yapılacak işletme için şu ve şu.. Elhâsıl 
uzun, uzun işler. 

Muhterem arkadaşlar; Bolu denince, haki
katen bugün memlekette zümrüt bir yüzük taşı 
gibi kalmış tek orman mmtakası olarak Bolu 
akla gelir. Bolu, memleketin bugün kereste ihti
yacının 1/3 nden fazlasını temin etmektedir. 
Hiç değilse burayı kurtaralım. Bir başlangıç ol
sun. istirhamım şudur, bir taraftan orman tü
kenmekte diğer taraftan burada yaşıyan halk 
büyük bir sefalet içinde bulunmaktadır, bunla
rı kurtarmak için tedbirimizi alalım. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
İHSAN GÜLEZ (Devamla) — Madem vak-

| tim kalmamıştır, Sayın Vekilden münferit bir 
I iki istirhamım var, onları arz edeyim. 

Bir tanesi, biliyorsunuz, hâkimler, müddei
umumiler, mühendisler, nafıa müdürleri memu
riyetten ayrıldığı zaman icrayı vazife ettikleri 
yerde istifalarından itibaren iki sene müddetle 
çalışamazlar. Bunun sebebi malûm, alâkalı ol
duğu dairelerde iş görmekten mütevellit her 
hangi bir suizan hâsıl olmasın. Gayet doğru bir 
hükümdür. Ben aynı memnuiyetin orman men
supları için de kabul edilmesini rica edeceğim. 
Bir mmtakada bölge müdürüdür, şeftir, bugün 
bölge müdürüdür veya şefidir, yarın istifa edi
yor, aynı yerde taahhüde giriyor, ihaleye giri
yor. Bu, muhitte suizannı davet eden bir hal 
alıyor. Bu hususun da kanuni bir şekle konma
sını bilhassa rica ederim. (Doğru sesleri) 

ikincisi arkadaşlar; bugün memnuniyetle 
görmekteyiz ki, kültür müesseseleri; yüksek 
okullar, üniversiteler memleketin sathına yayıl
maktadır. Bu, gayet isabetlidir. Her müessese 
gibi, her varlık gibi,, üniversite, yüksek okulla
rımız da bir tekâmül seyri geçirmek mecburiye
tindedir. Bu itibarla izmir'de üniversite, Kon-

İ ya'da yüksek okul, Trabzon'da üniversite, 
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Şark'ta üniversite, şura şu, bu.... Bunlar gayet 
isabetli ve doğru şeylerdir. Bunlara eleman bu
lunabilir mi bulunamaz mı o ayrıca düşünüle
cek meseledir. 

Bendeniz aynı temennide Orman Fakültesi 
için bulunmak isterim. Bu fakülteyi de Bolu'-
ya getirsinler arkadaşlar. (Gülüşmeler) Sebebi 
var arkadaşlar... Sebebi şu : 

Büyükdere'de suni, yapmacık tabiat şartları 
içinde Orman Fakültesi talebelerine orman tat
bikatı yaptırmaktansa, bu tedrisatı tabiatın ku
cağında yapsınlar. Bolu ya Orman Fakültesini 
getirsinler. 

Temennilerim bundan ibarettir arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

RElS — Mehmet Zeki Tolunay.. (Yok sesleri) 
Mehmet Mahmudoğlu. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ 

MECLİS GRUPU ADINA MEHMET MAH
MUDOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar; Türkiye, 23 milyonu geçen nüfusu ve 800 
bin metre kareye yaklaşan arazisi ile, refah ve 
saadete lâyık bir ülkedir. Senelerce devam eden 
harblere ve çeşitli mücadelelere rağmen ziraat 
kendi sahasındaki, terakkileri takibetmiş bulun
maktadır. 

Memleketin kalkınması, yalnız zirai sahada
ki ileri hareketle değil, bununla beraber ziraat-
le sanayiin elele vermesiyle kaimdir. Memleke
timizde su işleri, yol işleri, liman ve kredi işleri 
tanzim edilmektedir. Bunlardan memnun kaldı
ğımızı ifade etmekten zevk duymaktayım. Siya
si mücadelelerin hedefi, kendisinden evvelki ik
tidardan daha iyisini yapmak için iş başına gel
mek ve bunları tahakkuk ettirmektir. (Mesut ve 
bahtiyar Türkiye) ideali, bütün partilerin müş
terek dâvası ve siyasi mücadelelerin hedefidir. 

Türkiye ziraati hakkındaki görüş ve temen
nilerimiz : 

1. Ziraatimizin hedef ve gayesini bilmek 
ve ona göre çalışmak, bir plân ve program mese
lesidir. Zirai kalkınmayı başarmak için kaç se
nelik bir programa ihtiyaç vardır. Bunun için 
kaç milyon lira lâzımdır. Gereken personeli na
sıl ve ne suretle yetiştireceğiz, nerelerde teknik 
ve modern müesseseler kuracağız, istihsali artır
mak için neler yapacağız, sebze, meyva, balık, or
man, hayvan, ipek, pamuk, keten, kenevir ye sair 
lif nebatlariyle tıbbi nebatlar ve yağlı bitkiler 
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istihsalinden gayemiz nedir, bunları tahakkuk 
ettirmek için ne gibi bir usul takibediyoruz?. 
Bunlar teker teker, komisyonlar tarafından, ele 
almmaya, tesbit edilmeye ve finansmanı temine-
muhtaç mevzulardır. 

2. Ormanlarımızın çok kötü durumda oldu
ğu ve her gün tahribedilmekte bulunduğunu 
görüyor ve müteessir oluyoruz. Bu hususta ciddî 
ve esaslı tedbirler alınmasına intizar ediyoruz. 
Mevcut mevzuatın maksadı temin edecek durum
da olmadığına, şüphesiz ki, hepimiz de kaniyiz. 
Yeni Orman Kanununun bir an evvel çıkarılma
sı ve orman mülkiyeti mevzuunda, orman mül
kiyetini tanımaya mecburuz. Şahısların ve köy
lülerin ihtiyaçlarını karşılıyacak orman bulun
malıdır. Orman mülkiyeti tanınmadıkça Türki
ye'de ne orman çoğalır ne de muhafaza edilir. 
Tecrübelerimiz bize bunu ispat etmektedir. 
Türkiye'de orman sanayii tesis edilmeye baş
lanmasını da memnuniyetle, takibediyoruz. 

3. Memleketimizin her sahasındaki ilerle
meyi nazara alarak, müstakbel ihtiyaçlarımızı 
sağlamak için, birkaç tane kâğıt fabrikasının 
inşasını ve bu fabrikaların, umumi olarak, or
man bölgelerinde tesis edilmesini teklif ediyo
rum. 

4. Hükümetin, yalnız buğday müstahsilini 
memnun etmeye çalışmasını doğru bulmuyorum. 
Zirai istihsalin her kolunda hükümetin doğru
dan doğruya, yardımı şarttır. Zirai kalkınma 
kül olarak ele alınmalıdır. 

5. Memleketimizde ihmal edilen hususlar
dan birisi de, zirai eğitim ve öğretimin lâyıki 
veçhile, kalkınma hamlemizin önemi ile müte
nasip bir şekilde, ele alınmamış olmasıdır. Her 
şeyden önce, Maarif Vekâletiyle iş birliği tesis 
ederek, zirai kalkınmayı sağlamak üzere, müşterek 
bir zirai öğretim ve eğitim plân ve programı ha-
zırlıyarak tatbik etmeye çalışmalıyız. Memleketi
miz gibi geniş bir ülkede ziraatle meşgul olan ve 
toprakla geçimini sağlıyan halkın, mevcut nüfusun 
dörtte üçünü teşkil etmekte bulunmasına göre 
Türk ziraatini maksut gayeye eriştirmek için şu 
hususların da nazara alınmasını temenni ediyo
rum. T p r 

a) • Ziraat okulları ve enstitüleri açılması, 
b) Memleketin birçok bölgelerinde zirai or

mancılık, hayvancılık, sebzecilik, konservecilik gi-
! bi gıda maddeleri araştırmaları yapar'ak bunla-
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fcı köyİüye intikal ettirecek müesseseler küşad- I 
•tmek, 

c) Gübre ve toprak araştırma enstitüsünün 
tesis ve toprak haritasının tanzimine başlanması, 

d) Teknik ziraat için elzem olan yeni ve mo
dern tesislerin ve yeni müesseselerin açılması. 

Hayvan yemi üzerindeki görüşlerimiz : 
Türkiye'de yaşıyan vatandaşların en büyük 

dayanaklarından birisi de hayvandır. Büyük ve 
küçüjj; baş hayvan millî gelirin önemli bir unsu
rudur. Keyfiyet böyle iken hayvanlarımızın bes
lenmesi tabiatın lûtfuna ve sahiplerin insafına 
kalmıştır. Bu bakımdan Türk köylüsü kurak yıl
larda saınansızlık ve otsuzluk yüzünden hay
vanlarını ucuz bir fiyatla elinden çıkarmakta
dır. Köylüyü Topraklandırma Kanunu gereğince 
topraksız köylüye, devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerleri yanında, köydeki mera
ları da tevziata tâbi tutulmaktadır. Bu sebeple 
köylü hayvanlarını besliyememektedir. Ve netice 
millî servet heba olmaktadır. Hayvanlarımızı 
beslemek için modern usullere müracaat ve yeni 
besim maddelerinin köylüye öğretilmesi ve yaş 
yemin ve yoncalıkların memleketin her tarafına 
tamim edilmesi ve buna çare bulunması iktiza et
mektedir. Pancar küspesi başta olmak üzere hay
van yemi meselesinin önemle ele alınması lüzu
muna kaani bulunuyoruz. 

Pamukçuluk ve yüncülük üzerindeki görü
şümüz : 

Dış ticaret açığımızın husule gelmesinin se
beplerinden birisi de mensucat sanayiimizin, he
nüz memleketimizin ihtiyacına tam bir şekilde 
cevap vermemesidir. Bu yüzden dış ticaret mu
vazenemiz açık vermekte ve en değerli dövizimiz 
mensucat sanayii mamullerine israf edilmekte
dir. Bu dövizi kazanmak için elyaf ziraatine 
önem vermeliyiz. İhtiyacımızın diğer birini de 
çuval ve kanaviçe teşkil etmektedir. Birçok 
yiyecek maddelerimizin muhtaç olduğu bu elyaf 
sanayiini memlekette kurmaya ve Ziraat Vekâ
letimizin yerli ziraat maddelerinden çuval ve 
kanaviçenin yerini tutacak diğer bir nebatı ara
yıp bunu da köylüye tamim etmesini temenni 
ediyorum. 

Et, yağ, peynir, süt, zeytin ve nebati yağla
rın durumu: 

Memleketimizin, bugün karşılaştığı mevzu
lardan birisi de et, süt, yağ, peynir, zeytin ve | 
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nebati yağlardır. Bir ziraat memleketi olduğu
muz halde halkımız hayat pahalılığı yüzünden, 
lâyık olduğu ve muhtaç bulunduğu gıdayı te
min etmekte güçlük çekmesi ve bunun sıhhat 
üzerindeki kötü neticeleri malûmdur, memleke
timizde et, süt, yağ sanayiinin kurulması ve bu
nun teşkilâtlandırılması ve halkın yiyeceği ile 
meşgul olunması vazifesi Ziraat Vekâletine te
veccüh ve terettübetmektedir. 

Hayvanla ziraat, makineli ziraat : 
Ziraat makineleri imâl ve ihraceden büyük 

devletler dahi, ziraat sahasında hayvana büyük 
yer ayırmaktadır. Biz büyük zirai işletmelerde 
makineli ziraat taraftarıyız. Fakat elinde 5 - 10 
dönüm arazisi olan bir köylünün traktör ile zi
raat yapmasını her halde hepimiz de doğru bul
muyoruz. Bir kere bu iş bir sermaye işi ve ni
hayet geniş bir arazi işidir. Almanya, Fransa, 
ingiltere'de dahi, ortahalli çiftçiler ziraatte 
hayvan kullanmayı tercih etmektedirler. Bu 
bakımdan sağlam yapılı ziraat hayvancılığı 
geliştirmeye ve hayvanların her şeyinden iptidai 
madde olarak istifade etmeye mecburuz. Bu 
itibarla traktörlerimizi memleketimizde yapın
caya kadar, büyük zirai işletmeler müstesna, 
küçük arazi sahiplerinin traktör satın almala
rına ve borçlanmalarına mâni olmalıyız. 

Sözlerimi bitirirken, Ziraat Vekâletine basa
nlar dilerim. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; ilk sözü, C. 
H P. adma, Malatya Mebusu Ahmet Fırat ar
kadaşımız aldığı için müsaadenizle evvelâ ken
dilerine cevap vereceğim. 

Ahmet Fırat arkadaşımız, pek sahası olmı-
yan bu mevzuda konuşmasınlar. Allah selâmet 
versin, bu memlekette birçok ziraatçilerin hoca
sı olan, Ziraat Umum Müdürlüğü yapmış, kısa 
bir zaman da olsa, devlet vekilliği yapmış bir 
,zat vardı; 9 ncu devreden Ali Rıza Bey. 9 ncu 
devrede C H. P. adına tenkidi eri bu zat yap
mıştı. Gönül isterdi ki ; eski zabıtları karıştır
sınlar ve gören bir gözün, işliyen bir kafanın 
hâdiseleri ne şekilde mütalâa ettiğini görsün
ler ve ona göre tenkidlerini yapsınlar. 

Ahmet Fırat diyor k i ; Demokrat Parti yap-
tıklariyle övünüyor. Hayır Ahmet Fırat Bey. 
Biz övünmüyoruz; bizi rakamlar, vakıalar, hâ
diseler övüyor. Bizi kendisine hizmetle şeref 
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duyduğumuz köylü övüyor. Bu şekilde tenkide 
başlamalarını biz kendi hesaplarına üzüntü ile 
karşıladık. 

Tahsisatımızın zirai kalkınmaya kâfi olma
dığını söylediler. Ziraat Vekâletinin iştigal sa
hasına giren işleri yalnız bu 85 milyon lira ile 
yapacak değiliz. Devlet Üretme Çiftlikleri, hara
lar, diğer müesseselerimiz ve Orman Umum Mü
dürlüğü mütedavil sermayesi de vardır. 

Zirai Donatımın yardımcı ticari faaliyeti 
vardır. Bunların tamamını hesaba katarsak 300 
milyonu bulur. 

Ziraat işlerimizin - ziraat işleri derken ben
deniz orman ve veterineri de kasdediyorum. -
bir plânı olmadığını, bir düzene koymadığımızı, 
gelişigüzel hareket ettiğimizi, söylüyorlar. Kı
saca cevap arz edeyim: Hem ziraatimiz hem hay
vancılığımız, hem de ormancılığımız ana prog
ramlara istinadetmektedir. Kısaca arz edeyim: 
zirai faaliyetimiz, zirai politikamız şu dört esas
ta toplanmaktadır: Toprağın iyi hazırlanması, 
tohumluğun yi seçilmesi, parazitlerle mücadele, 
suni gübre ve sulama. Bunlara ilâveten de bol 
kredi ve kıymetlendirme. Bu ana dört unsuru 
19 tâli programa ayırımsızdır. Bu mevzuda bir
çok neşriyatımız vardır. Arkadaşımız lütfetsin
ler, okuma zahmetine katlansınlar. Bunları bu
rada tekrar etmekle yüksek Meclisi işgal etmi-
yeeeğim. 

Hayvancılık programımızda ise; hayvan nes
linin ıslahı, ıslah edilmiş hayvanların ihtiyaç 
sahihlerine intikali, hususi yemleme, yemlerin 
ıslahı gibi mevzular vardır. 

Ormancılık meczuunda ise; ormancılık dâ
vasını biz bir parti değil, bir memleket, bir mil
let dâvası olarak kabul etmekteyiz. Onu millî 
müdafaa dâvası ile at başı beraber yürütmek ka
rarındayız Henüz sahası taayyün etmemiş, ha
sep verimi belli olmamış, asıl fecii henüz yerle
şilmemiş bir orman devir aldık. Eski iktidar or
mana yol yapıldığı zaman kaçakçılığın artacağı 
düşüncesiyle ormana yol yapmaktan istinkâf et
miştir. Üç senede asgari 8 - 10 bin kilometre yol 
yaptık. Ormana yerleştiğimiz zaman bu memleket
te orman dâvası diye bir dâva kalmıyacaktır. Hu
zurunuzda ve efkârı umumiye huzurunda şunu 
arz edeyim : 

Biz bugünkü programlarımızın tatbikatını bir
kaç sene zarfında tahakkuk et irdiğimiz gün, yal-
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nız Bolu mmtakasında senede - îhsan Bey dinli
yorlar - bugünkü istihsalimize müsavi hasep mad
desi elde edilecektir. Yani bu, senelik istihsalimi
zin beş misline çıkacağına delâlet eder. 

Arkadaşlar, arkadaşım o kadar ezbere konuştu 
ki, Orman Genel Müdürünün tâyinini gazeteler, 
matbuat yazdığı halde eskiden hazırladıkları ko
nuşmaları okumak külfetinde bulundular, burada 
oturan Genel Müdürü inkâr ettiler. (Soldan : Al
kışlar.) Mücadeleye ehemmiyet vermediğimizden 
bahsettiler. Kendilerine rica edeceğim. Balıkesir'
deki zeytin, şimal mmtakasmdaki fındık, Adana 
mmtakasmdaki yeşil kurt ve pembe kurt, Antal
ya'da pamuklara arız olan haşere ile mücadele, Ce
nup mmtakasında çekirge ile mücadeleyi tetkik 
buyursunlar. Geçen sene Diyarbakır'da çiftçiyi 
süne ile karşı karşıya bırakmadık. Vekâletimiz bu 
hususta lâzımgelen fedakârlığı yaptı ve bu uğtırda 
da en aşağı bir milyon lira para sarf etti. 

Arkadaşımız suni gübre mevzuuna da temas 
ettiler, toprak tahlilleri yapılmıyor, buyurdular. 
Ben arkadaşımdan rica ediyorum, üç seneden beri 
faaliyette bulunan Dışkapı'daki lâboratuvarımızı 
gezsinler, orada bir de toprak haritası vardır; bu
nu da görsünler. Ben tahmin ediyorum ki, bunları 
gördükten sonra daha insaflı konuşurlar. 

Sonra temas etmeden geçemiyeceğim : Arka
daşımın tenkidleri o kadar ezberden olmuştur ki, 
benim Bütçe Encümenindeki konuşmamın bâzı 
gazetelere yanlış aksedişini ele almış ve kanun
suz emrime riayet etmedi, diye orman müdürü
nü işten el çektirdiğimi söylediler. Böyle bir şey 
vâki değildir, Ahmet Bey. 

Muhterem Halk Partisi sözcüsüne ve dolayı-
siyle Halk Partisine son olarak cevabım şu ola
caktır : Kendilerinin dün, efendi olarak kabul 
ettikleri, fakat fakrü zaruretinden yine kendile
rinin utandıkları köylüyü Ankara'nın ana cad
delerinden geçirmiyorlardı. Biz memleketin 
% 82 sini teşkil eden bu mübarek topluluğu, 
«Efendi» kelimesini lügat ve ıstılah mânasiyle 
hakiki değerini verinceye ve onları lâyık olduk
ları refah seviyesine ulaştırıncaya kadar bu yo
lumuzda devam edeceğiz. (Soldan : Şiddetli 
alkışlar.) 

Aflarıııa mağruren şunu da arz edeyim ki ; 
zirai kalkınma mevzuunda onların dün hayal
lerinin dahi erişemediği sahalar ve rakamlar, 
bizim tatbikat mevzularımız haline gelmiştir. 

Ahmet Fırat arkadaşım, Ziraat Vekâletinin 
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hayvancılık mevfuu ile katiyen meşgul olma
dığını söylediler. Ne garip tecellidir ki, aynı 
partiye mensup Kars Mebusu arkadaşını Hasan 
Erdoğan da, Vekâletin hayvancılık neslinin ıs
lahı hususunda büyük gayretler sarf ettiğini 
söylediler. Bu da intakı hak kabilinden bir cüm
le oldu. 

Muhterem arkadaşlar, bunların haricinde 
diğer arkadaşlar da temennilerde bulundular 
Bunlar haddizatında, Vekâletimizin ve Hüküme
tinizin program olarak ele aldığı ve üzerinde 
hassasiyetle çalıştığı mevzulardır. Zaten iki gün 
evvel de mütevazi çalışmalarımızı gösteren bir 
broşürü arkadaşlara tevzi etmiştik. Onun için 
daha fazla huzurunuzu işgal etmekten çekmi
yorum. 

Bu arada İhsan Gülez arkadaşıma, ki sözleri 
ekseriyeti azimenin tasvibine mazhar oldu, bil
hassa teşekkür ederim. 

Şunu da tebarüz ettirmek yerinde olur. Bü
tün arkadaşlarım bilhassa Demokrat Parti Gru
bu arkadaşlarım, gerek burada bulundukları müd
detçe gerek intihap dairelerinde bulundukları 
zaman yazdıkları mektup ve telgraflarla daima 
bana yardımcı olmuşlardır. Hakikaten bir eser 
varsa bu yalnız başına ne Ziraat Vekilinin ne 
hükümetindir. Tamamen grubun ve milletin 
malıdır. Tekrar teşekkül ederim. (Alkışlar). 

AHMET FIRAT (Malatya) — Öğleden ev
vel Grupumuz adına konuşmamızı yaptım. Bir
az evvel bana cevap veren Muhterem Ziraat Ve
kili bu konuşmamı gruptan ziyade şahsımı hedef 
tutarak tenkid etti. (Şahıs yok sesleri) Müsa
ade buyurun. Ben olanı söylüyorum. Buyurdu
lar ki, Ahmet Fırat meslekten olmıyan, mes
lekten anlamıyan fakat hazırlanmış bir raporu 
okumak mecburiyetinde ve külfetinde olan bir 
arkadaştır, dediler. 

Muhterem arkadaşlar ben de şu noktayı na
zarı dikkatinize arz ederim ki, Ziraat Vekili 
maliyecidir, ama beni bu mevzuda hakikaten 
kıymetli olan elemanlarından alacağı malûmatla 
yere serecekti. (Gülüşmeler) ve kendileri De
mokrat Partinin şükranla ifade edeceğim, dört 
senelik mesaisi sonunda artmış olan istihsal 
miktarının himayesine sığınarak beni vuracak
lardı. Bundan daha tabiî bir şey olmaz ama, şu
nu bilmelerini kendilerinden istirham ederim 
ki, bendeniz ta karasabandan başlıyarak, (kara-
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sabanın izleri hâlâ elimdedir.) motorun yağla
ma işlerine kadar, fiilen çalışmış bir ziraatçi 
olarak konuşuyorum. (Karasaban sizin zamanı
nızda idi sesleri) Fark etmez, sizin zamanınızda 
bizim zamanımızda. Motor bahsinde şu ciheti 
arz edeyim, şahsım adına takdirimi arz ederim. 
Bendeniz çiftçiyim, fiilen çiftçiyim, içinizdeki 
çiftçi arkadaşlar bilirler. Böyle Sayın Vekilin 
kifayetsiz ve cehil ile ifade etmelerine üzüldüm. 

Bizim umumi tenkidimiz, hazırladığımız ten
kid, benim anladığım mânada, şunu ifade ede
yim ki, yapılanları tenkid değil, yapılmasını is
tediğimiz şeylerin ifadesinden ibarettir. 

Biz diyoruz ki, Halk Partisi zamanında şu 
•ve bu teşkilât yapılmıştır ama, bunların daha 
faydalı olmasını arzu ettiğimiz için Vekil Beye
fendiden daha geniş bir şekilde alâkadar olma
sını istiyoruz, bunu istemek, bunu demek kusur 
mu arkadaşlar?. 

Muhterem Vekil Nedim Beyefendi, benim ez
bere konuştuğumu ifade ettiler. Müsaade bu
yursunlar, okuduğunu anhyacak bir seviyede
yim. Huzurunuza getirilen şeyi arkadaşlarım
la beraber hazırlamış ve okuduklarına inanmış 
olarak beyanda bulunduğumu ifade etmek iste
rim. 

Bendeniz öğleden evvelki konuşmamda Or
man Umum Müdürünün tâyini hakkındaki me
seleyi sürcü lisan ile yanlış okuduğumu, kas
ten yanlış okuduğumu telâkki etsinler. (Yooo 
sesleri, söyledi) İfadesi böyledir. Büyük bir 
mesele imiş gibi beni vurmak için huzurunuza 
getirdiler, (öyle değil, sesleri) öyle, öyle ifa
desi böyledir. 

Bendeniz meselenin mevzuubahis olduğu za
manda bütçe konuşmalarında dinledim. Şayet 
gazetelere yanlış akseden havadis olduğunu ifa
de ediyorlarsa, eğer varit değil ise tekzibetme-
lerini beklerim. Tekzibettiklerini görmediğim 
için söyledim. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Değer mi?. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Değer efen
dim. Orada 50 bin liralık kovanlar meselesi 
vardır. Bunların almış keyfiyeti vardır, bunla
rın alınması için umum müdürlüğe yapılan taz
yik vardır. Yanlış anlamadım ise hal böyledir. 
Muhterem vekilimiz biraz evvel bu basit mese
leyi ele alarak beni vururken gazetelere 
akseden bu meseleye küçük bir mesele, diyorlar, 
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Bendeniz için mühim mesele olan bu işte beni 
neden vurmaya tevessül ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; biz, şu görülen genç 
topluluk, bu Meclise henüz intibak etmek isti-
yen ve memleketin selâmetini düşünen insanla
rız. Hal böyle olmasaydı, iyi niyetlerimiz bu is
tikamette bulunmasaydı Muhterem Vekile da
ha çok doneler verebilirdim. Ziraat işine kara
sabandan başlamış bir insan olarak yüksek hu
zurunuza dönecektim. Elimde notlar vardır. 
(Soldan, söyle söyle sesleri) 

Ama şunu ifade edeyim ki; günlerden beri 
Muhterem Başvekilin sevimli ve hakikaten gü
zel ifadesi ile teessüs etmiş olan havayı ben 
şahsan bozmak istemediğim için bundan tevak
ki ediyorum. 
İ Ve tekrar Yüksek Meclis huzurunda şunu 
belirtmek istiyorum ki; canü gönülden ve bü
tün samimiyetimizle arzu ediyoruz ki, Ziraat 
Vekâleti ziraat işlerimizde muvaffak olsun. Al
lah'tan temennimiz, köylü ve çiftçi dediğimiz 
ve memleketin ekseriyetini teşkil eden sınıfın 
en yüksek bir hayat seviyesine çıkmasıdır. Eğer 
bu uğurda yaptığımız tenkidleri samimî olarak 
kabul etmiyorlarsa cidden üzülürüm. Biz bü
tün bu tenkid ve temennilerimizle, ziraatimizin 
daha ileri hamlelerle yükselmesini istemekte
yiz, bundan Türk köylüsü ve memleket kazanır, 
hepimiz de bahtiyar oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; kıymetli Halk Partili meb
us arkadaşlarımızın ziraat, orman ve veteriner 
dâvası mevzuunda beyanlarını dinledik. Genç 
ve eski zihniyetle ve eski kötü seyyiatla zerre 
kadar nasibi bulunmadığını ifade ettikleri bu 
kıvmetli genç arkadaşlarım maalesef Halk Par
tisinin eski kötü zihniyetinin tamamiyle tesiri 
altında konuştuklarına üzüntü ile şahit oldum. 
Bu memlekette millî servet olan orman varlığı
nı rey avcılığı maksadiyle köylülere peşkeş çe
ken, 1936 dan 1950 ye kadar biribiri üstüne biri-
birini tekzibeden kanunlar çıkaran ve bu suretle 
ormanları tarumar eden, mahveden, yakan, yı
kan Cumhuriyet Halk Partisinin zihniyetidir. 
(Havayı bozma sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; 1930 yılının 2 Ey
lül tarihinde, Bahçeköy'de, Orman Mektebinin 
sakfı altında, rahmetli hocalarımız; Mazhar 
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Diker ve Nuri hocaların, şu hitabı ile orman
cılık meslekine intisabetmiş bulunuyorum : 

«insanlar doğar beşiğe yatırılır, ölürler tene
şire yatırılırlar.» 

Nitekim; beşik de, teneşir de odundan yapıl
maktadır. Onun için ormanların derecei ehem
miyetini, millet hayatımızdaki kadrin kıymeti
nin izahını lüzumsuz görmekteyim. Bununla 
beraber, bendeniz de, Bolu Milletvekili ihsan 
Gülez arkadaşımız gibi, arz ve beyan etmek is
terim ki, Demokrat Parti iktidarı iş başına gel
diği tarihten itibaren el atmadığı, başarmak 
yolunda bulunmadığı tek mevzu yoktur. Fa
kat henüz başaramadığı ve hattâ başarmak yo
lunda yarı yarıya gelemediği tek dâva orman 
davasıdır^ Yine ihsan Gülez arkadaşım gibi 
diyorum ki; elbette Demokrat Parti iktidara 
geldiği zaman milyarlarca lira yatırıma ihti
yaç bulunan orman dâvasının Türk Milletinin 
sesi kısık, rengi soluk iken ilk plânda ele ala
mazdı. Fakat artık orman dâvasını da, millî 
müdafaa, sağlık ve maarif dâvası gibi ele alma
nın lüzum ve zaruretini ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar; orman dâvasının hallini biz, 
Meclis olarak yalnız Ziraat Vekâletinden ve 
ormancılardan istemekteyiz; halbuki orman dâ
vasını halledebilmek için başta Başvekil olmak 
üzere bütün vekil arkadaşlarımızın el ele ver
mesi ve koordine çalışması lâzımdır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; yirmi milyona yakın Türk köy
lüsü, yemek, yedirmek; yaşamak, yaşatmak ih
tiyacını yalnız ve yalnız ağaç ve ormandan al
maktadır. Bekir Balta'nm dediği gibi, her ağa
cın dibine bir asker diksek, köylü, yaşamak ve 
geçinmek ihtiyacı karşısında yine ormanı tah-
ribedecektir. O bakımdan bu 7 milyon köylü
nün ormandan gayrı başka yollardan geçimle
rinin sağlanması ve Orman Umum Müdürlüğü 
bütçesi fasıllarına tahsisat tefrik edilmesi bir 
zarurettir. 

Ormanlarımızı tahribeden en büyük âfetler
den birisi yangındır. Her sene milyara yakın 
değerde ormanlarımızın yanıp yakıldığı bir 
vakıadır. Ormanlarımızın yangından vikayesi 
için Orman Umum Müdürlüğünün, Ziraat Ve
kâletinin aldığı tedbirler ve mevcut teşkilât 
maalesef sadra şifa verecek mahiyette değildir. 

Bütçe Komisyonunda da arz ettiğim gibi, or-
I manlarm yangından vikayesi için bütün vekâ-
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letlerin müşterek tedbir almaları lâzımgelmek-
tedir. 

Arkadaşlar; Türkiye ormanlarının amenaj-
man plânlan na göre yıllık tahammülü bir mil
yon metre kübtür. Halbuki her yıl, yangınlar 
dolayısiyle heder olan ağaç miktarı ise, üç 
milyon kental odunluk, bir milyon metre küB 
te kerestelik ağaçtır. Memleket hesabına bu 
büyük bir kayıptır. 

Bu memlekette orman dâvasının halli, orman
cı dâvasının halliyle mümkündür. Bu memle
kette ormancı dâvası halledilmediği, ormancı
lar ele alınmadığı müddetçe orman dâvasının hal
ledileceğine kaani bulunmuyorum. Ne acı bir 
tesadüftür ki daha on sekiz yaşında iken yaka
ma takdığım orman rozetinin acısını hâlâ çek
mekte ve bazen milletvekili olmaklığıma rağmen 
serzenişlerle karşılamaktayım. 

REtS — iki dakikanız kaldı efendim. 
CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, ormancı ve ormanlarımız maalesef 
bakımsız ve himayesizdir, kadroları ve ne ma
aşları tahsil dereceleriyle mütenasip değildir. 
Gümrük kolcularına fazla mesai ücreti verildiği 
halde yüksek orman mühendislerine, orman mü
hendislerine böyle bir fazla mesai ücreti ödenme
mektedir. Tasavvur edemiyeceğimiz kadar küçük 
kadrolarla mühendis çalıştırılmakta ve harcırahla
rı bu kadrolar üzerinden ödenmektedir. Gerek 
veteriner gerek ormancılık meslekinin itibarlı 
bir seviyeye ulaştırılması yüksek müzaheretle
rinizle mümkün olacaktır. Sizin himmetleriniz
le, yapıcı ellerinizle lâyık bulunduğu mevkie 
yükselecektir. Bu, zihniyetin değişmesi mesele
sidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REÎS — Daha söz almış 14 arkadaş mev

cuttur. Bu arada bir de kifayeti müzakere tak
riri verilmiştir. Şimdi onu okutuyorum» 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat Vekâleti Bütçesi üzerinde kâfi dere

cede konuşulmuş ve Heyeti Umumiye de tenevvür 
eylemiş olduğundan müzakerenin yeterliğinin re
ye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Cemil Bengü 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mü
zakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
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Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum, 

Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... m Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 20 722 860 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 8 077 250 

REÎS — Almış olduğumuz prensip kakarı 
mucibince 202 nci faslı da Bütçe Encümenine 
veriyoruz. 

F. 

203 

204 

.206 

207 

209 

210 

217 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 

118 125 

120 000 

804 500 

3 000 

1 266 820 

2 100 

91 645 

830 — 



F. 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masraf

ları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Hacırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Zirai savaş 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tarla ziraati tohum ıslah, dene
me, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 26.2.1955 
Lira P. 

G : 2 

48 500 

506 500 

25 000 

322 500 

243 001 

14 200 

3 784 500 

40 000 

1 837 600 

5 000 

2 915 900 

5 160 000 

1 212 000 

Lira 

419 

420 

422 

423 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îpekböcekcilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri umumi masrafları 

1 909 997 

285 000 

140 000 

900 000 

REÎS — Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Efen

dim, bu tohum temizleme mevzuunda şimdiye 
kadar her sahaya elini uzatmış Vekâletimizin me
sai sahası dışında bir şey arz edeceğim. Bilhas
sa Trakya, yağlı tohum istihsal etmek bakımın
dan memlekete büyük bir döviz getiren bir 
mahsûle maliktir. Son senelerde tohumların 
ıslah edilmemesi yüzünden gündöndü denilen ayçi
çeğine canar denilen bir hastalık arız olmuştur. 
Bu bakımdan bu ayçiçeği tohumlarının tohum 
temizleme makineleri veyahut başka usullerle 
temizlenmek suretiyle bilhassa Trakya çiftçisinin 
en büyük gelir membamı teşkil eden yağlı to
humların da fennî usullerle temizlenmesi ve bil
hassa bu canavar otundan kurtulması için gerek
li tedbirlerin alınmasını rica eylerim. 

REÎS — 423 ncü faslı kabul edenler.., Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

424 Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarlar kurma ve yönetme iş
leri umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 533 870 

— 831 — 
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425 
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426 

428 

429 

431 

450 

Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 1 863 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri umumi masraf
ları 80 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artiziyen işleri umumi masraf
ları ' 1 575 000 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 4 402 280 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
At yarışları ikramiyesi 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 951 950 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÖMER FA
RUK SANAÇ (Elâzığ) — Bursların 125 lira
dan 150 liraya çıkarılması hakkında Maarif Ve
kâleti bütçesinde bir karar alınmıştı. Bunla
rın da bu karara intibakını temin maksadiyle bu 
faslın Encümene iadesini rica ederim. 

RElS — 450 nci fasıl Encümene verilmiştir. 

F . 

451 

452 

453 

457 

Lira 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
iç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

168 000 

463 250 

256 907 

142 000 

Lira 

458 Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs umumi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
RElS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 904 sayılı İslahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler...Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

773 Döner sermaye 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

190 500 

497 000 

65 198 

10 000 

175 000 

1 266 175 

716 000 

260 001 

3 800 694 

201 300 

10 399 089 

2 875 000 

— 832 — 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü. 

bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1955 malî yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa-
reeli cetvelde gösterildiği üzere (3 194 527) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (745 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

F . 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

218 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
EEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. -C. Emekli Sandığına yapı-* 
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-.' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 592 600 

650 200 

50 400 

69 580 

183 410 

2 100 

1955 
F. 

C : 2 

11 000 

Lira 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 53 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 62 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 21 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 23 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 86 001 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
harcırahları 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REİS —• Kabul edenler... Et-
mi/enler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesi ilgilendi
ren masraflar 1 250 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nei 
maddesi gereğince okul mas
rafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

— 833 — 
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426 

450 

50 26.2 
Lira 

Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 

2 000 

15 500 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÖMER FA
RUK SANANÇ (Elâzığ) — Bu faslın da aynı 
sebepler dolayısiyle encümene iadesini rica edi
yoruz. 

RElS — Faslı .aynı sebeplerle encümene iade 
ediyoruz. 
F . Lira 

451 Yayın masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülemiyen masraflar 
RE lS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umumi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 
Yatırımlar 

701 Bina onarımı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Dağıtma tesisleri yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 000 

70 150 

500 

10 000 

184 335 

2 500 

25 000 

35 000 

610 000 

100 000 

1955 O : 2 
450 nci fasıl Encümene verildiğinden mad

delerin müzakeresini talik ediyoruz. 
RElS — Orman Umum Müdürlüğü bütçesi

nin müzakeresine geçiyoruz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) iişaretli cetvelde gösteril
diği üzere (23 744 810) lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 950 304) lira tahsisat verilmiş
tir. 

ZEKİ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Neye ait!. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Orman 

Umum Müdürlüğü ile ilgili bir mesele için. 
RE IS — Umumi müzakere bittiği iiçin an 

cak maddelerde söz vereceğim. 
Şimdi fasıllara geçiyoruz. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

Maaşlar 
RElS — 
miyenler 
Ücretler 
RElS — 
miyenler 

A / l - CETVELİ 

Kabul edenler... Et-
,. Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 451 626 

209 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
RElS — Evvelce ittihaz buy-
rulan karar gereğince bu fas-
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-

3 260 050 

1 323 000 

572 500 

1 500 

1 363 010 

834 — 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
210 Temsü tahsisatı 

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

217 Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et; 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-

İ : 50 26.2.1955 
l i ra J F. 

0 : 2 

2 100 

480 

475 000 

54 500 

211 000 

47 500 

155 500 

80 802 

323 800 

879 550 

408 

65 000 

256 901 

5 500 

412 

416 

418 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

450 

ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleril gereğince yapı
lacak masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hastalıklarla savaş masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3116 sayılı Kanunun yangın
larla savaşa ait 90, 91 ve 92 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıkla}-
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 

Lira 

100 000 

33 500 

164 100 

225 500 

16 000 

127 500 

15 000 

75 000 

295 850 

900 510 

1 356 501 

500 

456 550 

- 8 3 5 — 
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BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HÜSEYİN 

ERGUN (Rize) — Bu faslı komisyona rica edi
yoruz. 

REİS — 450 nei faslı komisyon istediği için 
iade ediyoruz. 

P . 

451 Yaym masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
ğeerktirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alet ve malzemeleri 
onarımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

160 000 

125 000 

22 480 

50 000 

2 000 

5 000 

20 000 

15 000 

50 000 

79 000 

14 000 

F. Lira 

rai 250 002 

741 

751 

752 

753 

1 680 000 

737 800 

605 001 

5 500 

Kamulaştırma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmaeak makine, alet ve 
malzemeleri 
REİS — Kabil edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmaeak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3116 sayılı Kanunun 98 nei 
maddesi gereğince satınalma
eak silâh ve malzemeleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 265 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonla
rınca tecrübe ormanlarında 
açılacak yollar 314 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir fasıl komisyona gittiği için di
ğer maddelerin okunmasını talik ediyoruz. 

Efendim, Ziraat Vekâleti bütçesinin müzake
resi bitmiştir. 

B — Münakalât Vekâleti bütçesi 

12. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/129) (1) 

REİS — Münakalât Vekâleti bütçesine geçi
yoruz. 

Vekâlet bütçesiyle Devlet Havayolları bütçe
si bir arada müzakere olunacaktır. 

761 

771 

781 

(1) 168 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Söz Fevzi Aktâş'mdır. (Yok, sesleri.) 
Agâh Erozan! 
AGÂH EEOZAN (Bursa) — Muhterem arka

daşlarını, Münakalât bütçesi üzerinde konuşulur
ken bendeniz muhtelif tarihlerde sormuş bulun
duğum sorular dolayısiyle bâzı hususların açık
lanması lüzumunu duyduğumdan Yüksek Huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Gerek Devlet Demiryolları ve deniz işletme
lerinin bugünkü durumu, ve inkişafına uygun 
olarak eleman yetiştirilmesi mevzuu üzerinde du
racağım. 

Bir zamanlar Devlet Demiryolları Erzurum'a, 
Kurtalan'a giderken istikbalde duyulacak ele
man ihtiyacının nasıl karşılanıp temin edileceği 
mevzuu üzerinde durulmamıştır. Harb seneleri 
içinde eleman darlığı, elemansızlık başgösterin-
ce makasçı çekilmiş, kısa bir talim ve terbiye 
gördükten sonra şeftren yapılmış, bu şekilde altı 
aylık ateşçi makinist olmuş ve bundan mütevel
lit bu idarenin işlemesinde muhtelif aksamalar, 
olmuştur. Elemanın kifayetsizliğinden mütevel
lit, muhtelif suallerde de konuştuğum veçhile, 
yalnız geçen sene iki milyon raddesinde lokomo
tif ve vagon zararı vardır. Kanaatimce bu zararın 
% 70 i eleman kifayetsizliği ve bu ağır hizmet 
karşısında hizmetin arz ettiği hususiyet karşısın
da, elemanlarda mevcut olması lâzımgelen bilgi
nin topyekûn kifayetinin azlığıdır. Evvelce Dev
let Demiryollarında eleman yetiştirmek için bir 
okul vardı. Fakat hangi sebepledir, bilmiyorum, 
bu okul kaldırıldı. Şimdi Vekil Beyefendiden so
ruyorum, böyle bir okula lüzum var mıdır, açıl
malı mıdır? Devlet Demiryolları eleman yetiştir
me hususunda hassas olmalı mıdır? Eğer biz bu
günkü eleman darlığı ve kifayetsizliği ile yolu
muza devam edersek yarın karşılaşacağımız tab
lo ne olacaktrı? . 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolla
rının bilhassa cer kısmında çalışan arkadaşları
mız için hususi bir barem tatbik edilmesi lâzım
dır. 

Bugün İstanbul'dan Ankara'ya kadar gece
li gündüzlü çalışarak ocağa tonlarca kömür atan 
bir ateşçiye verilen para hizmetleri ile kabili te
lif değildir, yani azdır. 

Bu takdirde Devlet Demiryolları cer kıs
mında çalışan insanlara hakları olan paranın 
verilmesi lâzımdır. Bu azlık temenni ve iimid-
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ediyorum ki, bu büyük bir hamle île ve kısa bir 
zamanda telâfi edilsin. 

Denizyollarında kaptanlarına, verilmekte 
olan maaş, günün şartlarına ve muhtelif mes
leklerle, bilhassa bu vazifenin arz ettiği husu
siyetle mukayese edecek olursak gemi süvari
lerinin aldıkları para pek azdır. Bugün 15 bin 
liralık bir taksi sürücüsü, bir şoför 300 - 400 
lira aylık almaktadır. Halbuki bugün Deniz
yollarında - birkaç gemi hariç - süvarilerin al
dıkları para 300 - 400 lira arasındadır. Ben 
kendi dairei intihabiyeme ait «Gemlik» vapu
runun süvarisini yekinen tanıdığım için arz edi
yorum, bu kaptana verilen para 400 liranmn 
altındadır. Halbuki sevk ve idare ettiği gemi
nin kıymeti 5 milyon liradır. 5 milyon liralık 
bir vasıta kullanan bir insana verilen bu ücret 
çok azdır. Günün birinde Denizyolları kaptan 
bulamıyacaktır. 

Ben Sayın Vekil Beyefendiden istirham edi
yorum, Münakalât Vekâletinin işi memur bare
mi içinde mütalâa edilecek işlerden ' değildir, 
bu bir işletmedir, işletmede ise iktisadi âmilleri 
önde tutarak ve bilhassa işletmenin inkişafında 
mühim rol oynıyacak sebeplerin başında işletme
nin kifayetli ellerde bulunmasının zaruri oldu
ğuna inanarak çalışması lâzımdır. Bu inanılış-
la işe başlarsak zannediyorum ki kısa bir za
manda erişmek istediğimiz gayeye kısa yoldan 
erişmemiz mümkün olacaktır. 

Gerek Devlet Demiryolları, gerekse Denizyol
larında birçok fuzuli memurların bulunduğuna ka-
aniim. Şu veya bu sebeple, iskelelerde, limanlarda, 
şurada burada bu idareye yük mahiyetinde, yani 
idareye iş görmekten ziyade maaş almak için tâ
yin edilmiş olan insanlar vardır, bunların mut
lak surette tasfiyesi lâzımdır. Bu tasfiyeler ya
pılacak olursa ve bu tasfiyelerde büyük bir dü
rüstlükle hareket edilirse esas hizmetin yükünü 
çeken insanların terfihi mümkün olabilecektir. 

Söylediklerimi hulâsa edersem; Devlet'De
miryolları ve denizyollarında hizmet edecek in
sanların vücudlarmdan istifade edilecek insan
ların topluluğunu temin etmek ve bu insanlara 
hizmetin ağırlığı ve hususiyeti ile mütenasip üc
retleri vermek suretiyle her iki müessesenin istik
balini daha sağlam esaslara bağlamış oluruz. 

REÎS — Himmet Ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) —Muhterem 

•nkadaşlar: Ulaştırma Vekâletinin bütçesi tedkik 
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edilirken, ulaştırma politikamızın mihverini ve 
merkezi sıkletini teşkil eden Devlet Demiryolları 
üzerinde dört seneden beri tekrarladığım temen
nilerimizin mühim bir kısmını burada tekrarla- , 
makta fayda ummaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları 
memleketimizde çok evvel teessüs etmiş ve an
anesi olan bir işletme olmakla beraber, ömrünü 
de çok geçirmiş olduğu için, 40 seneyi müteca
viz bir tarihe, maziye sahip bir işletme olduğu 
için malzemelerinin; edevatı müteharrikesinin, 
çok eskimiş, yıpranmış olduğunu, dört seneden 
beri söylemekteyiz ve bugün yerine yenilerinin 
konmalarını ve tesislerin peyderpey bir uçtan 
değiştirilerek, zaman ve ihtiyaca tekabül edecek 
münakale imkânlarının sağlanmasını temenni et
miştik. Bunun üzerine, karşımıza bu müessese
nin vekâlete bağlı olduğu, bir iktisadi devlet te
şekkülü olmadığı için elastikiyet kazanamadığı 
ve binaenaleyh ancak iktisadi devlet teşekkülü 
olmak kayıt ve şartiyle geniş inkişaflar kaydede
ceği mütalâası ile yüksek huzurunuza gelen tek
lifi kanuni kabul edilmiş ve bir müddetten be
ri bu müessese bir iktisadi devlet teşekkülü ha
line gelmiştir. Amma ben maalesef söyliyeyim 
ki bu da diğer birtakım gayriiktisadi devlet te
şekkülleri yanında yer almıştır. Ortada bu mü
essesenin zararını mucip birtakım realiteler mev
cuttu. Devletin bir kısım nakliyatı fuzuli olarak 
bu müessesenin üstüne yüklenmişti. Kömür mev
zuu bu müesseseyi tazyik edecek bir hale gelmiş
ti. Hatlar eskimiş, vagonlar azalmış, nakliye to
najı artmış; bütün bunları kabul ediyoruz. Fa
kat iktidarımızın diğer branşlarını ele alalım. 
Bugün nafıadaki terakki, bugün ziraattaki te
rakkimiz - dün zirai kredi 300 milyon iken bugün 
bir buçuk milyardır - dün köprü adedi şu kadar
ken bugün şu miktara yükselmiş, dün karayol-
larımızm tulü 12 bin kilometre iken bugün 24 
bin, 28 bin kilometreyi yani diğer sahalarda dev 
adımlariyle, rakamlar, grafikler ilerlediği halde, 
yükseldiği halde Devlet Demiryolları, iktisadi 
devlet teşekkülü olmak imkânını da verdiğimiz 
halde, iktidarımızın diğer bölümlerindeki tempo 
ile mütenasip bir manzara arz etmemektedir. 

Hakikaten bu memleketin nakil imkânları 
sekteye uğramakta ve üzüntüler yaratmaktadır. 

Bugün memlekette demiryollarında; Anka
ra - Haydarpaşa hariç, temiz bir şekilde, muay-
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yen saatte ve muayyen süratle hemen hemen se
fer yapmak imkânsız bir hale gelmiştir. 

Bizim karayollarımız bu kadar inkişaf etti
ği, eskiden 23 saatte gidilen yere meselâ Kon-
yaya bugün üç buçuk saatta buradan gitmek 
mümkün olduğu, memleketin bir ucundan di
ğer ucuna süratle karayollarında gitmek müm
kün olduğu halde demiryoUarımızm bugünkü 
sürat temposu katiyen bizi tatmin etmemekte
dir. Bunların giderilmesi için geniş mikyasta 
imkânlar verildi, geniş mikyasta envestismanlar 
yapıldı. Bu arada bâzı işlere de başlandı. Fakat 
başlanmış olan bu işlerin maalesef bizi tahmin 
eder şekilde yürütülemediğini görüyoruz. İkmal 
edildiği hususunda da haberler alamıyoruz. 

Sonra; kömür meselesi bir realitedir. Bunun 
karşısında idarenin elektrifikasyona gitmesinin 
bir zaruret olduğunu kabul ediyoruz. Dört se
neden beri gazetelerde elektrifikasyona gidile
ceğini okuyoruz. Fakat bu işlerin henüz tahak
kuk etmediğini de maalesef görüyoruz. Devlet 
Demiryolları, gazetelerin yazdıklarını yapsınlar, 
başka bir şey istemiyoruz. Kömürün biraz da
ralması karşısında idare derhal tarifeleri değiş
tiriyor, seferleri azaltıyor, bâzı hatları tatil edi
yor.'Kömür darlığı karşısında bari seferleri ta
mamen kaldırsınlar. Böyle şey olmaz arkadaş
lar. Hükümetle görüşüp, onları zorlayıp nihayet 
kendi dâvalarına ikna, kendi dâvalarını ispat 
etmek suretiyle ihtiyaçlarını alabilirler. Bir kı
sım makinelerini de mazotla, petrolle çalıştırır
lar, bu imkânları sağlıyabilirlerdi. Dün övüne
rek koyduğumuz, ihdas ettiğimiz falan treni 
bugün kömürümüz yok diye tatil etmek poli
tika değildir, iş değildir. 

Bir mühendis olarak, bir daire âmiri olarak 
rakamlar karşısında böyle bir karara varılabi
lir. Ama politikman böyle bir karara varmak 
iktidarımızın asla şiarı değildir. 

Bugün bir taraftan elektrifikasyona gidili
yor, diğer taraftan kömürle işliyecek lokomotif
lerin yüzlerle mubayaa edildiğini işitiyoruz. 
Bunlardan bir kısmının eski olduğu söyleniyor. 
Bugün Almanya ve Fransa'nın eski makineleri
ni toplıyacak değiliz. Kendi malzememizi yeni
leştirmek ve bunların yerine daha modernlerini 
koymak mecburiyetindeyiz. 

Köprüler de mühimdir. Bunlardan kısmı 
âzaminin eskidiği malumunuzdur. Bunların ye
rine yenilerinin yapılmasını dört gözle bekliyo-
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ruz, ve bunlar için de bir kısım paralar ayrıl
masını isteriz. Bugün trafiği en fazla artmış 
olan Haydarpaşa - Ankara arasındaki köprüler 
yıkılmakta ve vagonlar sallanmaktadır. Bunla
rın tertipli bir şekilde ele alınması, buna göre 
istikbal hazırlanması lâzımdır. Bu hatta ikinci 
demiryolunun yapılmasını da bir zaruret halin
de görmekteyiz. Haydarpaşa - Ankara büyük 
bir mesafe olabilir. Haydarpaşa - Karaköy ve
yahut Haydarpaşa - Eskişehir arasında ikinci 
bir hattın yapılmasına zaruret vardır. 

Personel mevzuuna geliyorum; bu mevzuu 
her zaman temenni ederiz, ancak burada kalır, 
böyle olmamalıdır. Bizim başlıca temennimiz, 
küçük personel tatmin edilsin. Maalesef görü
yoruz ki, bütün raporlar ve grafikler tetkik 
edildiği zaman, en üst kademedeki memurlar 
terfih ettiriliyor, diğer küçük tabaka yerinde 
saydırılıyor. Vakıa onların da kilometre gibi 
ufak bir zamları varsa da bu onları tatmin ede
cek durumda değildir. Bu müessese bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline gelmiştir. Bu itibarla 
tamamen ticarî bir zihniyetle hareket etmesi 
zaruridir ve tarifelerini ve sair idare tarzını 
buna göre tadil ve tanzim etmelidir. 

Karayolları ile demiryollarının faaliyetinin 
koordine edilmesi lâzımdır. Hattâ bundan istifa
de edip bâzı. yerler için otobüs seferleri tesis 
etmelidir. Meselâ Konya'ya gidecek adamı tre
ne bindirmeğe lüzum yoktur. Bunları otobüsle 
sevk etmek ve bu otobüsleri de Devlet Demir
yolları İdaresinin işletmesi pekâlâ mümkündür. 
Bu itibarla biraz evvel arz ettiğim gibi, kara
yolları ile demiryolları faaliyeti arasında bir 
koordinasyon yapılması zarureti kendini gös
termektedir. 

Hulâsa arkadaşlar; bu müesseseden bekle
diklerimiz çoktur. Bu vazifeyi çok yeni olarak 
almış bulunan muhterem meslekdaşımızm bu 
mevzulara el atacağını ve bunda da muvaffak 
olacaklarını görmek bizleri çok sevindirecek
tir. Ben kendilerinin muvaffakiyetinden emi
nim. 

Keza bu müessesenin başında bulunanlar da 
çok kıymetli elemanlardır. Bunların çok kıy
metli olduğunu biliyor ve takdir ediyoruz. Fa
kat bu kıymetli elemanların kendilerini bir zih
niyet noktasında toplamak bakımından ve millî 
menfaatlerimizin haleldar olmaması bakımın
dan artık daireler arasındaki geçimsizliğe bir 
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nihayet vermelerini bilhassa rica edeceğim. Çün
kü gerek umum müdürlükler ve gerekse daire 
reislikleri arasında bir çekişmedir gidiyor. Bun
dan memleketin yüksek millî menfaatleri bittabi 
haleldar olmaktadır. Bu arkadaşların bir koor
dine halinde çalışmaları, fikir birliği yapmaları 
ve memleketin münakale politikasında, iktidarı
mızın temposuna uygun bir şekilde müspet ka
rarlar almalarını rica ve istirham ederim. 

REİS — Hasan Hayatî Ülkü (Yok sesleri). 
Fethi Ülkü (Yok sesleri). 
Tevfik özalan (Yok sesleri). 
Zihni üner 
ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; içinde bulunduğumuz iktisadi mücade
lede münakalât saflarında büyük bir feragatle 
vazife gören ulaştırmacı arkadaşlarımı huzur
larınızda hürmetle selâmlıyarak maruzatıma 
başlıyorum. 

i Münakalât hizmetleri üzerinde, PTT ve De
miryol İşletmeleri kifayetsizdir. Havayolları 
emeklemektedir; Denizyolları meçhul ufuklara 

' yelkenlerini açmış gözden kaybolmak üzere-
I dir... gibi haklı tenkidlerde bulunuyoruz. 
i Bendeniz bu şikâyetlerin sebepleri ve izale 
| çarelerini tahlile çalışacağım ve mâruzâtımı 
I Demiryol İşletme politikası üzerinde teksif 

edeceğim. 

1950 de Demiryollarımız vasıta ve telsizle
rinin yarısına yakın bir kısmı teknik ömrünü 
doldurmuş, borçları 450 milyon liraya yüksel
miş, personel kalitesi düşmüş bir durumda idi, 

1950 den bu yana, Demiryollarımızın kal
kınması için büyük gayretler sarf edildi. Denk 
bir işletme bütçesi tesisi ile idare borçlarının 
mütemadi artışı durduruldu. 1951 - 1953 yıl
ları içinde 170 milyon liralık yenileme yapıldı. 
İşçi ücretleri kısmen ıslah edildi. Alman muh
telif tedbirlerle işletme masraflarında mühim 
tasarruflar sağlandı. 

Fakat muhterem arkadaşlarım; bu gayret
ler, demiryol hizmetlerini normal seviyesine 
çıkarmıya kâfi gelmedi.. 

Çünkü, yapılan İktisadi Devlet Teşekkül
leri Umumi Heyetinin, demiryollarını tetkika 
memur ettiği komisyon raporunda da belirtil
diği gibi idare bünyesinde henüz : 

700 milyon lirayı bulan bir teknik çöküntü, 
I 400 milyon liralık bir borç mevcuttur Ye 
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personel kalitesinde normal seviyeye çıkarıla
mamıştır. 

Bugün Demiryol İdaresi değeri 2,5 milyar 
lira tahmin edilen vasıta ve tesislerinden tek
nik ömrünü doldurmuş, rantabilitesini tama-
miyle kaybetmiş, işletme emniyetini ihlâle 
doğru yol almış 1 milyar lirayı aşan kısmının 
çöküntüsü içinde çalışmaktadır. 

Bugünkü durumun dünden farkı şudur : 
Üst kenarı normal seviyeyi, alt kenarı da 

tam bir inhidamı gösteren bir sathı mail dü
şünelim. Dün, demiryol işletmesi normal sevi
yesinden bir sathı mail üzerinden mütemadi
yen düşmüş, bu sükût yolu üzerinde yarıya 
gelmiştir. 

1951 - 1953 yılları içinde yapılan 170 mil
yon liralık yenileme sayesinde Demiryolları-
mız tarihinde normal teknik amortisman ilk 
defa tatbik sahasına konularak bu sükût dur
durulmuş, fakat bugüne kadar demiryolu hiz
metinin normale doğru tevcihi hususunda esas
lı bir faaliyete geçilememiştir. 

işte muhterem arkadaşlarım, demiryolu hiz
metindeki şikâyetlerin ana sebebi budur. 

Naçiz kanaatimce: D emiryollarımızın kal
kınması için hükümetçe alınması icabeden ted
birleri şu dört grupta toplamak mümkündür. 

Birinci tedbir : Demiryollarına tahmil edil
miş bulunan malî külfetlerin bir revizyona tâ
bi tutulması. 

Yabancı şirketlerden alman demiryollarm 
da mubayaa taksitleri, Demiryolı Nakliyat Ver
gisi... gibi hususlar bu malî' külfetler arasında 
sayılabilir. 

Portesi 400 milyon lirayı bulan ve bugüne 
kadar 200 milyon lirası ödettirilen bu devlet 
borçlarının demiryollarına geçmesi, demiryol 
çöküntüsünü intaceden âmillerden birisi olmuş
tur. Sayın Münakalât Vekilinin de çok iyi bil
dikleri gibi işletmek için demiryol idaresine 
verilen hatları, umumi bütçeden, devlet inşa 
ve teçhiz eder. Kaldı ki, yabancı şirketlerden 
satmalman hatlar bütün vasıta ve tesisleriyle 
hurda bir halde demiryolu işletmesine verilmiş, 
böylece bu idareye büyük külfetler yükletil-
miştir. Demiryolu eşya nakliyatından % 10, 
yolcu nakliyatından vasati olarak % 15 nispe
tinde Nakliyat Vergisi alınmaktadır. Bunun 
bir yıİlık portesi 15 milyon lirayı bulmaktadır. 
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I Bu vasıtalı demode vergi, artık dünyadan de

miryol literatüründen silinmiş bulunmaktadır. 
İkinci tedbir : Tarife politikasının maliyet 

prensibine dayanması, millî ekonomi icabı ola
rak maliyetin altındaki taşımalardaki farkın 
da hazinece ödenmesi. 

Bir âmme müessesesi olan demiryolları, tek
nik amortismanı ve her yıl artan nakliyatı kar
şılamaya matuf yeni vasıta ve tesislerin temini 
masrafları da dâhil olmak üzere, bütün işletme 
masraflarının dünya konjektörünün tabiî ola
rak nakliyat gelirleriyle peşin ödemek mecbu
riyetindedir. İşte bu zaruret, yegâne gelir kay
nağı olan tarife politikasının maliyeı prensibi
ne dayanmayı icabettirir. 

Hal böyle iken; bilhassa devlet sektöründe
ki, kömür, taaden cevherleri, askerî nakliyat 
gibi kitle nakliyatının mühim bir kısmı imti
yazlı tarifelerle yaptırılmaktadır. 1953 te ka
bul buyurulan Demiryolu Teşkilât Kanununun 
hükümlerine de aykırı olan bu tatbikatta, ka
nunun meriyete girişinden bugüne kadar yal
nız askerî nakliyatta demiryolları 30 milyon 
lira zarar etmiştir. 

Üçüncü tedbir: Demiryol rasyonel yakıt po
litikasının hemen tatbikine imkân sağlanması. 

Buharlı kömür lokomotiflerinin âzami ran
dımanı % 6 dır. Lokomotiflerimizin ihtiyar
lığı, personel kalitesinin düşüklüğü sebepleriy
le demiryollarımızdaki randıman % 3 e düş-

I mektedir. Yani, yılda bir milyon tonun üstün
de kömür yakan demiryollarımızda, yine kö
mür yakan normal bir demiryolu işletmesine 
nazaran yarım milyon ton kömür israfr vardır. 

Bol, ucuz ve emin elektrik enerjisi bulunan 
ve nakliyat kesafeti elektrik işletmesi rantabi-

| litesi içine girmiş olan bölgelerde, randımanı 
% 25 : 40 a kadar çıkan elektrikkasyona, bu 
saha dışında uzun mesafeli yolcu ve yük sürat 
katarlarında, randımanı % 15 i bulan dize-
lizasyona gitmek suretiyle aynı zamanda bu 
kömür israfının mühim bir kısmını önlemek 
mümkündür. 

Ana tatbikatına henüz geçilemiyen demir-
I yollarımızın bu rasyonel yakıt politikasının in

tacı, enerji ve sanayileşme hareketlerimizin de 
bir zaruretidir. 

Her ne sebeple olursa olsun, Haydarpaşa-
I Ankara - Zonguldak hattında elektrifikasyon

dan başka bir cer sistemine gidilmesinin bir 
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hata olacağı ve geçen her günün demiryol iş
letmesi ve dolayısiyle ekonomi hamlemizin 
aleyhine bulunduğunu işaret etmek isterim. 

Dördüncü tedbir : Demiryol Personeli Ba
rem Kanununun ıslahı: 

Mart 1950 tarihini taşıyan Demiryolu Per
sonelli Barem Kanunu, rijit bünyesi ve düşük 
ücret seviyesi ile, bugünkü hizmetleri karşıla
maktan uzaktır. 

Şu birkaç misal bugünkü demiryolu aktif 
personel ücretlerinin düşüklüğü hakkında bir 
fikir verir: 

Maliyeti bir milyon lirayı bulan ve 500 yol
cu taşıyan bir trenin sevk ve idare emniyeti, 
net aylık ücreti 160 - 230 lira olan bir maki
niste tevdi edilmektedir. 

50 lokomotiflik bir makina deposunun perso
neli ile birlikte idaresi, yani 10 - 20 milyon 
lira değerindeki teknik vasıtaların hayatiyeti 
ayda 220 - 300 lira eline geçen bir depo şefi
ne verilmektedir. 

200 kilometrelik bir yol kısmının bakımı, ya
ni bu kısım üzerinden seyreden bütün trenlerin 
yol ve köprü bakımından emniyeti, ayda eline 
290 - 340 lira geçen bir şube şefine teslim edil
mektedir. 

Bu derecede geniş mal ve can emniyetimizi 
ellerine tevdi ettiğimiz bu fedakâr insanların 
meslekî ve ilmî iktidarlarını, aynı zamanda ka
zançları ile de ölçmek elbette realiteye uygun 
olur. 

Demiryollarımızı tetkika memur edilen bir 
Amerikalı mütehassıs bugünkü personel duru
munu şu cümle ile vasıflandırmıştır. Demir
yolu personeli inhilâl halinde bulunan bir kök
lü ordu manzarası arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk demiryolla
rının yüksek bir nakliyat talebi kaşısmda bulun
mak gibi, demiryol işletmelerinin daima özledik
leri büyük bir şans vardır; buna mukabil nak
liyat taleplerni karşılayamamak gibi bir ıstı
rabı mevcuttur. 

Devlet hizmetleri yapıcılık içinde geçmiş bu
lunan Sayın Münakalât Vekili (Muammer Ça-
vuşoğlu) na, Demiryollarımızı normal seviyeye 
çıkarmaması hususundaki çalışmalarında başarı
lar diler, mâruzâtımı dinlemek lütfunda bulu
nan Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar; ben yanlız Ulaştırma Ve
kilimizden bir sual sormak ve bir temennide bu
lunmak niyetiyle karşınıza çıktım. Soracağım 
hususlar şunlardır : 

1. Hava seferleri hangi esas ve lüzuma is
tinaden ihdas edilir? 

2. Diğer ricamda; Doğu - Anadolu'da ihdas 
edilmiş ve sonradan ilga edilmiş olan seferler ne-
zaman açılacaktır? 

Bu hususların cevaplandırılmasını rica ede
ceğim. 

R E Î S — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ MUAMMER ÇA

VUŞ OĞLU (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, çok 
değerli arkadaşlarımın tenkid, temenni ve müta
lâalarını dikkatele dinledim. Bunlar çalışmaları
mıza hız ve istikamet verecek mahiyettedir, ken
dilerine şükranlarımı arz ederim. Müsaade buyu
rursanız suallere birer birer cevap arz edeceğim. 
Arkadaşlar daha çok Devlet Demiryolları İşlet
mesi üzerinde durdular. Bunlar bilhassa Devlet 
Demiryollarında yakıt politikası, tarife politika
sı, bir de işçilere tatbik edilen işçi üedretleri po
litikası ve nihayet müstakbel inkişafı sağlıyacak 
şekilde hatların kabiliyetlerinin artırılması mev-
zularıdır. 

Agâh Erozan arkadaşım, bundan evvelki, ge
çen ve daha evvelki senelerdeki zabıtları tetkik 
ettim, devamlı olarak işçilere tatbik edilmekte 
olan ücretin azlığından haklı olarak şikâyet etmek
tedirler. Bugün demiryollarrmızda görülen ak
saklıkların, gerek trenlerin zamanında istasyon
lara gelmemesi, trenlerin temiz olmaması, tren
lerde bâzı arızalar görülmesi gibi sebeplerin ba
şında muhakkak ki, Agâh Erozan arkadaşımın 
da ifade buyurdukları kalifiye elemanın noksan
lığı mevzuu başta gelmektedir. Bu böyle olmakla 
beraber gayet tabiîdir ki, eleman mevzuunun dı
şında diğer sebepler de mevcuttur. Onları, vakti
nizi almamak için zikretmiyeceğim. Yalnız per
sonele tatbik etmekte olduğumuz ve bilhassa bu 
son sene içinde ve 1955 Nisanından sonra tatbik 
etmeyi düşündüğümüz ücret baremine kısaca te
mas etmeme müsadenizi rica edeceğim : 

1955 senesinde, yani bu senenin Nisan ayın
dan sonra işçilere iş değerlendirme esasına göre 
ücretleri verilecektir. Buna göre 1950 tarihinden 
evvel işçilerimiz asgari olarak ayda 43 lira ve 
âzami olarak 125 lira alır ve 31 . III . 1951 de 
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5616 sayılı Kanunun neşrinde bu ücretler 122 li
radan 245 liraya yükselmiş bir vaziyette iken, bi
zim tatbikini düşündüğümüz ve kararlaştırdığı
mız iş değerlendirme esasına göre ücretler 166, 
liradan 416 liraya kadar tahavvül eden bir yük
seklik arz edecektir. Bunun dışında işçilere, yi
ne kanununa göre senede 332 liradan 832 liraya 
kadar bir ikramiye verilecektir. Yalnız, Agâh 
Brozan arkadaşımın üzerinde durduğu makinist
ler işçi istatüsüne dâhil olmadıkları için ve kendi
leri, tatbik edilmekte olan 5616 sayılı- Kanunun 
şümulü dışında kaldıkları için maalesef bu iş de
ğerlendirme esaslarından f aydalanamıyacaklar-
dır. Bunun için biz Barem Kanununun unvanla
rı donduran durumunu ıslah etmek için bir ka
nun. tasarısı hazırlamış ve hükümete sevk etmiş 
bulunuyoruz. Bu kanun tasarısı kanuniyet kesbet-
tiği takdirde, Agâh Brozan arkadaşımın üzerinde 
ısrarla durduğu mevzu da ortadan kalkmış ola
caktır. 

Agâh Erozan arkadaşım bilhassa eleman ye
tiştirme mevzuu üzerinde durdular. 1950 senesin
den evvel lâğvedilen Demiryolları Meslek Okulu 
hakikaten bugün demiryollarımızda feragatla, 
gayretle, bilgi ile çalışan personelimizin mühim 
bir kısmını yetiştirmiştir. Maalesef 1949 senesin
de hangi mülâhaza ile olduğunu bilmediğim bir 
sebepten dolayı okul lâğvedilmiş bulunuyor. 
1950 den sonra bu okulun mahrumiyeti, doğru
dan "doğruya kurslar açmak suretiyle telâfi edil
mek yoluna gidilmiştir. Bir fikir verebilmek için 
1954 senesinde, son senede hareketçi, cerci ve 
yolcu personeli olmak üzere bu kurslardan 1000 
den fazla personelin yetiştirilmiş, kursa tâbi tu
tulmuş olduğunu arz etmek isterim. Fakat şunu 
da derhal arz edeyim ki; yalnız kurslarla perso
nelin yetiştirilmesine imkân yoktur. Devlet De
miryolları İdaresi yine vekâletimizin muvafakati 
lâhik olmak üzere bu sene içinde, evvelce lâğve
dilmiş olan mektebin yeniden ihya edilmesi ka
rarı alınmış bulunmaktadır. (Bravo sesleri) Bir 
noktayı müsaadenizle arz edeyim, Agâh Erozan 
arkadaşım, Devlet Demiryolları İdaresinde fu
zuli memurlar bulunduğunu ifade ettiler. Bu
nun mümkün olması muhtemeldir. Müsaadeniz
le personel mevzuunda bir iki rakam arz ede
yim. Beynelmilel Demiryolları Birliğinin neş
retmiş olduğu bültenden almış olduğum bu ra
kamlarda Türkiye'de yol tûl başına personel 
adedi 5, 
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Almanya'da 5,33, 
İngiltere'de 8, 
Fransa'da 4,9 
Yugoslavya'da 9, 
Yunanistan'da 8 dir. 
Yine milyon hamton kilometre başına : 
Türkiye'de 2,95, 
isviçre'de 2,05, 
Yugoslavya'da 4,4 tür. 
Bunu arz etmekten maksadım, Devlet De

miryollarında personel adedi ihtiyaç ve lüzum
dan fazla bir miktarda değildir. Fakat yine 
Agâh Erozan arkadaşımın ifade ettikleri gibi 
belki fuzuli personel mevcuttur. Bunu da ayrıca 
tetkik ettireceğim. 

Çok muhterem ve değerli arkadaşım Himmet 
ölçmen'in şahsım hakkındaki iltifatlarına te
şekkür ederim. Nihayet bütün arkadaşlarımın 
yardımlariyle münakale müesseselerimizi mu
vaffakiyete götürmek mümkündür. 

Devlet Demiryolları İktisadi Devlet Teşekkü
lü olduktan sonra hakikaten geniş inkişaflar kay
detmiştir. Halkla her gün temas halinde bulu
nan ve memleketin umumi kalkınmasında görü
len geniş inkişafı karşılamak yolunda bulunan 
bu idarenin, maalesef tamamen istediğimiz gibi 
aksaksız yürüdüğünü iddia edecek durumda de
ğilim. Filhakika çok Muhterem Zihni Üner ar
kadaşımızın ifade ettikleri gibi, Demokrat Par
ti iktidarı, demiryollarını ele aldığı zaman hat
tın aşağı yukarı yarısı yıpranmış üst yapısı 
tamamen yıpranmış bir halde, edevatı mütehar
rike ve muharrikesi ömürlerini çoktan doldur
muş bir vaziyette idi. 

Arkadaşımın bilhassa çok kıymetli çalışma
ları sayesinde bugünkü duruma gelmiş bulun
maktadır. Bugün de yine üst yapıda 2 082 kilo
metrelik bir kısım yol ağır dingil tazyikine mü
tehammil bulunmamaktadır, müteharrik ve mu
harrik edevatımız % 30 una yakın bir nispette 
eskidir ve yıpranmış bir durumdadır. Bilfarz 
bugün edevatı müteharrike yani lokomotiflerin 
yekûnu 858 dir. Bunlardan 163 adedi 40 yaşın
dan yukarıdır. 40 yaşından sonra lokomotifle
rin randımanlı çalışması mümkün değildir. Ve 
kendilerinin ifade ettikleri gibi randıman da 
% 3 e kadar düşmektedir. Bunun içindir ki, 
edevatı muharrike parkımızı ihtiyaca kifayet 
edecek bir miktara çıkarmak üzere gerekli te
şebbüsleri almış bulunuyoruz. Bir taraftan yüz 
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buharlı lokomotif diğer taraftan <,ü - bü tane 
dizel lokomotifin mubayaası hakkındaki teşeb
büslerimiz neticelenmek üzeredir. 

Muhterem Himmet ölçmen arkadaşım Fran
sa'dan almış olduğumuz lokomotifler üzerinde 
durdular ve dediler ki : Niçin buharlı lokomo
tiflere gidiyoruz, neden eski lokomotifler satın-
alıyoruz? 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, 7 400 kilometre 
demiryolu işletmeye açılmış bir vaziyettedir. 
Elektrifikasyona gittiğimiz takdirde nihayet 
bunu jüstifiye edecek bir durumun mevcut ol
ması iktiza eder. 

Münakalât kesafeti muayyen haddin altında 
bulunan bir hattın elektrifiye edilmesi hiçbir 
zaman randımanlı olmaz. Bizim hatlar içinde 
Haydarpaşa - Ankara - Zonguldak hattı elek
trifiye edilebilecek münakale kesafetini haiz 
bulunmaktadır. Aşağı yukarı senede kilometre 
başına 4 milyon ton bir kesafete mâruz bulun
maktadır. Binaenaleyh elektrifiye edilmek için 
bütün sebepleri ihtiva etmektedir. Fakat bunun 
dışındaki hatların heyeti umumiyesinin elektri-
fiyesi bence randımanlı olmaz ve pahalı bir 
işletmeye gidilmiş olur. Buna mukabil dizele 
gitmek de doğru değildir. Bu fikirler yalnız 
şahsi kanaatim değildir, idarenin ve mütehas
sısların da kanaatidir. Çünkü, memleket içinde 
istihsal edilmiyen bir yakıta bel bağlamak doğ
ru değildir. Bir gün her hangi bir vaziyetle 
karşılaşmak mümkün olabilir. Bu sebeple mem
leket dâhilinde istihsal edilen bir yakıtı yak
mak mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan buharlı 
lokomotiflerden de hiçbir zaman vazgeçecek deği
liz. Müsaade buyurursanız, biraz da yakıt politi
kasından bahsedeyim. Hakikaten memleketin 
diğer sahalarında, hattâ Hüseyin Balık arkada
şımın söylediği gibi, gramla satılması mümkün 
bir meta, böyle % 3 randımanla lokomotifler 
de yapmak çok acıdır. 

Onun içindir ki Devlet Demiryollarımızda 
mümkün mertebe kömürden tasarrufu sağlıya-
cak tedbirlere başvurmak mecburiyetindeyiz. 

Esas itibariyle 1955 senesinde yapılmasını 
düşündüğümüz ve yapılmasını tahmin ettiğimiz 
nakliyat 14 milyar 700 milyon ham ton kilomet
redir. Aşağı* yukarı bir milyon dört yüz bin ton 
kömüre ihtiyaç vardır. Sayın İşletmeler Vekili 
arkadaşımızla vardığımız mutabakat sonunda 
ise bize ancak 975 bin ton kömür verilebilecek-
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tir. Geri kalan ihtiyacımızı linyit, ham petrol, 
mazot ve elektrikle karşılıyacağız. 

1955 senesinde 120 bin ton ham petrol, 125 -
150 bin ton liyit yakacağız, son zamanlarda Sa-
met Ağaoğlu ile yapmış olduğum temaslarda bu 
linyit miktarlarını artırmak yolunu ihtiyar edi
yoruz, 150 bin ton linyite çıkmak ihtimali mev
cuttur, ayrıca 40 bin ton kömüre tekabül eden 
mazot ve yine 40 bin ton kömüre tekabül eden 
elektrik istihlâk etmek suretiyle takriben 400 
bin ton kömür tasarruf etmiş olacağız. 

Şunu huzurunuzda arz edeyim ki, İşletmeler 
Vekili arkadaşımla yapmış olduğumuz mutaba-
katnamede bize tahsis edecekleri kömürle mü-
tezayit bir şekilde inkişaf eden nakliyat hacmi
ni tamamen karşılıyacağız. önümüzdeki sene 
her hangi bir sefer lağvı mevzuubahis olmıya-
caktır. 

Geçen sene bir ara lâğvedilen seferlerden 
gerek Gazianteb treni ve Meram ekspresi, ge
rek Erzurum, Güney ekspresi yeniden servise 
girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; kömür meselesi 
mevzuunda elektrifikasyona gitmek hakikaten 
bir lüzum ve zarurettir. 

Bugün Haydarpaşa - Ankara - Zonguldak 
elektrifikasyonunu takriben 153 milyon lira ile 
temini mümkündür. Almanlarla, Fransız, Bel
çikalı ve İsviçrelilerden mürekkep bir grupla 
yapmış olduğumuz temas neticesinde, elektrifi
kasyonun Haydarpaşa'dan başlamak üzere ikin
ci senenin sonunda Adapazarı'na, üçüncü sene 
sonunda Eskişehir'e, dördüncü senenin sonun
da Ankara'ya, beşinci senenin sonunda da Zon-
guldak'a varmak mümkündür. Bu takdirde 
1960 m ihtiyaçlarına göre aşağı yukarı 700 bin 
ton kadar vâsıl olması muhtemel olan kömür 
ihtiyacını da tasarruf etmek mümkün olacak
tır Bu itibarla hakikaten elektrifikasyon bizim 
için yalnız kömür tasarrufu bakımından değil 
aynı zamanda işletmenin daha ucuz olması ba
kımından ve hakikaten kabiliyetlerinin en yük
seğine kadar çıkmış olan Ankara - İstanbul 
hattının müstakbel sevkıyatının karşılanması 
noktasından da lüzumlu ve zaruridir. Bu ba
kımdan bu mevzuu terk Btmiş değiliz. Ehemmi
yetle üzerinde duruyoruz. 

Tarifelerimizi maliyet esasına dayandırıyo
ruz. Bu işletmelerin gelişmesi bakımından lü-
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zumlu ve zaruridir. Yalnız, maliyetin rasyonel I 
çalışma yolu ile düşürülmesi de prensibimizdir. 

Bir fikir arz etmek için şunu söyliyeyim ki, 
1939 senesinden evvelki maliyetle bugünkü ma
liyet ancak % 0,70 nispetinde artmış bulunmak
tadır. Halbuki, maliyete tesir eden; kömür gibi, l 
elemeği gibi, demir gibi maddelerin ve işçilik 
fiyatının bâzı hallerde 3,4; hattâ beş misli bir | 
tezayüt göstermiş olmasına rağmen bilhassa son 
senelerde almış olduğumuz tedbirler sayesinde 
ancak, demin de söylediğim gibi maliyet % 0,70 
nispetinde artmış bulunmaktadır. 

Sayın Himmet ölçmen arkadaşım, demir
yolları personeli arasında bir geçimsizlikten 
bahsetmişlerdir, belki bir bakımdan bu, kısmen 
varit olabilir. Çünkü meslek iktizası muamele
lere tâbi tutulan bir kısım personel hakkında 
böyle bir hava yaratılabilir. .Fakat son sene al
mış olduğumuz tedbirlerle personel arasındaki 
her hangi müsavatsızlık tamamen izale edil
miştir. 

Diğer arkadaşlarımın beyan buyurdukları 
mütalâa ve temennilere şahsan tamamen iştirak 
etmiş bulunuyorum. Bunlar üzerinde de Him
met ölçmen arkadaşımın dediği gibi, hassasiyet
le eğilmek lüzumunu ben de duyuyorum. 

Müsaadenizle sözlerime son veriyorum. (Al
kışlar). 

REÎS — Etem Erdinç. 
ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; iktidarı ele aldığımız 1950 senesinden 
1954 senesine kadar Devlet Demiryollarının ça
lışması, iktidarın diğer sahalardaki çalışması
na muvazi değildir. Maalesef Devlet Demiryol
ları iyi çalışmamıştır. Ziraatte buğday mahsulü 
7 milyon tondan 14 milyon tona çıkarken de
miryollarının vagon adedi ancak 14 binden 16 
bine çıkmıştır. Binaenaleyh demiryolları bu 
mahsulü taşıyacak durumda dahi değildir. Ni
tekim de taşıyamamıştır. Hariçten vagon kira
lamak yoluna gitmiştir. 

Yolcu işine gelirsek; evvelce yolcu vagonu 
adedi bin iken bu miktara ancak 180 vagon ilâ
ve edilmiş, ancak 1 180 vagona yükselebilmiş
tir. Halbuki yolcu artışı eskisiyle kıyaslana-
mıyacak derecede çok olmuştur. Bu bakımdan 
da Devlet Demiryolları iyi çalışmamıştır. Bil
hassa Ankara'dan Erzurum cihetine giden arka
daşlar görüyorlar, birçok vatandaşlar koridor- ] 
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larda, hattâ kapalı vagonlarda seyahat etmek
tedir. Bu işlerin bir an evvel ıslah edilmesi lâ
zımdır. 

Devlet Demiryolu personelinin aldıkları üc
retler, arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, 
hakikaten çok azdır. Dağ başlarında birçok is
tasyonlar vardır. Bu arkadaşlar, bu vatandaş
lar çocuklarını okutmakta çok sıkıntı çekmek
tedirler. Evvelce Sirkeci'de bir pansiyon var
dı, demiryolu personeli çocuklarını buraya gön
dererek lise ve yüksek okullarda okutmakta idi
ler. Fakat maalesef bu da kapanmış durumda
dır. Bu sebepten çok sıkıntıdadırlar. Devlet 
Demiryolları bareminin dondurulmuş vaziyette 
olmasından ve bâzı kimselere tesiri ile ek gö
revler kaldırılmış bulunduğundan 40 küsur 
mühendis demiryollarından istifa etmiştir. Tek
nik eleman bugün çok azalmıştır. Sayın Ve
kilin teklif ettiği tasarıyı şükranla karşılarım. 

Arkadaşlar; tekaüt sandığı teşkili dolayı-
siyle bir kısım işçiler işçi Tekaüt Sandığında 
kaldı, Demiryolları memurları da Emekli San
dığına geçirildi. Fakat işçi Tekaüt Sandığın
da kalan bâzı personelden bilhassa işçiler terfi 
edemez bir hale gelmiş bulunuyorlar. Meselâ 
bir işçi senelerce, çalışarak yetişir ve makinenin, 
lokomotifin her şeyini öğrenir. Bilâhara bu, 
makinist olacaktır, fakat işçilikten makinistli
ğe geçerken memur olur. Memur olduğu zaman 
senelerce çalıştığı 8, 10 ve 20 senelik hizmeti sa
yılmaz. Yeniden memur gibi işe başlar. Son
ra', ömrü vefa etmez ayrılır. Bu şekilde yetişen 
işçiler de makinist olmak istemezler. Bu halin 
de ıslahı zaruridir. 

Devlet Demiryollarının ara istasyonlarını bi
liyorsunuz, burada lojmanlar vardır. Bu loj
manlar istasyon şefi, hareket memuru ve ma
kasçılara tahsis edilir. Bilhassa makasçılara 
tahsis edilen lojmanlar bir odadır. Makasçı, 
ailesi ve dört beş çocuğu ile birlikte bu tek oda 
içinde kalmaktadır. Bunların da 2 - 3 odaya 
çıkarılması lâzımdır. 

Devlet Demiryolları, istasyonların ağaçlan
dırılması hususunda büyük gayret ve himmetler 
göstermektedir. Devlet Demiryollarının bu hiz
meti Ziraat Vekâletinin bu yoldaki hizmetlerin
den daha büyüktür. Bu husus da • şayanı te
şekkürdür. 

PTT ye gelince : Bütün vatandaşların tele
fon sıkıntısı çektikleri malûmunuzdur. Gerek 
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istanbul, gerek Ankara ve gerekse diğer büyük 
şehirlerimizde bundan çok sıkıntı çekilmekte
dir. Bilhassa şehirlerarası telefondan, çok müş
külât çekiyoruz. 

Telgraflar da aynı vaziyettedir, istanbul'dan 
çektiğimiz yolcu telgrafları biz buraya geldik
ten sonra gelebilmektedir. Bunların da bir an 
evvel ıslahı lâzımdır. 

Vapurların seyir ve seferi düzensizdir. Ge
rek izmir'den istanbul'a ve gerek istanbul'dan 
izmir'e giden vapurlar çok gecikmektedir. 
Diğer hatlarda da hakeza aynı gecikmeler vâki 
olmaktadır. Bütün bunların bir an evvel dü
zene konmasını rica ederim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

EElS — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar; benim mâruzâtım kısa olacaktır. 
Huzurunuzu fazla rahatsız etmiyeeeğim. 

Efendim, bizim Bartın'ın Kokaksu denilen 
bir mevkii vardır. Zonguldak'm ehemmiyeti 
hepinizce malûmdur. Üstünüzden gelen ışıktan 
tutunuzda sırtınıza gelen hararet hep Zongul
dak'tan gelir. Binaenaleyh Zonguldak bölgesi 
muhitinde bu Kokaksu denilen yerde bir tayya
re alanı vardır. Burası yıllardan beri metruk 
bir vaziyettedir. Gerektiği zaman o sahaya tay
yare konabilmektedir. 

Kokaksu'nun ikinci bir ehemmiyeti de şura
dadır; Türkiye'nin hiçbir tarafında mevcut ol-
mıyan ve boyu 13 kilometreyi bulan Bartın 
boğazı, iktidarımızın himmetiyle hem NATO 
kuvvetlerine ve hem de tahmil ve tahliyeye ya
kında açılacaktır. Bütçe Encümeni ve Hükümet 
bunu kabul etmiştir. Buna muvazi olarak Ko-
kaksudan gene iktidarımızın himmetiyle Bar
tın 'dan bir demiryolu uzanacaktır. Binaenaleyh 
bu kadar ehemmiyeti haiz olan bir vilâyete 
tayyare işletilmesini ve bu hususta etüdlerin 
yapılmasını çok kıymetli vekilimizden istirham 
etmekteyim. 

Biz Zonguldak milletvekilleri olarak bunu 
tetkik ettik. Bize yetkili makamlar şu beya
natta bulundular. Zonguldak'a belki her gün 
müşteri bulamayız ama Samsun - istanbul seferi 
yaparsak her gün rantabl çalışır, dediler. Bi
naenaleyh ötedenberi kendisine büyük hürmet 
hisleriyle meşbu bulunduğun: Muammer Çavuş-
oğlu'ndan bilhassa bu hususun tetkikini istir
ham etmekteyim. 
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Bundan başka bir hâtıramı arz edeyim : Se

ne 1951.. Çatalağzı'ndan Karabük'e geliyorum. 
Makine dairesine bindim. Halbuki milletvekil
leri de dâhil.. Oraya binmek yasakmış. Hattâ 
Zonguldak milletvekilleri posta trenini durdur
du dedikleri hâdise de buradan doğmuştur. 

Ateşçi mütemadiyen kazana kömür atıyor. 
Gözü de derecede. Sordum, bu makine ne kadar 
kömür yakar, dedim. 18 ton dediler. Bunun ya
rısını, yani 9 tonunu Çankırı'ya kadar bir ateş
çi, 9 tonunu da Ankara'ya kadar diğer bir ateş
çi kazana atıyor. Ne alıyorsun dedim. Günde 
280 kuruş. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bir müessese 
işçisine, personeline, teknik elemanına böyle 
bakarsa o işçinin ne şekilde çalışıp işine bağla
nacağını düşünmek ve bu mevzu üzerinde dur
mak lâzımdır. Şimdi anlıyorum ki, Karabük de
mir ve çelik fabrikalarında ve daha birkaç iş yer
lerinde yapıldığı gibi iş yeri kıymetlendirilmesi 
esasının yakında Devlet Demiryollarında tatbik 
edileceği müjdesini Sayın Vekilden öğrenmiş bu
lunuyoruz. işçilerin kitle halinde bulunduğu bir 
vilâyetin milletvekili olarak bundan ancak gu
rur ve iftihar duymaktayım. 

Arkadaşlar; biraz da mineral yakıt üzerinde 
durmak istiyorum. 

Devlet Demiryolları,Zonguldak'ın en mühim 
ve en zengin müşterileri arasındadır. Yılda istih
lâk ettiği kömür miktarı 1 200 000 ton ile 
1 400 000 ton arasında tehalüf etmektedir. Bu
nun bir kısmı tüvenan, bir kısmı lâvedir. 

Devlet Demiryolları bu işletme sistemlerinde 
en ziyade trafiğin kesif olduğu istanbul - Anka
ra, Ankara - Zonguldak arasında elektrikli tren
leri işletmeye başladığı zaman tasarruf edeceği 
500 bin ton maden kömürü, Demokrat Parti ik
tidarının memleketin her tarafında kurduğu fab
rikalara verilecek ve onların çarklarını döndüre
cektir. Eğer bu tasarruf, elde edilmezse ingilte
re'den, Almanya'dan, Amerika'dan senede 200 
bin ton, 500 bin ton kömür ithal etmek çok zor 
bir iştir arkadaşlarım. 

Malûmunuzdur, hamulesi geniş, tahmili güç, 
tahliyesi masraflıdır. 

Son zamanlarda gazeteler de kömür buhranı 
vardır, yetişmiyor, diye yazıyorlardı. Bunlar uy
durmadır, zihinleri bozmak için söylenmiş söz
lerdir. 
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Elbette 20 çimento fabrikası, 10 tane şeker 

fabrikası ve nihayet ferdî teşebbüslerin kurmak
ta oldukları fabrikalar yarın işlemeye başlarsa 
o zaman ne Zonguldak Kömürleri İşletmesi ve 
ne de Garp Linyitleri İşletmesi ihtiyaca cevap 
veremiyecektir. Zonguldak'm kendine mahsus 
bir kapasitesi vardır ki istihsali günde 16 - 17 
bin ton arasındadır. Bu, tüvönandır, yıkandık
tan sonra kalan kömür 14 bin ton civarındadır. 
Halkın yakıdı ve endüstrinin çalışması buna bağ
lıdır. Ocakları zorlamak, fazla istihsal etmek de
mek ocakları mahvetmek demektir. 

Binaenaleyh Zonguldak endüstrisinde bir ka
ide vardır. Kıymetli arkadaşlarımın bunu bilme
sini istirham ederim. Bir ton kömür istihsal et
mek için 3 ton kömür hazırlamak mecburiyetin
deyiz. Zora gittiğimiz takdirde 6 ay sonra Zon
guldak stop eder, hiç kömür vermez. Binaen
aleyh Devlet Demiryollarının bu sahadaki anla
yışını ve zihniyetini o vilâyetin milletvekilleri 
olarak takdirle yedederiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; Demokrat Parti mil
letvekili olarak bu Kürsü-i Muallâ-yı Milletten 
bir şey daha ifade etmekle vazifemi yapmış 
olduğumu zannediyorum. 

Devlet Demiryollarını teşkil eden Umum Mü
düründen makasçısına kadar bizler minnettar 
ve müteşekkiriz. (Soldan bravo sesleri) Memle
ketin her tarafında, falan adam mahrumiyet böl
gesi diye gitmez, falan zat orası mahrumiyet böl
gesidir diye gönderilemez gibi bir zihniyetin hâ
kim bulunduğu bu devirde Devlet Demiryolları
nın mütevazı ve fedakâr insanları dağ başında 
gece yarısı, yine bu memleketin selâmeti için 
marşandizleri beklerler. Binaenaleyh mahru
miyet bölgesinin tâ mihrakında çalışan bu fe
dakâr memleket çocuklarına ve demokrasinin 
en büyük bayraktarlığını yapan bu insanlara 
her türlü yardımı yapmak, onların terfihini 
sağlamak Demokrat Parti iktidarı için bir na
mus borcudur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunu böylece belirterek huzurunuzdan ay
rılırken Devlet Demiryolları personelini, Baka
nı ile beraber hürmetle selâmlıyorum. (Alkış
lar) . 

REİS — Verilmiş iki takrir vardır, okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 
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teklif ediyorum. 

26.11.1955 
* Zonguldak 

Cemal Kıpçak 

Y. Reisliğe 
Münakalât bütçesi üzerindeki görüşmeler 

Yüksek Meclisi tenvir etmiş bulunmaktadır. Bu 
sebepten müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 26 . I I . 1955 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

REİS — Takrirleri dinlediniz. Müzakereyi 
i kâfi görenler lütfen işaret buyursunlar... Etmi-

yenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 1 889 750 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

202 Ücretler 1 165 050 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 9 376 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 61 400 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — Alman prensip ka
rarı veçhile bu faslı komisyo-

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 133 700 
REİS — Kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 
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210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ücretler ve tazminler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler.- Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Mayın yok etme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıt-
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2 100 

4 655 

21 300 

49 000 

20 000 

34 000 

19 500 

53 700 

137 001 

7 000 

4 000 

3 000 

267 800 

6 000 

451 

453 

476 

501 

502 

701 

711 

712 

751 

752 

761 

762 
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Lira 

l an işletme masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 14 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 73 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 4 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina alet ve malzemeleri 
onarımı 9 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 18 950 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamir atelyesi için satınalına-
cak makina alet ve malzemeler 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri için satmalma-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava trafik kontrol merkezleri 
için satınalmaeak bord ve mal
zeme 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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REİS — Devlet Havayolları Umum Müdür

lüğü bütçesi kanununa geçiyoruz: 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan masrafları için bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (17 954 228) lira ve 
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 374 500) lira 
tahsisat verilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

211 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-

Kabul edilmiştir. miyenler. 
Ücretler 
REİS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
.. Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzmanlar ücreti 
REÎS — Xabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci" maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5213 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek uçuş tazminatı ve 

Lira 

268 752 

5 481 376 

178 125 

14 150 

1 500 

382 674 

1 800 

1955 
F. 
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başka masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince uçak kaza
sında ölenlerin ailelerine veri
lecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanunun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

839 708 

37 500 

3 460 

39 000 

510 000 

25 000 

98 500 

200 000 

200 000 

1 942 620 

6 000 

7 170 560 

10 000 
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412 

414 

417 

418 

419 

421 

426 

451 

452 

453 

454 

Geriverilecek paralar ve bilet 
satış komüsyonu 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme, ihale, ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sıhhi malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta ve eşya nakil tazminat
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Havacılık kongre ve konfe
ranslarına iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek sigorta ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler pist tami
ratı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydanlar için satmalmacak 
makina vasıta ve yedek parça 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6149 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllara sâri taahhütler 
karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

Madde hakkında söz istiyen yok. Reylerini
ze arz ediyorum. Cetvelle kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (28 328 728) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
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B - CETVELİ 

P. Lira 

1 İşletme varidatı 
REÎS — Kabul edenler. 

11 400 000 
Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli varidat 2 163 438 

REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Hazineden yardım 11 201 034 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıl nakit devri 3 564 256 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2. tekrar okundu) 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünce 1955 bütçe yılı içinde elde edile
cek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tah
siline 1955 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine 1955 bütçe yılında da devam olu
nur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Umum 
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Müdürlüğünün mühendis, pilot, makinist ihti
yacı noksanları gerektikçe Millî Müdafaa Ve
kâletinin uygun bulması üzerine bu vekâletçe 
temin olunur. Bu suretle geçici olarak Hava
yolları idaresinde çalıştırılacakların aylık ve 
uçuş zamları Millî Müdafaa bütçesinden ve ta
hakkuk edecek yolluk, kilometre, uçuş tazmi
natları Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesinden ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1938 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1955 yı
lı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oyunuza 
arz edilmiştir. ' 

Münakalât Vekâleti bütçesi bitmiştir. 
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Çalı§ma Vekâleti bütçesi 

RElS — Çalışma Vekâleti bütçesine başlı
yoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz Hasan Er
doğan. 

Şahsınız namına değil mi ? 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Evet. 
Sayın arkadaşlar; Çalışma Vekâletinin 1955 

malî yılı bütçesi münasebetiyle bu vekâlet ve 
buna bağlı kurum ve müesseseler hakkında gö
rüşlerimi kısaca arza çalışacağım. 

Başka memleketlerde; içtimai siyaset saha
sında alınmış olan içtimai adalet tedbirleri bu 
maksatla yapılmış olan icraat, birtakım zümreci 
mücadelelerin tazyiki altında ancak mümkün 
olduğu halde, memleketimizde eski ve yeni ik
tidarın bu sahada aldıkları kanuni ve isabetli 
tedbirler sayesinde kendiliğinden ve yabancı, 
zararlı ideolojilerin barınmasına, yer tutması
na imkân vermiyecek bir şekilde husul bulmuş
tur. İnkılâbımızın tabiî neticesi olan bu hamle
yi şükranla kaydederken bunda büyük payı 
olan Türk işçisine teşekkür etmeyi vecibe sa
yarım. 

Bütçe ile ilgili bâzı kısa maruzatta buluna
cağım. 

Arkadaşlar; iş yerlerinin; işçi sağlığı ve iş 
emniyeti bakımlarından esaslı ve sürekli olarak 
her iş kolunun icabettirdiği teknik bilgiye sa
hip elemanlar vasıtasiyle teftiş ve murakabesi 
bir türlü sağlanamamaktadır. Hepimizi büyük 
acılara gark eden son kömür havzasındaki grizo 
hâdisesi bu mevzuda hepimizi teyakkuz ve ted
bire sevk etmelidir. O havzada maden mühen
disi ve mütahassıs iş müfettişleri bulunmıyan 
bir vekâlet, iş emniyetini kontrol etmek imkâ
nından mahrum demektir. îş teftiş makanizma-
sı vekâletin ana meselesi olduğu halde eleman 
yetki ve vasıta bakımlarından maalesef kifa
yetsizdir. îş yerlerinin ve iş verenlerin teknik 
ve idari bakımdan yardımcısı, hattâ öğreticisi 
rolünü oynaması gereken iş müfettişi kadrosu
nun süratle tahakkuk ettirilmesi birçok felâ
ketleri önliyebilir. Bu vesile ile geçen yıllarda 
olduğu gibi 1949 yılında Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının memleketimizde tetkikat yapmak 
üzere gönderdiği bu konularda tam ihtisasa sa
hip heyetin vermiş olduğu raporun üzerine sa-
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mimiyetle eğilmesini sayın Çalışma Vekilinden 
istirham ederim. 

Aziz arkadaşlar, İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun 31 nci maddesinde bu sigorta fonundan 
% 20 sine kadarının işçilerin mesken ihtiyaç
ları için kredi olarak kullanılabileceği tasrih 
edilmiş olmasına rağmen bu kaynaktan plânlı 
bir şekilde istifade etmek suretiyle işçi vatan
daşların mesken sıkıntısını gidermek, takviye 
etmek kabil olabilir. Bu maksatla teşekkül 
eden yapı kooperatiflerinin daha fazla tatmin 
edilmeleri gerekmektedir, kanaatindeyim. 

Sosyal mevzuatımızın şümul ve himaye sa
hası dışında kalan fikir işçileri, memur ve işçi 
tarifine girmiyen müstahdem sınıf da bir an 
evvel sigortanın himayesine mazhar edilmelidir. 

.Çalışma hayatının çeşitli risklerini karşıla
mak ve çalışanların geleceğini güven altında 
tutmak, dolayısiyle çalıştırılanları da huzur 
içinde çalışabilen elemanlara sahip kılmak gibi 
sosyal gayelerle vücuda getirilen İşçi Sigorta
ları Kurumun bugünkü haliyle kendisinden bek
lenilen hizmetleri tam mânasiyle ifa edememek
tedir. İşveren ve işçinin ödediği büyük ölçüdeki 
primleri âdeta bir maliye dairesi gibi top
lamak ve bunları çeşitli şekilde muhafaza et
mek, gayrimenkullere tahvil etmek Kurumun 
gayesi olmasa gerek. İşçi âlemimizin ele alına
cak bir hayli meselelerini, kanunlarla kendisi
ne vazife olarak vermiş olan Kurum bünyesin
de bir istikrar bulamamıştır. Kafileye eleman
ları, teknik ve idareci personeli sık sık yapılan 
değişikliklerle işlerin aksamasında ve huzur
suzlukta âmil olmuştur. Kuruluş Kanununa gö
re, bir hususi hukuk müessesesi olan muamelât 
ve tasarruflarından tam bir istiklâle sahip ol
ması gereken Kurum müdahalelerden kurtula
mamıştır. İşçinin verdiği prim ile, muazzam pa
ralarla yaptırdığı binası üzerinde dahi serbest 
tasarrufuna imkân bırakmamıştır. Binaenaleyh 
bu Kurumun bir an önce şahsiyet ve hukuki 
hürriyetine kavuşturulması lâzımdır. Hastalık 
Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği beş se
neyi geçen zamandan beri henüz mahdut bölge
lerde tatbik edilebilmesi ve uygulandığı yerler
de kifayetsiz şekilde yürütülmesi şikâyetleri 
mucip olmaktadır. Hastalık sigortasının îş Ka
nununun uygulandığı sahaya teşmili çareleri 
aranmalıdır. İhtiyarlık sigortasının tatbikatı 
bâzı noksanlıkları meydana çıkarmıştır. 3u 
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tecrübelerden faydalanılarak işçilerin memnun 
kalmadıkları hususları ıslah etmek, meselâ 
emekli aidatını yükseltmek zaruri sebeplerle, 
işi terk etmek mevkiinde kalanların kesenek
lerini iade çaresini aramak, yaş haddini sanat 
koluna ve işin icabına göre ayarlamak gibi hu
suslarda gerekli tadilât yapılmaktadır. Yukar
da belirttiğimiz veçhile mesken kredisi fonunu 
başka işlerde kullanmamak ve henüz ödeme 
miktarı genişlemediği için fonu en kabarık bu
lunan bu sigorta kolu primleri üzerinde reviz
yon yapmak imkânları araştırılmalıdır. Meslek 
hastalığı ve iş kazası sigortaları tatbikatına ge
lince : Bilhassa hastalık sigortasının tatbik 
edilmediği yerlerde meslek hastalığı yardımları 
tatminkâr değildir. Birçok hastalıkların meslek 
hastalığı sayılmaması ıstırap konusu olmakta 
devam etmektedir. Hasta ve çalışamaz halde 
olan işçilere, işte kaldıkları müddetçe verilmesi 
gereken gündeliklerin azlığı bugünün şartları 
karşısında işçilerin durumunu güçleştirmekte
dir. Bu yardımların tezyidi imkânları araştırı
labilir, kanatindeyim. 

işçi Sigortaları Kurumu hastanelerinde bu
lunan hekimler ve sağlık personeli cidden tak
dire lâyık bir şekilde müesseseye ve gayesine 
faydalı olmaya çalıştığı halde, işçi sigortaları
nın, işçi ihtiyacını tam karşılıyacak şekilde has
taneler yapmıyarak eldeki mevcutlardan fay
dalanması, rasgele binaları bu yolda kullan
ması uygun değildir. Büyük imkânlara sahip 
kurumdan büyük apartmanlar yerine iftihar 
edebileceği hastaneler bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; îş ve îşçi Bulma Ku
rumunun çalışmalarına da kısaca temas etmek 
istiyorum. 1955 bütçesinde Kuruma devlet yar
dımı olarak 50 bin lira ayrılması bu kurumun 
lâyık olduğu önemi hâlâ bulamamış olduğuna 
karinedir. îş hayatının çeşitli ilmî ve teknik 
mevzularını bir âmme hizmeti olarak verdiği
miz Kurumu maddi imkânlarla teçhiz etmek, 
bir müracaat, bürosu halinde iş mevzuu ariyan 
bir müessese haline getirmek gerekir. Son za
manlarda bilhassa tekstil sanayaiinde hammad
de yüzünden büyük ölçüde işçi çıkarıldığı ve 
birçok iş yerlerinin kapandığı aktüel meseleler 
olarak basma aksettiği malûmunuzdur. Şimdiye 
kadar büyük bir mevzu olan işsizlik sigortası
nın tahakkuk ettirilmemiş olması bu gibi hâdi
selerde mahrumiyetleri ve güçlükleri açıklamış 

.1955 0 : 2 
bu ihtiyacı mübrem bir hale getirmiştir. Bu si
gorta kolunun bir an önce tahakkuk ettirilme
sinin zaruret halini aldığını zannediyorum. 

Gittikçe makineleşen ziraatimizin meslek 
haline gelmiş işçiliği, sosyal mevzuatın himaye
sinden hâlâ mahrum bulunmaktadır. Ziraat iş
çisi kanununun bir an önce Büyük Meclise ge
tirilmesini temenni ederim. 

Zamanın darlığı dolayısiyle kısaca temas et
tiğim bu mevzularda Yüksek Meclisin hassasi
yetini celbedilebildiyse, kendimi bahtiyar saya
rım. (Sağdan : Alkışlar). 

MEHMET MAHMUTOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, çalışma hayatının düzen
lenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yük
seltilmesi, çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin memleket yararına ahenkleşti
rilmesi ve memleketteki çalışma gücünün umu
mi refahı artıracak surette verimli kılınması, 
tam çalıştırma ve içtimai emniyetin temini va
zifesiyle mükellef bulunan Çalışma Vekâletinin 
kendisine tevdi edilen bu hizmeti ne suretle ifa 
ettiği hususundaki görüşümü kısaca arza çalı
şacağız. 

Çalışma Vekâletinin teşkilât durumu : 
Yurdumuzda Cumhuriyet inkılâbı ile başlı-

yan büyük imar ve kalkınma hareketleri Çalış
ma Vekâletine tevdi edilmiş olan hizmetin lâ-
yıkı veçhile ifasına bağlıdır. Bugünkü durumu 
ve teşkilatiyle Vekâlet, kendisine tevdi edilen 
bu büyük hizmeti ifada müşkülât çekmek
tedir; üç milyara yaklaşan bütçe muvacehesin
de iş ve çalışma hayatını tanzim ile mükellef 
olan Vekâlet bu büyük ve ağır hizmeti 3 mil
yonu geçen bir tahsisatı ile elbette ifada güç
lük çekecektir. Bu itibarla yeni teşkilât kanu
nunun bir an evvel kanuniyet kesbetmesini te
menni etmekteyim. 

A) Diğer taraftan, Vekâletin sistematik 
şekilde çalışmasına medar olmak üzere bilhassa 
iş ve çalışma hayatının mevzuata uygun şekil
de teftiş ve murakabe edilmesi için iş müfettiş
lerine jeep verilmesi ve bunların işverenlerin 
nakil vasıtalarından ve imkânlarından istifade
lerine engel olunması, 

B) iş müfettişlerinin sayısı artırılmış oldu
ğu halde iş sahasının çok genişlemiş olması 
muvacehesinde bu kadronun da artırılması lâ
zım ve zaruridir. 
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Zira; iş ve çalışma sahasına taallûk eden ka

nuni vazifelerin ifası ancak bu kadroların ihti
yaca göre takviyesi ile mümkündür. Memleke
timiz her gün biraz daha sanayileşmekte, zirai 
sahadaki faaliyetler artmakta, deniz işçileriyle 
ziraat işçilerinin de Vekâletin çalışma sahasına 
alınmalariyle hizmetin ağırlaşması karşısında 
ahenkli bir çalışmanın tesisi, faal ve dinamik 
bir teftiş kadrosunun sağlanmasiyle mümkün 
olabileceği temennisindeyim. 

Çalışma Vekâletinin tenkide şayan ciheti : 
1. Çalışma hayatının tanzimi, çalışanların 

yaşama seviyelerinin terfihi, çalışanlar ve çalış
tıranlar arasındaki münasebetlerin memleket 
menfaatine hadim bir şekle sokulması, içtimai 
emniyet ve adaletin sağlanması, iş ve çalışma 
hayatına ait kanunların, nizamnamelerin, de
mokratik şart ve icaplarımıza uygun bir şekil
de ifrağı ile mümkündür. Bu itibarla 

A) îş Kanunu : İş Kanununun, iş ve çalış
ma hayatımızda oynadığı rol çok mühimdir. 
Bu kanun gördüğü tadillere rağmen tek parti 
devrinin yadigârıdır. îş Kanunu, demokratik 
şart ve icaplarımıza, içtimai emniyet ve adalet 
esaslarına uygun olarak işçi ve işverenler le
hine tadili zaruridir. Grev ve lokavtın iş Kanu
nu bünyesinde mütalâa edilmesi ve bu hakkın 
işçi ve işverene kanunla tanınması lâzımdır. 
Grev, ve sendikaların, lokavt ise işverenlerin de
mokratik haklarındandır. Fakat grev ve lokav
tın iktisadi nizamı bozmaması ve içtimai sarsın
tılara meydan vermemesi şarttır. 

B) Sendikalar Kanunu : işçi ve işverenler 
sendikaları kanunu bugünkü şekliyle ihtiyaçla
ra uygun değildir. Bunun, demokratik şart ve 
icaplara uygun bir şekilde tedvin edilmesi bir 
zaruret halini almıştır. 

C) Sigorta mevzuatı : İşçi ve işverenlerin 
şikâyetlerine mevzu teşkil eden sigorta mevzu
atı da tadile muhtaç durumdadır. Gerek işçile
rimizin ve gerekse işverenlerimizin hak ve 
menfaatlerini sağlıyacak ve ahenkli işbirliğine 
yol açacak olan sigorta mevzuatının ele alınma
sı ve yeniden tedvin edilmesi âcil bir zaruret ha
lini almış bulunmaktadır. 

D) İşsizlik sigortası : Memleketimizin içti
mai ve iktisadi durumu ve son zamanlarda mü
şahede edilen hammaddesizlikten doğan fabrika 
ve işveren müesseselerin kapanması ve işçilerin . 
kütle halinde işlerinden atılması, büyük bir 
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ıstırap mevzuudur. Bu şekilde devam edildiği 
müddetçe kalifiye işçi bulunması ve yetiştiril
mesi mümkün olamaz. Bu itibarla, en kısa za
manda işsizlik sigortasının hükümet tarafından 
ele alınması ve kanunlaştırılması keza bir zaru
rettir. 

E) İşçilerin mesken dâvası : Memnuniyete 
şayandır ki, Cumhuriyet rejiminin en faydalı 
müesseselerinden birisi de sigortaların tahsisi
dir. Kanunlardaki pürüzler düzeldiği, işçilerle 
işverenlerin talebettikleri tadilât yapıldığı tak
dirde ele alınacak en büyük iş, işçi meskenleri 
ve işçilerin iskânıdır. Her ne kadar Çalışma Ve
kâleti ile İşletmeler Vekâletinin ve diğer ikti
sadi devlet teşekküllerinin işçi meskenleri inşa
sına hız vermeleri şayanı takdirdir. Fakat bu 
dâvanın kül olarak ele alınması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. İhtiyarlık sigortalarının biriken 
paralarının cüzi bir kısmı ile işçi meskenleri in
şasına yardım edilmektedir. Bugüne kadar işçi 
meskenleri inşası için ayrılan 100 milyon liraya 
yakın bir meblâğdan ancak 5 milyon lirası fiilen 
bu mevzua tahsis edilmiştir. Daha çok Emlâk ve 
Kredi Bankasiyle, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayeleriyle başarılmasına çalışılan işçi 
meskenleri dâvasını Vekâletin bizzat deruhte 
etmesini temenni ediyorum. 

İşçi meskenlerinden 10 bin adedinin ele alın
ması şayanı takdirdir. Fakat işçi sayısının 450 
bin olması ve ona göre bu iyi teşebbüse de hız 
verilmesini dilemekteyiz. 

İşçi Sigortaları Kurumu biriken fonları ile 
büyük iş hanları inşa ederek mamelekini çoğalt
makta ve gelir, kaynaklarını tevsi etmektedir. Bu 
suretle- fonları verimli sahada işlemektedir. Ka
naatime göre yapılacak ilk şey, her şeyden evvel 
İşçi Sigortalarının bu fonları ile işçi meskenleri 
ve işçinin iş yerlerinin ve iskân dâvasının hal 
edilmesi ve bilâhara da Sigorta Kurumunun ge
lir kaynağı nazara alınmalıdır. 

F) İşçi ücret dâvası ve asgari ücretlerin tâ
yin ve tesbiti meselesi : 

Bugün işçilerin duçar oldukları en büyük ıs
tırap aldıkları ücretle kendilerini ve aile efradı
nı asgari derecede olsun geçindirememiş olma
larıdır. Her çeşit eşya fiyatlarındaki artışın ve 
memleketteki hayat pahalılığı muvacehesinde 
işçi ücretlerinin de ona göre ayarlanması ica-
betmektedir. Hayatın pahalı olduğu Avrupa 
Devletlerinde işçi ücretleri yüksektir. Ve hayat 
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pahalılığını işçiler hissetmektedirler. Asgari 
ücretlerin tâyin ve tesbit edilmesi hakkındaki 
kanuni sarahate rağmen bu işin bütün şümulü 
ile ele alınıp tatbik edilmesini bekliyoruz. 

Şu ciheti de arza şayan buluyorum ki, mem
leketimizdeki kalkınma muvacehesinde tek işçi 
çalıştıran iş yerlerine de Hükümetin elini uza
tarak îş Kanunu ve sigortaları da bu sahaya 
teşmil etmeye tevessül edilmelidir. 

Sözlerimi bitirirken Çalışma Vekâletine ba
şarılar temenni eder ve kendi sahasındaki yeni 
yeni teşebbüs ve başarılarını görmekle büyük 
bir haz duyacağımı memnuniyetle ifade ederim. 
(Sağdan alkışlar) 

RElS — Cemal Kıpçak. 
Efendim; Havayolları bütçesi için reylerini 

vermiyen arkadaşlar, reylerini kullanmalarım ri
ca ediyorum. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; Çalışma Vekâletinin beynelmilel ça
lışma sistemi içinde örnek olarak gösterdiği faa
liyet ve gayretleri takdirle anmak yerinde olur. 

Bilhassa, mevzuatın umumi hareketleri içeri
sinde, memleketin işçi ruhuna intibak edecek şe
kilde hassasiyetle takibedilmesi hususunda göste
rilen alâkayı cidden takdirle yâd etmek vazifemiz 
icabıdır. Bu arada Bütçe Encümeni müzakerele
rinde de bahsettiğim gibi, iş yerinin mahiyeti ba
cımından. noksanların, son Zonguldak'ta vukua 
gelen kaza dolayısiyle Çalışma Bakanlığı tarafın
dan da hassasiyetle takibedilmesi ve iş yeri emni
yeti mevzuunda derhal lâzımgelen tedbirlerin alın
masına doğru adım atılmış bulunması hakikaten 
memnuniyetle telâkki edilecek bir harekettir. Zon
guldak gibi maden mevzuunun büyük mikyasta 
hareket gösterdiği bir sahada iş emniyetinin mev
cut olmadığı açık bir hakikattir. 

İstihsal mevzuunun makineleşmesi ve büyük 
hareketlere doğru gitmesi yanında işçinin mo
dern çalışma sistemlerinin ona intibak edecek se
viyeden geride kalması, iş yeri emniyetini ga
yet sıkı bir murakabe altında bulundurmayı ge
rektirmektedir. Bu bakımdan vâdedilen ve ya
pılmasına doğru gidilen mevzuların bütün arka
daşlar tarafından desteklenmek suretiyle de bir 
an evvel karara bağlanmasını ve emniyet nizamı
nın liyakatli elemanlar tarafından sıkı bir tarz
da kontrol edilmesinin gerektiğini vicdani bir 
mecburiyet halinde burada belirtmeyi de zaruri 
görüyorum. 
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Kömür madenlerinde bin bir tehlike her an 

mevcuttur. Bu tehlikeyi ancak iki prensiple ön
lemek imkânını buluruz. Bu prensipten bir tane
si, işçinin esaslı yetiştirilmesi, bir tanesi de em
niyet nizamının gayet sıkı ve lâyıklı bir muraka
benin elinde bulunduğunu her an hissettiren bir 
esasın getirilmesi keyfiyetidir. Bu hususta ça
lışılmakta olduğundan ve neticesinin de alınaca
ğından emin bulunuyorum. 

İkinci mesele olarak bahsedeceğim şey ücret 
sistemidir. 

Ücret sisteminde yaptığımız kanunun müda
halesiyle devlet sektöründe çalışan işçileri taltif 
etmek imkânını bulduk. Bu memleketin çalışma 
sistemi içerisindeki fertler yalnız devlet sektö
ründe çalışan insanlardan mürekkep olmadığını 
ve bilhassa hususi kıymet verdiğimiz hususi sek
tör içinde birçok işçi vatandaşlarımızın terfih 
yolunu beklediklerini unutmamak icabeder. 

Çalışma sistemi, Çalışma Bakanlığı, yalnız 
devlet sektöründe çalışan işçilerin murakıbı de
ğil, müdafii değil, memlekette işçi vasfını haiz 
bütün işçilerin murakıp ve müdafiidir. 

Binaenaleyh, yalnız devlet sektörüne inhisar 
etmiş durumda kalan tediye imkânlarının nizam-
lanması suretiyle, müspet bir nizama girmek su
retiyle işçinin heyeti umumiyesini, hususi sek
törde çalışanlara da intikal ettirmek suretiyle 
temininde fayda vardır. 

Ancak, işçinin refahının sağlanması düşünü
lürken, bunun istihsal randımanı ile mütenasip 
durumda olması da mevzuatın ieabmdandır. 

Dünya çalışma sistemini, (remuneratwin aux 
rendemeuts) tâbiri ile isimlendirilen randımanla 
mütenasip tediye sistemine doğru gidilmesi usu
lünün yavaş yavaş taammüm ettiği görülmekte
dir. 

Bu suretle işçilerin kazanç imkânı, bu siste
min hassasiyetle takibedilmesi neticesinde, mun
tazam ve verimli bir randumanla bu mesai ile 
mütenasip olarak haklarını almak imkânı bulu
nacaktır. 

Bakanlığın bu şekildeki tediye sistemine doğ
ru gidilmesi yolunda neler dügünüğünü belirt
mesinde fayda bulmaktayım. 

Huzurunuzu fazla işgaL etmiyeyim, mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım; Benim çalışma bütçesi muza-
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keresi dolayısiyle ricam kısa, fakat ana hat
ları ehemmiyetli bir mevzu olacaktır. 

Askerî fabrikaların işçileri paralı on beş gün
lük mezuniyetlerini alamamakta, diye işçilerin 
istifade ettiği bu haklardan istifade edememek
tedirler. 

Eica ederim, bu hususta belki çalışmalar 
vardır, Gölcük'teki askerî fabrikalarda Ada
pazarı'ndaki Ağır Bakım Askerî Fabrikasında ve 
memleketin diğer yerlerindeki askerî fabrikalar
daki işçiler alamıyorlar. Halbuki, diğer fabrika
ların işçileri mezuniyetli 15 günlük paralarını 
aldıkları halde bu vatan çocukları bir gün dahi 
nafakaları kesilmemesi için bundan istifade ede
miyorlar. Çok rica ederim, Bakandan, bunun 
hazırlığı bir an evvel yapılsın. Askerî fabri
kalar işçileri 15 günlük paralı mezuniyete ka
vuşsunlar. 

Bugün muttali olduğum bir hâdiseyi üzüle
rek burada arz etmek isterim. Petrol Ofis iş
çileri temettü ikramiyelerini - bugün müracaat 
eden temsilcisinden öğreniyorum - 1951 - 1952, 
1953 ikramiyelerini alamamışlardır. Yeni çıkar
dığımız kanuna nazaran bunların veziyeti meş
kûktür. Çalışma Bakanından çok rica ederim, 
yeni sene ile beraber 4 senelik ikramiyenin iş
çilere verilmesi için delâlet buyursunlar. 

En son ricam şudur : İşçilerimizin bütün 
mesailerinde iktidarımızın büyük hamlesi yer 
yer kendisini göstermiştir. Fakat bu arada 
tşçi Sigortaları tamamiyle randımanlı bir şe
kilde çalışamamaktadır. Elimde vesika vardır, 
sayın Bakana takdim edeceğim, bir zavallı 
işçi bir kazaya uğruyor, bu kaza neticesinde 
bir hak talebinde bulunuyor, îşçi Sigortaları
na müracaat ediyor, cevaben diyorlar ki, ka
nun çıkmıştır, fakat talimatname halâ yapıl
mamıştır. Bu yüzden bu zavallı işçi altı aydan 
beri hakkını bekliyor. Bu talimatname ile ilgi
li daha birçok işçilerimizin de bulunduğuna 
kani bulunuyorum. Binaenaleyh üzerinde has
sasiyetle durduğumuz işçi dâvasında bu arz 
ettiğim noktaların da nazarı dikkate alınarak 
bir an evvel halledilmesini rica edeceğim. (Al
kışlar) 

REÎS — Açık reye arz edilen lâyihaya rey 
vermiyen arkadaşlar reylerini k'ullansmlar... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Söz Sabahattin Çıracıoğlu'nundur. 
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SABAHATTİN ÇIRACIOĞLU (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım; sosyal güvenlik pren
sibinin tahakkukunu temin edecek vasıtaların 
başında hiç şüphe yok ki îşçi Sigortaları gel
mektedir. 

1936 yılından beri bugüne kadar birçok 
merhaleler kat eden sosyal sigorta sistemimi
zin kifayetsiz durumuna temas etmek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi bizde sosyal sigortaların tat
bik sahası îş Kanununun sahası ile tahdit olun
muştur. Hemen söyliyelim ki îş Kanununa 
tâbi olmak şartiyle iş yerlerinin sosyal sigor
taya bağlanması hususu işçiler ile iş verenler 
bakımından haksız durumlar yaratmaktadır. 

îşçi durumunda olan, yani, bedenen veya 
bedenen ve fikren bir ücret mukabilinde sa-
yini satan bütün işçilerin sosyal sigortalardan 
istifade etmesi icabederken yalnızca îş Ka
nunu sahasına giren iş yerlerinde çalışan işçi
lerin sigortalardan himaye görmesi, sigortalara 
tâbi olanlarla olmıyanlar arasında adaletsiz 
bir tefrik yaratmıştır. Büyük haksızlık yara
tan bu tefrikin izalesi, yani bütün işçi vatan
daşların sigortalar kanunlarından istifade gör
mesi sosyal güvenliğin tam ve kâmil şekilde te
mini için şart ve zaruridir. Hususiyle memleke
timizde işçi ücretlerinin işsizlik, hastalık, ihti
yarlık, maluliyet gibi birçok rizkleri karşılıyan 
bir tasarrufu sağlıyan bir seviye arz etmemiş 
olması da düşünülürse sigortaların bütün işçi
leri ihata etmesi zarureti kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan bu suni tefrika, îş 
Kanununa tâbi olan iş yerleri ile tâbi olmıyan
lar arasında rekabet müsavatsızlığını da intace-
der mahiyette ve durum iş verenler aleyhine ne
tice yaratmaktadır. Meselâ, îş Kanununun ve
cibe kıldığı, iş veren tarafından ödenen sigorta 
primleri ile ihbar ve kıdem tazminatı gibi un
surlar maliyetin içinde hesaplanmaktadır. Hal
buki bu neviden mükellefiyetlerden azade kalan 
yani îş Kanununun, dolayısiyle sigortaların şü
mulü dışında kalan müesseseler, maliyeti da
ha ucuza getirmekte ve piyasada değerleri kar
şısında daha avantajlı durum iktisabetmekte-
dirler. Bu hal ise îş Kanununa tâbi iş yerleri 
için büyük bir haksızlık tevlidetmektedir. 

Arkadaşlar, işçi sigortalarının finansman işi 
de ehemmiyetle nazara alınacak hususlardandır. 
Sosyal sigortalarımızın' "varidatı işçi ve iş veren-
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lerin ödedikleri primlerden gelmektedir. Mem
leketimizde hastalık sigortası için işçiden ve iş 
verenden mütesaviyen alman % 4 prim, yapı
lan sigorta masraflarını karşılıyaeak kifayette 
değildir. Hattâ bu masraflar yüzünden mezkûr 
sigorta açık vermekte ve bu açıkları başka kay
naklardan kapamak yoluna gitmektedir. 

işte bu vaziyet karşısında, devletin, ihtiyar
lık sigortasının masraflarını karşılıyamıyan prim
lerini takviye etmesi muvafık olur kanaatinde
yim. Primler sigortalıların ücretleri üzerinden 
alındığına ve az ücretliler için bir yük teşkil et
tiğine ve devletin de fonksiyonlarında içtimai-
lik vasfı bulunduğuna göre devletçe sigorta prim
lerine iştirak edilmesi hareketi sosyal güvenliğe 
hizmet etmek demek olur. 

Arkadaşlar; sigorta primlerinin, yükselen ha
yat seviyesine göre ayarlanmamış bulunması da 
bu sahada düşünülecek sosyal bir meseledir. 
Bilhassa işçi gibi az ücretle çalışan dar gelirli 
vatandaşların, fiyatların yükselmesi karşısında 
günden güne iştira gücünü kaybettiği bir haki
kattir. Bilhassa son ayların ücretlere zam ta
lepleri ve Yüksek Meclisin bu talepleri is'af edi
şi bu hakikatin birer ifadesidir. Bu durum kar
şısında ihtiyarlık, maluliyet gibi, işçilere sigor
talarca ödenen ödeneklerin nispetlerinin aynen 
muhafaza edilmesi fiyat tereffüleri karşısında 
haksızlık olur kanaatindeyim. Binaenaleyh si
gorta ödeneklerinin yükselen fiyatlara göre 
ayarlanmasını ele almamız lâzımdır. 

Arkadaşlar; îşçi Sigortalarımızda bugün 
mühim bir boşluk vardır. Bu boşluk, işsizliğe 
karşı bir sigortanın mevcut olmamasıdır. İşsiz
lik sigortası mevzuu sosyal güvenliğin noksan 
bir cephesiyle önümüzde durmaktadır. İşsiz kal
ması muhtemel, hattâ işsiz vatandaşlarımızı 
kendi kaderleriyle başbaşa, başıboş bırakama
yız. İşsizlik olsun veya olmasın, her zaman işsiz
lik sigortasının mevcudiyeti içtimai emniyet 
için şarttır ve lâzımdır. 

Memleketimizde işsizlik sigortası olmadığı 
içindir ki, İş Kanununun 13 ncü maddesinin 
sağladığı kıdem tazminatına göre tatmin olunan 
işçiler hakkında bir telâfi bahis mevzuu olsa da 
kâfi değildir. 

Ben sosyal sigorta sahasında gördüğüm ve 
etüdünü yaptığım şu boşlukların doldurulması
nı yeni ve yakın maziye sahip olan ve fakat da-
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ima sistemli çalışmalariyle realitelere eevap 
vermesini bilen Vekâletimizden ümitle bekle
mekteyim. Çalışma Vekâletinin bütçesinin yeni 
yılımız zarfında semereli olmasını candan te
menni ederim. (Alkışlar). 

REİS — Efendim, Devlet Havayolları Ge
nel Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu için 
(275) arkadaş kabul reyi vermiştir. (275) reyle 
lâyiha kanunlaşmıştır. 

Abidin Tekön, buyurun. 
ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar : 
Yüksek Meclisin huzuruna arz edilmiş 

bulunan çalışma bütçesini iktisadi kalkınma
mızla hemahenk olarak gelişen iş ve işçi hare
ketlerinin ışığı altında tahlil etmek icabediyor. 

Biz evvelâ, bütçeyi neden kifayetsiz gördü
ğümüzü izaha çalışalım : İş yerlerinin ve işçi 
sayısının süratle artmakta olması, İş Kanunu 

• tatbikatının daha geniş bir sahaya yayılması, 
buna muvazi bir çalışma sistemine ihtiyaç gös
termektedir. Türkiye'de yalnız, belediye bütçe
si bir milyon lirayı aşan nahiye merkezleri bili
riz. Bütün memlekete şâmil bir hükümet teşki
lâtının üç buçuk milyon liralık bütçe ile tedviri, 
randıman noksanlığından başka hiçbir mâna 
ifade etmemektedir. Bütçe darlığı, her türlü te
şebbüsü önlemekte, Bakanlığı, bir nevi fahrî 
müfettişlik görevinin dar çerçevesi içinde bı
rakmaktadır. Yıl sonunda karşımıza çeşit çeşit 
istatistiklerin zaferi ile çıkılıyor. Halbuki biz 
bu iftihar verici bilançoların amelî neticelerini 
kıymetlendirmek ve ona göre hüküm vermek is
tiyoruz. Meselâ aynı şahsın, aynı yıl içinde 6 - 7 
defa işe yerleştirilmiş olması, Bakanlığın ista
tistik edebiyatına ayrı ayrı 6 - 7 şahsın işe yer
leştirildiği şeklinde intikal eder. Buna rağmen 
biz, işin şekli değil, sebepleri üzerinde durma
ya taraftarız. Vatandaş niçin bir yerde dikiş 
tutturamaz? Bakanlık teşkilâtı, işsiz -vatandaşı 
niçin hem kendine, hem cemiyete yararlı bir ça
lışma nizamına alıştıramaz? Vazife, sadece ras
gele kayıt, kabul ve havaleden mi ibaret kalma
lıdır? Bunun himaye tarafı, teminatı, disiplini 
ve eğitimi yok mudur? 

Arkadaşlar; 
Bir taraftan işçi hukukunu, randıman esası

nı gözetirken, diğer taraftan da işsizliğin ve 
mesleksizlerin kendi kendilerini kurtarabilme
leri keyfiyetine katı bir veçhe vermeliyiz. Çalış-
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ma Bakanlığı, üç buçuk milyon liralık bir geçim 
ve maaşat bütçesiyle bu işleri başaracak kud
rette değildir. Bütçe kifayetsizliğinin her vesi
le ile ahım şahım bir mazeret olarak ileri sürül
düğünü üzülerek müşahede etmekteyiz. 

Temennilerimiz arasında Sendikalar Kanu
nunun işçi lehine olarak tadilini de ehemmiyet
le arz etmek isteriz. Zaman ve imkânların artık 
buna müsait olduğunu zannediyoruz. Bir sendi
ka ile yardımlaşma derneği arasındaki farkı gö
rebilmek için daha ne vakte kadar bekliyece-
ğiz? 

îşçi kütlemizi yakından ilgilendiren ücretli 
senelik tatil mevzuunun da kanuniyet kespet-
mesini istiyoruz. 

Bir mesele daha var : 
1952 de teşekkül eden bir komisyon iş ka

nununu, bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir şekle konulmasını inceliyecekti. Aradan yıl
lar geçtiği halde maalesef belirli bir neticeye 
vâsıl olunamamıştır. Çalışma Bakanlığımızın 
bu mesele ile yakından alâkadar olacağını ümid-
ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlar; 
Sözlerimi bitirmeden önce Yüksek Heyetini

ze şu noktayı da arz etmek isterim : 
Mesaileri devammca ücretleri kesildiği hal

de, kanuni müddeti ikmal edemedikleri için, ih
tiyarlık sigortasından istifadeleri mümkün ola-
mıyan mevsimlik işçilerden bu maksatla kesin
ti yapılmamalıdır. Hakları zayi oluyor. Bu mev
zuda kendilerini serbest bırakmak lâzımdır. Sa
niyen, Başvekâlete sunulmuş bulunduğu halde 
hâlâ Meclise sevk edilmiyen 394 numaralı Haf
ta Tatili Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi zaruretini heyecanla bekliyoruz. Açık 
havada çalışan 10 binlerce, belki de 100 binlerce 
işçi vatandaşımız, neticeye ümitle bakmakta, 
Büyük Millet Meclisine bu hususta da tam bir 
itimat beslemektedirler. Fabrika işçilerinin hak 
ve hukukunu gözeten bir kanun açık hava işçi
lerinin feryadına da aynı his ve mükellefiyetle 
kanatlarını açmaktan uzak kalamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığımızın daha verimli bir isti

kamete teveccüh etmesine hizmet maksadiyle 
arz edeceğim hususat şimdilik bunlardan iba
rettir. 

Yeni çalışma yılında sonsuz başarılar diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BEÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; 1938 senesinde bir Madin Ni
zamnamesi vardır. Ocağın birleşemsinden bu 
yana İktisat Vekâleti Zonguldak'tan aşağı 
ocaklarda kontrol ve saire bu nizamnameye gö
re yapılıyordu. 1938 den sonra füzüyondan son
ra bu nizamname Zonguldak'ta tatbik edilmedi* 
ği halde buralarda tatbik edilmektedir. Butoı 
bilhassa Sayın Vekilden rica edeceğim. Zongul
dak'taki maadin müdürlüğü maaşını da bum
dan, yani işletmeden almaktadır. Halbuki bu 
müdürlük Maadin Umum Müdürlüğüne tâbidir. 

Sonra yeraltnda çalışan birçok arkadaşlar 
var. Onlara bir mmtaka gösteriliyor. Şurada ça
lışacaksınız diye. Onlar da güç şartlar altında 
tam randımanla çalışamıyorlar. Halbuki kanuna 
göre sekiz saat ve-daha fazla çalışmadan mesai 
fazlası pirim ve saire alamazlar. Siz iyi mesai 
vermiyorsunuz diye bu arkadaşlar pirimden 
mahrum bırakılıyor. 8 saatte bu vazifeyi ifa ede
mez. Ayrıca ona fazla mesai de vermiyor. Bu 
hususu Sayın Vekilin dikkat nazarına arz ede
rim. 

Zonguldak'ta birkaç misalini gördüğümüz 
bir husus da şudur : Kazaya uğrıyan arkadaş
lar hastaneye yatıyorlar. Hastanedeki ufak te
fek alet noksanlığı yüzünden lâyikiyle tedavi 
edilemiyorlar ve özürlü çıkıyorlar. Hastanelere 
büyük bir külfet tahmil etmiyecek olan bu me
sele ile de Sayın Vekilin ilgilenmesini rica ede
rim. 

Bir de, 5 kişi çalıştıran yerler İş Kanunlına 
tâbidir. Fakat bir tuğla harmanı farz ediniz. Bu
ralarda gerçi beş kişi çalışır. Fakat bunların bir 
iki tanesi kalifiye işçidir, diğerleri daimî çalış
maz. Sonra bu iş devamlı bir iş değildir. Bir 
gün beş kişi gelir çalışır gider ertesi gün üç ki
şi gelir çalışır. Bunlar hakkında bu kanun ka
bili tatbik değildir. Bunun hakkında da bir 
formül bulunması lâzımdır. 

Karabük işçilerine hastaneden rapor verili
yor. üç, beş doktor bir araya gelip işçiye rapor 
veriyor. 15 gün veya bir ay mezunsun diyor. 
Bu raporlar da müessese ile mutabakat halinde 
veriliyor. Fakat bâzan bu da kifayet etmiyor. 
Doktorlar orada müesseseye tesir etmektedirler. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlarım, saat hayli ilerledi, yoruldunuz. 
Fakat Zonguldak Milletvekili olarak Çalışma 
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Bakanlığı bütçesinde ben konuşmak mecburiye
tindeyim, müsamahanıza sığmıyorum. (10 da
kika sesleri) 10 dakika konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, grupta da arz et
miştim, bizim bütün faaliyetlerimizin mihver ve 
merkezini işçi ve işçi dâvaları teşkil etmektedir. 

Bir taraftan memleketin ağır sanayi merke
zini teşkil eden Karabük Demir - Çelik fabri
kaları, diğer taraftan Filyos Ateş Tuğla fabri
kası, İstanbul'a kadar cereyan veren Çatalağzı 
elektrik santralı ve öbür tarafta memleketin 
medarı iftiharı olan, bağrında 60 - 70 bin va
tandaşı geçindiren, çoluğu, çocuğu ile beraber 
200 hattâ 400 bin kişiye ekmek dağıtan Ereğli 
Kömürleri işletmesi Zonguldak vilâyetindedir. 
Biz ve sizler bu endüstri ile, bu millî müessese
lerimizle iftihar etmekteyiz. Bu millî müessese
lerin bünyelerinde binlerce memleket çocuğu iş-

. çi vatandaşlarımız çalışmaktadır. Burada sizin 
de üzerinde hassasiyetle durduğunuz bir konuyu 
huzurunuzda arz etmekle sözüme başlıyacağım. 

Arkadaşlar; gerek demir ve çelik fabrikala
rında, gerek Filyos Ateş Tuğlası fabrikasında, 
gerek Çatalağzı 'nda ve gerekse iftihar ettiğimiz 
Ereğli kömür işletmesinde çalışan ve miktarı 
yüz bini bulan kahraman Türk işçileri arasında 
şimdiye kadar solcu temayüllere asla rastlanma
mıştır. (Alkışlar) Bu millî âbideler kıymetli mü
hendislerimizin kıymetli teknisiyenlerimizin ve 
nihayet eli nasırlı vatanperver Türk işçilerinin 
elinde günden güne gelişip olgunlaşmaktadır. 

Çalışma Bakanlığının bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle şunu katî olarak ifade edeyim ki, 
ve işçi dâvaları ile yekinen ilgili bir insan olarak 
arz edeyim ki; işçilerimiz iktidarımız sırasında 
âdeta çiçekliğe getirilmiş durumdadır. 

Orada burada kopan yaygaralar, şurada bu
rada söylenen bâzı sözler prim ve ikramiye ko-
müsyonculuğunu yapanlar tarafından gelmekte
dir, bu olayların kitle ile sureti katîyede alâka 
ve irtibatı yoktur. 

Demokrat Parti iktidarı, işletmelerinde çalı
şan işçilerine belki dört misli yevmiye vereme
miştir, temettü ikramiyelerini 2 misline çıkara
mamıştır ama Demokrat Partinin iftihar ettiği 
ve paradan daha kıymetli bir tek mükâfatı var
dır işçiye insanlığını öğretmiş ve işçiye., muhab
bet göstermiştir. 

îşte milletvekillerine, iktidara, işçinin her böl-
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gede gösterdiği yakın alâka ve sempati sırf bu 
muhabbetin nişanesidir.. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Yalnız 
Suat Bey, müphem konuşmayın. Benim kasdım 
bu değildir. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Zonguldak'taki 
işçi arasında biz bunu daima müşahede ediyoruz 
ve bununla iftihar duyuyoruz. Çalışma Bakanlı
ğından bir temennimiz vardır : 

Geçenlerde Devlet sektöründe çalışan işçiler 
için senede bir maaş nispetinde temettü ikrami
yesi kabul buyurulmuştu. Ayrıca İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan işçiler için de senede bir 
maaş nispetinde ikramiye verilmesi de 1953 se
nesinde kabul edildi. Devlet sektöründe çalışan 
işçilere birer maaş nispetinde ikramiye şarta mu
allâk olmadığı halde İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan işçilere birer maaş ikramiye bâzı 
şartları ihtiva etmektedir. Ceza almıyacak, ihtar 
almıyacak, âmirine karşı itaatsizlik yapmıyacak. 
Fakat Çalışma Bakanlığının ve İşletmeler Baka
nının himmetleriyle kanunun makable şümulü 
yoktur, diye, bir kaziye ile vaziyet bu sene için 
önlendi. Bu münasebetle bendeniz Muhterem 
Çalışma Bakanından İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde vazife gören Türk işçilerine senede bir 
maaş nispetinde verilen ikramiye işinde şarta 
muallâk bir keyfiyetin tanınmamasını bilhassa 
rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; iş yeri kıymetlendi
rilmesi ve iş yeri kıymetlendirilmesi esasına gö
re yevmiye tahakkuku işçiler arasında adaleti 
temin ve tevzi etmek için en başta gelen for
müllerden birisidir. Bugün işletmelerde vazife 
gören ve bâzı sızıntılara ve söylentilere sebebi
yet veren hâdiselerin en başında, bâzı lâyık ol-
mıyanlarm daha fazla yevmiye almaları, çok 
çalışanların ve fazla puvan kazananların az yevmi
ye almalarıdır. Bu iş yeri kıymetlendirme esası 
bütün işletmelerde tatbik edildiği takdirde bu 
dâva da kökünden halledilmiş olacaktır. Bunun 
için Amerika'dan dünya çapında bir mütehas
sıs geldi ve Türkiye'de bir iki ay kadar kaldı. 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında şikâ
yetleri mucip olan hâdiseleri kısa bir görüşle 
anladı ve bütün işçileri memnun etti. Şimdi İz
mit Kâğıt Fabrikasmdadır. Zannediyorum ora
da çalışmaktadır. 

Mühim olan bir de asgari ücret baremidir. 
Bu maalesef şimdiye kadar yapılmamıştır. As-
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gari ücret bareminin bir an evvel tatmin edici 
bir şekilde hazırlanmasını ve bütün işletmeler
de tatbik edilmesini rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; bütün kongrelerde 
ve işçisi bulunan bölgelerde işçilerin en çok şi
kâyet ettikleri konulardan birisi de yavaş ya
vaş aktüalitesini kaybetmiş olan ve tatbik ka
biliyeti yavaş yavaş dumura uğrıyan iş Kanu
nunun 13 ve 16 ncı maddelerinin işçilere ver
diği eza ve cefadır. Vekilden buna da bir ça:*e 
bulmasını hiç olmazsa âdil bir sistemle bu .'.ş 
Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin tadili: ü 
rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; diğer arkadaşlar baı-
settiler. ihtiyarlık sigortası, yaş hadleri; tu 
memleketin içtimai bünyesine, iktisadi bünye
sine uygun değildir. Yaş hadlerinin ağır işçiler
de 50 ye, hafif işçilerde 55 e indirilmesi ve y ı-
hut bu işin behemahal bu işten anlıyanlar tarı-
fından, bir kere daha etüd edilmesi şarttır, Eu 
vaziyet karşısında ihtiyarlık sigortasından vı-
tandaşlarm faydalandırılmasını biraz uzak bir 
ihtimal olarak görmekteyim. 

REİS — Bir dakikanız var, Suat Bey. 
SUAT BAŞOL (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar; işçi Sigortaları Umum Müdürlüğünün 
de bugünkü sistem dışında; bir iktisadi Devlît 
Teşekkülü olması üzerinde Sayın Bakanımız] n 
biraz durmasını faydalı görmekteyim. (Doğru, 
doğru sesleri) işçi sigortalarına bir düzen ve
rilmesi lâzımdır. En mühim dâvaların başmqa 
da ziraat işçisinin şehirlere akmasının durması 
neye mütevakkıf ise, onun da bugünlerde dü
şünülmesi lâzımdır. Bu takdirde kalifiye işçi 
yetiştirmek işi de daha çok kolaylaşacaktır. 

Sözlerim bundan ibarettir. Hürmetle selâm
larım. (Alkışlar). 

RElS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKlLl HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Çok muhterem arkadaşlarım 
Çalışma Vekâleti bütçesi münasebetiyle vekâletin 
çalışma şekli üzerinde teşvikkâr sözler ibzal, eden 
arkadaşlarıma teşkilât adına teşekkür ederim. Ar
kadaşlarımın tenkid ve temennilerinden âzami 
hisseyi çıkaracağımıza işaret etmeyi vazife telâk
ki eder, bu vesile ile izhar edilen temennilerden 
bir kısmına gerekli cevapları vermek üzere biraz 
müsamaha Duyurulmasını istirham ederim. 

Arkadaşlar, Çalışma Vekâleti gittikçe genişli-
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yen bir saha içinde sayıları süratle artan insan
larla vazifesine devam etmektedir. Bu genişleme
yi, memleketimizin içinde bulunduğu mesut inki
şafa bağlamak lâzımdır. Yurdun dört bucağında 
her gün yeniden hâsıl olan iş imkânları peniden 
iş veren ve işçi münasebeti ihdasına sebebiyet 
vermekte ve çalışan vatandaşlar miktarları, ken
dilerinin ve ailelerinin hayatlarını emekleriyle 
kazanan vatandaşların sayıları her gün biraz da
ha artmaktadır. Bu sebepledir ki, vekâlet, kendi
sine bağlı kurumlariyle gittikçe gelişen, memle
ketin inkişafına muvazi bir tempo ile gelişen, bir 
bünye halinde görünmekte ve vazifelerinin kem-
miyet ve keyfiyet bakımından ehemmiyeti art
maktadır. 

Sadece bir rakama ve bir nispete işaret etmek
le iktifa edeceğim : 

1950 yılında 9 000 civarında bulunan iş yeri 
1954 son aylarında 19 000 e baliğ olmuştur. Ar
tış miktarı yüzde yüzü aşmış bulunmaktadır. Bu 
artış süratle devam edecektir. Ve bu artış nispe
tinde de memleketin kalifiye işçiye, yetişmiş iş
çiye, yetiştirilmiş işçiye olduğu gibi, işçi iş veren 
münasebetlerini düzenliyecek unsurlara ihtiyaç 
da artacaktır. Sosyal politika tatbikatımızın bir
kaç meselesini zikredeceğim. Tadadi mahiyette 
zikredeceğim meselelerimiz arasında sosyal emni
yet manzumesinin ikmali vardır. Bunlar arasın
da tam çalışmaya doğru gidecek yolları bulmak 
ve tatbik etmek vardır. Bunlar arasında içtimai 
ve meslekî teşekküller arasında nizam tesisi var
dır. Bunlar arasında hükümet ve âmme makam-
lariyle temasların tanzimi vardır.. Bunlar arasın
da sosyal politikanın temin ettiği himayeyi mü
essir kılacak tedbirler .vardır. Bunlar arasında 
fikren çalışan vatandaşların iş nizamını tesis 
vardır ve yine bunlar arasında ziraatte çalışan 
vatandaşların sosyal bakımdn himayelerini der
piş eden tedbirleri almak vardır. Nihayet işçi ve 
iş veren teşekkülleri arasındaki münasebetleri tan
zimde büyük rolü olan kolektif mukavele hak
kında kanunlar vücuda getirmek lâzımdır. 

Asgari ücret sistemini süratle genişletmekte
yiz. Daha geniş surette bu müesseseyi tatbik et
mek vardır. Hulâsa her gün genişliyen iş hayatı
nın yeniden ortaya koyduğu veya ıslahını ieabet-
tirdiği meselelerle vekâlet karşı karşıyadır. 

Vekâlet bütçe münasebetiyle arkadaşların ile
ri sürdükleri fikir ve mütalâaları zannediyorum 
ki, 3-4 nokt# etrafında toplamak kabildir.- Bun-
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lar bir grup vekâlet faaliyet ve bünyelerine ta-
alluûk eden temenni ve tenkidler teşkil eder. 

Diğerini mevzuatın tevzi ve ikmali teşkil eder. 
Ve diğer grupu sosyal güvenlik manzumesinin ve 
sosyal güvenliğe mütaallik kanunların ıslahı, 
sosyal güvenlik müessesesi olarak çalışan işçi 
Sigortalarının vazifeleri ve meseleleri teşkil eder 
ve nihayet îş ve îşçi Bulma Kurumunun da va
zifelerini ele almak icabeder. Sözlerime başlar
ken, vekâlet fonksiyonlarının her gün biraz daha 
gelişmekte olduğunu ifade edeyim. Bu ifadem, 
arkadaşlarımın, Teşkilât Kanunu hakkında ileri 
sürdükleri fikri bizim de benimsediğimizi ifade 
eder. Filhakika vekâlet, kurulduktan sonra bir 
defa tadile uğrıyan Teşkilât Kanunu ile her gün 
gelişen ihtiyaçlara cevap vermekte müşkülâta 
mâruzdur. Bu vaziyetlere ve ihtiyaçlara uygun 
bir Teşkilât Kanununu kısa bir zamanda geti
receğiz. Bu husustaki tetkiklerimiz sona ermek 
üzeredir. 

Mevzuat hakkında arkadaşlarının, bâzan mad
de zikrederek, bâzan ihtiyaçları tasrih ederek, 
bâzan da umumi olarak ileri sürdükleri temen
nilerini, günlük müşahedelerinden aldıkları ma
lûm. Aynı hâdiseleri müşahede eden vekâlet teş
kilâtı olarak bu temennilerin birçoğuna iştirak 
ettiğimizi de ifade etmek isterim. 

Hakikaten, geçen sene kabul buyurduğunuz 
Deniz îş Kanunu ile yeniden tevsi edilen sos
yal kanunlar sahası gerek kendi içlerinde ve ge-

~ rek yeni hususi kanunlarla takviye edilmiye ve 
zamanın icaplarına uydurularak ıslah edilmeye 
muhtaçtır. Hiçbir zaman yapılmış bir kanun don
durulmuş bir müessese telâkki edilemez. Bilhassa 
sosyal kanunlar gibi içtimai hayata taallûk eden 
ve bir dinamizma içinde bulunduğu için her 
gün değişen bir bünyeye tatbik edilen bu kanun
ların zamanla değişmesi galip vasfının kabulü 
daha yerinde olur. Bu itibarla Teşkilât Kanu
numuzla beraber, îş Kanunumuzun bâzı mad
delerinde, sigorta kanunlarımızın bir kısmın
da yapılacak tadillerimiz vardır. Bunların ha
zırlıkları ikmal edilmektedir. Hepsi sırası gel
diği zaman huzurunuza arz edilecektir. Bunun 
için izhar edilen temennilere bu suretle ceva
bımı fiilî surette arz etmiş olacağım. 

îş Kanununun 13 ve 16 ncı maddeleri hak
kında birkaç kelime söylemek isterim. Mezkûr 
kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri, öteden beri iş
çi ve i§ verenler muhitlerimizin, üzerinde has-

. 1955 O : 2 
sasiyetle durdukları hükümlerdir. Biz, bu ta
lepleri, arkadaşların temennilerinden de istiane 
ederek, bu maddelerin asıllarını bozmaksızın da
ha âdil bir şekle sokmaya karar aldığımızı ar
kadaşlarıma cevaben arz etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; sosyal güvenlik sistemi ve onu 
yürütmekle vazifeli bulunan işçi sigortaları 
üzerindeki temennilerden faydalanacağımız çok 
şeyler mevcuttur. Yalnız bir noktayı hemen 
tasrih etmek mecburiyetindeyim. îşçi Sigorta
ları Kurumu, bir arkadaşın ifade ettiği gibi, 
bir maliye idaresi gibi sadece gelir tahsil eden 
ve bunları binalara tahvil edip iratlarını «müte
madiyen iddihar eden bir teşekkül olarak tas
vir olundu. İşçi Sigortalan Kurumunun keşke 
böyle bir hüviyeti olsaydı hakikaten hepimizi 
memnun edecek bir manzara teşkil edebilirdi. 
Fakat haddi zatında îşçi Sigortaları Kurumu
nun, kanunlarla kendisine yüklenmiş birçok ve
cibeleri vardır. Bu vecibeler kanun maddeleri 
arasında görünmemektedir. Her gün yapılmak
ta olan hizmetlerin ve ileride bilhassa gelip ça
tacak kazaların ve ihtiyarlık tazminatlarının 
hepisinin karşılığını, bugün göze çok görünen 
ve tükenmez telâkki edilen îşçi Sigortaları fon
ları teşkil etmektedir. Elbette îşçi Sigortala
rının işletilmesi lâzımdır, bu vecibeleri ifa için. 
İşletmede prensip rantabilite ve umumi iktisa
di hayata faydalı olmaktır. Bu icapları aykm-
da huzurunuza getireceğimiz teşkilât kanunu
muzla temin etmiş olacağız. 

Esasen işçi Sigortaları Kurumu, faaliyeti 
yeni sayılmak,lâzımgelen bir müessesedir. Tek
nik bilançosu henüz hazırlanmış değildir. Beş 
yılı ihtiva edecek bu bilanço hazırlandıktan 
sonra bilhassa işletmecilik bakımından bütün 
bunlar daha iyi bir şekilde tâyin ve tesbit edi
lecektir. 

Arkadaşlarım, bu vesile ile Abidin Tekon ar* 
kad aşımın hikmetine pek nüfuz edemediğim ko
nuşmasına temas etmek mecburiyetindeyim. 

Abidin Tekön, vekâletin bütün vazife yapma 
imkânlarını bütçenin icmaline bağladı, 3,5 mil
yonluk iş, büyük iş teşkil etmez, 3,5 milyonla ge
lişen bu ihtiyaçlar karşılanmaz, üç buçuk mil
yonluk bütçe ile, zafer halinde gösterilen istatis
tiklerin cazibesi temin edilmez ve buna benzer 
bâzı mütalâalar. 

Filhakika bütçenin rakamı mütevazıdır. Ama 
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biraz evvel de işaret ettiğim gibi, bu rakam bu
günkü teşkilâtın ihtiyaçlarını tamamiyle karşııı-
yaeak bir rakamdır. Ve bugün yürüyen ihtiyaç
lar dolayısiyle Teşkilât Kanununda değişiklik 
yapılması lüzumunu biraz evvel ifade ettim. O 
Teşkilât Kanununa göre belki bu rakam dört, 
dört buçuk milyon olacaktır. 

Bir hizmet- karşılığı olarak verilen tahsisat 
yekûnu elbette verilen kadro ile mukayyet olma
sı lâzımdır. Ne kadro üstünde bir tahsisat al
mak ve ne de kadro üstünde bir şey yapmak 
mümkün değildir. Bu itibarla üç buçuk milyon 
rakamı ile arkadaşımız vekâletin vazifelerini 
yapamıyacağı hükmüne varmasını yerinde telâk
ki etmem. 

Sonra istatistiklerin yanlış olduğunu iddia et
tiler. Fakat hangi istatistiğimizin, neresinin yan-
lş olduğunu ifadeden kaçındılar. İstatistiklerin 
konuşturulması lâzımdır. Maalesef bu istatistik
leri yanlış konuşturmak da mümkündür. Yanlış 
da olsa bir tanesinin konuşturmasını rica ede
rim. Bütçenin kifayetsizliği, ahım, şahım, kifa
yetsizlik.. Böyle bir ifadeden mâna çıkarmak 
cidden güç.s Şu ciheti sarahatle ifade, edeyim ki; 
bütçe kifayetsizliğinden şikâyet eden yalnız ken
disidir. Bütçenin mesuliyetini taşıyan arkadaşı
nızın böyle bir şikâyeti yoktur. 

Konuşmalar arasında hakikatlere tevafuk et
mediğini müşahede ettiğim, yahut yanlış malû
mata istinaden söylenmiş bâzı sözleri de işaret 
etmek istiyorum. 

Mehmet Mahmudoğlu arkadaşımız işçi mes
kenlerine tahsis edilen 100 milvon liradan an
cak 5 milyonu kullanılmıştır dediler. 

Arkadaşımız her halde yanlış hanelere bak
mış olacaklardır. Orada gördükleri 100 milyon 
lira işçi' meskenlerine tahsis edilen para değil, 
İşçi Sigortalarının fonudur. Bunun ancak yüzde 
20-25 i tahsis edilebilir, içinde bulunduğumuz ! 

yol sonuna kadar işçi meskenlerine tahsis edeceği
miz 55 milyon liranın şimdiden 3 1 - 3 2 milyon 
lirası tahsis edilmiş vaziyettedir, hepsi kullanıl
mış değildir. 

Asgari ücret mevzuuna da bâzı arkadaşlarım 
temas ettiler. Asgari ücreti lüzumlu bir mües
sese telâkki etmekteyiz. Genişliyen bir tatbikat 
seyri takibeden asgari ücret, bugün Seyhan, 
Hatay, izmir, istanbul, Bursa gibi vilâyetleri
mizde muhtelif iş kollarında asgari ücret tat
bik ediliyor. Bunlar mensucattır, nebati yağ-
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dır. Bütün memleket çapında asgari ücret tat
bikatını genişletmekte bulunuyoruz. Burada 
bir arkadaşım asgari ücret, baremi de yapılma
lıdır, yapılmamıştır dediler. Memleket şümul 
bir bareminin yapılması mevzuubahis değildir. 
Belki sistem olarak meslekler arası asgari üc
retler tesbit edilmesi ve mahallî icaplara göre 
onların tatbik edilmesi mevzuubahistir. Yok
sa; baremin umumi olarak her iş kolunu içine 
almak üzere tanzimi mevzuubahis değildir. 

Bizim bugünkü asgari ücret tatbikatımız, 
mahallî komisyonların tetkikler neticesinde tâ
yin ettikleri ücret esasına dayanır ve itirazlar 
vâki olduğu takdirde, vekâletimizde kurulmuş 
olan komisyon tarafından bu şikâyetler tetkik 
edilir ve bir karara bağlanır. 

Tatbikattan almakta olduğumuz neticelere 
ve umumi icaplara göre bu sistem üzerinde el
bette durmak kabildir; tekevvün halinde bir 
müessesedir. Fakat, her hal ve kârda 1950 yı
lından önce tatbik edilmiyen, edilemez telâkki 
olunan asgari ücret 1951 senesinden itibaren 
tatbikatını durmadan genişlettiğimiz bir mües
sesedir ve tatbikatı iktisadi icaplara uygun bir 
şekilde genişletilecektir. 

Cemal Kıpçak arkadaşım umumi mütalâala
rı arasında bir ücret sisteminin tatbik edilip 
edilmiyeceğini sordular, itiraf edeyim ki, randı
man ücret sistemi, de kendi içinde birçok vari-
asyonlara maliktir, bu, kanunla tatbik edilen 
bir sistem değildir. Ya mukavele ile yahut umu
mi mukavele ile tatbik edilen bir sistemdir. Bu 
itibarla vekâletin şu veya bu ücret sistemini, 
müesseselere, iş kollarına, mmtakalara em
poze etmesine imkân yoktur. Ancak mukavele 
ile veya umumi mukavelelerle meslek teşekkül
leri bunları kendi aralarında tâyin ve tesbit 
edebilirler. Fakat bütün memleket sathında 
mütalâa edilirse ücret sisteminin kanunla ve
ya idari müdahale ile empoze edilmesi mevzuu-
bahs değildir. 

Arkadaşların ısrarla üzerinde durdukları iş 
emniyeti, iş yeri emniyeti mevzuları hakika
ten ehemmiyetle ele aldığımız ve huzurunuza 
sunacağımız teşkilât kanunlarında yerini bula
cak olan bir müessesedir. Bu tedbirleri iş- ni
zamının icabı, işçi sağlığının icabı olarak tat
bik edeceğiz ve kanunumuzda bu tedbirlerin 
icabettirdiği elemanlarla tecehhüz etmek imkâ
nımız da derpiş edilecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, söz alan arkadaş

larımın umumi surette temas ettikleri mevzu
ları telhisan cevaplandırmaya çalıştım. Bunun 
haricinde sözlerime nihayet verirken ifade et
mek istediğim iki faaliyet grupumuz daha var
dır. Bunlardan biri beynelmilel faaliyetimiz, 
diğeri yetiştirme faaliyetimizdir. Milletlerara
sı faaliyetimiz, yüksek malûmunuz olduğu şe
kilde, âzası bulunduğumuz milletlerarası ça
lışma teşkilâtı bünyesi içinde cereyan eder. 
Her yıl olduğu gibi, geçen yıl da konferansı
na katıldığımız bu teşkilâttan teknik yardım 
şeklinde faydalandığımız gibi, faaliyetine de 
katılmak suretiyle faydalanıyoruz. Bu sene 
bu teşkilâtın idare meclisi âzalığma da seçil
miş bulunuyoruz. Eğitim suretiyle de çalışma
larına iştirak ettiğimiz bu teşkilâtla son za
manlarda İstanbul'da müştereken bir yetiştir
me ve çalışma enstitüsü açmış bulunuyoruz. 
Bu enstitünün gayesi, sadece memurlarımız 
ve sosyal faaliyetimizde hizmet alacak memur
lar için değil, Yakın ve Orta - Şark memleket
leri memurları için de pratik salahiyetli insan
lar elinde elemanlar yetiştirmek imkânlarını 
sağlıyacaktır. Faaliyete geçmiş olan Çalışma 
Enstitüsü şimdi sadece vekâletimiz ve kurum
ları memurlarını yetiştirmekle meşguldür. 
önümüzdeki devrede diğer Yakın ve Orta- Şark 
memleketleri memurlarının da bu enstitüde bil
fiil yetiştirileceğini ümidediyoruz. Bunun ha
ricinde yetiştirme faaliyetlerimiz arasında me
murlarımızın yine teknik yardımlardan fayda
lanılarak yabancı memleketlere gönderilmesi 
vardır.' Gönderdiğimiz memurlarımız hakika
ten faydalar sağlıyarak dönmektedirler. 

Diğer bir kolumuz işçi yetiştirmek faaliye
tini ihtiva eder. İşçilerimizin kalitelerinin ve 
umumi kültürlerinin yükseltilmesi istikametin
deki faaliyetlerimiz de yeni milletlerarası te
şekküllerle iş birliği halindö yürütülmektedir. 
Amerikan teknik yardımından faydalanmak su
retiyle memleketin beş büyük işçi merkezinde 
kurduğumuz seminerler tatminkâr neticeler 
Vermiştir. Bunun sonuncusu da Ankara'da ça
lışmaktadır. Yine Milletlerarası İş Birliği İda
resi teknik yardımından faydalanılarak Avru
pa'nın muhtelif memleketlerine gönderdiğimiz 
ustabaşılarımız yenilikler ve teknik işler öğren
mek ve staj yapmak imkânını elde etmişlerdir. 
Bunlara ilâveten mamurlarımızın ve işçilerimi-
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zin mesailerini geliştirmek ve bilgilerini artır
mak için kendi imkânlarımızla açtığımız kurs
lar iyi netice vermektedir ve nihayet yine ele 
aldığımız kesif nüfuslu mıntakalarda boş za
manı kıymetlendirmek mevzuundaki çalışmala
rımız yürümektedir. Maksadımız küçük sanat 
atelyelerini açmak, kurmak ve devretmektir. 
Bu suretle nüfusu kesif olan mıntakalarda hem 
vatandaşların boş zamanlarını kısmen kıymet
lendirmek ve hem de mahallen kurulmuş bâzı 
sanat kollarını himaye ve teçhiz etmek imkâ
nını elde etmiş olacağız. Bu yıl mevcut imkân
larımızla âzami randımanı alacağımızı ümit ve 
temenni etmekteyim. Arkadaşlarımın ikazla
rından âzami derecede faydalanıp, arzularını 
tatmin etmeye çalışacağız. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

ABÎDÎN TEKÖN (İzmir) — İzmir'de sek
sen, doksan bin işçi çalışmaktadır. Bu 80-90 
bin işçi İş Kanununa tâbidir. Çalışma teşkilâ
tının İzmir'de 6-7 tane iş müfettişi vardır. 
Vekil Bey acaba bu 80 - 90 bin işçinin çalıştığı 
bir bölgede bu 6-7 iş müfettişinin vazifelerini 
tam mânasiyle görebildiklerine kaani midirler? 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Efendim, bir teşkilâtın vazifesini 
tam mânasiyle görüp görmediği meselesinin 
münakaşası ne dereceye kadar güç bir iştir, 
takdir buyurursunuz. Ben derim görür, siz der
siniz görmez. Onun için bu münakaşayı bir 
esasa istinat ettirmek lâzımdır. Biz iş yerleri
nin sayısına göre müfettiş tâyin etmek esasını 
tatbik ediyoruz. Umumi surette tek kıstas bu
dur. Yoksa bir yerde buyurduğunuz gibi 80 - 90 
bin işçi bulunabilir. Biz umumi olarak 100 - 150 
iş yeri için bir müfettiş tâyin ederiz bir sene 
için. Yani teftiş kadrolarını umumi işçi sayısı
na göre değil iş yeri sayısına göre hesaplamak
tayız. Bu itibarla İzmir'in teşkilâtının iyi mi 
çalışıyor, kötü mü çalişıyor, elbette ki, bu teş
kilâtın iyi çalışan sahaları da vardır, iyi çalış* 
mıyan sahaları da olabilir. 

İzmir hakkında söyliyeceklerim şudur. iz-" 
mir bölgesinde iş müfettişleri sayısını 12 ye ka
dar çıkarmış idik. Bunlardan bir kısmı şu veya 
bu sebeple ayrıldı veya istifa etti. Fakat teşki
lâtımız kendisine düşen vazifeyi ifaya çalışmak^ 
tadır. Eğer istifalar yüzünden teftişler yapıl
mamış bu yüzden işler tezelzüle uğramışsa teşrif 
buyursunlar onu orada ayrıca mütalâa edelim. 
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HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Söz rica 

ediyorum. 
REİS — Buyurun... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efendim, 

tekrar tekrar çıkıp başınızı ağrıtmak istemi
yorum. 

Sayın Vekile galiba arz edemedim. Mesele 
gayet mühimdir. Maden Nizamnamesi yerin al
tında 300 - 400 metre çalışan amelenin kontro
lüne imkân vermemektedir. Yerin altında çalı
şan işçiyi kontrol eden müessese 1936 seneden 
beri Zonguldak'ta yoktur. Vekil bey bunun ce
vabını vermedi. 

ikincisi, yerin altında iş veren, bir nımta-
kayı gösteriyor, işçiye diyor ki ; buradan şura
ya kadar 8 saatte yap diyor. Fakat yapmıyor. 
Çünkü şartlar birbirine uymaz. Burasının şartı 
başkadır, şurasının şartı başkadır. Zonguldak'ta 
70 bin işçi vardır. Bunu burada söylemeye mec
burum. Sayın arkadaşımdan rica ettim, dedim 
ki, bu çok ehemmiyetli bir meseledir. Cevap 
vermedi. Zonguldak'ta bugün iş veren Maden 
Nizamnamesini tatbik ettirmemektedir. Bilmem 
arz edebildim mi, anlatabildim mi? (Anladık 
sesleri.) Yani iş veren istediği şekilde, vatan
daşı istismar etmektedir. Bilmem söyliyebiliyor 
muyum? Hükümet tarafından, Devlet tarafın
dan, aşağıda çalışan işçinin sıhhi durumunun, 
iş veren tarafından teminat altına alınıp alın
madığını kontrol eden bir müessese mevcut 
değildir. Ehemmiyetli bir mevzudur. Sayın 
Vekilden bunu rica ettim, iş veren aşağıda iş 
veriyor, sekiz saat zarfında o işi görürse ne âlâ, 
10 - 12 saat zarfında görürse bu adamın hakkını 
vermiyor. Bunu arz ettim Vekile, lütfetsin, bu
nun cevabını versin. 

RElS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun)—Efendim; - umumi olarak 
yaptığım konuşmada Hüseyin Balık arkadaşı
mızın suallerine temas ettim, demekki tatmin 
edememişim,, kendilerini. 

Madenlerde çalışma emniyetini umumi iş 
emniyeti mevzuu olarak mütalâa ettik. Bunları 
temin-etmek hususunda tedbirler almakta ol
duğumuzu da ifade ettik. 

Bu itibarla madenlerde iş emniyeti hususu
nu" temin etmek üzere tedbirler aldığımızı da 
arkadaşlarımız yakinen bilirler. Bu hususta ele
man bulmak için de ciddî gayretler sarf etmek-
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te olduğumuzu da daha evvel ifade etmiştim. 

m Tedbirlerimiz bunlardan ibaret kalacak de
ğildir. Teşkilât Kanunumuzda bunu esaslı su
rette halletmek lüzumunu hissetmiş bulunuyo
ruz. O itibarla bugün elimizde bulunan Maden 
işletmesi iş Emniyet Nizamnamesini yerine 
getirecek elemanlarla kadrolarımızı teçhiz et
meye gayret ediyoruz. Bu elemanlar bizim na
mımıza Çalışma Vekâleti gözü ile kontrol va
zifelerini ifa edeceklerdir. 1938 den beri bu 
yoktu. Bu Maden Nizamnamesi bizim devrimiz
de yapılmıştır. Maden işletme emniyet tedbir
leri bizim devrimizin mahsulüdür. 

Bu vazife ile muvazzaf arkadaşın başka teş
kilâta bağlı olduğunu ifade ettiler. Onu bile
mem. Fakat her hali kârda madenlerde iş ve 
işçinin emniyetini temin edecek tedbirleri al
mak ve o tedbirlerin her zaman kontrolünü ya
pacak elemanları elde bulundurmak kararında
yız ve bunu tereddütsüz ve fasılasız tatbik ede
ceğiz. 

Diğer mevzu gelince : Herkes aynı saha, 
aynı mesafeye girer mi, girmez mi ? Çalışma im
kânları ve işletme şartlarına göre herkese aynı 
mesafeyi mi vermek lâzımdır, yoksa çalışılması 
kolay yerlerde daha fazla mesafe vermek mi 
lâzım? Bunlar tamamen teknik mevzulardır. 
Bilmiyorum. Burada eğer bir işçinin lâyık ol
duğu ücreti alamadığı iddiası mevcut ise, id
dia bu ise mahallinde görmek, ıslah edici cihet 
varsa temin etmek mümkündür. Kürsüden zan
nediyorum ki, böyle bir hâdise karşısında daha 
başka türlü cevap vermek imkânı mevcut de
ğildir. 

REÎS — Başka söz istiyen, yoktur. Fasılla
ra geçilmesini reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. * Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 1 746 377 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 208 875 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 116 625 
RElS — Kabul edenler... Et-

— 863 



R 

206 

oO 26.2.19oo 
Lira I P. 

O : 2 
Lira 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4589 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 52 640 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci 'maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince ödemeler 86 032 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 31 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 42 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 9 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 41 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 92 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 378 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 

403 

208 

416 

420 

451 

452 

Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5521 sayılı Kanunu 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve iş
çi temsilcilerine verilecek öde
nekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul • edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin hareırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1950 - 1953 yılları borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve îşçi Bulma Kuru
muna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti bütçesi bitmiştir. 
10 da toplanmak üzere Celseye son 

Kapanma saati : 19.20 

453 

501 

502 

601 

10 000 

6 000 

51 500 

206 700 

20 000 

14 000 

4 000 

229 650 

1 000 

50 000 

Yarın saat 
veriyorum. 



TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

S. Sayısı Sahife Sütun Satır Yanlış 

221 28-29 Maluliyet Mükâfat Mükâfat îsim ve şöhreti 
derecesi miktarı 

221 

156 
168 
168 
168 
168 

7 

19 
37 
37 
37 
38 

19 

2 5 
11 
18 
21 
41 

isim ve şöhreti Mükâfat 
derecesi 

Aded Ücret 

» 8 125 
Çalıştırılacak uzman amele 
Ocakların motor revizyonları 
Usta yevmiyeleri 
Çalıştırılacak amele 

Mükâfat Memleketi Malul 
miktarı derec 

Aded Üc 

Odacı 8 
Kalifiye işçi 
Ocakların bakım v 
Usta ve işçi yevmiy 
Çalıştırılacak işçi v 



İ 1 50 26 2 1955 C > 2 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa 2?eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün. 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat' îyriboz 
Etem Menderes 

^ Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifleı-

Reye iştirak "etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
292 
289 

3 

242 
7 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagül* 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araa 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 

Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
IVTppit Rıımin 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
RüKneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak A^ni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
ihsan Daî 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

8 6 6 -



Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri Ozcan Sarn 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
İbrahim Gürgen 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtf i Kırdar 
Fuad Köprülü 
-Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 

»- Muzaffer- Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebtik 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
İUmzi Çakır 
Hıza Yalçın 

İ : 50 26.2 
KASTAMONU 

Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

.1955 0 : 2 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Batiattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlü 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 

: RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Selim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Ham di Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

M >îımet Ünaldı 
SİIRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Haüt Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet HatiboğJu 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 

— 8 6 7 -



İhsan Aktürel 
Numan Kurban 
llâşim Tatlıoğlu 

î : 50 26.2.1955 0 : 2 
ZONGULDAK 

Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 

Suat Bâşol 
Hakkı fülâlcı 
Cemal Kıpçak 

Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KARS 

İbrahim Us 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Fıza Çcrçel 
Arif Dcmirer 
Saip özer (1.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayram oğlu 
Atıf Bcndcrlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi înanç 
Fuad Seyhım 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdcm 

BALIKESÎR 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmro 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Sabri Çonkar 

Mithat Dayıoğlu 
BURDUR 

Fethi Çelikbaçj 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRÎ 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rıza Küıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 

Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğla 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullnh Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Şemsettin Mursaloğlu 

Celâl Ramazanoğlu 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza SporeF 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Füruzan Tekil 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Rauf Onursal 
Nuriyo Pınar 
Abidin Tek ön 
Ekrem Ilayri Üstündağ 

tf-> 
— 868 — 



KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Af alay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Tlazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin '" 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Rajgıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 

î : 50 26.2 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
îsmet inönü 
Mehmet Fahri Oral 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Nuri Ocakeıoğlu 
Mehmet Kartal 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant; 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksü?, 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emro 

[Münhal M 
Aydın 
-Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

.1955 C : 2 
NİĞDE 

Sadettin Ertur 
Cavit Kavurma eloğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 
Memig Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğln 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Şükrü r iuçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe (I.) 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 

SÜRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB-
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim T a n 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t.) 
Abdurrahman Doğîruyol 
Nurettin Ertürk 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Tugay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alp iskender 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Ilacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (I.) 
Ali Ünlüsov 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Sabih Duralı 

-̂
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t : 60 26.2.1965 Ö : 2 
Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Bâzım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Â2 sa adedi 541 
Rey verenler 308 

Kabul edenler 306 
Reddedenler 2 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler 226 
Münhal mebusluklar 7 

[Kabtıl edenler] 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğîu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

- 81 

Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

ro -

A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
İhsan Hanıid Tiğrel 

EDİRNE 
Hasan "Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıtkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Sanıih inal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 



GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Isınail Hakkı Baykal 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Scyfi Gögen 
Aleksandros nacopulos 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıci 

İZMÎR 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 

İl 50 28.2 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kusakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 

.1955 Ö : â 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Un er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Ak çal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 

Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ün aldı 

SİIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Aganoğlu 
Mahmut Goîoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
İaycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
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Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Ilatiboğlu 

Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

Hacim Yılmaz 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 

Hüseyin Balık 
Hakkı llilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

İSTANBUL 
Hadi Ilüsman 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Turan Güneş 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gcdikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Fuad Seyhun 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Enver Karan 
Asım Okur 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıröğlu 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Ilüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şen ocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan NumanoSlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar. Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potu oğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kurânel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdı Bozbağ 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Dcmiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (î.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırçlar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (t.) 
Füruzan Tekil 
Narı Yamut (I.)' 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
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Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Nuriyo Pmar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Ali Yenia:.'s.s 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHÎR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 

î : 50 26.2 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

. 1955 C : 2 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kuvurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Ulnçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Şerce (I.) 

SÎÎRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ilaşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
nasan Kangal 
Yusuf Uiusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
TTl 1 TYl 1 TYll VYYt fi V 
J--LJ.J-J.iH i y i l i LxLiX£i 

Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
TCpmnl "VnrıilrnS'ln 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (1.) 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Basol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet 

vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Ilâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zer en 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muzaffer Er güder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
.Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tckelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

A: sa adedi 541 
Rey verenler : 307 

Kabul edenler : 300 
Reddedenler 7 
Müstenkifler 

.Reye iştirak 'etmiyenler 227 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

. Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şandan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
''Mecit Bumin 

Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

-

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih înal 
Ali Ocak 
Salâhattin ünlü 
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GİRESUN 
Hamdi Boz bağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 

HATAY 
Sekip İnal 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Cögen , 
Hadi Ilüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprü 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topctt 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Tazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Haluk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 

t ' 50 26.2 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Ilamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakçı oğlu 
Tevfik Ünsalan 

. 1955 G : 2 
MANİSA 

Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi J3rgin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalind 
Nuri özsan 

# 
»Nâtık Ppyrazoğlu 
Akif San oğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Un er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet. Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabrı Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
namdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Ilâdi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 

Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

StNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ualit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi K&-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavüz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygüa 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
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Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

Hacim Yılmaz 
VAN 

Muslih Görentaş 
Ilamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 

ihsan Aktürel 
Numan Kurban 
Ilâşim Tntlıo£lu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

Hakkı Ililâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

KARS 
Turgut Göle 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Turan Güneş 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

ismet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nüvit Yetkin 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Saip Özer (I.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlicğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (I.) 
Asım Okur 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 

Mehmet Karasan 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem OeaUı 

Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Ilalit Zarbun 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Beroketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyric-ğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramnzanoğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukmoğlu 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Vclibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I) 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Aleksandros Ilacopulos 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 

876 



Nadir Nadi 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Gihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Nuriye Pınar 
Abidin TekSn 
Ekrem Hayri Üstûndağ 
(t) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniar&.K 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
TT1 • T \ V» w l Emin Develıoğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

1 : 50 26.2 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 

. İ935 C : 2 
Remzi öksüz 
îtazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan nayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgîl 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Kelesoğlu 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe (I.) 
Mehmet Ün aldı 

SİİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlü 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

ebusluklar] 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

—. 
T 

Ercüment Damab 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
^ usuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabrı Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (1.) 
Ali Ün lü soy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 



î ; 50 26.2.1955 O : 2 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Ilâmit Koray 
İsın et Olgaç 
Mısıafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Â2 :a adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
• 305 
: 297 

7 
1 

229 
7 

[Kabul edenler] 
Nihat lyriboz 
Eteni Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Sait Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Ahmet Ha ti 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Selini Ragıp Emeç 

Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekci 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadimlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
İhsan Hâmid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Abriülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasar. Polatkan 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
thsan Daî 
Şamili İnal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
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Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Ilacapulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan M'enderes 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet İncekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal -
Halûk ökereri 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişîroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Onat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 

Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğîu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Salâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Haindi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 

Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SHRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Gol oğlu 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrull ah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmev. Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
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Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Ilamit Kartal 

t : 50 26.2.1955 0 : 2 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
îhsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 

Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 

[Reddedenler] 
KARS 

Turgut Gole 
MALATYA 

ismet İnönü 

Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

[Müstenkifler] 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KABAHÎSAB 
Rıza Çerçel 
Saip Özer (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kası m Küfre vi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Farı-A Çöl 
Kem.sl Eren 

ANKARA 
Muhüs Bayram oğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağistan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Talât Vasfı- Öz 
Fuad Seyhun 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 

Halil Imre 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BUBDUB 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BUBSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agrh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Konan Çığman 
âsim E m m a 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇOBUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Ilamdi Sancar 

DlYABBAKIB 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIÖ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Te-vfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şerki Erker 

Hâmid Şevket ince 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Sa.ih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Ilalit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kus'eyri 
Şemsettir. Mursaloğîu 
Celâl Raınak,anoğlu 

tÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çuküroğlü 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
M'ehmet Mutlugil 
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İSPARTA 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I.) 
Celâl Bayar (.Reisicum
hur) 
Nazım Bezmen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöyer (î.) 
Füruzan Tekil 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(t) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 

Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birund 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Halûk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi 1/û.tfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

[Münhal M 
i 
1 
1 

İstanbul 
Kayseri 

Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 

MUŞ 
Şem3İ Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RTZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe (I.) 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

Zonguldak 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 

Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Pertev Şanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
FeriduM Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hi'mi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (î.) 
Alı Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 



istanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 301 
Kabul edenler : 298 

Reddedenler : 3 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler : 233 
Münhal mebusluklar : 7 

AFYON KARAHtSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Bıırhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 
.Cevat Ülkü -

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
ihsan Gülea 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur , 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Bib'er-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
ihsan Hamid Tiğrel 

Halil Turgut 
EDİRNE 

Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
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Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros nacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökcren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Ataîay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle | 

Kemal Güven 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Servet Ilacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğh; 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Saı-ıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabrı Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
namdi T e k a / 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN j 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 

Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SilRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
11. Vehbi Dayıbaş 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet Özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOS AD 
ihsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka
la ycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 

| ! ü 
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Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

Jt : öl) 
VAN 

Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 

ao, z . x«oo t# : z 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

İSTANBUL 
Hadi Hûsman 

[Reddedenler]. 
KOCAELİ 

Turan Güneş 
MALATYA 

Mehmet Kartal 

AFYON KARAHISAR 
Hıza Çerçel 
Saip üzer (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(V.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 

AYDIN 
Etem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (Rs. V.) 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Halil İmre 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene . 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnee 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potu oğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocakh 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

Halit Zarbun 
HAKKARİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (î.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Füruzan Tekü 
Nuri Yamut (t.) 
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İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem llayri Üstündağ 
(t) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 

ı : 50 26.2 
KONYA 

Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
tsmet inönü 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Feyzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğin 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

. 1955 O : 2 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgıl 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe (t.) 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Serto£lu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit. Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çiti! 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri DÜek 
Muzaffer Ilarunoğlu 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğhı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (t.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 

Kayseri 
Zonguldak 
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İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para Mükâfatı hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
298 
298 

236 
7 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Enver Karan 
AttMâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

[Kabul 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Ahmet Tlatı -

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza' Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
İhsan Hamid Tiğrel . 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ -, 
Salâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki ÇavUşoğlu 
Sabrı Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
Şevket Sarıçalı 

886 



ÎÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sihanoğlu 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

Muzaffer Ali Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Ablükadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoglu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Battimlu 
Ahmet Kinik 

Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sınan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Top* I oğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okay-
gün 
Fethi Ülkti 

URPA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
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Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
llâcim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Saip Özer (î.) 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necini İnanç 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmantar 
Fatin Dalaman (I.) 
Asım Okur 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlıı 
Selâhattin Baysal 
Fahri Beta* 

Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Numan Kurban 

Hâşim Tatlıoğlu 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 

[Beye iştirak etmiyenler} 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Oülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber
onu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenoeak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğlu 

OAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Abdullah Çilli 
A.Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Mehmet Muthıgil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Füruzan Tekil 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(1) 
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KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
ITamdi Ragıp Atademif 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrmiğik 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmeıioğlü 
Mekki Keskin 

1 : 50 26.2 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (î.) 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğltt 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağâöğlu 

.1956 0 : 2 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeiı 
Şükrü Uluoay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Salim Serçe (I.) 
Mehmet Unaldı 

SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çiti! 
Ercüment Damalı 

Nuri Demirâğ (1.) 
Abdürrahman Doğruyoi 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Ilacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (1.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 

[Münhaİ Mebusluklar] 
Aydın l 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gelik 
Nail Geveei 

Âi sa adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

i 541 
284 
274 

10 

250 
7 

[Kabul edenler] 
Nihat lyriboz 
E tem Menderes 
Zühtü "Öray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ • 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIÖ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zevtinoglu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
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Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet AH Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

I : 50 26.2 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğltı 

. 1955 O : 2 
NİĞDE 

Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
ITamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yıjmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer (1.) 
Hüseyin Tiryakîoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf re vi 

AMASYA 
Faruk Çol 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğîu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (1.) 
Asım Ckur 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (Rs. 
V.) 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil înıre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhittin İnan 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 

Mehmet Zeki Tuhınay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Ozbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
tbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasio&lu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çıkman 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Güm ü sel 

ÇORUM 
Mustafa Kemai Biber-
oğlu 
Kemâl Terzioğîu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Senonak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoglu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Top<nıoglu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potu oğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Do^an Köymea 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioglu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 

Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyriopu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Füruzan T«kU 
Nuri Ya mut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
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Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
"(i.) 

KABS 
Fevzi Akta$ 
Sırn Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı "Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 

KONYA 
Abdürrahmm Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 

t : 50 26.2 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na -
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu (î.) 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

[Münhal M 
Aydın 1 
Burga 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 

.1955 0 : 2 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu ~~ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin E m n 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kuvurraacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Şükrij Tuncay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Mehmet Ünnldı 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

ebusluklar] 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

— 
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SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Tureray 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğîu 
Osman Ilacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Husuf Ulusoy 

TRABZON 
Snbri Dilek 
Muzaffer Ilarunoğlu 
Pertev Sanaç 
tsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum ht-
oğlu (I.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 
Nusret Kirişcioğlu 



I : 50 26.2.1955 0 : 2 
Türeye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde imzalanan karşılıklı îş Birliği Andlaşmasın:îi 

tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

' 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğhı 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüdcr 
"Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

Az 
Rey i 

a adedi : 541 
serenler : 449 

Kabul edenler : 44 Q 
Reddedenler : 
Müstenkifler .-

Reye iştirak 'etmiy enler : 85 
Münhal mebusluklar ; 7 

[Kabul 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat • 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Vümnü Üresin 

edenler] 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin . 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemala Bibeı 
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
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Yusuf Azizoğlu 
ihsan Ramid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek" 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket Inee 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Playrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan Sarn 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
jbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kır dar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Âli Şav 
Hanri Soriano 

Zeki Rıza Sporçl 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Mebil Sadi Alt ağ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif .Güngören 
Necdet İricekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlü 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Jlazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 

j Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğiu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen, 
M. Rüştü özal 
Halil özyorük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Güfsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
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Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğhı 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Sam et Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen" 
Mazhar özsov 

MARDİN 
Baha ettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoglu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Ya 7ioı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Gürış 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Ham di Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşini Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Eeevit 
Eteni Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay • 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Suner 
Mehmet Şahin 
î u s u f Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
îaycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 

Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Saip özer (I.) 

ANKARA 
Muhlis Ete 
Abdullah Geclikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

ÇANAKKALE 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

. DENÎZLI 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal (I.) 

İSTANBUL 
Necini Ateş (I.) 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Citiad Baban 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündaf 
(t) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Agaoglu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Salim Serçe (t.) 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
(D 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Aziz özbay 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (X.) 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 
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(Kanıuı kabul odilraigtir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Ali Ulgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Cdlâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Seyfi Kurtbek 
Hazım Türegün 
Puad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enve* Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

AÎ sa adedi 
Eey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenle!" 
Müstenkifler 

Reye iştirak *etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
275 

2 59 
7 

(Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yıreah 

BİLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

Tahsin Uygur 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman On şan 
A. Hamdı Sancar 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Masan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 

Zekî Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tunç ol 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoüln 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Salâhattin tînlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioglu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Bay kal 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Çürgen 

— 898 — 



Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Ilacopulos 
Hadi Ilüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Flanri Soriano * 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 

tZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
tlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Âli Muzaffer Tanover 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
}1. Ali Ceylân 

î : 50 26.2 
KIRŞEHİR 

Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
TTumza' Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atadenıir 
Hidayet, Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkıhnç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet înönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
TTayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Kör ez 
Muzaffer Kurbanoğln 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

.1955 O : 2 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timııroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit kavurmacıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SIÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 

Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğln 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut OkaygÜM 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Akt.ürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşirn Tatkoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Ililâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

899 



î : 50 26.2.1955 C : 2 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHISAR 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer (î.) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kaıım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin Tnan 

BOLU 
Sabri Çonkar 

Mithat Dayıoğlu 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey ' 

BURSA 
Raif Aybar 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydm 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıekale 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlıı 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğhı 
thsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sana e, 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Rai im Burçak 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Iîâmid Şevket İnce 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Süleyman Karanel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Mazhar Ştner 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 
Halis Tokdemir 
Ilalit Zarbutı 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bei'eketoğkı 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğ'u 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (t.) 
Celâl Dayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Lûtfi r a r d a ı 

Ziya Kcktûrk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(D 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
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Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman . Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali U M Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüsoğlu 
Ömer Güriş 
Muhitsin özkefeli 
Şükrü ITluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe (I.) 
Sinan Tekelioğlu 
Mehmet tînaldı 

SURD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 

Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Ilarunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

» e « 

T. B. M. M. Matbaan 





Devre : X I f A 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : O D 

1955 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. M. 
Bütçesi 



Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /131) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/2848, 798 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Esbabı Mucibesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı katma bütçesinin gider ve geliri; ilişik 
Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde de müşahede buyrulacağı üzere 3 939 527 liradan ibarettir. Gi
derlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ayrı ayn 
durulmuştur. 

A/l) Gider bütçesi : 

P. M. 

ikinci kısım : 

201 11-13 On birinci maddede merkez memurları aylıkları 418 000 lira ile 13 ncü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 1 169 600 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı 
bir ve iki sayılı cetveller tutarından; bütçe kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince 
(L) cetveline alman kadroların tutatrı hariç tutularak konulmuştur. 

21-23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde açığa 
çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağmdan takribi konulmuştur. 

202 11-13 11 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 301 000 lira ile 13 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 349 200 lira ödenek bütçe kanunu taslağının 4 
ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının tutarıdır. 

203 11-13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 15 400 lira ödenek bütçe kanu
nu taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere ait olup tasfiye işle-
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rinde, 13 ncü maddedeki 35 000 liralık ödenek de kurs öğretmenlerine ait olup bu iş
lerde çalıştırılacaklardır. Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğüne eski idareler
den devreden hesapları inceleyip sonuçlandırmak üzere geçici olarak bu tasfiye ekiple
rinin çalıştırılması zaruri ve faydalı görülmektedir. 

206 11-40 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı 13 500 lira, 13 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 35 000 lira, 21 nci maddede merkez 
memurları doğum yardımı 2 000. 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi me
murları doğum yardımı 9 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yardımı 
3 000, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 6 000 
lira önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 nci 
maddede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş ili: ide kurulmuş olan Devlet Çiftli
ğinde görevlendirilen memurlara 1955 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde çalıştırılan 
memurlar için konulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 108 000 lira ödenek 201 nci faslın 
11, 13, 21 ve 23 ncü ve 202 nci faslın 11 ve 13 ncü maddelerinde yer alan memur 
ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 6 sı olarak hesaplanmıştır. 

12 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 18 ,000 lira, 201 nci faslın 11, 13, 21, 23 
ncü ve 202 nci faslın 21, 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık ve 
ücret tutarının % 1 olarak hesap edilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 50 000 lira ödenek 6122 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrıla
caklar için konulmuştur. 

14-15 14 ncü maddede sandık yönetim giderleri için emekli keseneğinin 0,05931 nispetinde 
6 410 lira konmuştur. 15 nci diğer ödemeler, maddesine geçen sene olduğu gibi 1 000 
lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 lira aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına Yerileeek 
kasa tazminatı geçen sene bütçelerine vasati olarak konulan tahsisat kifayet etmemek
te olduğundan 1 000 lira fazlasiyle 11 000 lira olarak konulan bu ödenek veznedar ay
lıklarının bir yıllığının % 25 ilâ % 15 arasında hesaplanmıştır. 

Üçüncü kasım : 

S01 10-60 .Merkez yönetim masrafları 10 nen maddedt kırtasiye 8 000 lira, Î0 nei maddedt 
döşeme için yeni yapılmakta plan idare binasının ihtiyacını karşılamak üzere 25 000 
lira ve 30 ncu demirbaş 5 000 lira, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000, 50 nci 
maddede aydınlatma 5 000, 60 nci maddede ısıtma 10 000 lira konulmuştur. Bu Öde
neklerin hesabında yeni idare binasının ilk ihtiyaçları ve geçmiş yılların bu çeşit 
masrafları göz önünde tutulmuştur. 

302 10-60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro masrafları 10 ncu maddede kırtasiye 10 000 lira, 
20 nci maddede döşeme 5 000 lira, 30 ncu maddede demirbaş 7 000 lira, 40 nci mad
dede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci maddede aydınlatma 10 000 lira, 60 nci mad
dede ısıtma 25 000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerin hesabında geçen yılın 
bu çeşit masrafları ve bütçe yılı zarfında yapılması mümkün tasarruflarla ihtiyaçlar 
göz önünde tutulmuştur. 
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303 Basılı kâğıt ve defterler için geçen sene olduğu gibi 15 000 lira hesaplanmıştır. 

304 11-23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücreti 6 000 lira, 13 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 4 000 lira, 21 nci maddede merkez 
daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 8 000 lira, 23 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 3 000 lira, geçen yılın gider
leri göz önünde tutularak konulmuştur. 

305 11-13 Kira bedelleri geçen sene olduğu gibi 11 nci maddede merkez için 19 500 lira, 13 ncü 
maddede işletmeler ve merkez atelyesi için 3 500 lira konulmuştur. 

306 Giyecekler 3 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılığıdır. 

307 10-20 10 ncu maddede sürekli görev yolluğu 26 000 lira, merkez ve işletmeler için ve 20 nci 
maddede geçici görev yolluğu 40 000 lira yine merkez ve işletmeler için geçen yıl gi
derleri ve yeni Harcırah Kanunu ile kabul edilen zamlar göz önünde tutularak ko
nulmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu 20 000 lira, teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1955 yılı tef
tiş programına göre hesaplanmıştır. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 1 lira geçen sene olduğu gibi tertibinin muhafazası 
bakımından konulmuştur. 

308 11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ye oylluklar : 11 nci madde
de merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira, kanu
na müsteniden memurların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup takribi olarak ko
nulmuştur. 

309 21-22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira, 22 nci maddede merkez 
. taşıtları onarma giderleri 2 000 lira, hizmet taşıtlarına aittir. 

Dördüncü kısım : 

403 Umum Müdürlük teşkilâtım görecek yerli ve yabancılar için sarf edilecek giderle bu
na benzer diğer giderler karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 5 000 lira takribi 
konulmuştur. 

407 30 Geriverilecek para olarak konulan 250 lira Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci 
maddesi ile ilgili bulunan giderlere aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi ola
rak konulmuştur. . 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi :.İşletme merkezine en çok 5 kilometre uzaklık
ta okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bulun
duğundan Konuklar, Gözlü ve Altmova işletmelerimizde açılmış olan okul giderlerini 
karşılamak üzere konulmuştur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 

takribi olarak konulmuştur. 

426 Pasif korunma masrafları için 2 000 lira ödenek konulmuştur. 

450 Ziraat Fakültesinde Umum Müdürlük hesabına okutulan 10 burslu talebenin aylık burs 
ücreti ve yönetmelik gereğince 500 lira hare masrafı olarak 15 500 lira hesaplanmıştır. 
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451 10 Satınalma ve abone için konulan 2 000 lira teşkiyit elemanlarına faydalı bilgileri ihtiv» 
eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20-30 20 nei maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 ncu maddede 4 000 lira çiftçiye yen! 
ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (F) 
fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici mahi
yette yayınlar yapmak içindir. , 

452 10-20 Yabancı memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarını tetkik ve bu sahadaki görgü 
^ ve bilgilerini artırarak işletmelerimiz'le verimli neticeler sağlamak üzere yabancı memle

ketlere gönderilecek ve halen Amerika'da bulunan iki elemanın yolluk ve masrafları kar
şılığı olarak 10 ncu maddeye 14 150 lira, ve 1955 yılında Amerika 'ya gönderilmesi dü
şünülen 12 elemanın gidiş ve dönüş yollukları ve sair masrafları için 20 nei maddeye* 
56 000 lira ödenek konulmuştur. 

456 Düşünülmiyen giderler için 500 lira ödenek Muhasebei Umumiye Kanununun. 38 ve 59 
ncu maddeleri gereğince kullanılmak üzere bütçenin öteki fasıl ve maddelerinde tasav
vur edilmiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 

458 Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 10 000 lira konulmuştur. 

476 Şimdiye kadar açılmakta olan makine ve ziraat aletleri kurslarına ilâveten bu sene 
hayvancılık, bağ ve bahçe kursları da açılacağından bu ihtiyaçları karşılamak üzere 
184 335 lira ödenek konulmuştur. 
Beşinci kısım : 

501 1954 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 2 500 
lira konulmuştur. 

502 Geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat Umum Müdürlüğün 
1950 - 1953 yılları borçları ile mülga idarenin faaliyetlerinden doğmuş ilamlı ve ilam
sız borçlarını karşılamak üzere konulmuştur. 
Altıncı kısım : 

601 Mülga Zirai Kombinalar idaresi işletmelerinde çalışırken ölen veya sakatlananlara yar
dım yapılması Teşkilât Kanunu icabından olup halen bu suretle bir alacak mevcut de
ğilse de 1955 yılında her hangi bir müracaat vukuunda dileğin karşılanabilmesi maksa
diyle tertibinin muhafazası lüzumlu görülmüştür. 

A/2) Yatırımlar : 

701 Bu tertibe konulan 35 000 lira idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtaç 
olanlarının onarma giderleri karşılığıdır. 

741 10 1955 yılı içinde Çiçekdağ işletmesinde yaptırılacak idare binası karşılığı olarak 
100 000 lira konulmuştur. 

20 1955 yılında İğdır, Polatlı, Dalaman, Çiçekdağı ve merkez atelyesinde yapılması zaru
ri görülen 12 aded memur lojmanları karşılığı olarak 510 000 lira konulmuştur. 

742 Dağıtma tesisleri noksanlarının ikmali ve blokaj ve beton döşemeleri için 100 000 li
ra konulmuştur. 
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B) Gelir bütçesi : • 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı gelir bütçesi maddesiz 3 
fasıla dağıtılmış 3 939 527 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
katma bütçe giderlerinin tamamının döner serafayenin yıllık safi gelirinden karşılan
masını âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi umumi yekûnu olan 3 939 527 li
ranın bir tek fasıl halinde gelir bütçesine konulması ile yetinmekte, yerinde olmakla 
beraber giderleri katma bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edilecek gelir
lerin de katma bütçeye ait olması tabiî görülerek bunun için de ayrı bir fasıl açılmış 
ve 3 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idare
nin de meselâ, akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kaydedilmesi 
gibi çeşitli geliri de olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü fasıl ilâve edilmiş 
ve bundan da 2 000 lira gelir tahmin .olunmuştur. Böylece gider bütçesi umumi yekû
nu olan 3 939 527 liradan yukarda arz edilen iki fasıldaki 5 000 lira çıktıktan son
ra kalan ve gelir bütçesinin birinci faslına geçirilen 3 934 527 liranın döner sermaye
nin 1955 yılı safi gelirinden ayrılacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 
C) Hülâsa ve netice : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun ken
disine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinin kalkınmasında kendi
sine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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Rapor 
20 . I . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı için tanzim ettiği mali yılı bütçesıai 
tetkik ettim. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçesi 1954 yıL' bütçesine nazaran (209 186) lira fazladır. 

Bu fazlalık : 

T. L. 

390 000 A/2 cetvelinin yatırımlar kısmından 
2 500 A/ l » 6 ncı kısmından 
5 000 A/ l » 4 ncü » 

65 A/ l > 2 nci » 

397 565 Tasarruf ile 
T. L. 

608 746 
T. L. 

606 746 
397 565 

v 

479 412 A/ l cetvelinin 2 nci kısmına 
26 000 A/ l » 3 ncü » 

101 334 A/ l > .4 ncü » 

lira ilâve suretiyle olmuştur. 

ilâve yapılan kısım 
Tasarruf yapılan kısım 

209 181 farkı ilâve olarak liradır. 

Tasarrufun büyük kısmı; 741 nci faslın 10, 20 nci maddelerinde yani, merkez işletme idare bi
naları yapımı ile işletme memurları konutları yapımı faslından olmuştur ki; Umum Müdürlüğün bina 
kuruluşunu muhtelif senelere taksim ve tevzi etmesi ve 1955 te inşaat malzemesinin tedarikinin 
müşkül ve pahalı olacağı esbabı mucibesine dayanmaktadır. 

Artışlar 201, 202 ve 203 ncü fasılların 11 ve 13 ncü maddeleriyle 307 nci faslın 10, 20 ve 30 ncu 
maddeleriyle 452 nci faslın 20 nci maddesinde olmuştur ki bu da memur ve müstahdemlere verile
cek maaş ve ücretlerde yapılacak % 25 zamlar ile yolluklara yapılması mecburi olan zamlar karşılı
ğı olarak konulmuştur. 

Ayrıca 476 ncı fasla (90 835) lira ilâve yapılmıştır ki; bu da Umum Müdürlüğün kuruluş gaye
sine ulaşması yani, kuruluş kanununun 2 nei mad leşi ile Umum Müdürlüğe verilen vazifelerle alâ
kalı kurslann daha seyyal yürütülebilmesi için bu faslın (kurslar umumi masrafları) şeklinde tadili 
daha uygun olduğu kanaatindeyim. 

Temenniler : • ; . ' • ' " > • ' " ' 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri bugünkü faaliyetiyle iş programım % 99 nispetinde tahakkuk et
tirmiştir. Yalnız faaliyet sahasının % 95 ini buğday, yetiştirmek teşkil etmektedir ki bu hal, mües-
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seseye (yurt çiftçisinin istihsalini çeşitlendirmek) şeklinde verilen kanuni bir vazifenin .yani poli-
kültür gidişin ihmal edildiğini göstermektedir. 

Kendi bünyesinde (işletmelerinde) polikültür"e giderek bu yolda çiftçiyi teşvik etmesi ehemmi
yetle gayam temennidir. 

2. Kanunen kendisine verilen köylüye tevzi edilmek üzere (damızlık hayvan yetiştirmek) vazife
sine de lâyıkiyl'Ğ ehemmiyet verilmemiştir. Hayvancılığa müsait olan memleketimizde bu şubenin de 
faaliyete geçirilmesi şayanı tavsiyedir. 

3. Ellerinde kullandıkları ziraat araçları; derleme toplama vaziyetindedir. Yani memleketin 
muhtelif bölgelerinde arazi, toprak ve iklim durumuna göre tecrübe neticeleri elde edilen en uygun 
«iraat aletleri değildir. Halbuki hükümetin memlekete ithal edeceği ziraat aletlerinin hangisinin bi
zim şartlarımıza uygun olduğunu bu çiftliklerde deneyip ve çiftliklerinin donatımında ideal şekil
de tamamlamış olması lâzımgelirdi. Bu durum böylece noksan olduğu gibi işletmelerinde zirai faa
liyetin aksamaması için muayyen bir nispette bulunması lâzımgelen yedek parça stokunu da temin 
etmemiştir. Bu iki cihetin de düzeltilmesini temenniye şayan görmekteyim. 

4. Muhtelif çiftliklerde beher iş vahidi için yapılan akar yakıt sarfiyatında izahı gayrimümkün 
mühim farklar görülmektedir. Bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durulması kanaatindeyim. 

5. Devlet üretme çiftliklerinde esaslı zirai işletme muhasebesinin kurulmasının üzerinde ehem
miyetle durulmasını lüzumlu görmekteyim. 

6. Ziraat işleri uzun vadeli işler olduğuna göre üretme çiftliklerinin uzun vadeli iş programla
rının bulunması lüzumuna kaniim. 

7. İşletmeler arazi ihtilâflarını henüz halletmemiştir. Bu cihetin bir an evvel halli lâzım geldiği
ne ve aynı zamanda işletmelerin zirai amenajman plânlarının derhal yapılması zaruretine işaret et
mek isterim. 

Hulasaten yukarda işaret ettiğim hususlar üzerinde Yüksek Encümeninizin durması temennisiyle 
yüksek tetkik ve tasviplerinize saygılarımla arz ederim. 

İçel Mebusu 
İbrahim Gürgen 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/131 

Karar No. 29 

28 . I . USB 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1954 tarihli 
ve 71/2848 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Encümenimize havale edilmiş ol
makla Ziraat Vekili, Devlet Üretme Çiftlikleri 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum müdürleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1955 yılı bütçesini Encümenimiz adına tetkik 
eden raportörümüzün hazırladığı rapor okun
duktan ve Umum Müdürlüğü faaliyetiyle alâ
kalı mevzular üzerinde vâki sualler hükümet 
tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin 
fasıl ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçe kanunu 
lâyihasına merbut ve âdi masrafları ihtiva 
eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle (599 181) lira fazlasiyle (3 194 527) 
lira olarak ve yatırım tertiplerini teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise (390 000) lira 
noksaniyle (745 000) lira olarak hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren lâ
yihaya merbut (B) işaretli, cetvel yekûnu ise 
(3 934 527) lirası döner sermayenin yıllık safi 
kârından tefrik ve (5 000) lirası da memur 
lojmanları kira bedelleri ile çeşitli gelirlerin
den temin edilmek suretiyle (3 939 527) lira 
olarak hükümetçe tahmin ve teklif edilmiştir. 

Lâyihaya merbut ve masraf tertiplerini ihtiva 
eden (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerle varidatı 
gösteren (B) işaretli cetvelin fasıl ve maddele
rindeki artış ve eksilişlerin mucip sebepleri ge
rekçede tafsilen izah edilmiş olmakla beraber her 
fasıl ve maddeye mevzu tahsisatın ihtiyaçlara gö

re tesbit edilmiş olduğu Encümenimiz tarafından 
yapılan tetkik neticesinde anlaşılmış olduğundan 
cetveller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
elilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile ve 8 nci maddedeki 
tarım kelimesi ziraat olarak değiştirilmek sure
tiyle kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umûm Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyi
hası ekleri bulunan cetvellerle birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

t. Akçal 
Afyon K. 

' A. Demirer 
Antalya 

A. Tokuş 
Balıkesir 
8. Yırcalı 

Denizli 
M. Karasan 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
S. Bakay 

Muğla 
A. Sarıoğlu 
Rize 

H. Agun 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
8. Karayavuz 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Kâtip 
"Siird 

B. Erden 
Antalya 

K. Akmarilar 
Aydın 

Z. Uray 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çankırı 

T. Uygur 
Biyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İçel 

/ . Gürgen 
Konya 

M. Bağrıaçik 
Niğde 

/ / . A. Göktürk 
Seyhan 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 

/ . H. Tiğrel 
Gazianteb 
E. Cenani 

İzmir 
B. Bilgin 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

8. Ban N. î. Toton 
Sivas Trabzon 

A. özel 8. F. Kalaycıoğlu 
Urfa Zonguldak 

F. Ergin 8. Ataman 

( S. Sayısı : 156 ) 



1 0 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1955 yxl% Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (3 194 527) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (745 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1955 yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 939 527) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 . '— Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1955 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1955 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metliler için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçe lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7.VI. 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan fasılların-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da, Mu-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 
Bütçe yıh kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmşitir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmşitir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmşitir. 

MADDE 6. —• Ayniyle kabul edilmşitir. 
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Ha. E. 

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun 1 Mart 1955 ten 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

, Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

Dr. N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Güm. ve înhi. Vekili V. 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
'K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

•i 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 
Osman Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
G. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalt • 

G. ve inhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelıkbaş 

B, E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmşitir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı: 156 ) 



M. 

— İZ — 

A/l - CETVELİ 

1954 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

1955 yılı îçin 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 334 500 418 000 418 000 
13 işletmeler ve merkez atelyesi 

21 
23 

11 
13 

11 

13 

11 

13 

memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
işletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
işletmeler ve merkez atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar ' 
4178 ve 4598 sayflı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
isletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 

935 700 
2 000 

3 000 

1 275 200 

228 900, 

279 300 

508 200 

12 300 

20 250 

32 550 

/ 

13 500 

35 000 

1 169 600 
2 000 

3 000 

1 592 600 

301 000 

349 200 

650 200 

15.400 

35 000 

50 400 

13 500 

35 000 

1 169 600 
2 000 

3 000 

1 592 600 

301 000 

349 200 

650 200 

15 400 

35 000 

50 400 

13 500 

35 000 
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F. M. 

21 

23 

31 

33 

40 

\ 
Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 
Merkez memurları Ölüm yar
dımı 
işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

9 000 

3 000 
6 000 

1 080 

69 580 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 ' 

9 000 

3 000 
6 000 

1 080 

69 580 

ı için 
Encünıenee 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

9 000 

3 000 
6 000 

1 080 

69 580 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farklara 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

107 004 
17 834 
50 000 
6 475 
1 000 

108 000 
18 000 
50 000 
6.410 
1 000 

108 000 
18 000 
50 000 
6 410 
1 000 

Fasıl yekûnu 182 313 183 410 183 410 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 10 000 11 000 11 000 

ikinci kısım yekûnu 2 079 944 2 559 291 2 559 291 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 3 000 3 000 3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

posta ve telgraf masrafları 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 
23 işletmeler ve merkez atelyesi 

telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

kira bedeli 

Fasıl yekûnu 

306 Giyecekler 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 

53 000 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 

53 000 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 

53 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 
10 000 
25 000 

62 000 

15 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 
10 000 
25 000 

.62 000 

15 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 
10 000 
25 000 

62 000 

15 000 

6 000 

4 000 

8 000 

3 000 

21 000 

6 000 

4 000 

8 000 

S 000 
21 000 

6 000 

4 000 

8 000 

3 000 

21 000 
• " t * """ ~ ~ ' ' " *~" 3BE 

19 500 19 500 19 500 

3 500 3 500 3 500 

23 000 23 000 23 000 

3 000 3 000 3 000 
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307 

M. 

10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

15 000 
30 000 
15 000 

1 

60 001 

1955 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

26 000 
40 000 
20 000 

1 

86 001 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

26 000 
40 000 
20 000 

1 

86 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

4 000 
8 000 

4 000 
8 000 

4 000 
8 000 

309 
21 

22 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

256 001 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

282 001 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

282 001 

Dördüncü hmm - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 

5 000 

250 
1 000 

1 250 

25 000 
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5 000 

250 
1 000 

1 250 

20 000 

5 000 

250 
1 000 

1 250 

20 000 



1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 
1 2 000 2 OOO 

15 000 15 500 15 500 

2 000 2 000 2 000 
1 000 1 000 1 000 

4 000 ' 4 000 4 000 

7 000 7 000 7 000 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 14 İ50 14 150 14 150 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere staj için gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları 48 000 56 000 ' , 56 000 

Fasıl yekûnu 62 150 70 150 70 150 

Düşünülemiyen masraflar 500 , 500 500 
Fuar ve sergi masrafları 10 000 10 000 10 000 
Kurslar umumi masrafları 93 500 184 335 184 335 

Dördüncü kısım yekûnu 229 401 325 735 325 735 

Beşinci kısım - Borçlar • 

Geçen yıl borçları 2 500 2 500 2 500 
Eski yıllar borçlan 25 000 25 000 25 000 

Beşinci kısım yekûnu 27 500 27 500 27 500 

— ı^ 

M. Tahsisatın nev'i 

Mahkeme masrafları 
Pasif korunma masrafları 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 
Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Çiftçiye yeni ziraat usullerini 

ve çeşitlerini tanıtma masraf
ları 

Fasıl yekûnu 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
• 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

O 5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Zirai Kombi
nalar İdaresi işletmelerinde 
çalışırken ölenlerin mirasçıla
rına yapılacak yardım 2 500 O O 

KISIMLAR YEKÛNU 

Altıncı kisım yekûnu 2 500 O O 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 079 944 
256 001 
229 401 
27 500 
2 500 

2 595 346 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Bina onarımı 
741 Yapı işleri 

10 Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 

20 İşletmeler memurları mesken
leri yapımı 

Fasıl yekûnu 

35 000 

300 000 

700 000 

1 000 000 

2 559 291 
282 001 
325 735 
27 500 

0 

3 194 527 

35 000 

100 000 

510 000 

610 000 

2 559 291 
282 001 
325 735 
27 500 

0 

3 194 527 

35 000 

100 000 

510 000 

610 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

742 Dağıtma tesisleri yapımı 100 000 

Yatırımlar yekûnu 1 135 000 

100 000 

745 000 

100 000 

745 000 

F. M. 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 000 
2 000 

3 000 
2 000 

3 725 346 3 934 527 3 934 527 

3 000 
2 000 

3 730 346 3 939 527 3 939 527 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 7.6,1949 

Numarası. 

5433 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanunu 
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G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 

» 
Ressam 

» 
Kaloriferci 
Şoför 
Daktilo 

5 Memur 
» 
» 

Sürveyan 

Dağıtıcı 

'MERKEZ 

— 19 — 
D CETVELİ 

Aded Ücret 

625 
550 
475 
400 
300 
350 
300 
200 
300 
250 
225 
300 
250 
200 
?nc 
300 
200 

G. Memuriyetin nev 'i 

Santralci 
Bekçi 
Başodacı 

îşletrneUr ve Merkez Atelyesi 

1 Teknisiyen 
» 

Ressam 
3 Hastabakıcı 

» 
4 Daktilo 

Depo şefi 
Memur 

Aded 

1 
2 
1 
8 

est 

1 
3 
1 
4 
10 
2 
o o 
4 
1 
10 
21 
14 
11 
13 
2 

Ücret 

200 
150 
150 
125 

625 
550 
300 
225 
200 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

P. M. 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
«» 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

13 İşletmeler ve Merkez atelyesi geçici 
hizmetliler ücreti 
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4 
3 

11 
12 
13 
11 

— 20 — 
L- - CETVELÎ 

Memuriyetin ney'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 2 90 
Yapı işleri uzmanı (Y. Mühen
dis veya mimar) 1 100 
Memur 1 30 

» 2 25 
» 3 20 

Saymanlık memuru 1 30 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

4 Müdür (Uzmanlık yeri) 4 90 
5 » » » , 6 80 
6 » » » 2 70 
8 Şube şefi 2 50 
6 Veteriner veya zootcknist 3 70 
7 » » 3 60 
8 » » 3 '50 

D. 

8 
9 

9 
10 
9 
.10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Fidanlık uzmanı 
» » 

8 Makine ekipleri şefi 

Ayniyat memuru 
» » 

Ambar memuru 

Memur 
» 
» 

Sorumlu sayman 

Veznedar 

Sorumlu saymanlık memuru 

Aded 

1 
1 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
7 

Maaş 

50 
40 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 
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îcra Veküleri Heyetinin 25 . İli . 19541 tarih ve 2S43 sayılı Karan 

ile 1954 yılında tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro 

Görevin adı 

MMMEZ 
Baştasfiyeci 
Tasfiyeci kâtip 
Tasfiyeci kâtip 

Aded 

1 
1 
1 

Aylık 
ücreti 
Lira 

500 
300 
225 

Süresi 
Ay 

12 
12 
12 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

6 000 
3 600 
2 700 

Yekûn 1 025 12 300 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
Tarım alet ve makineleri kurs 
öğretmeni 10 
Tarım alet ve makineleri 
öğretmen makinist 3 

» » » 1 

Yekûn 14 

& 

5 (*) 

5 
5 

150 7 500 

250 3 750 
200 1 000 

12 250 

(*) Bu kadrolar 3888 saydı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhi
linde kullanılacaktır. 
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Devre : X I r»*f 
İçtima: 1 S. SAYISI : | 0 / 

1955 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 

* 



Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/137) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2842, 794 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra 
Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ara ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1955 yılı bütçe giderlerinin fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 
I 

P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının aylık
ları tutarı 
1954 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş memurların 
terfi farkı 
1955 yılında kadrosuz olarak terfi edecek memurların terfi 
farkı 

(L) Cetveli 

26 . XII . 1953 tarihli ve 6211 sayılı kanun gereğince verilen 
tahsisat karşılığı 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre vilâyetler memurlarının maaş
ları tutarı 7 822 200 7 822 200 
1954 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş memur
ların terfi farkı 716 400 973 200 

1954 yılı 
bütçesi 

654 000 

95 700 

64 500 

814 200 
36 000 

778 200 

778 200 

1955 yılı 
teklifi 

654 000 

146 100 

35 100 

835 200 
36 000 

799 200 

199 800 

999 000 
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M. 
1954 yılı 
bütçesi 

1955 yılı 
teklifi 

1955 senesinde kadrosuz olarak terfi edecek memurlann terfi 
farkı 

(L) Cetveli 

6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat karşılığı 

259 800 150 000 

21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 

6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat karşılığı 

şılığı 

:arşılığı 

Fasıl yekûnu 

8 798 400 
1 398 300 

7 400 100 

7 400 100 

1 
15 000 

. 15 001 

8 193 301 

8 915 400 
1 398 300 

7 547 100 
1 886 775 

9 433 875 

1 
15 000 
3 750 

18 751 

10 451 626 

Merkez memurları maaşlarında geçen yıla nazaran fazla gö
rülen (220 800) lira 
1955 senesinde kadrosuz terfi edecek 34 memurun maaş farkı 
ile 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisatın ilâve
sinden ileri gelmiştir. 
Vilâyetler memurlarına gelince : 
1954 ve daha evvelki senelerde kadrosuz olarak terfi etmiş 
bulunan 1589 memurun maaş farkı olarak (973 200) lira, 
1955 senesinde kadrosuz terfi edecek 318 memurun maaş far
kı için (150 000) ve 6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsi
sat için de (1 886 775) lira ilâve edilmiştir. Vilâyetler me
murları açık maaşına da aynı sebeple (3 750) lira zam'-ya
pılmıştır. 

11 Merkez memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem dâhili mer
kez memurlarının ücretleri tutan 
1954 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etn 
terfi farkı 
6211 sayılı Kanuna göre eklenen tahsisat karşılığı 

12 Vilâyetler memurlan ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre baranı 
yetler memurlannm ücreti 
Fidanlıklarda çalıştırılan memurların ücreti. 
Orman okullarında çalıştmlan memurların ücreti 
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iş olanlann 

dâhili vilâ-

5 700 

2 100 

7 800 

200 400 
10 800 
37 440 

5 700 

900 
1 650 

8 250 

200 400 
10 800 
37 440 

• 
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21 

Avukatların ücreti 
1955 senesinde kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkı 

(L) Cetveli 

6211 »ayılı Kanuna göre eklenen tahs'sat karşılığı 

Bu tertipte geçen ̂ seneye nazaran fazla görülen (48 810) lira
nın (3 900) lirası 1955 yılında kadrosuz terfi edecek 8 memu
run terfi farkları karşılığı, (44 910) lirası da 6211 sayılı Ka
nuna göre verilecek tahsisat karşılığı olarak konulmuştur. 
Merkez hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat karşılığı 

1954 yılı 1955 yılı 
bütçesi teklifi 

179 700 

428 340 
252 600 

175 740 

175 740 

179 700 
3 900 

432 240 
252 600 

179 640 
44 910 

224 550 

100 200 

100 200 

100 200 
25 050 

125 250 

Vilâyetler, hizmetlileri ücreti (Başmüdürlükler, saymanlıklar, 
sınırlama komisyonları, amenajman gurupları hizmetlileri) 
Fidanlıklar hizmetlileri ücreti 
Orman Muhafaza Okulu hizmetlileri ücreti 
Orman Tatbikat Okulu hizmetlileri ücreti * 
Araştırma istasyonları hizmetlileri ücreti 
Bakım memurları ücreti 
Yangın hizmetlerinde çalıştırılan şoförlerin ücreti . 

6211 »ayılı Kanuna göre eklenen tahsisat karşılığı 

Merkez hizmetlileri kadrosuna yalnız 6211 sayılı Kanuna gö
re verilecek tahsisat karşılığı olarak (25 050) lira ilâve edil
miştir. 
Vilâyetler hizmetlilerine gelince : 
Harita ekipleri hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 3 aded (100)^ 
liralık hademe ve 1 aded (100) liralık bekçi kadrosu ve Muha
faza Okulundan mezun olacakların tâyinlerini sağlamak üzere 
100 aded (175) liralık bakım memura kadrosu ile yangın hiz
metlerinde kullanılmak üzere 6 'aded (200) liralık şoför kad
rosu ve yenidan tesis edilen fidanlıkların ve köy ağaçlama saha
larının ihtiyaçları göz önünde tutularak fidanlıklar ve ağaçlan
dırma hizmetlerinde çalıştırılmak.ve her türlü tamir işlerini fi-

63 900 
241 200 
20 100 
21 900 
43 200 
539 000 
144 900 

68 700 
275 700 
20 100 
21 900 
96 900 

1 679 000 
159 300 

2 074.200 2 321 600 
580 400 

2 074 200 2 902 000 
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1954 yılı 1955 yıi 
bütçesi teklifi 

danlıklarda sağlamak maksadiyle mevcut makinist kadrolarına 
(300) lira ücretli 2 başmakinişt, (200) lira ücretli 4 makinist 
kadrosu ve (200) liralık 2 şoför kadrosu ile (125) lira ücretli 
1 arabacı, (200) lira ücretli 2, (175) lira ücretli 1 başfidaneı 
ile (150) lira ücretli 1 fidancı ve (125) lira ücretli 1 bekçi "ile 
(100) lira ücretli hademe kadrosu ilâve edilmiştir. Şimdiye ka
dar birer istasyon halinde tedvir edilmekte olan teknik araştır
ma hizmetlerinin merkezde bir enstitü bünyesi içinde toplan
ması uygun görüldüğünden açılacak olan bu enstitüde ve ica- *. 
bmda bu enstitüye bağlı olmak üzere taşrada faaliyette bulu
nacak olan araştırma istasyonlarında ve tecrübe ormanlarında 
çalıştırılacak hizmetlilerin kadrolarında değişiklik yapılmasına 
zaruret hâsıl olmuş ve bu itibarla (250) lira ücretli laborant 
adedi 2 den 12 ye, (175) lira ücretli daktilo adedi 1 den 2 ye, 
çıkarılmış, (200) liralık 2 aded şoför kadrosu ile (150) liralık 
1 aded fidancı kfadrosu, ayrıca enstitüde çalıştırılmak üzere 
(475) lira ücretli 2 aded mütercim ve (300) lira ücretli 1 .aded 
kütüpane memuru ve fotoğrafçı kadrosu ilâve edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 99 900 126 000 
13 Fangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçilerinin ücreti 753 750 900 000 
14 KÖy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 225 000 297 000 

1 078 650 1 323 000 

Orman tahdit komisyonlarının sayısı 1954 senesinde (15) e 
çıkarıldığından (15) hukukçu üyenin beherinin bir aylık üc
reti (475) liradan, bir seneliği (85 500) lira tutmakta ve ge
çen yılın aynı kalmaktadır. 
Amenajman heyetlerince yaz mesaisi devresinde hazırlanan 
plânların büro mesaisi sırasında yazdırılması icabettiğinden 
bu işlerde çalıştırılmak üzere 1954 senesinde (16) Amenaj-
man heyeti için alınmış olan (150) lira ücretli (16) aded dak
tilo kadrosu 1955 senesinde heyet adedine göre (17) ye çıka
rılacağından (150) lira ücretli 1 daktilo kadrosu ilâve edil
miştir. Bu madde de geçen yıla nazaran fazla olan (26 100) 
liranın (900) lirası 1 daktilonun (150) liradan 6 aylık ücre
ti ve (25 200) lirası da 6211 sayılı Kanuna göre verilecek 
tahsisat karşılığıdır. 
Beş ay müddetle çalıştırılacak yangın bekçisinin adedi (2000) 
e çıkarılmıştır. Ayda (7.5) lira ücretle çalıştırılacak olan bu 
bekçilerin ücretleri tutarı (750 000) liradır. (75 O00) lira 
da, haber alma nöbetçilerine beher nöbet günü için verilecek 
5 lira ücretin karşılığı olarak konmuştur. Ayrıca 2611 sayılı 
Kanuna göre verilecek tahsisat karşılığı olarak (75 000) lira 
ilâve edilmiştir. (250) köyde yaptırılmakta olan köy ağaç-

( S. Sayısı : 157 ) 
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1954 yılı 1955 yılı 

P. M. bütçesi teklifi 

lama sahaları için istihdam edilecek (250) bekçinin ücretle
ri 1954 yılı bütçesinde (75) lira üzerinden teklif edilmiş ise de 
bilâhara bâzı mmtakalarda bu ücretle bekçi bulunamıyaeağı 
anlaşıldığından kadro istihsal edilirken bir kısım sahalarda 
bekçi istihdamından sarfınazar edilerek. (75) bekçinin, ücreti 
(100) liraya çıkarılmak zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan 
1955 yılı için (75) bekçinin (100) lira ve (175) bekçinin de 
(75) lira ücretle istihdamı göz önünde tutularak tahsisat ko
nulmuştur. Ayrıca tahsisat karşılığı olarak da (49 500) lira 
ilâve edilmiştir. Geçen yıla nazaran (72 000) lira fazlalık var. 

203 11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Mevcut çocuk adedi ile 1955 senesinde artması muhtemel olanlar 
ve 1953 senesi katî hesap neticeleri göz önünde tutularak çocuk 
zamları tertiplerine bir miktar zam yapılmıştır, yakacak zam
mı maddesindeki tahsisat ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıldığından 
(1 000) lira zam yapılmıştır. Bu fasılda geçen yıla nazaran 
(16 500) lira fazlalık vardır. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 
12 % 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

209 

Emekli kesenekleri ile giriş ve artış farklarında, maaş ve üc
retlerdeki artışa nazaran ceman (48 407) lira fazlalık hâsıl 
olmuştur. Emekli ikramiyesinde ise 1955 senesinde emekliye 
ayrılacak memurların adedi göz önünde tutularak geçen yı
lın aynı olarak teklif edilmiştir. Sandık yönetim giderleri ola
rak konulan (50 000) lira ise Emekli Sandığınca yapılan ta
mimde bildirilen esasa göre hesaplanmıştır. Diğer ödemeler 
maddesine de (100 000) lira fazla koni lmuştur. Sandığa olan 
borçların fazla faiz ödemeye mahal kalmamak üzere bir an ev-

32 000 
420 000 
5 000 
70 000 
3 000 
15 000 
11 000 

556 000 

37 500 
430 000 
5 000 
70 000 
3 00u 
15 000 
12 000 

572 500 

554 908 
100 742 
250 000 
22 000 
250 000 

1 177 650 

603 315 
109 695 
250 000 
50 000 
350 000 

1 363 010 
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1954 yılı 1955 yılı 
F. M. bütçesi teklifi 

vel Ödenmesi maksadı ile konulmuştur. Bu fasılda geçen yıla 
nazaran (185 360) lira fazlalık vardır. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 375 669 475 000 

Halen Orman Umum Müdürlüğünden emekli, dul ve yetim 
maaşı alanların adedi 540 tır. 624İ sayılı Kanunla yapılan 
zamlar da göz önünde tutularak yapılan hesaba geçen yıla 
nazaran (99 331) lira fazlalık hâsıl olmuştur. . 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Umum Müdürlük şubelerinin iki binada işgal ettikleri kı
sımlarda sarf edilen elektrik bedeli ve tesisatlarda yapılacak 
tadilât için (1 000) lira ilâve edilmiştir. Demirbaş « döşe
me maddesinde (1 000) lira tasarruf edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları (Fasıl yekûnu) 203 700 211 000 

15 000 
20 000 
7 500 
5 000 
7 000 

54 500 

15 000 
19 000 
7 500 
6 000 
7 000 

54 500 

Bu faslın muhtelif hizmetlere ait 28 ncı maddesinde 1954 yı
lma nazaran ceman (7 300) lira fazlalık vardır. Bu fazlalık 
teknik araştırma ve ağaçlandırma hizmetleri ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadı ile teklif edilmiştir. Bilhassa Ankara'da 
kurulacak Araştırma Enstitüsü, yeni kurulan fidanlıkların ve 
amenajman heyetlerinin demirbaş ve döşeme ihtiyaçları bu 
fazlalığa sebep olmuştur. 

# 
303 11 Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 

14 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri 
15 Ağaçlandırma basılı kâğıt ve defterle "i 
16 Teknik araştırma istasyonları basılı kâğıt ve defterleri 

Bu faslı ilgilendiren hizmetlerin geçen yılki tahsisatla gördü-
rülebileceği anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefonları kurma ve konuşma 

masrafları 16 000 30 000 

36 000 
6 000 
3 000 
2 500 

47 500 

45 000 
11 000 

36 000 
6 000 
3 000 
2 500 

47 500 

41 000 
15 COO 
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1954 yılı J955 yılı 

M. bütçesi teklifi 

Merkezdeki 107 teknik memur için elbise; ayakkabı, 42 hiz
metliye elbise, palto, ayakkabı ve 6 tulum satmalmacaktır. ilân 
masrafları da dâhil edilmek suretiyle geçen yılın aynı olarak 
teklif edilmiştir. 
Taşra teşkilatındaki 1650 teknik memur için elbise, ayakabı, 
880 bakım memuruna elbise, ayakkabı, yeni mezun olacak 100 
kişiye ayrıca 2 sene miatlı palto, sırt çantası ve avcı tozluğu 
satmalmacaktır. Ceman (305 300) lira tutmaktadır. Geçen yıla 
nazaran (29 950) lira noksandır. Bu noksanlık 780 bakım me
muruna' bu sene palto ve çanta verilmemesindendir. 

10 Sürekli görev yolluğu 
21 Geçici görev yolluğu 
22 Hastalıklarla ve böceklerle savaş geçici görev yolluğu 
23 Sınırlama geçici görev yolluğu 

(S, Sayısı: 157) 

36 Teknik araştırma istasyonları telefonları kurma ve konuşma 
masrafları - 5 000 3 500 
Geçen yılların sarfiyatına göre merkez posta ve telgraf ücretle
rinin daha az tahsisatla karşılanabileceği anlaşıldığından "bu 
maddeden (4 000) Ura tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler telefon masrafları ile başmüdürlüklerin yeni binala- • 
ra nakilleri dolayısiyle yeniden yapılacak tesisler sebebiyle ve 
bilhassa yangın mevsimlerinde yapılmakta olan şehirlerarası 
fazla mükâleme dolayısiyle tahsisat kifayet etmediğinden bu mad
deye (4 000) lira fazla konulmuştur. 25 nci maddesindeki 
(14 000) lira fazlalık ise Gelemen ve Bedirge fidanlıklarının te
lefon tesis masrafları karşılığı. Teknik araştırma istasyonları
nın telefon masraflarından (1 500) liranın tasarrufu mümkün 
görülmüş ve bu miktar noksan teklif edilmiştir. 

iKira bedeli 
12 Vilâyetler 
15 Ağaçlandırma ve, fidanlıklar 
17 Hastalıklarla mücadele işleri 

Umum Müdürlük taşra teşkilâtı ihtiyacı için kiralanan binaların 
kira bedellerinin (70 000) lira ile karşılanabileceği anlaşıldığın
dan bu maddede (16) lira tenzil edilmiş ve ilâç koymak üzere ye
niden kiralanacak depoların kira bedelleri ile Florya ağaçlama > 
sahasındaki binanın kirasını ödiyebilmek üzere geçen yıla naza
ran bu faslın 2 maddesine ceman (43 000) lira zam yapılması
na lüzum hâsıl olmuştur. 

Giyecekler 
10 Merkez 18 500 18 500 
20 Vilâyetler 335 250 305 300 

70 016 
1 000 
1 500 

70 000 
2 000 
4 800 

353 750 323 800 

35 000 
.00 000 
15 000 
44 800 

70 000 
200 000 
20 000 
67 200 
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24 Amenajman geçici görev yolluğu 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 
26 Teknik araştırma istasyonları geçici görev yolluğu 
27 Propaganda hkmetlerinde çalıştırılacakların geçici görev yol

luğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman, ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

yolluk ve masrafları 60 000 60 000 
70 3573 sayılı Kanun gereğince deliceliklerin parselajiı haritala

rının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların yollukları ve nakil 
vasıtaları masrafları 36 900 55 350 

1954 yıU 
bütçesi 

35 000 
25 000 
15 000 

25 000 
120 000 
8 000 • 

1955 yıU 
"teklifi 

49 000 
50 000 
30 000 

30 000 
240 000 
8 000 

Vilâyetler tedavi masraf ve yollukları için öteden beri bütçe
ye konulmakta olan tahsisatlar ihtiyacı karşılıyamamakta ve 
sene içinde aktarma yapılmasına zaruret hâsıl" olmaktadır. 
Ayrıca 6245 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin C fıkrasına gö
re hastanesi bulunmıyan yerlerde tedavi için hastanelere gön
derilen ve hastanelerce ayakta tedavilerine lüzum gösterilen 
memurlara verilecek yevmiyelerin karşılanması da icabetmek-
tedir. Bu itibarla ihtiyacın karşılanabilmesi için geçen seneye 
nazaran (20 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları masraftan 
52 Ağaçlandırma ve Fidanlıklar taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt masrafları 

781 700 879 550 

Bu faslın 10 - 30 maddelerine yapılan zamlar 6245 sayılı Ka
nunun tahmil ettiği masrafları karşılamak maksadına matuf
tur. 40 ncı maddeye konulan tahsisat ormancılık sahasında 
yapılan inkişaflar üzerinde tetkikat icra etmek üzere gönderi-
leocek teknik elemanların harcırahları karşılığıdır. 50 nci 
maddeye konulan tahsisat ise, Birleşmiş Milletler iktisadi îş 
Birliği ile yapılan anlaşma gereğince getirilecek 5 mütehassı
sın yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak konulmuştur. 
70 nci maddeye de 6245 sayılı Kanunun gerektirdiği masraf
ları karşılamak üzere zam yapılmıştır. Bu fasıldaki fazlalık 
ceman (359 850) liradır. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek "tedavi masrafları ve 
yollukları 

12 Vilâyetler 40 000 60 000 

5 000 
3 000 
81 500 
15 000 
15 000 

5 000 
3 500 

100 000 
20 000 
20.000 
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54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtları işlet

me masrafları 
56 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtları onar

ma masrafları 
57 Teknik araştırma istasyonları motorlu taşıtları işletme mas

rafları 
58 Teknik * araştırma istasyonları motorsuz taşıtları masrafları 
59 Orman Fakültesi yurdu motorlu işletme masrafları 
60 Teknik araştırma istasyonları motorlu taşıtları onarma mas

rafları 
61 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları işletme 

masrafları 
62 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları onar

ma masrafları 

Merkezde Umum Müdürlük emrinde bir otobüs ve bir pikap kam
yonet vardır. Tetkikat için merkezden taşraya gönderilen teknik 
memurlar bu vasıtalarla seyahat etmektelir. Bu vasıtalar eski ol
duğundan sık sık tamirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla 
onarma masraflarında (500) lira fazla teklif edilmiştir. Umum 
Müdürlüğe bağlı taşra teşkilâtında yangın ve koruma hizmetleri, 
ağaçlandırma ve fidanlıklar hizmetleri, propaganda hizmetle
ri, teknik araştırma hizmetleri ve amenajman hizmetleri em
rinde halen ceman 61 jeep, 20 pikap, 19 kamyon , 10 traktör 
ve bir otobüs mevcuttur. Ayrıca 1955 yılında satmalmacak 3 
kamyon, 51 jeep, 1 otobüs ve 2 traktör'in senelik işletme ve 
onarma işleri ile mevcutların bilhassa yedek parça ve akar ya
kıt ihtiyaçları ve bunlardan bâzılarının senenin bütün günle
rinde bâzılarının da asgari 6 ay müddetle mütemadi surette ara
zide çalştırılmaları göz önünde tutularak işletme ve onarma 
masraflarına geçen yıla nazaran ceman (77 175) lira fazla-
konulmuştur. 

1954 yüı 
bütçesi 

7 500 

36 225 

10 000 

a ooo 
1 

a ooo 
— 

_ 

— 

179 226 

1955 yılı 
teklifi 

7 500 

67 900 

10 000 

9 000 
1 

3 000 

3 000 

6 000 

2 000 

256 901 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 33 500 33 500 

Kurulmuş bulunan kara avcılığı komisyonlarının ilân masraf
ları ve Uludağ ile İstanbul Belgrat ormanlarında 2 av üretme 
yerinin kurulması, bunlara lüzumlu hayvanların temini ve mu
hafazaları ve besleme işleri ile av türlerinin ıslahı işlerine de
vam olunacağından geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşı

lığı 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

1954 yılı 
bütçesi 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

1955 yılı 
teklifi 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

Taşıt masrafları maddesinden (1 000) liranın, işçi gündelikleri 
maddesinden de (8 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüş
tür. Başka masraflar maddesindeki (3 900) lira fazlalık, istas
yon elemanlarının doktor taşıt ve vizite masrafları, proje mas
rafları, çadır, portatif karyola, portatif masa, asndalye, hurç, 
harita çantası, mutfak edevatı, ecza dolabı ve lüzumlu ilâç ve 
sıhhi malzeme, fotoğraf filimi denemelerinde kullanılan çinko, 
sac ve ahşap malzeme, kireç, gübre, mit?ir otlarla mücadele için 

164 100 164 100 

Yurt ormanlarına arız olan hastalık ve böceklerle ceman 
(91 300) hektarlık sahanın en kesif noktalarında faaliyette 
bulunmak üzere teşkil edilecek İS ekiple mücâdeleye devam 
olunacağından geçen yılın aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

Okuliar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 110 500 110 500 
12 Orman Tatbikat Okulu masrafları fc 58 950 115 000 

169 450 2'2r. 500 

Orman Muhafaza Okulunda 1954 ders yılında 100 talebe ile 
tedrisata devam edileceğinden i anların 305 gün hesabiyle yi
yecekleri, elbise, palto, ayakkabı ve iç çamaşırları ile okulun 
diğer bilcümle masrafları karşılığı olarak geçen yılın aynı ola
rak (110 500) lira teklif edilmiştir. 
Orman Tatbikat Okulunda ise 137 talebe ile tedrisata devam 
edileceğinden bu okulun 1955 yılı masrafları karşılığı olarak 
geçen yıla nazaran (56 050) lira fazlası ile (115 000) lîra 
teklif edilmiştir. 

Teknik araştırma istasyonları ve denemeler masrafları 
20 Taşıt masrafları . 2 500 1 500 
30 îşçi gündelikleri 45 000 37 000 
40 Başka masraflar 26 000 29 000 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak deneme

lerin her türlü masrafları 30 000 60 000 

103 500 127 500 

( S. Sayısı : 157 ) 
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6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nei maddeleri gereğince 15 ko
misyonun başkan, üye ve kâtiplerinin tazminat gündelikleri 
karşılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. Taşıt masraf
ları, kamp değiştirme masrafları ve işçi gündelikleri, komis
yonların kamp levazımatı ve mutfak edevatı ile sınırların 
tesbiti için yaptırılacak beton kazık masrafları ve makilik
lerin tesbit ve tefriki işlerinde çalıştırılacak komisyonların 
her türlü msrafları bu fasıldan karşılanacaktır. Yalnız 1954 
senesinde çalıştırılan maki komisyonlarının adedi 12 den 6 ya 
düşürüldüğünden indirilen 6 komisyonun masrafları da 20-40 
ncı maddelerden düşülmüş ve bu suretle ceman (39 150) lira 
tasarruf edilmiştir. 

Amenajman 
10 6245 sayılı Kammun 50 nei maddesi gereğince 

minat 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

kimyevi maddeler satmalıma bedelleri, deneme sahalarının etra
fının çevrilmesi için lüzum'hı tel ve diğer masrafların karşılan
ması için teklif edilmiştir. Bu faslın 50 nei toprak kayması ve 
kuraklıkla mücadele hizmetleri maddesine konulan tahsisatla, 
başlanılan rüzgâr şeritleri tesisi işlerine daha geniş mikyasta de
vam olunacağından geçen yıla nazaran (30 000) lira fazlasiyle 
(60 000) lira konulmuştur. 

3116 sayılı Kanunun yangınlarla savaşa ait 90, 91 ve 92 nei 
maddeleri gereğince yapılacak ödemeler 50 000 75 000 
1954 bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden (25 000) 
lira fazlasiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. Bu tahsisatla 
yangınla götürülen kimselerin naklinde kullanılacak vasıtaların 
kiraları, çalıştırılanların ekmek parası ve zıyaa uğrıyan eşya
ların tazmini ve kazaya uğrıyanların tazminatları karşıla
nacaktır. 

10 
20 
30 
40 

6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nei maddeleri gereğince yapıla
cak ödemeler 
Sınırlama 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

75.000 
80 000 

130 000 
50 000 

335 000 

75 000 
68 850 

105 000 
47 000 

295 850 

verilecek taz-
229 200 
312 000 
280 000 
140 000 

961 200 
yy „- , - A : , = 

201 600 
289 000 
303 400 
106 510 

900 510 

( S. Sayısı : 157 ) 
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1955 yılında (1 000 000) hektar ormanlık sahanın katî amena-
jesi ve revizyonu yapılacağından amenajman heyetlerinin 
adedi 17 ye çıkarılması zarureti hâsıl olmuştur. Beher heyet 
beşer kişiden ibaret olup 17 heyette 85 orman mühendisi ile 
1 500 000 hektarlık ormanlık sahanın 1/25000 mikyaslı ame
najman haritalarının-alınması için çalıştırılacak 45 grman 
amenajman harita mühendisinin tazminat yevmiyeleri yeni 
Harcırah Kanununun 50 nci maddesi ve 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (H) cetvelinde tesbit olunan mik
tarlara göre vasati (8-8,5) lira üzerinden, hesaplanmış oldu
ğundan bu maddeden geçen yıla nazaran (27 600) lira, geçen 
senelerin sarfiyatına nazaran taşıt masrafları ile başka mas
raflarda da (56 490) lira tasarruf edilmiş, işçi gündelikleri 
tertibine (23 400) lira zam yapılmıştır. Bu maddelere teklif 
olunan tahsisatla taşıt masrafları, işçi gündelikleri ve harita 
alınmasında kullanılmak üzere yaptırılan 300 kule ile 2700 
aded balizin inşa masrafları, hava fotogrametri ve teferruatı 
masrafları, ilâç bedelleri, kanıp levazıtnatı ve mutfak edevatı 
masrafları karşılanacaktır. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazmi

nat 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

% 95 lor hesabından temin olunan patalarla ağaçlanmasına baş
lanmış olan 250 köyün ağaçlanması işine 1955 senesinde de de
vam olunacağından bu işte tavzif edilen mühendislerin bu ağaç
lama sahalarında çalışmalarında kendilerine verilecek tazminat 
yevmiyeleri ve orman fidanlıkları mmtakasında 200 köy ve bele
diyenin ağaçlama işlerinde çalışmak üzere gönderilecek teknik 
elemanlarla 15 başmüdürlükteki ağaçlama kısım âmirlerinin 
ağaçlama işlerinde bilfiil çalışmak üzere gönderilmeleri halinde 
6245 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat yevmiyeleri karşılı
ğı olarak (60 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 
(8 000) lira fazladır. Mevcut 18 fidanlığın 1 senelik işçi günde
liği (675 000) liradır. Ayrıca % 95 1er hesabından faydalana- % 
rak 250 köyde yapılmakta olan ağaçlandırma faaliyeti 1955 se
nesinde normal bütçe ile devam ettirileceğinden ağaçlama iş
lerine devam olunacak 400 hektarlık saha ile ayrıca 500 hek
tarlık kavaklık sahanın sürme masrafları, (2 075 000) fidan 
için çukur açma, dikme ve fidanların yükleme ve boşaltma, 
sulama masrafları ve 100 iş gününde 30 şu motoru makinisti-

( S. Sayısı : 157 ) 

52 000 
1 

850 000 
321 500 

1 223 501 

60 000 
1 

1 075 000 
221 500 

1 356 501 
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ne ödenecek yevmiye ve Bayburt, Çamlıbel, Bedirge - Hatay, 
Dülükbaba veKocakır'da yapılan ağaçlamanın tevsii, bakım 
ve korunması masrafları karşılığı olarak (400 000) lira ki, 
ceman (1 075 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir; Geçen se
neye nazaran (225 000) lira fazladır. Fidanlıkların ve köy 
ağaçlamalarının muhtelif malzeme satmalma bedelleriyle 42 
motopompun işletme masrafları ve fidanlık arazisinin ıslahı 
ve- benzeri normal masrafların karşılanması ve fidanlıklardan 
ağaçlama sahalarına nakil edilecek fidanların ambalaj, nakil, 
çukur açma, dikme, sulama işleriyle bu sahaların dikenli tel ile 
çevrilmesi masrafları karşılığı olarak (221 500) lira teklif 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran (100 000) lira noksandır. 

» 
Orman fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar ve 
diğer masraflarla tatbikat yollukları 348 480 456 550 

237 burslu öğrencinin 125 liradan 5 aylık Mart - Temmuz 1955 
burs masrafı karşılığı olarak (148 125) lira, 215 burslu öğren
cinin 125 liradan 3 aylık Ağustos - Ek'm 1955 burs masrafları 
karşılığı olarak (80 625) lira ve 1955 yılında alınacak 120 
burslu öğrenci ile birlikte 335 öğrencinin 4 aylık (Kasım -
Aralık 1955 ve Ocak - Şubat 1956) ( i r5) liradan burs masra
fı (167 500) lira ve yine 335 öğrenci için senede (180) lira 
fakülte harcı ile tatbikat masrafı olarak (60 300) lira ki, 
(456 550) lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran (108 070) 
lira fazlasiyle (456 550) lira konulmuştur. 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone masrafları 50 0O0 ,50 000 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 100 000 110 000 

150 000 160 000 

10 ncu maddeye konulan tahsisatla Umum Müdürlük ve Baş
müdürlüklerin günlük gazete ve dergi, Eesmî Gazete abone, sa
tmalma bedelleriyle meslek gazete ve mecmuaları satmalma 
bedelleri propaganda maksadiyle dağıtılmak üzere satmalına-
cak kitap, broşür, afiş ve benzeri eserler bedelleri, kitaplık
lar için satmalmacak hukuki, malî, iktisadi ve meslekî kitap
lar karşılığı ile orman ve tağaç sevgisini neşir ve aşılamaya 
hizmet edecek kitap bedelleri olarak (50 000) lira teklif edil
miştir. Geçen yılın aynıdır. 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları için konulan 
(110 000) lira 15 başmüdürlüğün gen<3İ propaganda ve Eği
tim hizmetleri ihtiyacı da göz önünde tutularak konulmuş
tur. Bu tahsisatla telif hakları satmalmarak bastırılacak iki 
afiş, 5 broşür ve 5 meslekî kitabın satmalma ve bastırma 
masrafları ile kâğıt masrafları karşılığı ve radyo konuşmala-

( S. Sayısı : 157 ) 
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rı telif hakları satmalma, filim satınalma ve çekme, fotoğraf 
çektirme ve hazır fotoğraf satmalma, beyanname ve el afişi 
yaptırma masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. Geçen 
yıla nazaran (10 000) lira fazladır. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketle
re staj için gönderileceklerin yolluk ve masrafları 113 000 110 000 

128 000 125 000 

4489 sayılı Kanunun hükmünden faydalanılmak suretiyle ya
bancı memleketlere gönderilmiş bulunan 9 teknik memurun 
maaş farkları ile her birinin kurs, staj ve diğer masrafları 
karşılığı olarak konulmuştur. Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle bilgi ve görgülerini artırmak üzere Birleşik 
Amerika'ya 5 ay müddetle gönderilecek 15 idare âmirdi ile bir 
sene müddetle gönderilecek 10 teknik memurun gidiş yolluk
ları ile 1954 yılında gönderilmiş bulunan 5 teknik memurun 
dönüş yollukları karşılığı olarak konulmuştur. 1954 yılma na
zaran (3 000) lira noksandır. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Kurul ve derneklere katılma payı 1 500 2 480 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve mas

rafları 20 000 20 000 

6055 sayılı Trafik Kanununun icabettirdiği sigorta masrafları 
karşılığı olarak konulmuştur. Tertip: yeni açılmıştır. 

S. Sayısı : 157 

21 500 22 480 

10 ncu maddeye konulan tahsisatla Milletlerarası Avcılık 
Konseyi, Dünya Enerji Konferansı, Uluslararası Büyük Ba
rajlar Komisyonu Türk Millî Komitesi ve araştırma istasyon
larının Zürih'teki Beynelmilel Araştırma İstasyonları Birliği 
üyelik aidatı karşılanacaktır. Geçen yıla nazaran (980) lira 
fazladır. 
20 nci madde geçen yılın aynıdır. Âzası bulunduğumuz Bir
leşmiş Milletler İktisadi İş Birliği ve F. A. O., UNESKO ve 
diğer milletlerarası teşekküller tarafından dış memleketlerde 
ormancılık konusu üzerinde tertiplenen kongre ve toplantılara 
iştirak edeceklerin yollukları karşılığıdır. 

Sigorta masrafları 50 000 
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701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 40 000 79 OÖÖ 

Mevcut binaların onarımı ile fidanlıklarda mevcut amete 
paviyonlarmda yaptırılacak tadilât için (79 000) lira teklif 

edilmiştir. Geçen yıla nazaran (39 000) lira fazladır. 

711, Makine alet ve gereçler onarımı 
10. Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 2 0QQ 2 500 
34 Teknik araştırma istasyonları motorlu ve motorsuz lâboratu-

var malzemesi 700 1 500 

2 700 4 000 

Hastalıklarla ve böceklerle mücadelede kullanılan alet ve mal-
z'eme adedlerinin artması dolayısiyle bunların onarımı için 
geçen yıla nazaran (50Ö) lira fâzlasiiyle (2 5Q0) lira konul
muştur. 
Teknik araştırma istasyonlarının lâbo.ratuvar malzemesinin ta
miri için geçen yıla nazaran (800) lira fazlasiyle (1 500) lira 
konulmuştur. 

731 Kamulaştırma * 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 

komulaştırma masrafları 300 000 250 000 

4785 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmışı ormanlardan ihtilâf
ları neticelenmiş bulunanların bedelleri 5 sene ve 5 müsavi 
taksitte ödenmekte olduğundan taksit bedelleri ödenmiş olan- • 
lar için tahsisat konulmamakta ve bir kısım ihtilaflı ormanla
rın ihtilâf naevzuları da henüz mahkemece karara bağlanma
mış olduğundan geçen yıla nazaran (50 000) lira noksan tek
lif edilmiştir. 

741 Yapı işleri 1493 000 1680 000 

Geçen yıla nazaran (187 000) lira fazlası ile teklif edilen bu 
tahsisatın (195 000) lirası ile Bitlis, Daday ve Tosya işlet
me binaları, (280 000) lirası ile 11 aded bölge binası, (25 000) 
lirası ile fidanlıklar için 1 aded hizmet evi, (290 000) lirası 
ile 17 garaj, (95 000) lirası ile 16 tavla, (35 000) lirası ile 2 
aded depo, (95 000) lirası ile 3 muhtelif bina, (15 000) lirası 
ile bir araştırma istasyonu binası yapılacaktır. İnşasına baş
lanıp ikmâl edilemiyen muhtelif binaların ikmal inşaatı için 
de (650 000) lira-konulmuştur. 

751 Satmalmacak makine, alet ve gereçleri. 
10 Hastalıklarla ve böceklerle müeadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve gereçleri 
31 Sınırlama teknik alet ve gereçleri 

25 000 
400 000 
15 000 

25 800 
480 000 
10 000 

( S. Sayısı : 157 ) 
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32 Amenajman teknik alet ve gereçleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve 

teknik alet ve gereçleri 
34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz li 
45 Propaganda işleri iein satmahnacak sinema, makinesi ve ge

reçleri 25 000 25 000 

.. -

motorsuz her nevi 

)oratuvar malzemesi 

1954 yılı 
bütçesi 

65 000 

56 000 
50 000 

1955 yılı 
teklifi 

65 000 

56 000 
76 000 

Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereci olarak kim
yevi mücadelenin süratle tatbiki bakımından 7 aded muhtelif 
tip motorlu Pulvarizatör satınalmacağmdan beheri (3 000) li
radan (21 000) lira ve gittikçe istilâ sahasını genişletmekte bu
lunan çam kçse böcekleri île mücadelede kullanılmak üzere beheri 
(12) liradan 400 makas satmalınması için (4 800) lira ki geçen 
yıla nazaran (800) lira fazlasiyle (25 800) lira teklif edilmiş
tir. Şimdiye kadar kazma, kürek, balta, çapa, tırmık ve tahra 
gibi aletlerle orman yangınları ile mücadele edilmekteydi. Her 
sene takriben" (100 000 000) lira raddesinde zarar ika etmekte 
ve % 1 nispetinde orman sahasını yok etmekte bulunan yan
gınlarla Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi motorlu, arabalı, 
portatif ve sarp arazide ve sırtta taşınabilen yangın söndrçrîne:, 
cihazları "ile mücadeleye karar verilmiş ve yapılan denemeler 
çok müspet neticeler vermiş olduğundan l!)54 yılı Bütçesine bu 
cihazlardan satmalınmak üzere (400 003) liralık tahsisat konul
muş ve mubayaasına tevessül olunmuştur. Fakat satınaüınacak 
bu malzemenin ihtiyaca yetmiyeceği anlaşıldığından' beheri 
(150') lira bedelle daha 2 000 aded sırt cihazı ile metresi (12) 
liradan 10 000 metre hortum ve beher tonu (4 000) lira hesa-' 
biyle 15 ton ilâcın mubayaası lüzumlu görülmüş ve geçen yıla 
nazaran (80 000) lira fazlasiyle bu maddeye (480 000) lira ko
nulmuştur. Sınırlama' komisyonları için satınalmmasma lüzum 
hâsıl olan ölçü aletleriyle malzemesinin bedelleri karşılığı olarak 
(10 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla# nazaran (5 000) lira 
noksandır. 
Amenajman harita grupu için satın alınacak bir aded akset-
tirici projöktör', 80 aded adeseli Stereoskop cep âleti, 80 aded 
tecessümat burgusu ve 2 aded Streotop bedeli olarak gecen 
yılın aynı olarak (65 000) lira teklif edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve Fidanlıklar ihtiyacı iein "satmalınacak to
hum çıkarma, kanat kırma ve temizleme makineleri mubaya
ası için (35 000) lira. Fidanlıklar için çapa makinesi; freze ve 
emsali teknik aletler satmalına bedeli olarak (21 000) lira ki 
ceman geçen yılın aynı olarak (56 000) lira teklif edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonları için satmalmmasma zaruret : 
hâsıl olan halka sayar, boy ölçer, ziya ölçer aletleri, tecessü
mat burgusu, 4 aded Teodolit, odunda aşınma mukavemetini 

636 000 737 800 

( S. Sayısı : 157 ) 
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ölçme makinesi, kurutma fırınları, kimyevi maddeler, elek
trik motörleri. aynalı prizma, Bezzart pusulası, muhtelif in-
taş aletleri, muhtelif Meteoroloji aletleri, bomklorimetre, 
mikroton, fotoğraf makinesi, odun rutubet ölçme aleti, zım- ' 
para makinesi, aksettirici projölftör, muhtelif nev'i istreskop, 
toprak sondaj aletleri ve motorlu, motorsuz lâboratuvar mal
zemesi bedeli olarak geçen yıla nazaran (26 000) lira fazlası 
ile (76 000) lira teklif edilmiştir. 
Propaganda işlerinde kullanılmak üzere beheri (6 O00) lira
dan 4 aded Sinema makinesi ve gereçleri bedeli olarak 
(25 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 

Satınalmacak taşıtlar 
Motorlu taşıtlar satmalına karşılığı 200 000 605 000 

Tutarı Fiyatı Aded Cinsi İhtiyacın nev'i 

3 Kamyon Erzurum, Gelenien, îzmir fidanlıkları için 
2 Traktör Erzurum ve Lüleburgaz fidanlıkları için 

50 Jeep Yangın, koruma, harita, amenajman ve teknik 
araştırma ihtiyaçları için 

1 Jeep Pikap Propaganda ihtiyacı için 
1 Otobüs Teknik araştırma ihtiyacı için 

605 ÖÖÖ ,57 

Teklif edilen bil tahsisatla yukarda yazılı hizmetler için (57) aded motorlu vasıta sa-
tınalmacaktır. 

bütçesi teklifi 
1954 yılı 1955 yılı 

3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi gereğince satınalmacak si
lâh ve gereçler 
Amenajman guruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis muavinleririe verilecek tabanca ve gereçleri 
Amenajman gurupları ile harita ekiplerinde çalışan mühendis 
ve mühendis muavinlerinden bir kısmına silâh verilmiş oldu
ğundan bu sene Orman Fakültesini bitirecek 40 mühendisten 
her birine (75) lira mukabilinde birer taban verilmesi için 
(3 000) lira konulmuştur. Geçen yıldan- (1 875) lira noksan
dır. 
Bakım memurları silâh ve gereçleri 

4 876 3 500 
Araştırma istasyonlarının tecrübe ormanı olarak ayrılmış bu
lunan ormanlarda koruma işlerinde ihthdam edilmekte olan ba-

60 000 
m ooo 

450 000 

25 000 
40 000 

20 000 
15 000 
9 000 

25 000 
40 000 

4 875 3 000 

1 500 
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1954 yılı 1965 ytfc 

kim memurlarma verilecek silâh mermilerinin mubayaa bedeli* 
karşılığı olarajk konuhn,uşur. 

Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesis ve onarımı 50 000 265 000 

Geçen yıla nazaran (215 000) lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
İstenilen tahsisatın (195 000) lirası ile Gelemen fidalığmın 
(50 000) lirası ile Erzurum, (20 000) lirası ile de Lüleburgaz 
fidanlığının su yollarının tesis ve ıslah işleri yapılacaktır. 

Teknik araştırma istasyonlarınca tecrübe ormanlarından açılacak 
yollar ' \ 
Orman yolları yapımı masrafları 20 000 300 000 
Orman yolları onarımı masrafları <—• 14 000 

20 000 314 000 

Mütehassıs Dr. H. Btter'in yapmış olduğu plân ve rapor gere
ğince büyükdüz tecrübe ormanında araştırma mevzuu ile ilgili 
ideal yol şebekesi tesisi için 10 ncu maddeye geçen yıla nazaran 
(280 €00) lira fazlası ile (300 000) lira konulmuşur. 
Bu sene yeniden açılan 20 nci maddeye konulan (14 000) lira ise 
Büyükdüz, Çamkoru ve Süleymaniye tecrübe ormanlarında 
mevcut bulunan yolların kış esnasında bozulan kısımlarının ta
miri ile motorlu ve motorsuz vasıtalarının işlemesine müsait bir 
hale getirilmesi için sarf olunacaktır. 
Bütçe varidatının tahminine gelince: 

Bütçe Varidatının Tahminine Gelince 

Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek Umum Müdürlüğe 
ödenecek varidat 
Tarife bedelleri 7 500 000 11527 468 
Devlet ormanlarından elde edilecek tarife bedelinin dayandı^ 
satış ve tahminleri, bunlardan elde edilecek tarife bedelleri 
şunlardır. 
A) Resmî dairelere yapılacak satışlarla piyasaya 

yapılacak artırmalı satışlardan 6 978 905 
B) Maden direği satışından 196 976 
C) Tel direği satışından 82 575 
Ç) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacından 224 398 
D) Piyasaya satılacak odundan 1036 677 ^";. 
E) Köylü pazar satışı odunundan 1 02& 026 JfV ^ 
F) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacı odun satı- ^ ' 

şından 498 678 

10 041 235 

'SM 
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' • ' :?•••" : i bütçesi teklifi 
'fc: 1954 yılı 1955 yılı 

Piyasa tomruklarından 110 000 metre küb yanı ve 
55 155 metre küb köknarın bedelsiz olarak köy, 
köprü, cami, okul, göçmen ve felâketzedelere veri
leceği hesaplanarak tarife bedelinden tenzil edil
miştir. . . 1 541 235 

8 500 000 

Devlet Orman İşletmelerince 1953 senesinde tahsil edildiği hal
de Umura Müdürlüğe devredilmemiş olan (3 027 468) lira da 
işletmelerden tahsil edileceğinden 1955 yılı tarife tutarı bu 
miktarın da ilâvesiyle ve geçen yıla nazaran (4 027 468) lira 
fazlası ile (11 527 468) lira olarak tahmin edilmiştir. 
Müsadereli inallar bedeli 928 237 1 160 832 
Devlet Orman İşletmelerinin 1953 yılı bilançosuna nazaran 
mezkûr seneden Umum Müdürlüğe devredilmesi lâzımgelen 
müsadereli mal bedeli olan (709 100) lira mevcuttur. 1954 yılı 
müsadereli mal »sat iyi arı nazarı itibara alınarak 1955 yılında 
bu satışlardan (451 732) lira elde edileceği tahmin edilmiştir. 
1953 gelir bakiyesi ile birlikte tahmin yekûnu (1 160 832) li
radır. 
İşletme kârları 11 814 175 4 896 778 
İşletmelerle fabrikaların 1953 yılı bilançosuna göre (8 171 203) 
lirası geçen yıl kârlarından devir olmak üzere ceman 
(20 869 775) lira kâr mevcut olup bu paradan Şubat 1954 
ayında 1953 bütçesi karşılığına (42 300) lira ödendikten, hazi
neye de (2 716 522) lira vergi verdikten sonra geriye 
(18 110 953) lira kalmıştır. Bundan Orman Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı katma bütçesinin karşılığı olan (11 814 175) lira 
düşülünce kâr bakiyesi olarak (6 296 778) lira kalmaktadır 
ki işletmelerin 1955 yılı kârı olarak tahmin edilen (6 000 000) 
lira ile birlikte 1955 yılı kâr yekûnu (12 296 778) liraya ba
liğ olmaktadır. Ancak, Devlet Orman İşletmelerinin 1949 yılı 
umumi bilançosunun tetkiki sırasında Divanı Muhasebat Umu
mi Heyetince ittihaz olunan karara uyularak 1954 yılından 
itibaren, Devlet Orman İşletmelerinde çalıştırılan memurların 
maaş ve ücretleri karşılığının bilançonun nâzım hesapların
dan çıkarılarak masraf mey anma alınması kabul edilmiş bu
lunduğundan yekûnu (7 400 000) lirayı bulan bu maaş ve üc
retlerin işletme kârı arasından çıkarılarak varidat bütçesinde 
(Devlet, orman işletmelerinde çalıştırılan umum müdürlük me
murlarının maaş ve ücretleri karşılığı) namı ile yeniden açı
lan bir maddede gösterilmesi lâzımgelmiş ve bu itibarla işlet
me kârları maddesinde ancak (4 896 778) lira kalmış bulun
maktadır. 
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- 2 i -
bütçesi teklifi 

1954 yılı 1955 yılı 

Müteferrik varidat 890 882 1 863 365 
1953 yılı bilançosuna göre 1953 senesinde tahsil edilmiş olup 
Umum Müdürlüğe ödenmesi lâzımgelen (Müteferrik varidat) 
tutan (1 496 365) lira bakiye mevcuttur. 1954 yılında bu ter
tipten yapılan tahsilat göz önünde tutularak 1955 yılı için 
(367 000) lira tahmin edilmiş ve geçen yıla nazaran (972 483) 
lira fazlalık hâsıl olmuştur. 
Devlet Orman işletmelerinde çalıştırılan Umum Müdürlük me
murlarının maaş, ücret ve tahsisatları karşılığı 8 151 671 
Devlet Orman işletmelerinde çalıştırılmakta olan Umum Mü
dürlük memurlarının maaş ve ücretleri şimdiye kadar işletme 
bilançolarının nâzım hesaplarında gösterilmekte idi bu defa Di
vanı Muhasebat Umumi Heyetince ittihaz olunan karara uyu
larak bu maaş ve ücretlerin masraf meyanma ithali lâzım gel- , 
miş ve bu itibarla mezkûr maaş, ücret, tahsisat, çocuk v,e ya
kacak zamları karşılıklarının işletme kârından düşülerek ye- ' 
niden açılan bu maddede gösterilmesi ieabetmiştir. 

Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 95 000 95 000 
Umum Müdürlükçe eşhas borçları, satılan eşya bedeli, eski yıl
lar satışından mütevellit tahakkuk bakiyeleri tahsilatı, müru
ruzamana uğramış emanet ve faizler olmak üzere tahsil edil
mekte bulunan bu varidat geçen yılın aynı olarak tahmin 
edilmiştir. . . . 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 809 961 

Yekûn 22 038 255 27 695 114 
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Rapor 

20 . I . 1955 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

1955 yılı Orman Umum Müdürlüğü mülhak bütçesinin hizmetleri Bakımından ayrılan tahsisa
tın sarfı hakkında tarafımdan yapılan tetkikât neticesi aşağıda arz edilmiştir : 

Orman Umum Müdürlüğünün gördüğü âmme hizmetleri 5 ana esas üzerinde toplanmaktadır. 

1. Ormanların muhafazası ve bakımları, 

2. Orman haritalarının alınması ve orman amenajman plânlarının tanzimi. 

3. Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlandırma isteri, 

4. Ormansız mmtakaların ağaçlandırılması, 

5. Fennî araştırmalar. 

Beş maddede sıralanmış olan hizmetlerden 1954 yılında yapılan işlerle 1955 yılında yapılacak 
işler hakkında kısaca malûmat arzını faydalı gördüm. 

1. Orman Umum Müdürlüğü mülhak bütçesinde 1954 yılma kadar ormanların muhafaza ve 
korunmaları bakımından en başta gelen yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere 69 aded Jeep 
satmalmmıştır. Bunlar yangın söndürme leva^.mıatı ile teçhiz edilmiştir. 

Ayrıca orman İşletmeleri döner sermayesinden 477 aded yangın kule ve kulübesi inşa edilerek 
24 864 kilometrelik telefon hatları ile bölge ve işletme merkezlerine bağlanmıştır. Bundan başka 
yangın sirayetlerini önlemek ve nakliyatta da istifade etmek suretiyle yine İşletmeler döner ser
mayesinden 1953 senesi sonuna kadar 1 625 kilometre aralba ve sürgü yolları, 2 269 kilometre 
kamyon yolu yapılmıştır. 1954 döner sermayesinlen 18 722 400 liralık yol tahsisatı ayrılmak su
retiyle 2 000 kilometrelik yol inşaatı da bitmek üzeredir. 

Oımıan Umum Müdürlüğünün yangınla mücadele ve aynı zamanda nakliyattan istifade temin 
edilen orman yollarınlaki döner sermayesinden 1955 yılında 27 523 000 lira ayırmış olması bu 
teşkilâtın memleketin en hayati bölge ve rakımlarında girişmiş olduğu koruma ve diğer işleri 
hakkında müspet bir kanaat vermektedir. 

Diğer taraftan yangınla mücadele için Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı mülhak bütçesine 
motorlu ve motorsuz yangın söndürme alet ve geceçleri mubayaası için 480 000 lira konmuştur. 
Bütün bu çalışmaların neticesi hakkında bir fikir vermek bakımından 1950/1950 ye kadar or
man yangını vasatisi senede 847 adede karşılık saha olarak senede 70 000 hektar iken 1951-1954 arasın
da 801 adede karşılık seenlik vasatisi 34 000 hektara düşmüştür. 

2. Orman haritalarının alınmasında ve amenejman plânlarının tanzimi mevzuunda yapılan ve ya
pılacak olan işler de şunlardır : 

Harita Umum Müdürlüğü ile 1951 yılında yapılan bir protokole göre orman haritalarının alın
masına devam olunmaktadır. Bu faaliyet 1954 yılı sonuna kadar Bolu, Kastamonu, Adana, Balıke
sir, Kütahya, Dursunbey, Uşak, Gördes, Sinob, Bafra, Ünye ve Ordu havalisinde devam etmiş ve 
ceman 6 795 000 hektarlık orman sahasının haritaları alınmıştır ki bu rakam mevcut orman sahası
nın yarısına tekabül etmektedir. Ayrıca buna muvazi olarak Orman Umum Müdürlüğü amanejman 
heyetleri 4 180 938 hektarlık ormanın katî amanejman plânını ve 925 970 hektarlık sahanın da re
vizyon plânlarım yapmıştır. 
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. 1955 yılında 1 500 000 hektarlık sahanın haritaları ve 1000 000 hektarlık sahanın kati amanej-
man ve revizyon plânlarının yapılmasına devam olunacağı bütçeye konan 900 510 liralık tahsisattan 
anlaşılmaktadır. 

Devlet daireleri arasındaki koordine çalışmaların tam bir örneğini gördüğümüz Harita Umum 
Müdürlüğü ile Orman Umum Müdürlüğünün yurt haritasının alınması hususundaki müşterek mesa
ileri yurt ormanlarının 50 - 60 senede ikmali düşünülen haritalarının alınmasını 10 sene gibi kısa bir 
zamana sığdırmakla kalmamış, masraf da azalmıştır. Ve yine bu sahada yetiştirilmiş orman mühen
dislerinden 55 kişilik bir ekip her yıl askerî mühendislerle birleşmek suretiyle mühim bir dâvayı 
müspet olarak hal yolunda oldukları memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

3. Orman tahdit işleri : Umumiyetle 1954 yılında gereği veçhile bir faaliyet gösteremedikleri 
müşahede edilmiş, buna mukabil bu sahadaki çalışmaların münhasıran makilik sahaların tesbitine 
teksif ettirildiği görülmüştür. 

4. Ağaçlandırma işleri : Orman Umum Müdürlüğünün ağaçlandırma faaliyeti yangınlar ve 
usulsüz müdahalelerle açılmış yerlerin imar ve ıslahına matuf orman içi ağaçlamaları ve orman sı
nırları dışında yapılan orman dışı ağaçlandırmaları olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Orman içi ağaçlamaları olarak bugüne kadar 9 548 421 fidan dikilmek suretiyle 3506 hektar 
«aha ağaçlandırılmıştır. Gerek bu çalışmaların devamı ve tevsiini gerekse lüzumlu fidanı yetiştiren 
8 muvakkat orman fidanlığının 1955 masrafı olarak İşletmeler bütçesine 1 044 016 lira konulmuş
tur. 

Orman dışında mülhak bütçe ile yapılan, ağaçlandırmalara gelince : Bunlar, 

1. Vekiller Heyetince orman yetiştirilmesine karar verilen ve bugüne kadar 4 266 hektarlık 
sahaya 12 429 152 fidan dikilmek suretiyle yapılmış ağaçlamalar. 

2. Sellerin husulüne ve toprak sürüklenmelerine karşı yapılan ağaçlamalar, Tokad sel havza
sında 40 hektar saha 200 000 fidan dikilerek ağaçlandırılmış ve«l 600 hektarlık kısım plâna alın
mıştır. 

3. 3116 sayılı Kanunun 80 - 82 nci maddelerine göre 4 477 hektarlık saha üzerinde mükellefiyet 
yolu ile yapılan ağaçlamalar. 

4. Köy ve belediye korulukları tesis gayesi ile Marşall Fonundan 1951 yılında tahsis edilen 
500 000 lira ve mütaakıp senelerde bütçeye konulan tahsisatlara 1 577 304 fidan dikilmek sure
tiyle 975 hektarlık saha ağaçlandırılmıştır. 

5. Balâ Devlet Üretme Çiftliklerinde 32 hektarlık saha üzerinde koruyucu rüzgâr şeritleri te
sisi maksadı ile yapılan ağaçlamalar. 

Yukarda beş maddede izah edilen bu çalışmaların devam ve tevsii ile 17 orman fidanlığının 
1955 masrafları karşılığı olarak istenilen tahsisat 2 045 502 lira olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Her iki bütçe ile çalışan fidanlıklardan resmîl urullarla köy ve belediye ağaçlamalarına 
17 265 186 aded meccanen ve hususi teşebbüslere jde 6 547 833 olmak üzere 23 813 019 fidan dağı
tılmıştır. 

5. Fennî araştırma: Türkiye'de ormancılık araştırmalarına başlamak üzere Bolu'da 1951 yı-
hnda bir orman araştırma istasyonu kurulmuştı r. Bu istasyon Adapazarı'nda Süleymaniye, Ka
rabük'te Büyükdüz ve Kızılcahamam'da Çamkoru tecrübe ormanlarında, ormanları ıslah etmek 
suretiyle daha fazla kereste, maden direği, kâğıt odunu ve yakacak odunu istihsal etmek için araş
tırma ve tecrübelere başlamıştır. Ayrıca Bölu'nun Aİadağ tecrübe merasında orman içi meraları
nın ıslahı ve orta Anadolu'da kuraklıkla mlücadele. etmek üzere Balâ'da koruyucu rüzgâr şeritle-
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rinden ağaçlama denemelerine başlanmış bulunmaktadır. Bütçe imkânları re teknik eleman duru
munun elverişliliği nispetinde ormancılık araştırmaları, memleketin diğer yerlerine tedrici bir su
rette teşmil edilecektir. 

Bu arada ormancılık araştırmalarının bir elden idaresi için Ankara'da bir ormancılık araştırma 
enstitüsü kurulması hususunda hazırlıklar yapılmaktadır. 

Teknik araştırmanın yukarda arz olunan muhtelif hizmetleri ve yeni tesisleri için 1955 yılı 
bütçesinin muhtelif tertiplerine ceman 754 900 lira tahsisat konmuştur. 

Masraf ve varidat cetvellerinin fasıl ve maddeler itibariyle izahı esasen esbabı mucibede mev
cut olduğundan burada ayrıca zikre lüzum görülmemiştir. 

Temenniler 

1. 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde orman amenajman harita, teşcir ve tahdit işle
rinde bilfiil arazide çalışan teknik elemanların yevmiyelerinin her sene bütç/e kanunu ile teshil 
olunacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu işlerde çalışacak' teknik elemanların, zahmet ve mahrumiyetlerine karşılık olarak Eskiden 
olduğu gibi normal harcırahın üstünde tazminat yevmiyesi almaları icabederken aksine olarak 
bütçe kanununa ek «H» cetveliyle tesbit edilen miktarlar normal harcırahın da çok aşağısmdadır. 

Böyle devam ederse 3 - 4 sene içinde Orman Umum Müdürlüğü hususi bir itina ile yetiştirdiği 
bu mühendisleri tamamiyle kaybederek hizmet göremiyeeek bir hale düşeceği kanaati h.î- il 
olmuştur. 

Bu halin önüne geçilmek için • arazide sehenm nihayet 4 - 6 ayı zarfında fiilen çalışan amenejman, 
harita, teşcir ve tahdit teknik elemanlarının aşağıdaki cetvelde arz olunduğu veçhile tazminat yev
miyelerinin tesbiti zaruri görülmektedir.. Bu cetvel de geçen yıla nazaran fark olarak teklif edilen 
miktarların baliği 100 000 lira civarında olacaktır. Ayrıca bir malî külfete mahal kalmaksızın ve 
teklif edilen tahsisat dâhilinde idare edilecek ve ek bir tahsisata lüzum görülmeden bütçeye konan 
miktarlarla iktifa edilecektir. 

Maaşı 

20 
.25 . 

30 
35 
40 

50 
60 

70 
80 
90 

100 

Aylık tutan 

175 
200 

225 
250 
300 

350 
400 

475 
550 
625 
750 

Alacağı gündelik 
tazminat yevmiyesi 

7,50 
7,50 

10,00 
10,00 
10,00 

15,00 
15,00 

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

1937 yılında 3204 sayılı Kanunla alman kadrolarla ormancılık faaliyetine ait âmme hizraet-
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leri yürütülmeye çalışılırken bilâhare: 100 laded arman işletmesi ve 12 aded kereste fabrikasının 
istihsal, imal ve nakil işleri de ayni personele tahmil edilmiştir. 

On yedi yıl evvel çıkarılan 3204 sayılı Kanunla tesbit olunan kadrolar esasen mülhak bütçenin 
tahmil ettiği vazifelerin ifasına dahi kifayet etmemektedir. Bu bakımdan işlerin mevcut dar kad
ro ile yürütülmesindeki müşkilâtm izahına lüzum görülmemekte ve kadro tıkanıklığı her dereeede 
baş göstermiş bulunmaktadır. 

Bu sebjeple «a» Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununun ihtiyaca cevap verecek şekilde 
bir an evvel hazırlanarak Meclise getirilmesi, «'ti» âmme hizmetlerine ilâveten mütedâvil serma
yeden yaptırılan işletme ve febrika işlerini lâyık oldukları şekilde yürütmek üzere gerek mahru
miyet ve gerekse âmiri italik dolayısiyle yüklendikleri malî mesuliyetlere karşılık bu hizmetleri 
ifa edenlerin ek görev veya prim verilmesi suretiyle tatminleri. 

3. Orman tahdit komisyonlarının kâfi miktara iblâğı ile yurt ormanlarının tehdit ve. sınırlan
dırılması işinin bir an evvel tahakkuk ettirilmesi ve bilhassa Tapu ve Kadastro Umum MüdÜTİüğü 
ile iş birliği yapılarak muvazi bir çalışma ile Devlet ormanlarının sınırlandırma işlerinin ikmalim 

: 4. Her yıl istihsal edilen 80D'/900 bin metre küb tomruktan metrukât olarak ormanda makta? 
larda kalan kısmının kıymetlendirilerek memleket ihtiyacına tahsisi mümkündür. Bunun da, 
Umum Müdürlüğün son- dört sene içinde girişmiş olduğu orman yolu mevzuu sayesinde imkâhla-
şacağı şüphe götürmez. 

Bu maksadın temini için son,yıllarda Avrupa'da pek gelişmiş bulunan mod'ern orman sanayim
den lif sanayiinin Türkiye'de de kurulmasını icabettirmektedir. • 

Bu sayede her yıl takriben 700 - 800 bin M3, ve ormanda çürümeye terk edilmiş bir hasep 
maddesinin kısa bir zamanda kıymetlenmesi ve ayni zamanda da orman içi köylerde yaşıyan fakir 
vatandaşlara yeni ve mükemmel bir iş sahası açılması imkân dâhiline girer. 

.'- Bu hususlar Orman Umum Müdürlüğünün yeni çalışmaları için temenniye şayan görülmektedir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 bütçe teklifini yüksek komisyonun tasvibine saygı ile arz 
ederim. 

Rize Mebusu, ' 
H, Agun 

( S . Sayısı : 157) 



— 26 — . 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Büttfe Encümeni 
Esas No. 1/137 
Kurar No. 30 

29 .1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îera Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . XI . 1954 tarihli ve 71/2842 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Encümeni
mize havale edilmiş olmakla Ziraat Vekili, Orman 
ve IMaliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
müdürleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Orman Umum Müdürlüğü, 1955 yılı Bütçe 
'Kanunu lâyihasiyle merbutu cetvellerini Encü
menimiz namına tetkik eden raportörümüzün ha
zırladığı rapor okunduktan ve Umum Müdürlü
ğün faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde 
sorulan muhtelif sualler hükümet mümessilleri 
tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin 
fasıl ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçe kanunu 
lâyihasına merbut âdi masraf tertiplerini ihtiva 
eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nis
petle (4 465 135) lira fazlasiyle (23 744 810) ve 
yatırım tahsisatına ait bulunan (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise yine 1954 yılı bütçesine naza
ran (1.191 724) lira fazlasiyle (3 950 304) lira 
olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı varidatını gös
teren lâyihaya merbut (B) işaretli cetvel yekûna 
da (11 527 468) lirası Devlet Orman işletmele
rince tahsil edilecek varidata ait birinci faslın 
birinci maddesinden, (4 896 778) lirası aynı fas
lın 3 ncü (İşletme kârları) maddesinden, 
(8 151 671) lirası Devlet Orman işletmelerinde 
çalıştırılan Umum Müdürlük memurlarının maaş, 
ücret ve tahsisatları karşılığı olarak döner ser
mayeden alınacak mebaliğden ve mütebakisi 
müteferrik varidattan terekkübetmek üzere 
(27 605 IJ4) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
tespit edilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (Aj/1) ve 
(A/2) işaretli cetvellerle varidatı gösteren (B) 

işaretli cetvelin fasıl ve maddelerindeki artış ve 
eksi]işlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçe
sinde izah edilmiş ve encümenimizce yapılan tet-
kikatta her hangi bir değişikliğe lüzum görül
meden cetveller Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4; ve 5 nci maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile, 6 ncı maddesi kelime de
ğişiklikleriyle ve mütaakıp maddeler ise yine 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe ka
nunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine iarz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Rize İstanbul Siird 

1. Akçal H. Hüsmm B. Erden 
Afyon K. Afyon K. • Antalya 
A. Demirer M. Â. Ülgen K. Akmantar 

Antalya Aydın Balıkesir 
A. Tokuş Z. Uray N. H. Timurtaş 

Balıkesir Çankırı Çorum 
S. Ytrcalî T. Uygur Y. Gürsel 
Denizli Diyarbakır Diyarbakır 

M. Karasan Y. A&izoğlu 1. H. Tîğrel 
Elâzığ • Eskişehir G-azianteb 

Ö. F. Sanaç A. Potuoğlu E. Cenanı 
Giresun İçel İzmir 
M. Şener 1. Gürgen B. Bilgin 

Kırklareli Konya Muğla 
Ş. Bakay M. Bağnaçık N. Poyrazoğlu 
Muğla Niğde Ordu 

A. Sanoğlu H. A. Göktürk R. Aksoy 
Rize Seyhan Seyhan 

H. Agun 8. Barı N. 1. Tolon 
Sinob Sivas Trabzon 

N. Sertoğlu A. özel 8. F. Kalay ctoğhı 
Trabzon Urfa Zonguldak 

8. Karayavuz F. Ergin 8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanım 
lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için; bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös-
terüdiği ülgere (23 744 810) lira ve yatırım mas
rafları iein de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 950 304) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (27 695 114) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1955 yılı içinde elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler1 bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 bütee yılın
da da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğü 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine gir»en hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — 8 . 2 . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . 7 . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka
nunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini yerine 
getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin kuru
luş ve işletilmesi için 1955 bütçe yılı içind'e ka
patılmak üzere (1 000 000) liraya kadar avans 
almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak tahsisat
larla kapatılmak şartiyle eh çok beşi yıl süreli 
(2 000 000) liraya kadar istikraz bağıtları yap-

27 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yü% bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
ve 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı orman 
kanunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini ye
rine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1955 bütçe yılı için
de kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 
avans almaya ve ertesi'yıl bütçelerine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz muka-
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maya ve bankalara hesap açtırmaya Ziraat Ve
kili yetkilidir. 

MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. • 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
g"öre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1955 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 -6 ncı kısım 
fasıUariyle yatırım fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1955 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 10. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A„ Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M.''8'arol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Güm. ve înhi. Vekili V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 
- F. R. Zorlu 

Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcali 

B. E. 

veleleri yapmaya ve bankalardan hesap açtır
maya Ziraat Vekili yetkilidir 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle, kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

ve îç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 
Dr. B. TJ» 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
H. Erkmen F. Çeiikbaş 
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M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

A/l - CETVELİ 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez ıriemurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

778 200 
7 400 100 

1 

15 000 

8 193 301 

7 800 
175 740 
100 200 

2 074 200 

2 357 940 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

999 000 
9 433 875 

1 

18 750 

10 451 626 

8 250 
224 550 
125 250 

2 902 000 

3 260 050 

999 000 
9 433 875 

1 

18 750 

10 451 626 

8 250 
224 550 
125 250 

2 902 000 

3 260 050 

Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 99 900 126 000 126 000 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları 

ile haber alma nöbetçilerinin 
ücreti 

14 Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 

753 750 

225 000 

900 000 

297 000 

900 000 

297 000 

Fasıl yekûnu 1 078 650 1 323 000 1 323 000 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 32 000 37 500 37 500 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 420 000 430 000 430 000 
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F. M. 

21 

22 

31 

32 

40 
• — ~. • 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
11 000 

556 000 

İ955 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
12 000 

572 500 

Encümence 
kabul edilen. 

Lira 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
12 000 

572 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa^|h 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapla-
cak ödemeler • 

11 % 5 emekli, % 25 giriş kesenek-

12 
13 
14 
15 

•• ' " • ' * ' • " ' • * * • ! 

210 
217 

leri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri üc-

554 908 
100 742 
250 000 
22 000 

250 000 

1 177 650 

2 100 

603 315 
109 695 
250 000 
50 000 

350 000 

1 363 010 

2 100 

603 315 
109 695 
250 000 
50 000 

350 000 

1 363 010 

2 100 

reti 240 480 480 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları ' 375 669 475 000 475 000 

İkinci kısım yekûnu 13 743 050 17 449 266 17 449 266 
& , • • * » . * » . . 
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M. Tahsisatın nev'i 

3i -
1954 . 

Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

İ955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira ., Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 

12 
13 
14 
15 

16 

22 
23 
24 
25 

26 

32 
33 
34 

35 

36 

42 
43 
44 
45 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyesi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
kırtasiyesi 
Teknik araştırma istasyonları 
kırtasiyesi 
Vilâyetler döşeme masrafları 
Sınırlama döşeme masrafları 
Amenajman döşeme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
döşeme masrafları 
Vilâyetler demirbaş masrafları 
Sınırlama demirbaş masrafları 
Amenajman demirbaş masraf
ları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
demirbaş masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
demirbaş masrafları 
Vilâyetler öteberi masrafları 
Sınırlama öteberi masrafları 
Amenajman öteberi masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi masrafları 

15 000 
20 000 

7 500 
5 000 
7 000 

54 500 

22 500 
6 000 
8 000 

2 500 

1 500 
5 000 
5 000 
3 500 

3 000 

4 000 
10 000 
10 000 

27 500 

10 000 

14 500 
9 000 
4 500 
3 500 

<* 
2 500 

15 000 
19 000 
7 500 
6 000 
7 000 

54 500 

. 
22 500 

6 000 
8 000 

3 000 

2 500 
6 000 
2 000 
6 000 

5 000 

4 000 
12 000 
3 000 

20 000 

12 500 
* 

20 000 
9 000 
4 500 
6 000 

2 500 

15 000 
19 000 
7 500 
6 000 
7 000 

5^500 

22 500 
6 000 
8 000 

3-000 

2 500 
6 000 
2 000 
6 000 

5 000 

4 000 
12 000 
3 000 

20 000 

12 500 

20 000 
9' 000 
#500 
6 :000 

2 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

46 Teknik araştırma istasyonları 
öteberi masrafları 

52 Vilâyetler aydınlatma masraf
ları 

53 Sınırlama aydınlatma masraf
ları 

54 Amenajman aydınlatma mas
rafları 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 

56 Teknik araştırma istasyonları 
aydınlatma masrafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlık ısıt

ma masrafları 
66 Teknik araştırma istasyonları 

ısıtma masrafları 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve def

terleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri-
16 Teknik , ara ştırma istasyonları 

basılı kâğıt ve defterleri 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları ^ 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

5 000 

2 500 

4 000 

4 000 

1 200 
9 500 
2 500 
4 000 

15 000 

1 500 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 
. istenen kabul edilen 

Lira Lira 

36 000 

6 000 

3 000 

2 500 

47 500 

1 500 

5 000 

2 500 

4 000 

5-000. 

2 000 
11 000 
2 500 
5 000 

15 000 

3 000 

36 000 

6 000 

3 000 

2 500 

47 500 

45 000 

50 000 
16 000 
11 000 

41 000 

50 000 
16 000 
15 000 

1 500 

5 000 

2 500 

4 000 

5 000 

2 000 
11 000 
2 500 
5 000 

15 000 

3 000 

Fasıl yekûnu 203 700 211 000 211 000 

36 000 

6 000 

3 000 

2 500 

47 500 

41 000 

50 000 
16 000 
15 000 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümenü 

tahsisatı istenen kabul edile» 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
telefonları kurma ve konuşma 
masrafları .. 16 000 30 000 30 000 

36 Teknik araştırma istasvonlan 
telefon kurma ve konuşma mas
rafları 5 000 3 500 3 500 

Fasıl yekûnu 143 000 155 500 155 500 

Kira bedeli 
11 Merkez 1 1 1 
12 Vilâyetler 70 016 70..000 ' 70 000 
13 Sınırlama 3 000 3 000 3 000 
14 Amenajman 1000 1000 1000 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 1 000 2 000 2 000 
16 Teknik araştırma istasyonları 1 1 1 
17 Hastalıklarla mücadele işleri 1 500 4 800 4 800 

Fasıl yekûnu 76 518 80 802 80 802 

Giyecekler 
10 Merkez 18 500 18 500 18 500 
20 Vilâyetler 335 250 305 300 305 300 

Fasıl yekûnu 353 750 323 800 323 800 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 35 000 70 000 70 000 
21 Muvakkat vazife harcırahı • 100 000 200 000 200 000 
22 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş muvakkat vazife harcırahı 15 000 20 000 20 000 
23 Sınırlama muvakkat vazife 

harcırahı 44 800 67 200 67 200 
'24 Amenajman muvakkat vazife 

harcırahı 35 000 49 000 49 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar -

muvakkat vazife harcırahı 25 000 50 000 50 000 
26 Teknik araştırma istasvonlan 

muvakkat vazife harcırahı 15 000 30 000 30 000 
27 Propaganda hizmetlerinde ça

lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 25 000 30 000 30 000 

30 Müfettişler harcırahı 120 000 240 000 240 000 
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Tahsisatın nev'i 

1964 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

İ955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 8 000 8 000 8 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve masrafları 60 000 60 000 60 000 

70 3573 sayılı Kanım gereğince 
deliceliklerin parselâjİı harita
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahları ve na
kil vasıtaları masrafları 36 900 55 350 55 350 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

519 700 

5 000 
40 000 

45 000 

879 550 

5 000 
60 000 

65 000 

879 550 

5 000 
60 000 

65 000 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

raflara 5 000 5 000 5 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 3 000 3 500 3 500 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme masrafları 81500 100 000 100 000 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları onarma masrafları 15 000 20 000 20 Q00* 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt mas- • 

rafları 15 000 • 20 000 20 000 
54 Propaganda işleri motorlu ta

şıt işletme masrafları 7 500 7 500 7 500 
55 Yangınlarla mücadele ve ko

runma işleri motorlu taşıtlar 
işletme masrafları 36 225 67 900 67 900 

56 Yangınlarla mücadele ve ko
runma işleri motorlu taşıtları 

-onarma masrafları 10 000 10 000 10 000 
57 Teknik araştırma istasyonları 

motorlu taşıtları isletme mas
rafları " " 3 000 9 000 9 000 

58 Teknik-araştırma istasyonları 
motorsuz taşıtları masrafları 1 1 1 
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M. 

59 

60 

61 

62 

30 
40 
^ 

Tahsisatın nev'i 

Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 
Teknik araştırma istasyonları 
motorlu taşıtları onarma mas
rafları 
Amenajman gurupları ve Ha
rita ekipleri motorlu taşıtları 
işletme masrafları. 
Amenajman gurupları ve ha
rita ekipleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

0 

0 

0 

179 226 

1 622 894 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

İ955 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

3 000 

6 000 

2 000 

256 901 

2 074 553 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

lı içm 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

3 000 

6 000 

2 000 

256 901 

2 074 553 

' " "* ' . . * » 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 33 500 33 500 ,33 500 
Hastalıklarla savaş masrafları 

10 Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş için lüzumlu ilâçlar karşı
lığı 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

45 000 
25 100 
85 000 
.9 000 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

Fasıl yekûnu 164 100 164 100 164 100 
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, ,, 
F, M. 

416 
11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Okullar masrafları 
Orman Muhafaza Okulu mas
rafları 
Orman Tatbikat Okulu masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

110 500 

58 950 

169 450 

1955 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

110 500 

115 000 

225 500 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

110 500 

115 000 

225 500 

418 Para taşıma masrafları 16 000 16 000 16 000 
420 Teknik araştırma istasyonları 

ve denemeler masrafları 
20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması ve kuraklık

la mücadele için yapılacak de
nemelerin her türlü masrafları 30 000 60 000 60 000 

2 500 
45 000 
26 000 

1 500 
37 000 
29 000 

1 500 
37 000 
29 000 

Fasıl yekûnu 103 500 127 500 127 500 

421 Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama haritaları masraf

ları 5 000 5 000 5 000 
20 Amenajman haritaları masraf

ları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 15 000 15 000 15 000 

422 3116 sayılı Kanunun yangın
larla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 50 000 75 000 75 000 

423 Sınırlama 
10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 

hci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar % 

Fasıl yekûnu 

75 000 
80 000 

130 000 
50 000 

335 000 

75 000 
68 850 

105000 
47 000 

295 850 

75 000 
68 850 

105 000 
47 000 

295 850 
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10 

20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Amenajnıan 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 

. Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
' Lira 

229 200 
312 000 
280 000 
140 000 

961 200 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 600 201 600 
289 000 289 000 
303 400 303 400 
106 510 106 510 

900 510 900 510 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

52 000 
1 

850 000 
321 500 

1 223 501 
• 

60 000 
1 

1 075 000 
221 500 

1 356 501 

60 000 
1 

1 075 000 
221 500 

1 356 501 

Pasif korunma 500 500 500 
Orman Fakültesinde oktulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 348 480 456 550 456 550 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone masrafları 50 000 50 000 50 000 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 100 000 110 000 110 000 

Fasıl yekûnu 150 000 160 000 160 000 

" Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı . 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memleket
lere staj için gönderileceklerin 
harcırahlar ve masrafları 113 000 110 000 110 000 

Fasü yekûnu 128 000 125 000 125 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar , 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 1 500 2 480 2 480 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 000 20 000 20 000' 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
Kurs masraflar* 

Dördüncü kısım yekûnu 

21 500 

0 

2 000 
2 000 

3 G66 731 

22 480 

50 000 

2 000 
5 000 . 

4 135 991 

22 480 

50 000 

2 000 
5 000 

4 135 991 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1949 -
1937 -

Hükm 

1953 yılları borçları 
1948 » » 

Fasıl yekûnu 

e bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 
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Tahsisatın nev'i 

1964 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

19Ö6 yık 19in 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 13 743 050 17 449 266 17 449 266 
Üçüncü kifim yekûnu 1 622 894 2 074 553 2 074 553 
Dördüncü kısım yekûnu 3 828 731 4 135 991 4 135 991 
Beşinci kısım yekûnu 85 000 85 000 85 000 

UMUMÎ YEKÛN 19 279 675 28 744 810 23 744 810 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

. I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 40 000 79 000 

10 

20 

31 
32 
33 

34 

Makine, alet ve malzemeleri 
onarımı 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 
Sınırlama teknik aletleri 
Amenajman teknik aletleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 
Teknik araştırma istasyonları 
motorlu ve motorsuz lâboratu-
var malzemesi 

Fasıl yekûnu 

2 000 

3 000 
1 000 
5 000 

* 
1 000 

700 

12 700 

• 2 500 

3 000 
1 000 
5 000 

1 000 

1 500 

14 000 

79 000 

2 500 

3 000 
1 000 
5 000 

1 000 

1 500 

14 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Yılı* 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğince yapılmış ve yapıla
cak kamulaştırma masrafları 300 000 250 000 250 000 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları-satınalma ve ka
mulaştırma masrafları 1 1 1 

30 Bina yapımı için satın alına
cak veya kamulaştınlacak ara
zi bedelleri 1 . 1 1 

10 

20 

31 

32 

33 

34 

45 

Satın alınacak makine, alet 
ve malzemeleri 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 
Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri 
Amenajmaiı teknik alet ve 
malzemeleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 
Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 
Propaganda işleri için satm-
almacak sinema makinesi ve 
malzemeleri 

Fasıl yekûnu 

25 000 

400 000 

15 000 

65 000 

56 000 

50 000 

25 000 

636 000 

Fasıl yekûnu 300 002 250 002 250 002 

Yapı işleri 1 493 000 1 680 000 1 680 000 

25 800 2̂5 800 

480 000 480*000 

10 000 10 000 

65 000 65 000 

56 000 56 000 

76 000 76 000 

25 000 25 000 

737 800 737 800 
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F. M. 

752 
10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Satınalmacak taşıtlar 
Motorlu taşıtlar satmalına 
masrafları 
Motorsuz taşıtlar satmalına 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

200 000 

1 

200 001 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

605 000 

1 

605 001 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

' 

605 000 

1 

605 001 

753 3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satınalma
cak silâh ve malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve ha
rita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcı
larına verilecek tabanca ve 
malzemeleri 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve malzemeleri 

30 Bakım memurları silâh ve mal
zemeleri 

4 875 

2 000 

Pasıl yekûnu 20 000 

3 000 

2 000 

500 

314 000 

3 000 

2 000 

500 

761 

771 

781 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesi 
Teknik araştırma istasyonla
rınca tecrübe ormanlarında 
açılacak yollar 
Orman yolları yapımı masraf
ları 
Orman yolları onarımı masraf
ları 

6 876 

50 000 

1 

20 000 

0 

5 500 

265 000 

1 

300 000 

14 000 

5 500 

265 000 

1 

300 000 

14 000 

314 000 

Yatırımlar yekûnu, 2 758 580 3 950 304 3 950 304 
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1 
2 
3 
4 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe ödenecek varidat 
Tarife bedelleri 
Müsadereli mallar satışları 
İşletme kârları 
Müteferrik varidat 
Devlet Orman İşlenmelerinde 
çalıştırılan Umum Müdürlük 
memurlarının maaş, ücret ve 
tahsisatları karşılığı olarak 
döner sermayeden alınacak 
mebaliğ 
Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 
Geçen yıldan devreden naikt 
mevcudu 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 500 000 
928 237 

11 814 175 
890 882 

0 

95 000 

809 961 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira • 

11 527 468 
1 160 832 
4 896 778 
1 863 365 

11 527 468 
1 160 832 
4 896 778 
1 863 365 

8 151 671 8 151 671 

95 000 

0 

95 000 

0 
Yekûn 22 038 255 27 695 114 27 695 114 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 

Tarihi Numarası 

3 . XI . 1937 
13 . VI . 1938. 
24 . III . 1950 

Ö Z E T İ 

3116 Orman Kanunu 
3444 Orman Kanununa ek Kanun 
5653 Orman Kanununun bâzı maddelerinin' değiştiril

mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
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G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

1 Sinema uzmanı 
» » 
» teknisiyeni 

Makinist 
2 Kaloriferci 
3 Şoför 

» 
4 Daktilo 

5 Memur (Evrak sevkiyatçısı) 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

— 43 — 
D - CETVELÎ 

Aded Ücret G. 

Bekçi (Gece) 

VİLÂYETLER 

Şoför 
Daktilo 
Memur (Muhafaza) 

Hademe 
» 

(Harita grupları) 
Bakıcı (Gece) 
Yangın ve koruma işlerinde 
çalıştırılacak şoförler 

» » » 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
1 
1 

r-l 

1 
1 
8 
19 
2 

400 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
125 
150 
200 
125 
125 
100 
7.5 
100 

1 
15 

550 
330 
10 
25 
3 

- 1 

69 
6 

Teknik araştırma istasyonları 

Makinist (Laborant) 
Şoför . 

» 
Daktilo 
Memur (Bakım) 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 

12 
2 
2 
2 
12 
3 

200 
150 
175 
150 
100 
75 
100 
100 

175 
200 

250 
200 
175 
175 
150 
150 

Memuriyetin n«v'i 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 

100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 

137 

4 
9 
2 

33 
21 

7 
7 

31 
4 

19 
15 

150 
175 
150 
100 
150 
75 

100 
75 
75 

Aded Ücret 

Hademe 5 75 
Bekçi (Gece) 1 100 

4 Mütercim 2 475 
5 Memur (Kütüphane memuru 

ve fotoğrafçı) 1 300 

Orman Mükafata Okulu 

2 Elektrikçi (Ustası) 
3 Şoför 

Aşçı 
5 Doktor 

Memur (Sağlık) 
6 Bekçi (Gece) 

İşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 
Hademe 
Muhafaza okulu öğrencisi 

Orman Tatbikat Okulu 

2 Elektrikçi (Ustası) 
3 Şoför 

Aşçı 
5 Doktor 

Memur (Sağlık) 
6 Tarım hizmetlisi (Fidaneı) 

Bekçi (Gece) 
îşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 

» 
Tatbikat okulu öğrencisi 

Fidanlıklar 

1 Makinist (Baş) 

3 Şoför 

Arabacı 
6 Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 

» » » 
» » (Fidancı) 

Bekçi (Bekçibaşı) 

Hademe 

150 
175 
150 
100 
150 
150 
75 
100 
75 
75 

300 
200 
200 
175 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
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203 12 
13 

14 

307 50 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha
ber alma nöbetçilerinin ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üc
reti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları 

L - CETVELİ 

D. 

9 

6 

7 
12 
13 
14 
14 

7 
7 

y7 
9 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Şube müdür muavini 

VİLAYETLER 

Sınıf 1. kıdemli orman mühen
dis muavini 
Orman başmühendisi 
öğretmen muavini 
Orman kondoktoru 
Sınıf 2. orman kâtibi 
Sınıf 3. orman mesaha memurı 

Ücretlüer 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 
Sorumlu savman 

Âded 

10 

1 
2 
1 

36 
138 

ı 587 

1 
1 
1 
3 

Maaş 

40 

70 
60 
25 
20 
15 
15 

170 
170 
170 
120 

D. 

9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i Aded Maa$ 

Orman fen memuru 
Avukat 
Orman fen memuru 
Sorumlu sayman 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya mutemet 
Orman sorumlu sayman kâtibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
öğretmen 
Şef lâboratuvar 

1 
2 
2 
9 
6 
1 
10 
12 
10 
1 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
30 
2 
2 

120 
120 
100 
100 
100 
100 
85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
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M - CETVELİ 

Lira 

Orman Muhafaza ve Or
man Tatbikat okulları öğ
rencilerinden alınacak üc
ret 345 

R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kürek, kazma, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — Teknik araştırma istasyonları döşeme masrafları 
Madde 36 — Teknik araştırma istasyonları demirbaş masrafları 

Teknik araştırma ve tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, balta, testere, tahra, keser, 
çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zincir, grif, elektrik feneri ve ben
zeri masrafın da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 —̂ Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu fasıldan ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik memur
ların ve bakını memurlarının iş elbisesi ve ayakkabıları da bu fasıldan satmalmacaktır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek Mühendis 
ve sürveyanlarm muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze 
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avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikmda çalışacak komisyonlarla de-
liceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi . işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 24 — Amenajman muvakkat vazife harcırahı 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da hu maddeden 

ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 54 — Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 
da bu maddeden ödenir. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele ve koruma işleri, motorlu taşıtları onarma masrafları 
Yangınla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mahsus 

yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 57 — Teknik araştırma istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları 
Teknik araştırma istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lüzumlu 

benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas

raf lariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün 
masraflar buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli, kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakli masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin çer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki 
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masrafları, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve .zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında, verilecek 
lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri buradan ödenir. 

Fasıl 416 - Madde 11-12 — Orman Muhafaza Okulu ve Orman Tatbikat Okulu masrafları 
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü

beler masarifi, tesviyesi icabeden her türlü, kira, her nevi sigorta bedelleri ve masrafları, okullar ve 
müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak 
plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme, budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 420 — TBeknik araştırma istasyonları ve denemeler masrafları 

Madde 40 — Başka masraflar 
Kesme, Taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 

bedelleri, teknik araştırma istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, çadır, por
tatif karyola, portatif masa ve sandalye, hurç, harita çantası, arka çantası gibi kamp levazımatı 
mutbah edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi fotoğraf filimi ve benzerleri masrafları 
ile fidanlık tesisi ,yol, kuyu, motor evi inşası, su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama ter
tibatı satmalma ve montajı, araştırma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım olan malzeme be
delleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tahlil masrafları ,motörlü lâbo-
ratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri masrafları ,vergi, resim, pul, 
harç, mukavele ve noter masrafları buradan cdenîr. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 
Satmalmacak haritaların bedelelri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — 3116 sayılı Kanunun yangınla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince 
yapılacak ödemeler 

Yangınlarla mücadeleye ait 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince yapılacak 
masraflarla yangında çalıştırılanların su ihtiyaçları için lüzumlu kap ve nakil masrafları da bu fa
sıldan ödenir. 

Fasıl 423 — Sınırlama 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilir kişilerin kamp değiştirmede 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki işyerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve 
gelişlerinde, bilir kişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiraları bu maddeden Ödenir. 

Madde 40 — Başka- masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutbak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdit edilmiş olan ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin 
yenilenmesi masrafları ve tahdit edilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 424 — Amenajman 
Madde 10 — 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 
maddeden verilir. 

Madde 20 — Taşıt masrafları 
Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının hayvan kiraları ve kamp değiştirme masraf

ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satın alınacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satın alınacağı yerden amenajman harita grup merkezine kadar nakil masrafı bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı ile boya, 

haritaların havadan alınması için filim satmalma hava fotoğrafları için fotoğraf kâğıdı satmalma 
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bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu bedelleri ile nirengi kuleleri ve sinyaller 
yapım ve kireçleme masrafları ve buna müteferri her nevi malzeme bedelleri ile ilâç ve tıbbi mal
zeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiral, ma, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraflariyle 
elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbaları satmalına bedelleri ile işletme masrafları, sulama işle-
rinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, meşin ceket 
bedelleri, sulama içinde çalışacak fidancıların tulum bedelleri ve benzeri masrafları ite 5653 
sayılı Kanunun 81 nci maddesi gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanla
rın "ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, kazaya uğrıyan 
işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, harç ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu mad
deden ödenir. 

Fasıl,451 — Yaym masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masraf lan 
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin be

delleri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satınalınacak agrandisman ma
kinesi ve teferruatı bedelleri ve nekatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satmalma bedelleri, fo
toğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atölyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması 
ve satmalmması masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 —- 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

ile başka her çeşit masrafları 
Masrafları Marşal yardım fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hesabın

dan Ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş yollukları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları 
Madde 10 — 1949 - 1953 yılları borçları 

Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman 'Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fa
sıldan verilir. 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemeleri onarımı 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme alet ve gereçleri ile yangın söndürme işlerinde çalışanların su ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere alınacak kablarm onarma masrafları da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10. — 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma masraf

ları 
özel kanununa göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya

pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu fas
lın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

(S, Sayısı : 157) 



Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak veya satmalmacak ar

sa ve sahaların her türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalmacak binaların bedelleri ile arsa ve binaların tapu 

edecek vergileri de bu mddeden ödenir. 
harçları ve tahakkuk etmiş ve 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine alet ve malzemeleri 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö
pük yapıcı maddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer lüzumlu masrafları bu
radan ödenir. 

Madde 45 — Propaganda işleri için satnnalınacak sinema makinesi ve malzemeleri 
Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

Bölüm 752 — Satın alınacak taşıtlar 
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satınalma bedelleri 
Madde 20 — Motorsuz taşıtlar satınalma bedelleri 

1955 yılında satmalmacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Aded Cinsi Kullanılacağı yerler Madde 

10 Motorlu taşıtlar satın
alma masrafları 

Otobüs istasyonlarında kullanılmak Teknik araştırma 
üzere 

2 Jeep pikap Teknik araştırma istasyonlarında kullanılmak 
üzere 
Orman fidanlıklarında kullanılmak üzere 
Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kul
lanılmak üzere 
Propaganda işlerinde kullanılmak üzere 
Orman fidanlıkları için 
Amenajman ve harita gruplarında kullanılmak 

3 Kamyon 
44 Jeep pikap 

1 Jeep pikap 
2 Traktör 
4 Jeep pikap 

üzere 

Fasıl 761 — Fidanlıklarda yapılacak hernevi su tesisleri ve onarımı 
Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tali tesislerin yaptırılması, santrfüj ve buna ait alet ve 

malzeme masraflariyle mevcut su tesislerinin onarma masrafları bu fasıldan verilir. 
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1954 yılında (E) cetveline dahü tertiplerden alman kadroları gösterir cetvel 

Hizmet 
Ücret süresi 

M. Tahsisatın nev'i Görevin çeşidi A4ed Lira Ay Tutarı 

12 Vilâyetler geçici hiz- Tahdit komisyonları hukukçu 
metliler ücreti üyesi 15 475 12 85 500 

Amenajman gurupları için dak
tilo 16 150 6 14 400 

Yekûn 99 900 

13 Yangın bekçi ve ko- Yangın gözetleme bekçisi 382 100 .5 191 000 
ruyucuları ile haber 
alma nöbetçilerinin Yangın gözetleme bekçisi 1500 75 5 562 500 
ücreti 

Yekûn 753 500 

14 Köy ağaçlama saha- Köy ağaçlama sahaları bekçileri 75 100 12 90 000 
lan bekçilerinin üc- ^^^u^,.... 
reti Köy ağaçlama sahaları bekçileri 150 75 12 135 000 

Yekûn 225 000 
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1955 Yılı 

Devlet Havayollan U. M. 
Bütçesi 



Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/129) 

T.C. ' 
Başvekâlet 30 . XI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2843, 795 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Mülhak bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 Malî yılı (A/ l ) 
işartli cetvel 1954 yılma nazaran (1 847 740) lira fazlasiyle (17 943 113) lira ve (A/2) yatırımlar 
cetveli (272 883) lira noksaniyle (10 374 500) liradır. 

Her iki cetvelin yekûnu olan (28 317 613)'liranın (13 563 438) lirası idare tarafından toplana
cak varidat ile (3 553 141) lirası geçen yıldan devir olunan nakit ve (11 201 034) lirası da Hazine
den yapılacak yardımla karşılanacaktır. 

A / l (3ETVELI 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Geçen yıla nazaran (35 800) lira fazlasiyle (212 500) lira teklif edilmiştir. Fazlalık tah
sisatların karşılığıdır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : ' \ 
B,u tertibe geçen yıla nazaran (5 550) lira fazlasiyle (56 250) lira teklif edilmiştir. Bu 
fazlalık tahsisatlar karşılığıdır. , ' 

21 Merkez memurları açık maaşı : , 
Geçen yılın aynı olarak 1 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları .açık maaşı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 lira teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez memurları ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (7 125) lira fazlasiyle (44 625) lira teklif edilmigtir. Faz
lalık tahsisatlar karşılığıdır. 
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F. M. 

21 Merkez hizmetliler ücreti : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 058 650) lira fazlasiyle (5 436 750) lira tahsisat ko
nulmuştur. Fazlalık tahsisatlar karşılığıdır. 

22 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (1) lira teklif edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : . 
Bu tertip idareye lüzumlu yerli uzmanları temin edebilmek ve Pan Amerikan firma-
siyle yapılmakta olan mukavele gereğince teşkilâtımızda vazife görecek olan Amerikalı 
uzmanlara tercümanlık yapacaklar için zaruri olarak bu yıl açılmıştır. Bu tahsisatın 
(142 500) lirası 11 aded 875 ve 1 aded 750 lira ücretli muhtelif unvanda yerli uzman 
ile 2 aded 750 liralık teknik bilgiyi haiz. tercümanın ücretlerine ve (36 600) lirası da 
bunların tahsisatları karşılığına aittir. 

204 . Ecnebi uzmanlar ücreti: 
Bu bölüme (139 999) lira eksikliğiyle 1 lira teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
1 Bu maddeye yeçen yılın ayniı olarak (Tİ 500) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
# u maddeye geçen yılın aynı olarak (3 400) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez m'emurları doğum yardımı: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (600) lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (400) lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı: 
Bu maddeye geç'en yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: . 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

206 40 Yakacak zammı 
Geçen yılın aynı olarak (250) lira teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı: fr 

Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesen'ekleriyle artış farkları: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (2 297) lira noksaniyle (253 105) lira teklif edilmiştir. 
Eksiklik (D) cetvelindeki ücret noksanlığından doğmuştur. 

12 % 1 Ek karşılıklar: * 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (411) lira noksaniyle (46 019) lira tahsisat teklif edil
miştir. Eksiklik (D) cetveline ücret için noksan konan tahsisat dolayısiyledir. 

13 Emekli ikramiyesi T 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (30 000) lira teklif edilmiştir. 

209 14 Sandık yönetim masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (10 680) lira fazlasiyle (23 550) lira teklif edilmiştir. 
Bu miktar T. C. Emekli Sandığının işarına göre yapılan hesaba müstenittir. 

15 Diğer ödemeler : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir, 
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Fazlalık 5434 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince verilecek fiilî hizmet zamları 
karşılığı ile 6122 sayılı Kanun gereğince ödenecek % 10 1ar karşılığıdır. 

Temsil tahsisatı : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (1 800) lira teklif edilmiştir. 

5213 saydı Kanun'gereğince t denecek uçuş tazminatı ve başka masraflar : 
Bu fasla geçen yıla nazaran (u4\i 708) lira fazlasiyle (839 708) lira konulmuştur. Bu 
miktarın (665 343) lirası bu yıl C. 47 tayyareleriyle yapılacağı tahmin edilen (5 662 500) 
kilometrenin beher kilometreye >abet eden 11,75 kuruştan' (3,50 kaptan piîoc, 2.75 
ikinci pilot, 2 makinist, 2 telsizci, 1,50 hostes = 11,75 kuruş) bir senelik uçuş tazmina
tına ve geri kalan (174 375) lirası da İngiltere'den satmalman ve 1955 yılında işletme
ye konulacak olan Heron uçaklariyle yapılacağı tahmin edilen (2 250 000) kilometrelik 
uçuşun beher kilometresi için verilecek (Kâptan pilot 3,50, ikinci pilot 2,75, hostes 1,50 
= 7,75 kuruş) uçuş tazminatının bir yıllık tutarına ait bulunmaktadır. 

3424 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince uçak kazasında ölenlerin ailelerine verile
cek tazminat : 
Bu fasla geçen yıla nazaran (12 500) lira fazlasiyle (37 500) lira teklif edilmiştir. Faz
lalık evvelce bu tazminat (5 000) lira üzerinden verilmekte iken '6380 sayılı Kanunla 
bu miktarın (7 500) liraya çıkarılmasından doğmaktadır. 7 500 X 5 = 37 500. 

Emekli dul ve yetim maaşları \ 
Bu fasla geçen yıla nazaran (710) lira fazlasiyle (3 460) lira teklif edilmiştir. Fazlalık 
1954 yılı içinde yürürlüğe giren ve emekli dul ve yetim maaşlarına % 25-30-35 lira 
zam yapmış bulunan 6241 sayılı Kanundan ileri gelmektedir. 

10 Merkez kırtasiye : , 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (6 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : * 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Bu maddeye 'geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Bu maddeye (50 000) lira fazlasiyle (200 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın (175 000) lirası Yeşilköy terminal binasının" aynı olarak inşa edilmekte 
bulunan ve 1955 yılında işletmeye açılacak olan Esenboğa Hava Meydanı terminal bi
nasının bu yıl yapılacak tefrişi için geri kalan (25 000) lirası da diğer meydanlar için
dir. (1953 senesinde işletmeye açılan Yeşilköy binasına tefriş ve demirbaş masrafı ola
rak (500 000) lira sarf edilmiştir.) " 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (75 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiş-

( S. Sayısı : 168 ) 



M. 

tir. Bu paranın (75 000) lirası yukardaki maddede arz ve izah olunan sebepler dolayı
siyle Esenboğa terminal binasının bu yıl temin edilecek demirbaşa ve bakiye (25 000) 
lirası da. diğer meydanların ihtiyaçlarına ait bulunmaktadır. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : ' * ' " 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (25 000) lira teklif edilmiştir. ' 

50 Vilâyetler aydınlatma masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (15 000) lira fazlasiyle (75 000) li*a teklif edilmiştir. 
Alman tahsisatın (40 000) lirası Yeşilköy terminal binasının aydınlatılmasına ve (25 000) 
lirası da Esenboğa'nm ışık ihtiyacına ve bakiye kalan (10 000) lirası da meydanların ay
dınlatılmasına ait bulunmaktadır. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (70 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık bu yıla kadar istanbul'un ısıtması 309 - 31 tertibinden alman (45 000) liralık 
mazotla yapıldığı halde bu yıl bunun esas tertibi olan vilâyetler ısıtma tertibine konulmuş 
bulunmasında ve Esenboğa terminal binasına bu yıl için lüzumlu (25 000) liralık mazotun 
bedelinden meydana gelmektedir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (25 000) lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (2 500) lira fazlasiyle (17 500) lira teklif edilmiştir. Faz
lalık işletme müdürü ile fen heyeti reisinin ve başhekimin, Umum Müdürlüğün yeni taşı
nacağı binaya nakledecekleri dolayısiyle ihdas edilecek üç telefonla yeni binada kurulacak 
telefon santralinin işletme ve tesis masraflarmı karşılamak içindir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (25 000) lira fazlasiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. Bu 
fazlalık işletmeye açılacak olan Esenboğa meydanında tesis edilecek telefonlarla esasen 
kâfi gelmediği 1953 yılı sonundaki tahsisat durumu ile anlaşılan bu masrafın karşılanma
sını temin içindir. 

11 Merkez kira : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (64 000) lira fazlasiyle (120 000) lira teklif edilmiş
tir. Fazlalık, umum müdürlüğe tutulan'binanın yıllık kirasının (120 000) lira olmasın
dan mütevellittir. 

12 Vilâyetler kira : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (80 000) lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Bu fasla geçen yıla nazaran (49 000) lira fazlasiyle (200 000) lira teklif edilmiştir. Bu 
pararîm (104 000) lirası 1 040 kişiye beherinin değeri 100 lira olan lâcivert elbise be
deline, (12 500) lirası beherinin değeri yine 100 lira olan 125 uçucu personele verile
cek gri elbise bedeline, (27 500) lirası 3 yıldan beri kendilerine palto verilmemiş olan 
personelin 250 kişinin 110 lira kıymetindeki paltoları bedellerine, (14 490) lirası yine 
beherinin kıymeti 115 lira olan uçucu personelin gri paltoları bedellerine, (26 000) li-
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rası ayakkabıya müstahak 1 040 personele 25 lira kıymetinde verilecek olan ayakka
bı bedellerine ve (15 510) lirası iş gömlekleriyle işçi tulumuna ait bulunmaktadır. 

10 Daimî memuriyet harcırahı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (20 000) lira fazlasiyle (40 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Fazlalık 6245 sayılı Kanunun tatbikmdan doğmaktadır. 

20 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (45 000) lira fazlasiyle (90 000) lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık 6245 sayılı Kanunun tatbikmdan doğmaktadır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (160 000) lira fazlasiyle (200 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Esasen 1954 yılı içinde alman kanuni aktarma ile bu miktar (424 000) li
raya çıkarılmış olup bu duruma göre geçen yıla nazaran fazlalık değil noksanlık 
vardır. Bu tahsisat gelecek yıl revizyona gönderilecek uçaklar dolayısiyle zaman za
man izam kılınacak personel ile işletmenin her türlü ihtiyaçları için yabancı memle
ketlere tavzif edilecek personelin yevmiye ve diğer masrafları karşılığıdır. 

50 Ecnebi uzman yolluk ve başka masrafları: 
İdarenin işletme bakım ve revizyon, ikmal muhasebe satış ve hasılat personel ve her türlü 
fennî hizmetlerini milletlerarası standartlara uygun modern bir hava yolu işletmesi sevi
yesine ulaştırmak maksadı ile P.A.A. ile de Devlet Havayolları arasında akdedilmesi mu
karrer bulunan mukavelenin A eki gereğince memleketimize celbedeceğimiz 22 mütahassı-
sın her birisi için yaşama masrafı olarak günde 28.25 liradan bir senelik (282.52 X360X 
20 = 203.414) lira daimî surette çalıştırılmıyacak kimseler için yılda (16 951) lira ve 
F.O.A. mn mütahassıslara bir yıllık ücret olarak ödiyeceği (1 267 526) lira tediyenin kar
şılığı ve arızi farklar olarak (1 695) lira, bu hususta çıkması muhtemel sair masraflar 
için de (111 034) liraki geçen yıla nazaran (1 587 620) lira fazlası ile ceman (1 602 620) 
lira teklif edilmiştir. 

6Q Kontrolörler harcırahı: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (5 000) lira noksanı ile (10 000) lira teklif edilmştir. 

11 Merkez tedavi masrafları ve harcırahı: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahı: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez yer taşıtları işletme masrafları: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

%% Merkez yer taşıtları donatım ve onarım masrafları: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları buharlı kazanlar ve diğer tesislerin 
işletme masrafları: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira noksanı ile (450 000) lira teklif edilmiş
tir. Yapılan hesaba göre ihtiyacın (607 707) lira olduğu anlaşılmakta ise de; bâzı mey
danların kapalı bulunduğu ve eskimiş bâzı otobüs ve A^asıtalarm yılı içinde yapılacak 
tamirat sonunda işletmeye vaz'edebilesekleri mülâhaza edilerek (159 720) lira noksa
nı ile (450 000) liranın kifayet edeceği düşünülmüştür. Nitekim işletmede bulunan ve 
işletmeye açılacak olan meydanların elektrojen gruplarım yıllık mazot sarfiyatı 
(591 300) kilogram ve 13 aded dizel motoru ile mücehhez yolcu otobüsünün senelik 
mazot ihtiyacı (160000) kilogram (591 300 — 160 000 — 751 300) olup 31 kuruştan 
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291 007 lira ve meydan, şehir arasında yolcu ve personel taşımak üzere benzin moto
ru ile mücehhez 35 otobüs, 21 kamyon, 8 kamyonet ve 22 station vagonun senelik ben-

• zin sarfiyatı (360.000) kilogram 'olarak kilosu 68.30 kuruştan (245 880) lira meydan 
hizmetlerini görmek üzere 5 traktör, 3 vinç, 8 yangın söndürücü, 1 huber grader, 7 sıh
hiye arabası, 4 arazözün senelik benzin sarfiyatı 40.000 kilogram olup kilosu 68.30 ku
ruştan 27 320 lira ve yukarda sayılan vesaitin senelik yağ ihtiyacı da (50.000) litre 
olarak tesbit edilmiş olup 87 kuruştan 43 500 lira tutmaktadır. Bunların yekûnu da 
291 007 + 245 880 + 27 320 + 43 500 = 607 707 eder. 

32 Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları buharlı kazanlar ve diğer tesislerin 
donatım ve onarım masrafları: • 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira noksanı ile (150 000) teklif edilmiştir. 
Yapılan hesap bu tertipten (300 000) liraya ihtiyaç olduğunu göstermekte ise, de ge
çen yıl olduğu gibi bu yıl da piyasa durumu dolayısiyle lüzumlu malzemenin temini
ne imkân hâsıl olamıyacağı mülâhazasiyle ihtiyacın yarısı kadar teklifle iktifa edilmiş
tir. Nitekim 13 aded Buzing yolcu otobüsünün onarım ve donatımı için (65 000), per
sonel taşıyan 35 otobüsün tamiri için 105 000, meydan hizmetlerini görmek için kulla
nılan 21 kamyon, 8 kamyonet, 3 kaptıkaçtı, 5 üniversal jeep tamirleri için 30 000, 22 
aded jeep station vagon için 25 000, buharlı kazanlar ve elektrojen grupları ile diğer 
tesislerin onarım ve donatımları için 75 000 lira ki, ceman (300 000) liraya ihtiyaç 
vardır. 

41 Hava taşıtları işletme masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (74$ 908) lira noksanı île (5 417 560) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
Bu paranın (S 851 077) lirası^ saatte 340 litre benzin sarf eden C. 47 uçaklarının işlet
me' masraflarına (Bu uçaklarla bu yıl yurt içinde ve dışında vasati olarak 22 650 saat 
uçuş yapılacağı ve bu uçuşlar sebebiyle yurt içi için (6 545 850) litre (beher litresinin 
fiyatı) 54 95 = (3 596 844) lira ve yurt dışındaki uçuşlar için de (1 155 150) litre 
(beher litresinin fiyatı 22) = (254 133) lira sarfedileceği ve (1 435 285) lirası bu fû 
işletmeye konacak olan heron uçaklarının işletme masraflarına saatte 270 Lt. benzin 
sarf eden bu uçaklarla 9 000 saat uçuş yapılacağı tahmin edilmiştir. (54:95X270X9' 000 
= 1 435 255) bakiye 131 198 lirası da her iki uçaklar için hesap edilen yağ ve alkol be
deline aittir. 

42 Hava taşıtları donatım ve onarım masrafları : 
Bu maddeye geçen- yrla nazaran (200 000) lira noksaniyle (7Ö0 000) lira teklif edilmiştir. 
Esas itibariyle bu madde ihtiyacı 1955 malî yılı içinde kendi âtelyelerimizde büyük re
vizyonu yapmayı düşüldüğümüz 4 aded DC. 3 tayyaresi için (320 000)', serviste bulu
nan diğer uçaklardan çıkacak günlük donatım ve onarım için (100 000): ve btt yıl içinde 
yapılacak uçuşlar sebebiyle değiştirilmesi zaruri 60 motor için (300 000), yine aynı uçuş 
sebebiyle teçhizat ve telsiz cihazları için (113 250) ve İngiltere'den satınalman 7 Heron 
uçağmın gövde ve teçhizatının bakım ve revizyonu için (36 000), ve mezkûr uçakların 
motor teçhizat pervanelerinin tamir ve bakımları için (180 000) ve her iki uçakların yu-
kardaki masraflarından gayri zuhuru melhuz donatım ve onarım masrafları karşılığı 
(51 250) lira ki ceman (1 100 000) lira ile daha evvelki senelerde hariee ısmarlanmış ve 
fakat bu yıla kadar yurda gelip teslim alınmamış bu tertibe ait malzemelerden gelecek 
olanların mahsubu karşılığından ibaret olup (1 200 000) lirayı aşmaktadır. Ancak 1954 
yılının piyasa bakımından verdiği tecrübe tekmil ihtiyaçların sağlanamıyacâğmı (ve ni-
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tekim bütçe hazırlanırken bu tertipten ancak (150 000) lira sarfedilmiştir. Göstermekte 
olduğundan ihtiyacın dununda (700 000) lira teklifle iktifa edilmiştir. 

50 Çeşitli işletme masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (450 000) lira teklif edilmiştir. Bütçeya bağlı R 
formülünün bu maddeye ait izahatının tetkikmdan da anlaşılacağı üzere madde şümu
lüne çok çeşitli ihtiyaçlar dâhil bulunmakta olup bu yıla kadar edinilen tecrübeler bahis 
konusu ihtiyaçların ancak bu miktar tahsisatla karşılanabileceğini göstermiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Bu fasla geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. Faz
lalık işletmenin inkişafı sadedinde davet edilen bu maksatla memleketimize gelip etüd-
ler yapan dünya modern hava işletmeleri mümessil ve mütehassıslarının vâki temasları
nın son yıllarda artmış bulunmasından ileri gelmiştir. 

407 Geri verilecek paralar ve bilet satış komisyonu : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (150 000) lira teklif edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur masrafları : 
Bu fasla geçen yılı aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. 

412 Sıhhi gereçler : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (35 000) lira teklif edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları : 
Bu fasla geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. Faz
lalık sarfiyat seyrinden, ve bu yıl meydanlara merkezden gönderilecek taşıtların trenle 
sevkının düşünülmesinden mütevellittir, 

411 Vergi ve resimler : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma masrafları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir.. 

419 Mahkeme masrafları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (7 000) lira teklif edilmiştir. 

421 Posta eşya nakil tazminatları : _.._ 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

426 Pasif korunma masrafı : __ 
Bu tertibe (5 999) lira noksaniyle ve tertibin muhafazası için (1) lira konulmakla ik
tifa edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (3 500) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıl alınmış olan tahsisatın kifayet etmesi sebebile bu faslın 20 nci maddesinden 
bahis konusu maddeye yapılan (10 000) liralık münakaleden doğmaktadır, 

20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira noksaniyle (100 000) lira teklif edil
miştir. 
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10 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek uçak ve personel yoUuklariyle başka her 
çeşit masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (164 000) lira noksaniyle (10 000) lira teklif edilmiş
tir. . ' 

20 Yurt içinde idare mensuplarından kurs ve staja tâbi tutulacakların her türlü masraf
ları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (20 000) lira noksaniyle (30 000) lira teklif edilmiş
tir. 
Havacılık kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

6085 sayılı Kanun gereğince ödenecek sigorta ücreti : 
Genel Müdürlüğün elinde bulunan muhtelif tip 107 nakil vasıtası için 6085 sayılı Ka
nunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta karşılığı olarak bu yıl bu fasıl yeniden açılıp 
(50 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 

10 1950 -1953 yılları borçları : • 
Bu fasla geçen yılın aynı .olarak (4 999) lira teklif edilmiştir. 

20 1938 -1949 yılları borçları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (1) lira teklif edilmiştir. 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları : 
Bu maddeye tahakkuk etmiş karşılığı mevcut olmıyan borçların tediye edilmesi için 
(18 885) lira teklif edilmiştir. 

A/2 Bütçesi Gerekçesi 

10 Meydan binaları hangar ve atelyeler tamiratı ve küçük yapılar : 
Bu maddeye geqen yıla nazaran (200 000) lira fazlasiyle (600 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatın (100 000) lirası mevcut meydanlardaki yolcu binaları ile hangar ve müş
temilâtının tamirine, 50 000 lirası mevcut meydanların su ve elektrik tesislerinin tami
rine, 50 000 lirası yeniden işletmeye açılacak meydanlardan yapılacak küçük bina in
şaatına ve 400 000 lirası da Yeşilköy meydanında mevcut eski hangarların esaslı tadi
lâtı, işçi yemekhane soyunma ve yıkanma yerleri, oto, garaj ve bakım atelyesi içindir. 

20 Pist tamiratı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (650 000) lira teklif edilmiştir. Bu tahsisatın 
(200 000) lirası geçen yıl tahsisatı alınıp da elemansızlık yüzünden yapılamamış olan 
Yeşilköy meydanı şimal cenup pisti tamiri ve ikmali, dahilî bağlantı yolları ve sert 
saha tesislerinde zuhur edecek müteferrik ihtiyaçlara, (100 000) lirası îzmir meydan 
pisti ile abronun bir miktar tevsii ve büyük uçakların inmesi dolayısiyle bozulmaya 
başlıyan bu meydanın tamirine, (150 000) lirası Bursa, meydanı pist tamiratına, 
(100 000) lirası idarenin elinde mevcut küçük meydanların tesviye ve silindiraj işle
rine ve b.akıye (100 000) lirası muhtelif meydanların haritalarının çıkarılması ve doğa
cak zaruri istimlâkler içindir. 
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71.1 Makine araç ve gereçler onarımı : 
Bu fasla mevzu tahsisatla alınması icabeden onarım malzemeleri 751 nci faslın 10 nen 
maddesi mevzuuna da girdiğinden fasıl kaldırılmıştır. 

751 10- Makina, araç ve yedek parça satmalma masrafları : 
Bu ma/ddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisatla beherinin değeri 11000 lira olan 2 aded tayyefeleri çekmek için traktör ve < 
yine beherinin değeri 11 000 lira olan 3 aded. motorlu römork satmalmacak ve bakiye 
(45 000) lira ile de mevcut makina ve araçlar ile yeniden satmalmacak vasıtalar için lü
zumlu yedek parça temin edilecektir. 

20 Elektrojen grupları ve yedek parçaları ssatınalma masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (150 000) lira teklif edilmiştir. Bu para ile geçen yıl 
tahsisatı mevcut olduğu halde piyasa durumu dolayısiyle sağlanamıyan İsparta, Antalya, 
Kars, İskenderun, Karaköse, Urfa, Gazianteb, Erzincan, Erzurum, sivas, Samsun, Çanak
kale meydanlarının aydınlatma ve uçakları himaye eden radyo tesislerinin faaliyetlerinin 
temini için 5 ilâ 10 kilo vatlık elektrojen gurupları satmalınacaktır. 

752 10 Hava taşıtları telsiz cihazları yedek parçaları satmalma masrafları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (300 000) lira noksaniyle (500 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu maddenin mevzuuna giren ihtiyaçlar için (1 000 000) liralık bir hesap yapılmış ise de 
geçen yılın piyasa durumundan dolayı 1954 yılj. bütçesiyle alman tahsisatın sarf edilme
mesi göz önüne alınarak (500 000) lira ile iktifa edilmiştir. 
Bu paranın (300 000) lirası geçen yıllar akredidifi açılıp da henüz tesellümleri yapı İma- T 

mış bulunan Amerika'dan gelecek malzeme bedellerinin mahsubuna ve bakiyesi de bu yıl 
doğacak ihtiyaçlara nispeten sağlamaya matuftur. 

20 Yer taşıtları telsiz cihazları yedek parça satmalma masrafları: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (200 000) lira eksiğiyle (600 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu tahsisat için yapılan hesapta her ne kadar (1 200 000) liraya ihtiyaç 
oldulu tesbit edilmiş ise de geçen yılın piyasa durumundan dolayı 1954 yılı Bütçesiyle 
alman tahsisatın 3/4 dün' sarf edilmemesi göz önüne alınarak (600 000) lira ile iktifa 
edilmiştir. Bu tahsisatın (200 000) lirası geçen yıllar akredidifi açılıp da henüz tenellüm-
l'eri yapılmamış bulunan Amerika'dan gelecek malzeme bedellerinin mahsubuna ve ba
kiyesi de bu ihtiyaçlar içinde en zaruri* bulunan ve bu yıl temin edilebilecekleri umulan 
cihaz ve yedek parçalar içindir. 

752 30 Amerikan - İngiliz kredileriyle satmalı nan malzeme bedelinin taksitleri olup Hazineye 
ödenecek paralar: 
Bu miktar Hazinenin bildirdiği hesaba müstenittir. 

40 Motor ve revizyon atelyesi için satmalmacak alet ve malzeme: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (400 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu tahsi
satın (200 000) lirası geçen yıl tahsis ti mevcut olup da piyasada bulunmamasından 
dolayı temin edilmiyen motor revizyon atelyesine lüzumlu malzeme, (60 000) lirası DC. 

• 3 ve Heron uçakları aksesuvar ve radyo cihazları tecrübeleri için tezgâh avadanlık ve 
takımlar bedeline, (100 000) lirası ate] yenin ham malzeme ihtiyacına ve bakiye kalan 
(40 000) lirası da uçak kanat, motor montesi ve tartılması için lüzumlu vinç ile uçak
ların manevrası için satmalmacak traktör bedeline aittir. 

753 6149* sayılı Kanun gereğince gelecek yıllara sâri taahhütler karşılığı: 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak (7 000 000) lira teklif edilmiştir. 
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Varidat bütçesi gerekçesi 

F . 

1 

2 

M. 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gelirin 

Bilet geliri 
Bagaj geliri 
Konma geliri 
Posta geliri 
Hususi kira 
Gazete nakli 
% 20 tahsilat 
Bina kira varidatı 

nev'i 

Düşünülmiyen varidat 

ıyö4 
Tahmini 

9 

1 

11 

025 000 
280 000 
200 000 
175 000 
000 000 
500 000 

20 000 
80 000 
50 000 

330 000 

lyos? 
Tahmini 

11 000 000 
400 000 
250 000 
200 000 

1 000 000 
563 438 

50 000 
50 000 
50 000 

13 563 438 

Fazlası 

1 975 000 
120 000 
50 000 
25 000 

63 438 
30 000 

2 263 438 

Noksanı 

30 000 

30 000 

1. Uçakla yolculuğa karşı gittikçe artan rağbet karşısında mevcut seferlerin çoğaltılması ve 
yeni sefer ihdası ieabedeeektir. Eldeki Uçakların Holânda'da revizyon görmesi ve yeni sipariş 
edilen uçakların gelmiş olması ile 1955 yılı faaliyetine daha geniş imkânlar içerisinde başlanaca
ğından bilet gelirinin de artacağı ve geçen yıla nazaran (1 975 000) lira fazlasiyle (11 000 000) 
lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

2. Bilet geliri ile birlikte bagaj geliri de artacağından 1 nci faslın 2 nci maddesinden geçen yı
la nazaran (120 000) fazlasiyle (400 000) lira varidat temin edileceği tahmin edilmiştir. 

3. Yeşilköy ve Ankara hava alanlarına sefer yapan yerli ve yabancı uçak adedi günden güne 
artmakta olduğundan 1955 yılı konma ve konaklama varidatının geçen yıla nazaran (50 000) lira 
fazlasiyle (250 000) lirayı bulacağı umulmaktadır. 

4. Posta nakli günden güne artış kaydettiğinden geçen yıla nazaran (25 000) lira fazla vari
dat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

5. Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

6. Gazete ve eşya nakline ait faslın 4 ncü maddesi diğer maddelerde arz edilen artış sebebiyle 
geçen yıla nazaran (63 438). lira fazla tahmin olunmuştur. 

7. Seyahatten vaz geçen yolculardan alman tazminata ait 2 nci faslın 5 nci maddesi umumi ar
tış icabı geçen yıla nazaran (30 000) lira fazlasiyle (50 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

8. İdareye ait binaların kira varidatının (50 000) lira olacağı idarenin kirada olan binalarına 
göre yapılan hesap neticesi tesbit edilmiştir. 

9. 2 nci faslın 7 nci maddesi olan düşünülmiyen varidat 1954 dekinin aynı olarak (50 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

Netice qlarak 1955 varidat bütçesi geçen yıla nazaran (2 263 438) lira fazlasiyle (13 563 438) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Hazine yardımı 

1955 yılı A / l ve. A/2 masraf cetvelleri yekûnu (28 317 613) lira olup bu masraflara karşılık 
1955 yılı işletme varidatı tahmini olarak (13 563 438) liradır. Buna geçen yıldan devrolunaeak na-
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kit miktarı olan (3 553 141) lira ilâve edildiği takdirde masrafın (17 116 579) lirasının işletmeden 
temin olacağı anlaşılmaktadır. Bu miktar masraf bütçeleri yekûnu olan (28 317 613) liradan çıka
rıldığı takdirde geri kalan (11 201 034) liranın hazineden yapılacak yardımla karşılanması zaruri 
bulunmuştur. 

Geçen yıldan devrolunan para 

Bütçe hazırlandığı zaman gerek banka mevcudu, gerekse malî yıl sonuna kadar elde edilecek gelir 
miktarı ile birlikte (14 421 106) liraya baliğ olacalk olan varidat mevcuduna karşılık taahhütler ve 
Eylül 1954 tarihinden malî yıl sonuna kadar yapılacak diğerx tediyeler toplamı olan (10 867 965) 

i* 

lira çıkarıldığı takdirde 1955 yılma (3 553 141) liranın devrolunacağı'anlaşılmış ve bu miktar va
ridat bütçesinde nakit devri olarak gösterilmiştir. 

• 
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Rapor 

27 . 1 . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki tarafımızdan havale buyurulan Devlet Havayolları "Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı 
bütçesi tetkik edilmiş ve bu hususta kanaatlerimizin aşağıda arz ve izahına çalışılmıştır. 

1954 yılı işletme faaliyeti : 

. 1954 yılında işletme faaliyeti, 8 uçağın revizyon için Holânda'ya gönderilmesi ve revizyon sa
atlerini doldurmuş bulunan 6 uçağın da servise verilememesi dolayışjyle uçak sayısı bakımından 
1953 senesine nazaran % 42 noksanı ile idame edilmiştir. Bununla beraber, uçak ve yolcu ütili-
zasyonları ile "uçak başına gelir nispetlerinde mühim artışlar temin olunmuştur. Filhakika, 1953 
senesinde vasati (22), 1954 senesinde ise vasati (12,7) uçağın serviste bulunmasına rağmen 1954 
yılında 1953 e nazaran uçak başına isabet eden miktarlar bakımından aşağıdaki artışlar kayde
dilmiştir. 

Yapılan sefer adedinde % 30 
Uçulan kilometre % 60 
Taşman yolcu sayısında % 38 
Taşman bagaj ve posta ağırlığında ' % 63 
Taşman gazete ağırlığında % 165 
Yıllık gelirde % 54 

Bakım, tamir ve revizyon işleri : 

Uçakların periyodik bakımlariyle motor va akşasuvar revizyon işleri, mahdut olan kalifiye 
personel ve mevcut tesislerden âzami istifade temini maksadiyle Yeşilköy atelyelerinde teksif 
edilmiştir. Bahis mevzuu atelyeler bu yıl içinde faaliyete geçirilerek bugüne kadar 6 motorun re
vizyonu ikmal edilmiştir. Motor atelyesi yılda 60 motorun revizyonunu yapacak kapasitededir . 

Uçak revizyonlarının da Yeşilköy'de yapılması mevzuunda hazırlıklara başlanıldığı görülmüş
tür. 

Bu arada, Holânda'da revizyonu yapılmakta olan uçaklarımıza temas etmeyi faydalı bulmak
tayız. ; 

Mukavele hükümlerine göre beher uçak için 18 bin saat revizyon, 5 bin saat konversiyon işçi
liği ile motor, pervane, ve diğer teçhizat ve tesisatın revizyonunda sarf olunacak malzeme ve iş
çilik karşılığı 293 000 Filorin ödenmesi icabetmekte, buna mukabil fabrika yalnız ilk uçak için mun
zam işçilik ve malzeme bedeli olarak fazladan 133 163 Filorin talebetmiş ve dışardan temin et
tiği malzeme bedelini, aldığı faturaya göre değil de, ayrıca kendisinin tanzim ettiği ve daha faz
la bir miktarı tazammun eden bir fatura ile. istemiş bulunmaktadır. 

Bu uçakların revizyonu Holânda'da Fokker Fabrikasına verilmiş ve bu fabrikada Avio Dipo 
Müessesesine yaptırmıştır. Bu müessese henüz yeni bir müessesedir. Bilhassa iş yerlerinde işçi
nin çalışma müddetlerinin tesbit edecek teşkilâttan mahrum bulundukları öğrenilmiştir. „ Buna 
rağmen bu munzam işçiliği nasıl tesbit ettiği ve bu ahvalde Havayollarının niçin ödeme cihetine 
gittiği anlaşılamamıştır. 

Yalnız şu var ki, tanzim edilen mukavele maalesef çok zayıf yapılmış ve elâstiki bâzı hüküm
lere yer verilmek suretiyle mümkün bâzı itirazlarımızın önünü kapamış bulanmaktadır. Bu gibi 
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mühim mevzular tanzim edilecek mukavelenin daha iyi bir tetkika tâbi tutularak hazırlanması lü
zum ve zaruretini belirtiriz. 

Halen Yeşilköy'de uçak revizyonları yapabilecek Holânda'daki fabrikanın atelyesinin hemen 
aynı bir atelyemiz bulunmasına rağmen harice verilmiş olması ve bu suretle döviz sarfını doğru 
bulmamakta ve bundan sonraki revizyonların Yeşilköy'de yapılacağı yolunda gayretlerin devamı
nı bilhassa temenniye şayan buluruz. 

Diğer tarafta, idarenin işletme, bakım, revizyon ve her türlü fennî hizmetlerini milletlerarası 
standartlara uygun modern bir hava yolu işletmesi seviyesine ulaştırmak maksadiyle PAA ile 
akdedilmesi mukarrer bulunan mukavele gereğince, memlekete celp edilecek uzmanlar için 
1 602 620 lira teklif edilmektedir. Bu hususta Avrupa'da'ki havayollariyle temas edilmiş ve da
ha az bir ücret talebedilmiş bulunmasına rağmen Amerika'dan uzman getirilmesi ve pek tabiî 
olarak fazla ücret verilmesi yolunun tercih edilmesi sebebi anlaşılamamıştır. 

Kanaatimizce Avrupa'daki havayollarından biriyle anlaşmak daha az para verilmesini ve bil
hassa az döviz sarfını mümkün kılacaktı. 

Bu arada havayollarında vukua gelen kazaların nispeti hakkında da kısaca malûmat vermeyi 
uygun görmekteyiz. Şöyleki : 

1938 ve 1954 arası 17 sene zarfında 107 612 saat uçuş yapılmış ve bu müddet zarfında 5 kaza 
vukua gelmiştir. Buna nazaran 21 552 saate bir kaza isabet etmektedir. 

İdarenin 1954 yılındaki faaliyetiyle 1953 yılı faaliyetinin mukayesesine gelince : 

Sefere açık meydan adedi 

Memleket içinde Memleket dışında Vasati 
Yıllar Yaz Eış Yaz Kış uçak adedi 

1953 
1954 

28 
16 

• 

16 
14 

1953 

15 864 
4 248 119 
181 415 

1 624 555 
154 658 
919 869 

9 894 048 
% • 75 

4 22 
3 3 

Uçak başına 
düşen miktar 

721 
193 096 
8 246 
73 842 
7 030 
41 812 
449 729 

22 
12,7 

1954 

11 898 
3 416 904 
144 073 

1 530 925 
145 896 

1 404 620 
8 803 283 
% 91 

Uçak başına 
düşen miktar 

937 
308 418 
11 344, 
120 545 
11 488 
116 600 
693 172 

Nispet 

'% 30 
% 60 
'% 38 
% 63 
% 63 
% 65 
% 54 

Yapılan sefer 
Uçulan Kim. « 
Taşman yolcu 
Taşman bagaj Kg. 
Taşman posta Kg. 
Taşman gazete Kg. 
Gelir (T.L.) 
Yolcu ütilizasyonu 

1954 yılında meydan adedinin azalışı uçakların umumi revizyona tâbi tutulmasından ileri gelmek
tedir. 

Bütçenin fasıl ve maddelerine gelince 

Devlet Havayollarının 1955 yılı bütçe teklifi yatırımlarla birlikte (23 317 613) liradır. 1954 
yılı bütçesine nazaran (1 574 857) lira fazlalık arz etmektedir. Muhtelif bölümlerde 1954 yılı 
bütçesine nazaran farkları aşağıda gösterilmiştir : 
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Noksanı Fazlası İ z a h a t -

201 11 Merkez memurları ma
aşı 

12 Vilâyetler memurlar 
maaşı 

202 11 Merkez memurlar üc
reti 

21 Merkez hizmetliler üc
reti 

35 800 Fazlalık tahsisatlar karşılığıdır. 

5 550 » » » 

7 125 » » » 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 058 650 

178 125 

204 Ecnebi uzmanlar ücreti 

209 11 % 5 emekli ve % 25 
giriş kesenekleri ile ar
tış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 

14 Sandık yönetim masraf
ları 

139 999 

2 297 

411 

15 Diğer ödemeler 

10 618 

10 000 

Bu tertip, idareye lüzumlu yerli Uz
manları temin edebilmek ve Pan 
Amerikan firması ile yapılmakta 
olan mukavele gereğince teşkilâtı
mızda vazife görecek olan Amerika
lı uzmanlara tercümanlık yapacak
lar için zaruri olarak bu yıl açıl
mıştır. Bu tahsisatın (142 500) li
rası ile 11 aded 875 ve 1 aded 750 
lira ücretli muhtelif unvanda yerli 
uzman ile 2 aded 750 lira ücretli 
muhtelif unvanda yerli uzman ile 2 
aded 750 liralık teknik bilgiyi haiz 
tercümanın ücretlerine ve (36 600) 
lirası da bunların tahsisatları kar
şılığına aittir. 

Ecnebi uzmanlar ücreti olduğundan' 
tenzil edilmiştir. 

Bu maddeye, geçen yıla nazaran 
(2 297) lira noksanı ile (253 105) 
lira teklif edilmiştir. Eksiklik D 
cetvelindeki ücret noksanlığından 
doğmuştur. 
Eksiklik D cetveline ücret için nok
san konan tahsisat dolayısiyledir. 
Bu miktar T. C. Emekli Sandığının 
işarına göre yapılan hesaba müste
nittir. 
Fazlalık 5434 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesi gereğince verilecek fiilî 
hizmet zamları karşılığı ile 6122 sa
yılı Kanun gereğince ödenecek % 
10 1ar karşılığıdır. 
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Tahsisatın nev'i 

5213 sayılı Eanun ge
reğince ödenecek uçuş 
tazminatı ve başka mas
raflar 

— 16 — 
Noksfenı Fazlası İ z a h a t 

3424 sayılı Kanunun 5 
nci • maddesi gereğince 
uçak kazasında ölen
lerin ailelerine verile
cek tazminat 

Emekli, dul ve yetim 
maaşları 

Vilâyetler döşeme 

239 708 Bu fasla geçen yıla nazaran 239 708 
lira fazlasiyle (839 708) lira konul
muştur. Bu miktarın (665 343) lira
sı bu yıl C. 47 tayyareleriyle yapıla
cağı tahmin edilen (5 662 500) kilo-

1 metrenin beher kilometreye isabet t 
eden 11 75 kuruştan (3,50 kaptan 
pilot, 2,75 ikinci pilot, 2 makinist, 
2 te)sizci, 1,50 hostes = 11,75 kuruş) 
bir senelik uçuş tazminatına ve geri 
kalan (174 375) lirası da İngiltere'
den satınalman ve 1955 yılında iş
letmeye konulacak olan Heron uçak
ları ile yapılacağı tahmin edilen 
(2 250 000) kilometrelik uçuşun be
her kilometresi için verilecek (Kap
tan pilot 3.50, ikinci pilot 2.75, hos
tesi 1.50 = 7.75 kuruş) uçuş tazmi
natının bir yıllık tutarına ait bulun
maktadır. 

12 500 (12 500) liralık fazlalık evvelce bu f 
tazminat (5 000) lira üzerinden ve
rilmekte iken 6386 sayılı Kanunla bu 
miktarı (7 500) liraya çıkarılmasın
dan doğmaktadır. 7 500X5 = 37 500 ' 

710 Fazlalık 1954 yılı içinde yürürlüğe 
giren ve emekli, dul ve yetim maaş
larına % 25-30-35 lira zam yapmış 
bulunan 6241 sayılı Kanundan ileri 
gelmektedir. 

* 50 000 Bu maddeye (50 000) lira fazlasiyle 
(200 000) lira teklif edilmiştir. Bu 
tahsisatın (175 000) lirası Yeşilköy 
terminal binasının ayni olarak inşa 
edilmekte bulunan ve 1955 yılında 
işletmeye açılacak olan Esenboğa 
hava meydanı terminal binasına bu 
yıl yapılacak tefrişi için geri kalan 
(25 000) lirası da diğer meydanlar 
içindir. 
(1953 senesinde işletmeye açılan Ye
şilköy binasına tefriş demirbaş mas
rafı olarak 500 000 lira sarf edil
miştir.) 
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M. Tahsisatın nev'i Noksanı 

30 Vilâyetler demirbaş 

•50 Aydınlatma 

60 Isıtma 

21 Merkez telefon masraf
ları 

22 Vilâyetler telefon mas
rafları 

11 Merkez kira 

( S. Sayısı : 

Fazlası İ z a h a t 

75 000 Bu maddeye geçen yıla nazaran 
75 000 lira fazlasiyle 100 000 lira 
teklif edilmiştir. Bu paranın 75 000 
lirası yukardaki maddede arz ve izah 
olunan sebepler dolayısiyle Esenboğa 
terminal binasının bu yıl temin edi
lecek demirbaş ve bakiye 25 000 li
rası da diğer meydanların ihtiyaç
larına ait bulunmaktadır. 

15 000 Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(15 000) lira fazlasiyle (75 000) lira 
teklif edilmiştir. Alman tahsisatın 
(40 000) lirası Yeşilköy terminal bi
nasının aydınlatılmasına ve (25 000) 
lirası Esenboğa'mn ışık ihtiyacına 
ve bakiye kalan (10 000) lirası da di
ğer meydanların aydınlatılmasına ait 
bulunmaktadır. 

70 000 Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(70 000) lira fazlasiyle (100 000) li
ra teklif edilmiştir. Fazlalık bu yıla 
kadar İstanbul'un ısıtması 309 - 31 
tertibinden alman (45 000) liralık 
mazotla yapıldığı halde bu yıl bunun 
esas tertibi olan vilâyetler ısıtma ter
tibine konulmuş, bulunmasından ve 
Esenboğa terminal binasına bu yıl 
için lüzumlu (35 000) liralık mazo
tun bedelinden meydana gelmektedir. 

2 500 Fazlalık İşletme Müdürü ile.Fen He
yeti Reisi ve Baş Hekimin, Umum 
Müdürlüğün yeni taşınacağı binaya 
nakledilecekleri dolayısiyle ihdas edi
lecek 3 telefonla yeni binada kurula
cak "telefon santralinin işletme ve te
sis masraflarını karşılamak içindir. 

25 000 Bu fazlalık işletmeye açılacak olan 
Esenboğa meydanında tesis edilecek 
telefonlarla esasen kâfi gelmediği 
1953 yılı sonundaki tahsisat durumu 
ile anlaşılan bu masrafların karşılan
masını temin içindir. 

64 000 Fazlalık Umum Müdürlüğe . tutulan 
binanın yıllık kirasının (120 000) li
ra olmasından mütevellittir. 

168) 
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M. Tahsisatın nev'i Noksanı Fazlası i z a h a t 

Giyecekler 

10 Sürekli görev yolluğu 

20 Geçici görev yolluğu 

40 Ecnebi memleketler yol
luğu 

50 Ecnebi uzman yolluk ve 
başka masrafları 

49 000 Bu fasla (49 000) lira fazlasiyLe 
^200 000) lira teklif edilmiştir. Bu 
paranın (104 000) lirası 1040 kişiye 
beherinin değeri (100) lira olan lâci
vert elbise bedeline (12 500) lirası 
beherinin değeri yine (100) lira olan 
125 uçucu personele verilecek gri el
bise bedeline, (27 500) lirası üç yıl
dan beri kendilerine palto verilememiş 
olan personelden 250 kişinin (110) li
ra kıymetindeki paltoları bedellerine 
(14 490) lirası yine beherinin kıymeti 
(115) lira olan uçucu personelin gri 
paltoları bedellerine, (26 000) lirası 
ayakkabıya müstahak 1040 personele 
(25) lira kıymetinde verilecek olan 
ayakkabı bedellerine ve (15 510) lirası 
iş gömlekleriyle iş tulumuna ait bu
lunmaktadır. 

20 000 Fazlalık 6245 S. Kanunun tatbikin
den doğmaktadır. 

45 000 Fazlalık 6245 S. Kanunun tatbikin
den doğmaktadır. 

160 000 Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(160 000) lira fazlasiyle (200 000) 
lira teklif elilmiştir. Esasen 1954 yılı 
içinde alman kanuni aktarma ile bu 
miktar (424 000) liraya çıkarılmış 
olup bu duruma göre geçen yıla naza
ran fazlalık değil noksanlık vardır. 
Bu tahsisat gelecek yıl revizyona 
gönderilecek uçaklar dolayısiyle za
man zaman îzam kılınacak personel 
ile işletmenin her türlü ihtiyaçları 
için yabancı memleketlere tavzif edi
lecek personelin yevmiye ve diğer 
masrafları karşılığıdır. 

1 587 620 İdarenin işletme, bakım ve revizyon 
ikmal, muhasebe, satış ve hasılat per
sonel ve her türlü fennî hizmetleri
ni milletlerarası standartlara uygun 
modern bir hava yolu işletmesi seviye
sine ulaştırmak maksadiyle P. A. A. 
ile Devlet Havayolları arasında akde
dilmesi mukarrer bulunan mukavele
nin A eki gereğince memleketimize 
celbedeceğimiz 22 mütehassısın her 
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Noksanı Fazlası İ z a h a t 

Kontrolörler yolluğu 

Vilâyetler yer ve deniz 
taşıtları elektrojen grup
ları buharlı kazanlar ve 
diğer tesisleri işletme 
masrafları 

Vilâyetler yer ve deniz 
taşıtları elektrojen grup
ları ve diğer tesislerinin 
donatım ve onarım mas
rafları 

Hava taşıtları işletme 
masrafları 

Hava taşıtları donatım 
ve onarım masrafları 

Temsil masrafları 

5 000 

50 000 

50 000 

743 908 

200 000 

Taşıma masrafları 

birisi için yaşama masrafı olarak 
günde 28,25 liradan bir senelik 
(282,52X360X20=203.414) lira dai
mî surette calıştırılamıyacak kimseler 
için yılda (16 951) lira P. O. mütehas
sıslara bir yıllık ücret olarak ödiye-
ceği (1 267 526) lira tediyenin karşı
lığı ve arazi farkları olarak (1 695) 
lira bu hususta çıkması muhtemel 
sair masraflar için de (111 034) lira 
ki, geçen yıla nazaran (1 587 620) 
lira fazlasiyle ceman (1 602 620) lira 
teklif edilmiştir. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(5 000) lira noksaniyle (10 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(50 000) lira noksaniyle (450 000) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu 
maddenin hakiki ihtiyacı (607.707) 
lira olup buna ait izahat gerekçesinde 
verilmiştir. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(50 000) lira noksaniyle (150 000) 
lira teklif edilmiştir. Bu maddenin 
hakiki ihtiyacı (300 000) lira olup 
buna ait izahat gerekçede verilmiştir. 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(743 908) lira noksanı ile (5 417 560) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(200 000) lira eksiği ile (700 000) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

5 000 Fazlalık-İşletmenin inkişafı' sadedin
de davet edilen ve bu maksatla mem
leketimize gelip etütler yapan Dünya 
Modern Hava İşletmeleri mümessil 
ve mutahassıslarınm vâki temasları
nın yıl sonlarında artmış bulunma
sından ileri gelmiştir. 

5 000 Fazlalık sarfiyat seyrinden ve bu yıl 
meydanlara merkezden gönderilecek 
taşıtların tirenle şevkinin düşünül
mesinden mütevellittir. 
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Tahsisatın nev'i 
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Noksanı Fazlası İ z a h a t 

Pasif korunma masrafları 

451 10 Satınalma ve abone 

20 Başka her çeşit yayın 
ve propaganda masraf
ları 

452 10 Staj için yalancı memle
ketlere gönderilecek u-
çak personel ve teknis
yenlerin yollukları ile 
başka her çeşit masraf
ları 

20 Yurt içinde idare men
suplarından kurs ve sta
ja tâbi tutulacakların 
her türlü masrafları 

. 6085 S. Kanun gere
ğince ödenecek sigorta 
ücreti 

505 Hükme bağlı borçlar 

065 Geçen ve eski yıllar kar
şılıksız borçları 

701 20 Meydan binaları, han
gar ve atelye'ler tamiratı 

5 999 

50 000 

164 000 

20 000 

524 999 

Bu tertibe geçen yıla nazaran (5 999) 
lira eksiği ile ve bölümün kapanma
ması için (1) lira teklif edilmiştir. 

3 500 Bu fazlalık geçen yıl alınmış olan 
tahsisatın kifayet etmemesi sebebi 
ile bu faslın 20 nci maddesinden t u 
maddeye yapılan (10 000) liralık 
münakaleden doğmaktadır. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(50 000) lira eksiği üe (100 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(164 000) lira eksiği ile (10 000) lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(20 000) lira eksiği ile (30 000) lira 
tahsisat teklif edilmiştir, ' 

50 000 Genel Müdürlüğün elinde bulunan 
muhtelif tip 107 nakil vasıtası için 
6085 S. Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta karşılığı olarak bu 
yıl bu fasıl yeniden açılıp (50 000) 
lira tahsisat konulmuştur. 

1955 yılında hükme bağlı borç olma
dığından tenzil edildi 

18 885 Bu maddeye tahakkuk etmiş olup 
karşılığı mevcut olmıyan borçların 
tediye edilmesi için (18 885) lira tek
lif edilmiştir. 

200 000 Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(200 000) lira fazlasiyle (600 000) 
lira teklif edilmiştir. Bu tahsisatın 
(100 000) lirası mevcut meydanlar-
daki yolcu binaları ile hangar ve 
müştemilâtının tamirine (50 000) li
rası, mevcut meydanların su ve 
elektrik tesislerinin tamirine 
(50 000) lirası yeniden işletmeye 
açılacak meydanlarda yapılacak kü-
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Noksanı Fazlası İ z a h a t 

711 Makine araç ve gereçler 
onarımı 

732 30 Makine araç ve yedek 
parça satmalma masraf
ları 

10 000 

752 10 300 000 

20 

30 

200 000 

12 883 

çük bina inşaatına ve (400 000) 
lirası da Yeşilköy meydanında mev
cut eski hangarların esaslk tadilâtı, 
işçi yemekhane, soyunma ve yıkan
ma yerleri, oto garaj ve bakım atel-
yesi içindir. 
Bu fasla mevzu tahsisatla alınması 
ieabeden onarım malzemeleri 751 nci 
faslın 10 ncu maddesinin mevzuuna 
da girdiğinden fasıl kaldırılmıştır. 

50 000 Geçen y ı k nazaran (50 000) lira 
fazlasiyle bu maddeye (100 000) li
ra tahsisat teklif edilmiştir. Bu tah
sisatla beherinin değeri (11 000) li
ra olan 2 aded tayyareleri çekmek 
için traktör ve yine beherinin değeri 
(11 000) lira olan 3 aded motorlu 
romörk satmalınacak ve bakiye 
(45 000) lira ile de mevcut makine 
ve araçlar ile yeniden satmalınacak 
vasıtalar için Düzumlu yedek parça 
temin edilecektir. 

Bu maddeye geqen yıla nazaran 
(300 000) lira eksiği ile (500 000) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 
(200 000) lira eksiği ile (600 000) 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu miktar hazinenin bildirdiği hesa
ba müstenittir. 

Hava taşıtları, telsiz ci
hazları yedek parça sa
tmalına masrafları 
Yer taşıtları, telsiz ci
hazları yedek parça sa
tmalma masrafları 
Amerikan, İngiliz kredi
leri ile satmalman mal
zeme bedellerinin tak
sitleri olup hazineye öde
necek paralar. 

Diğer taraftan tatbikatı daha iyi ifade etmiş olması bakımından ilâve ile de mutabık kalmak 
suretiyle (R) cetvelinde 32 nci maddenin 3 neü satırı sonundaki (uzman amele) yerine (teknisi-
yen, usta ve işçi) 42 nci maddenin 3 neü satırında (motor) yerine (bakım ve) aynı maddenin 
4 neü satırında makinist kelimesi çıkartılarak usta kelimesinden sonra (ve işçi), 20 nci maddenin 
2 nci satırındaki (amele) kelimesi yerine (mühendis, teknisiyen ve işçi) tâbirlerinin konulmasını 
muvafık görmekteyiz. 

Bu arada uçak kazalarında yaralananların yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı takdirde 
bu kimselerin kendi hallerine bırakılmak mecburiyetinde kalındığı ve hariçte tedavileri mümkün 
olduğu halde mevzuatın müsaadesizliğinden bu yolda tedavi cihetlerine gidilmediği görülmüştür. Ha
va Ulaştırmasında her türlü rızkı göze alan personelin bu durumları nazara alınarak (R) cetvelinde 
(50 nci maddesinin 11 nci satırında (lüzum görülenlerin) tâbirinden sonra (yurt içinde, veya yurt 
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dışında tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir memlekette tedavisi mümkün olabileceği tam te-
gekküllü bir sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenlerin yurt dışında) ifadesinin ilâvesi çok yerinde 
olacaktır. 

Hetie© : 

Devlet Havayollarının 1955 yılı bütçesi yukarda arz ve izaha çalışıldığı üzere tetkik edilmiştir. 

Bütçenin, mâruz değişiklik teklifleriyle kabulünü takdirlerinize arz ederiz. ' 

Çoruh Mebusu Kırklareli Mebusu Eskişehir Mebusu 
Ya§ar Gümüşü Şefik Bakay fflurtar Başkurt 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 3 . II . 1956 
Stas No. 1/1M 

K*r»r İt*, m 
Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 
yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1954 tarihli ve 
71/2843 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Münakalât Vekili, Devlet Havayolları ve Ma
liye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum mü
dürleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçesini En
cümenimiz adına tetkik eden raportörlerimizin 
raporu okunduktan ve idarenin faaliyet saha
sına giren hususlar hakkında iradolunan sual
ler hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nis-, 
petle (1 847 740) lira fazlasiyle (17 943 113) 
ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise (272 883) lira noksaniyle 
(10 374 500 )lira olarak hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiştir. 

Bütçenin fasıl va maddeleri üzerinde görü
len artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyiha
nın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş
tir. 

Encümenimizce yapılan incelemede Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü tarafından te
sis edilecek olan revirin masraflarını karşıla
mak üzere bütçenin 412 nci (Sıhhi gereçler) 
faslına (30 000) liranın ilâvesi kabul ve bu 
tahsisatın sureti sarfını bildiren formül de lâ
yihaya ilişik (R) cetveline ithal edilmiştir. 

Bütçenin 505 nci (Hükme bağlı borçlar) fas
lına mevzu (18 885) lira, bu fasla ait tahsisatın 
ayrı bir kanunla istihsali lüzumu karşısında ten

zil edilmiş ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel ye
kûnu (17 954 228) lira olarak ve yatırımlara ait 
(A/2) işaretli cetvel ise Hükümetin teklifi veç
hile Encümenimizce kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı varidatını gös
teren lâyihada merbut (B) işaretli cetvel yekû
nu ise (11 201 034) lirası Hazine yardımından 
ve mütebakisi idarenin çeşitli varidatından temin 
olunmak üzere (28 317 613) lira olarak Hükü
metçe tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Varidat tahminlerine gelince geçen yıldan 
devredecek nakdin sene sonuna kadar tahminden 
fazla tahakkuk edeceği Maliye mümessili tara
fından ifade edilmesi üzerine (B) işaretli cetve
lin 4 ncü faslına (11 115) lira ilâve edilmek su
retiyle bu cetvel yekûnu da (28 328 728) lira 
olarak Encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir, 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, yapı
lan zam ve tenzillere göre rakamlar değiştiril
mek suretiyle, mütaakıp maddeleri ise Hüküme
tin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 
1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize Balıkesir 

/ . Akçal H. İmre 
Mazbata M. Kâtip 
İstanbul Siird 

H. Hüsman B. Erden 
Afyon K. Antalya - Aydın 

A. D emir er A. Tokuş Z. TJray 
Balıkesir Balıkesir Çankırı 

MJI.Timurtaş S. Yırcalt T.Uygur 
Çoruh Çorum Diyarbakır 

Y. Gümüşel Y. Gürsel Y. Azizoğlu 
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Diyarbakır Elâzığ Gazianteb 
/. II. Tiğrel Ö. F. Sanaç E. Cenanı 

Hatay îzmir Kırklareli 
Ş. İnal B. Bilgin Ş. Bakay 
Konya Muğla Muğla 

M, Bağrıaçık N. Poyrazoğlu A. Sartoğlu 

Ordu Rize Sinob 
B. Aksoy E. Agun 8. Somuncuoğlu 

Sivas Trabzon Van 
A. özel S.F.Kalaycıoğlu K. Yörükoğlu 
Yozgad Zonguldak Zonguldak 

D. Akbel S. Ataman H. Balık 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 yû% 
Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (17 943 113) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (10 374 500) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (28 317 613) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünce 1955 bütçe yılı için de elde edile
cek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1955 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanununun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hiz
metli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dola-
yısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine 1955 bütçe yılında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün mühendis, pilot, makinist, ihtiyacı 
noksanları gerektikçe Millî Müdafaa Vekâletinin 
uygun bulması üzerine bu vekâletçe temin olu
nur. Bu suretle geçici olarak Havayolları İdare
sinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş zamları 
Millî Müdafaa bütçesinden ve tahakkuk edecek 
yolluk, kilometre, uçuş tazminatları Devlet Ha
vayolları Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1955 bütye yılı yatırımlar dışında kalan 
masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (17 954 228) lira ve yatırım mas
rafları içinde, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (10 374 500) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (28 328 728) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Geçen yıl borçları fasiındaki 
tahgrisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin ait 
olluğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1938 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncu maddesine 
golre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1955 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çİçekdağ 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili ve 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili V. 

H. Polatkan 
' Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
ff, Bükmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili ve Ziraat 

Vekili V. 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
ü. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Tırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

B. 1 . 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilimitir 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmişti) 
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' • 

F. 

201 

M. 

11 
12 
21 
22 

— 27 -
A/l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci ktstm - Personel 
masraftan 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

176 700 
50 700 

1 

1 

227 402 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. . . . 

212 500 
56 250 

1 

1 

268 752 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

-

212 500 
56 250 

1 

1 

268 752 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti } 3 7 5 0 0 ^ 6 2 5 ^ g 2 5 
12 Vilâyetler memurları ücreti \ 

203 
204 

206 

• 

21 
22 

11 

12 

21 

22 

31 

Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzmanlar ücreti 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

( S, Sayısı : 

4 378 100 
1 

4 415 601 

0 
140 000 

7 500 

3 400 

600 

400 

1 500 
; 168 ) 

5 436 750 
1 

5 481 376 

178 125 
1 

: - . " • • • • 

7 500 

3 400 

600 

400 

1 500 

5 436 750 
1 

5 481 376 

178 125 
1 

7 500 

3 400 

600 

400 

1 500 



28 — 

F. M. 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

500 
250 

14 150 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 
250 

14 150 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
250 

14 150 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 ,% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

210 
211 

214 

221 

Temsil tahsisatı 
5213 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek uçuş tazminatı ve 
başka masraflar 
3424 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince uçak kaza
sında ölenlerin ailelerine veri
lecek tazminat 
Emekli, dul ve yetim maaşlan 

1 500 

255 402 
46 430 
30 000 
12 870 
20 000 

Fasıl yekûnu 364 702 

1 800 

600 000 

1 500 

253 105 
46 019 
30 000 
23 550 
30 000 

382 374 

1 800 

839 708 

1 500 

253 105 
46 019 
30 000 
23 550 
30 000 

382 674 

1 800 

839 708 

15 000 
2 750 

37 500 
3 460 

37 500 
3 460 

îkinci kısım yekûnu 5 792 905 7 209 046 7 209 046 

301 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

6 000 
3 000 

6 000 
3 000 

6 000 
3 000 
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F. M. 

30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydinlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl ^yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
15 000 
5 000 
5 000 

39 000 

10 000 
150 000 
25 000 
25 000 
60 000 
30 000 

300 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
15 000 
5 000 
5 000 

39 000 

10 000 
200 000 
100 000 
25 000 
75 000 

100 000 

510 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira. 

5 000 
15 000 
5 000 
5 000 

39 000 

10 000 
200 000 
100 000 
25 000 
75 000 

100 000 

510 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

* ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

25 000 

5 000 

25 000 

5 000 

25 000 

5 000 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
40 
50 

re ti eri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman harcırah ve baş
ka masrafları 

1 000 
15 000 
50 000 

71 000 

56 000 
80 000 

136 000 

151 000 

20 000 
45 000 
40 000 

15 000 

1 000 
17 500 
75 000 

98 500 

120 000 
80 000 

200 000 

200 000 

40 000 
90 000 

200 000 

1 602 620 

1 000 
17 500 
75 000 

98 500 

120 000 
80 000 

200 000 

200 000 

40 000 
90 000 

200 000 

1 602 620 
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M. Tahsisatın nev'i 

60 Kontrolörler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez yer taşıtları işletme 

masrafları • 
22 Merkez yer taşıtları donatım 

ve onarım masrafları 
31 Vilâyetler yer ve deniz taşıt

ları elektrojen gurupları bu
harlı kazanlar ve diğer tesisle
rin işletme masrafları 

32 Vilâyetler yer ve deniz taşıt
ları elektrojen gurupları bu
harlı kazanlar ve diğer tesisle
rin donatım ve onarım masraf
ları 

41 Hava taşıtları işletme masraf
ları 

42 Hava taşıtları donatım ve ona
rım masrafları 

50 Çeşitli işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 

1954 İ955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

15 000 10 000 10 000 

135 000 1 942 620 1 942 620 

3 000 3 000 3 000 
3 000 3 000 3 000 

6 000 6 000 6 000 

2 000 2 000 2 000 

1 000 1 000 1 000 

500 000 450 000 * 450 000 

200 000 

6 161 468 

900 000 
450 000 

8 214 468 

9 077 468 

150 000 

5 417 560 

700 000 
450000 

7 170 560 

10 191 680 

150 000 

5 4İ7 560 

700 000 
450 000 

7 170 560 

10 191 680 

5 000 10 000 10 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı , 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira -

407 Geliverilecek paralar ve bilet 
satış komisyonu 150 000 150 000 150 000 

408 Artırma, eksiltme, ihale, ko
misyonlarına iştirak edecek 

412 
414 
417 
418 

419 
421 

426 
451 

10 
20 

üyelerin huzur masrafları 
Sıhhi malzemeler 
Taşıma masrafları 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Posta ve eşya nakil tazminat
ları 
Pasif korunma masraftan 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yaym ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

500 
35 000 
10 000 
20 000 

10 000 
7 000 

1 000 
6000 

6 500 

150 000 

156 500 

500 
35 000 
15 000 
20 000 

10 000 
7 000 

1 000 
1 

10 000 

100 000 

110 000 

500 
65 000 
15 000 
20 000 

10 000 
7 000 

1 000 
1 

10 000 

100 000 

110 000 

452 Kurs ve staj masrafları 
10 Staj için yabancı memleketlere 

gönderilecek ,uçak ve personel 
ve teknisiyenlerin harcırahları ; 

ile başka her çeşit masrafları 174 000 10 000 10 000 
20 Yurt içmde idare mensupların

dan kurs ve staja tâbi tutula
cakların her türlü masrafları 50 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 224 000 40 000 40 000 

453 Havacılık kongre ve konferans
larına iştirak edeceklerin har
cırah ve masrafları 10 000 10 000 10 000 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6085 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek sigorta ücreti 0 50 000 50 000 

Dördüncü kısım yekûnu 635 000 458 501 488 501 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 60 000 60 000 60 000 
Eski yıl borçları 
1950 - 1953 yıllan borçlan 
1937 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 
Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

4 999 
1 

5 000 

525 000 

• o 
590 000 

4 999 
1 

5 000 

1 

18 885 

83 886 

4 999 
1 

5 000 

1 

0 

65 001 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 5 792 905 7 209 046 7 209 046 
Üçüncü kısım yekûnu 9 077 468 10 191 680 10 191 680 
Dördüncü kısmı yekûnu . 635 000 458 501 488 501 
Beşinci kısım yekûnu 590 000 83 886 65 001 

UMUMÎ YEKÛN 16 095 373 17 943 113 17 954 228 
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F. M. 

A / 2 -

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

33 — 
CETVELİ 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe - Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

* 

701 

O 

751 

752 

10 

20 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler pist tami
ratı ve küçük yapılar 
Meydan binaları, hangar ve 

10 

20 

Meydanlar için satın alınacak 
makina vasıta ve yedek parça 
Makina vasıta ve yedek parça 

10 

20 

30 

40 

atelyeler tamiratı 
Pist tamiri 

Fasıl yekûnu 

Makina vasıta ve malzemeler 
onarımı 

400 000 
650 000 

1 050 000 

10 000 

600 000 
650 000 

1 250 000 

0 

600 000 
650 000 

1 250 000 

0 

satınalma masrafları 
Elektrojen gurupları ve yedek 
parçaları satmalma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 
Hava taşıtları telsiz cihazları 
yedek parçaları satmalma mas. 
Yer taşıtları telsiz cihazları 
yedek parça satmalma masraf
ları 
Amerikan, ingiliz kredileri sa-
tınalınan malzeme bedelinin 
taksitleri oiup Hazineye ödene
cek paralar 
Motor ve revizyon atelyesi için 
satınalınacak alet ve malzeme 

50 000 

150 000 

200 000 

800 000 

800 000 

387 383 

400 000 

100 000 

150 000 

250 000 

500 000 

600 000 

374 500 

400 000 

100 000 

150 000 

250 000 

500 000 

600 000 

374 500 

400 000 

Fasıl yekûnu 2 387 383 1874 500 1874 500 

( S. Sayısı : 168 ) 



— 34 — 

M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

,6149 sayılı Kanun gereğince 
* gelecek yıllara sari taahhütler 
karşılığı 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

Yatırımlar yekûnu 10 647 383 10 374 500 10 374 500 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

tşletme varidatı 
1 Meydanlar bilet varidatı 
2 Meydanlar bagaj varidatı 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

9 025 000 
280 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

11 000 000 
400 000 

11 000 000 
400 000 

Fasıl yekûnu 9 305 000 11 400 000 11 400 000 

Çeşitli varidat 
Konma konaklama varidatı 
Posta nakliye varidatı 
Hususi uçak kira varidatı 
Gazete, eşya nakliye varidatı 
Seyahatten vazgeçen yolcular
dan alınan % 20 tazminat 
İdareye ait binaların kira va
ridatı 
Düşttnülemiyen varidat 

200 000 
175 000 
000 000 
500 000 

20 000 

80 000 
50 000 

250 000 
200 000 

1 000 000 
563 438 

50 000 

50 000 
50 000 

250 000 
200 000 

1 000 000 
563 438 

50 000 

50 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 2 025 000 2 163 438 2 163 438 

Hazineden yardım 
1 Yatırım dışında kalan masraf

lar için 440 935 
2 Yatırımlar için 10 647 383 

826 534 
10 374 500 

826 534 
10 374 500 

Fasıl yekûnu 11 088 318 11 201 034 11 201 034 

Geçen yıl nakit devri 4 324 438 3 553 141 3 564 256 

U M U M Î Y E K Û N 26 742 756 28 317 613 28 328 728 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kamın 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

3 .6 .1938 3424 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu 

F. M. 

203 
204 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nav'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzmanlar ücreti 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 

Makinist 

» 

Bessam 

Kaptan pilot 
Pilot 
Uçucu makinist 

Uçucu telsizci 
» » 

Aded Ücret 

625 
550 
475 
400 
625 

8 550 
15 475 

15 
19 
13 
3 
6 

39 
72 
51 
49 
2 
1 
35 
35 
1 
1 
10 
10 
1 
6 
6 
12 

400 
350 
300 
250 
475 
400 
625 
550 
625 
550 
350 
300 
475 
400 
350 
300 

G. Memuriyetin nev'i 

Uçucu baş hostes 
Uçucu hostes 

2 Usta 

» 

3 Şoför 

Başbahçıvan bahçıvan 

4 Daktilo 

Tercüman 
» 

5 Şef 

Aded 

1 
8 
20 
5 
7 
24 
35 
9 
20 
19 
9 
10 
1 
1 
8 
4 
4 
5 
2 
7 
16 
10 
5 
4 

Ücre 

475 
300 
250 
400 
350 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
200 
200 
150 
200 
175 
150 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
300 
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o. Memuriyetin nev'i 

Müdür 
» 
> 
» 
» 
» 
» Muavini 

Memur 
> 
> 
» 
» 
» 

Doktor 
» 

Aded 

1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 

13 
34 
55 
75 
13 
43 
2 
2 

- 3 6 -
Ücret 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
625 
550 

G. Memuriyetin 

Doktor 
Avukat 

» 
6 Başhademe 

» 
» 

Bekçi 
» 
> 
» 

İşçi 
» 
» 
» 
> 

nev'i 

ve hademe 
» 
» 

> 

Aded Ücret 

4 
1 
1 
5 
4 

34 
1 
3 
9 

51 
5 

21 
50 
50 
83 

475 
475 
400 
150 
125 
100 
250 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 

R - CETVELİ 

Umumi bütçe de mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (B) cetvelindeki 
formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde, 21 — Merkez hizmetliler ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla personelin üc

retleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlar-
daki personelin bir kısmı merkezde çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse vilâyet4 

lerdeki hava meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzmanlar ücreti 
Ecnebi uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek olan aylık ücretleri, mukaveleleri gereğince 

verilecek paralar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 211 — 5213 sayılı Kanunun 6380 sayılı Kanunla muaddel hükmü gereğince ödenecek uçuş 
tazminatı ve başka masraflar 

5213 sayılı Kanunun muaddel hükmü gereğince uçuş tazminatı ve bu tazminata müstahak olan
ların yurt içinde ve görev merkezi dışında sağlanacak yatacak yer masrafları ve yabancı memleket
lerde geçirecekleri geceler dolayısiyle ödenecek gündelik tazminat bu tertipten ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler . 
(D) Cetveline dâhil Makinist, Kaptan pilot, Pilot, Uçucu makinist, Telsizci, Hostes, Usta, Şo

för, Bahçıvan, Bilet satış büroları ve meydanlarda çalışan memurlar ve meydan müdür ve yardım
cıları, sıhhat memurları, başhademe, hademeler, bekçi ve işçilere yılda bir defa verilecek elbise, 
ayakkabı üç yılda bir dafa verilecek palto ve uçucu personele iki yılda bir defa verilecek yazlık 
elbiselerin bedelleri ve bütçedeki tahsisatın müsaadesi nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar 
dâhilinde kadın hademe ve doktorlara verilecek gömlek ve işçilere verilecek iş tulumları ile iş 
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kanunu gereğince meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek işçi tulumlar, çizme ve muşambalar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi, yol • masrafları ile cenaze masrafları haklarında 4598 sa

yılı Kanunun bu hususa dair hükümleri uygulanmak suretiyle bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 - Madde 22 — Merkez yer taşıtları donatım ve onarım masrafları 
Madde 32 — Vilâyetler yer ve deniz taşıtları, elektrojen gurupları, buharlı kazanlar ve diğer tesis

lerin donatım ve onarım masrafları 
Yer ve deniz taşıtları, yangın söndürme, sağlık arabaları Renç ve Bikin ve elektrojen, gurupları, 

buharlı kazanlar onarımı ve bu onarma işleri için satmalmacak malzeme ve kaynak işlerinde kulla
nılacak oksijen tüplerinin doldurma bedeli ve donatım ve onarım işlerinde çalıştırılacak uzman ame
le yevmiyeleri ile bu işlerle ilgili başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 41 — Havai taşıtları işletme masrafları 
Uçaklara lüzumlu benzin, yağ, alkol gibi akar yakıt maddelerinin satmalma bedelleri ile nakliye, 

gümrük, ardiye, sigorta masrafları ve uçak motor ve diğer cihazlarının işlemesi ile alâkalı bilûmum 
masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 42 — Hava taşıtları donatım ve onarım masrafları . 
Uçakların motor revizyonları, telsiz cihazları, gövde ve yolcu koltukları, kılıf ve perdelerinin sa-

tınalmması ve yaptırılması ile onarımı, donatım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere alınacak do
natım ve onarım malzemesi ve bunların gümrük, ardiye, sigorta ve nakliye ücretleri, motor reviz
yon işlerinde çalıştırılacak teknisyen, makinist, usta yevmiyeleri îş Kanunu hükümlerine tevfikan 
ödenecek paralar ve bu işlerle ilgili başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 50. — Çeşitli işletme masrafları 
(1) hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş hava ve yer telsizleri diyagramları ile uçu? 

seyrüsefer haritaları, motor, tayyare kodları ve firekans tabloları ve teknik tesisatın bakım ve, 
idamelerine ait tablolar (2) Şikago Anlaşmasına göre, uçak ve uçucu personelde bulunması gere
ken vesikalar, (3) ecnebi uçaklarda staj yapan uçak personeli ile ecnebi memleketlere sefer yapan 
uçak mürettebatının pasaport marafları, (4) memleket iç ve dış seferlerine ait uçak manifesto tab'ı-
yesi ve manifestolara kanunları gereğince yapıştırılması iktiza eden pul bedelleri ile Gümrük Ka
nunu gereğince gümrük memurlarına verilecek fazla mesai ücretleri, (5) işletme işi ile ilgili basılı 
kâğıt ve defterler, yolcu biletleri, bagaj etiketleri, yolcu tarifesi, biletlerin yevmiye kayıt defterle
ri, yolcu kayıt, bagaj kayıt, bilet satış defterleri tab'iyeleri ile bunlara lüzumlu kâğıt bedelleri, (6) 
yurt iç ve dışında yolculara, uçak personeline v rilecek yiyecek ve içecek bedelleri, jiklet, sigara, 
şeker, çikolata, büskivi, limonata ve mümasili ikram maddeleri bedelleri ile masrafları, (7) yolcu 
ve memur ve müstahdemleri şehirle meydan arası gidiş ve dönüşlerine ait taşıt masrafları, (8) tek
nik, idari ve hava muhalefeti gibi sebeplerle vâki sekteler veya mecburi inişlerde yolcuya yolcu ta
rifesinin 15 nci maddesinde yazılı masrafların yapılması, aynı ahvalde personel için de yatma üc
retlerinden gayri tarifenin 15 nci maddesinde yazılı masrafların yapılması, yolcu ve personelin ba
gaj nakil masrafları, gazete posta ve mesajeri nakliye masrafları, (9) yolcu ve personelden uçak 
kazasında ölenlerin teçhiz, tekfin, tahnit, masrafları ve ailelerinin bulundukları mahallev-ı kadar 
nakil masrafları ve kaza neticesinde teravilerine lüzum görülenlerin tedavi ücret ve masrafları 
ve kaza vukuunda ölen personelin lahit ve mezar masrafları ve ölenlerin ziyaa uğrıyan manifesto
ya kayıtlı eşyalarının tazmin bedelleri ve kazada ölenlerin cenaze merasimi için yapılacak her 
türlü masraflar, (10) ecnebi memleketlere yapılacak seferler için işletmenin temini maksadı ile 
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— 38 — 
(İATA) Enternasyonal Assaeiationa Şirketine ödenecek paralar, (11) sefere çıkacak ve dönmek 
olan uçaklann her türlü temizlik işlerinde çalıştırılacak amele yevmiyeleri, (12) uçak koltuk ve 
perdelerinin yıkattırılma masrafları, (13) telsiz muhaberatının temini için vâki cereyan bedelleri 
ile telsiz akülerinin şarjları, gece iniş mahalleri ile apronlarm tenvirine ait cereyan bedelleri, renç 
bikin radyo far ve buna mümasil diğer tesislerin cereyan bedelleri, telsiz akülerinin asit ve 
maimukaddar bedelleri, (14) uçaklarda hava tutmasına karşı yolculara verilen kusmuk kâğıdı ile 
yolcu ve personelin hava tazyikinden kulaklarının vikayesi için kulağa konmak üzere satınalınacak 
pamuk ve bunlara ait muhafaza kâğıdı bedelleri, (15) ecnebi memleketlere sefer yapan uçaklann 
konma, konaklama, hendling masrafları ile bunlardan doğan sair masraflar ve işletme ile ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 412 — Sıhhi malzemeler 
Umumi bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ile revir için döşeme, 

öteberi, aydınlatma, ısıtma, kira bedeli, basılı kâğıt, defter, hizmetli yiyeceği hasta ve nöbetçi me
mur yiyeceği, alet, demirbaş eşya satmalınması, onarımı ve işçi masrafları, asit işlerinde çalışan 
akümilâtörcü yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedelleri. 

J Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

ait bina, tenvirat, tanzifat vergileri ve diğervergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 — Fais acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili başka * 

bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masraf lan 
Mahkeme harçlan büro kayıt ücretleri, icra masraflan, avukatlık ücreti ve bu husustaki mas

raflar bu tertipten ödenir. ' 

Fasıl 453 — Havacılık kongre konferanslarına! iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 
Kongre ve konferanslara gidecek memur ve hizmetlilerin harcırahlan ve bunlar tarafından kon

feransın devam ettiği müddetçe yapılacak telefon ve temsili masraflar ile bu tertiple ilgili başka 
bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Meydanlar istasyon binaları hangar ve atelyeler pistler tamiratı ve küçük yapılar 
Madde 10. — Meydan binaları hangar ve atelyeleri tamiratı 

Binaların, portatif evlerin atelye ve hangarlarla telsiz radyo elektrik ve su gibi sabit tesisle
rin tamiri ve civarlarının tanzimi ve bunlar için yapılacak ilâveyi inşaat ile 5367 sayılı Kanun 
dışında kalan küçük bina ve tesisler yapımı-ve mevcut meydanların emniyeti için istimlâk edile
cek arazi bedelleri ile tapu harçları ve hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif 
ücreti ile nezaret edecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu binaların tamirat ve inşaatında 
kullanılmak üzere satın alınacak malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak amele yevmiyeleri 
ve bu tertiple ilgili bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20. — Pist tamiri 
Mevcut meydan pistleri ile meydana ait sabit tesislerin tamiratı, pistleri meydan binalarına 

bağlıyan yolların yapım ve tamiri bu işler için satın alınacak malzeme bedeli île hu işlerde ça
lıştırılacak amele yevmiyeleri ve bu hususa ait diğer müteferrik masraflar bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 751 - Madde 10, 20. — Meydanlar için satın alınacak makine vasıta ve yedek parçalar 
Meydanların pist tamiratında kullanılmak üzere satın alınacak mazot makinesi, traktör, silin

dir ve asfalt yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek, küskü gibi alet ve edavat ile meydan ta
miratında kullanılacak çalı süpürgesi ve inşaat malzemesi nakline mahsus vasıta ve elektrojen 
grupları ile yedek parça satmalma bedelleri ve bunların tesis masrafları, nakliye, gümrük, ardi
ye, sigorta ve ambalaj masrafları ve bu işlerle ilişikli başka bütün masraflar bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 752. — Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cihazları 
Madde 10. — Hava taşıtları telsiz cihazları ve yedek parça satmalma masrafları ; 
Madda 20. — Yer taşıtları telsiz cihazları yedek parça satmalma masrafları 

Hava deniz ve yer taşıtları ile telsiz cihazları ve yedek parçaları lüzumlu lâstik cam gibi bun
larda kullanılacak malzemenin satmalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, sigorta masrafları ve 
ecnebi memleketlerden satmalınacak malzemelere ait posta telgraf, telefon masrafları ve bu sa-
tınalmalarla ilişgin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 40. — Motor ve revizyon atelyesi için satmalınacak alet ve malzeme 
Motor revizyon atelyesi için satmalınacak makina, alet ve edevat üe atelyeye lüzumlu yedek par

ça satmalma bedeli, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve ambalaj masraflariyle bu satmalmalara iİi§-
gin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

1954 yılı masraf bütçesinin 204 ncü Ecnebi uzmanlar tertibine ait- kadro cetvelidir 

F. M. Tahsisatın nev'i Vazifenin nev'i Aded Lira Ay 

204 Ecnebi uzmanlar ücreti Tayyare bakım ve revizyon uz
manı 1 
Elektrik ve elektronik cihazlar 
bakım ve revizyon uzmanı 1 
Aletle uçuş eğitim uzmanı 1 
İşletme uzmanı 1 

Yekûn 4 

Tutarı 

4 000 

3 000 
4 000 
1 283 

9 

9 
9 
12 

36 000 

27 000 
36 000 
15 396 

114 396 

»-©-« 
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S. SAYISI : 219 
Ankara Üniversitesi 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1 /195) 

# 

T . C . ' - " . . • • . . . . . ' . ' ' 
Başvekalet 24 . II . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 32,528 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik-yapıl
ması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetin
ce 24 . II . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

ESBABI MUCİBE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 
89 ncu maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi için, Ankara Üniversitesi 1954 yılı bütçesi
nin 209 ncu faslının 13 ncü «Emekli ikramiyesi» maddesine konulmuş bulunan 21 000 liralık tah
sisatın malî sene sonuna kadar olan ihtiyaçlara kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından, lüzumlu tahsi
satı temin etmek maksadiyle ilişik münakale kanunu lâyihası hazırlanmıştır. 

İçtima : 1 
Devre : X 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25 .11. 1955 
Esas No : 1/195 

Karar No : 55 
Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 24 . I I . 1955 tarihli 
ve 71/32 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası encümenimize havale edilmiş olmakla Ma
liye ve Maarif vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Ankara Üniversitesi 1954 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
201 nei (Maaşlar) faslının 19 ncu (Siyasal Bilgi
ler Fakültesi) maddesine mevzu tahsisattan 
(20 000) lira tenzil edilerek aynı cetvelin 209 
ncu (5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) 
faslının 13 ncü (Emekli ikramiyesi) maddesine 
naklini temin maksadiyle sevk edilmiştir, 

209 ncu faslın 13 ncü (Emekli ikramiyesi) 
maddesine mevzu tahsisatın sene sonuna kadar ki
fayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan lâyiha 
encümenimizce de yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve hükümet teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Malî yılın sona ermesine üç günlük bir müd
det kaldığı sırada münakale kanunları gönder
mesini maslahata uygun görmiyen encümenimiz 
bu hususu hükümetin dikkatine arz ve lâyihanın 
bir an evvel iktisabı kanuniyet edebilmesini te-
minen tercihan görüşülmesini temenni ile kanun 
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata M, Kâtip 
Rize Zonguldak Siird 

/. Akçal 8. Ataman B. Erden 

Ankara 
§. K. Mengü 

Çankırı 
T. Uygur 

Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
8. Bakay 

Rize 
H, Agun 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 

Hatay 
Ş. înal 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Seyhan 
8. Barı 

Aydın 
Z. TJray 

Gazianteb 
E. Cenanı 

içel 
/. Gürgen 

Ordu 
R. Aksoy 

Sirıob 
N. Sertoğlu 

Sivas Zonguldak 
A. özel H. Balık 

Hükümetin bir bütçe yılının hitama er
mesine iki gün kaldığı bir sırada Büyük Mil
let Meclisine Münakale Kanunu teklif etme
si ve hattâ bu teklifleriyle mefruşat, telefon 
ve öteberi gibi hizmetlerin karşılıklarını ihti
va eden fasıl ve maddeler için de tahsisat ek
lenmesi istemesi asla caiz görülemez. Bütçe 
tatbikatında lüzumlu dikkat ve itinanın gös
terilmesini ve hakikaten ihtiyaç mevcut ise 
bunları, hizmetlerin seyri ve ona göre tekev
vün edecek tahsisat ihtiyacı önceden tâyin 
ve tesbit edilerek tekliflerin de o suretle za
manında yapılması lâzımdır. 

Bu sebeple büyük bir ihtiyacı ve müsta
celiyeti ifade etmiyen ve tetkik imkânını da 
güçleştiren gerek bu teklifin, gerek bununla 
beraber sevk edildiği anlaşılan diğer münaka
le tekliflerinin kabulünün bu mülâhaza ile 
aleyhindeyim. 

istanbul Mebusu 
H. Hüsman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1954 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin 201 nci «Maaşlar» faslının 19 ncu «Siyasal 
Bilgiler Fakültesi» maddesine mevzu tahsisattan 
20 000 lira tenzil edilerek aynı cetvelin -209 ncu 
«5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler» faslı
nın 13 ncü «Emekli ikramiyesi» maddesine nak
ledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

24 . I I . 1955 
Başvekil Devlet Vekili ve 
Vekili . Başvekil Yardımcısı 

O. Ş. Çiçekdağ 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye Vekili V. 

S. Ağaoğlu 
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S. SAYISI : 220 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak-

kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /196) 

T. C. 
Başvekâlet u . II. mö 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-55, 532 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi icra Vekilleri Heyetince 24 . II . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci
be ve üişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. §. Çiçekiağ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cebel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası esbabı mucibeşi 

Madde 1 : Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1954 bütçesinin 305 nei (Merkez kira bedeli) fas
lına mevzu 60 000 liralık tahsisattan şimdiye kadar ancak 14 000 lirası kullanılmış olup halen 'bu 
tertipte 46 000 lira tahsisat bakiyesi mevcuttur. Malî yıl «onuna kadar hizmetsiz kalacak olan bu tah
sisattan 45 000 liranın tenziliyle aşağıda yazılı sebepler dölayısiyle 30 000 lirasının 301 nei (Mer
kez daireleri büro masrafları) faslının 20 nei (Döşeme) ve 15 000 lirasının 302 nei (Vilâyetler bü
ro masrafları) faslının 20 nei (Döşeme) maddelerine zammı mümkün görülmektedir. 

1 Mart 1954 ten itibaren faaliyete başlamış olan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü henüz mev
cut tesislerin az bir kısmını bu yıl içinde işletmeye açabileceğinden bütçenin 771 nei faslına konulan 
ve 6200 sayılı Kanunun 41 nei maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi karşılığı bulu
nan 300 000 liradan 200 000 lirasının hizmetsiz kalacağı anlaşıldığı cihetle bundan 80 000 liranın 
2 nei maddede tasrih edilen sebebe binaen 419 ncu (Mahkeme masrafları) tertibine münakalesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 2 : 
A) 6200 sayılı Kanunla teşekkül eden Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilâtının geniş

lemesi ve bilhassa Hukuk Müşavirliği, Muhasebe ve Malzeme müdürlükleriyle Barajlar DairesMn 
kurulması aynı zamanda vilâyetlerde 12 bölge ve iki baraj müdürlüğü ihdas edilmesi münasebetiyle 
1954 bütçesine mevzu merkez ve vilâyetler döşeme tahsisatı kâfi gelmemiş; bu itibarla merkez için 
30 000, vilâyetler için 15 000 liralık döşeme tahsisatına kati ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

B) 1954 bütçesinin 419 ncu (Mahkeme masrafları) faslına mevzu 100 000 liralık tahsisat 
tamamen sarf edilmiştir. Halbuki inşa, inşa halinde bulunan Seyhan barajı inşaat sahasında 
istimlâk edilen ve bedelleri arazi sahipleri tarafımdan kabul edilmiyerek mahkemeye müracaat. 
suretiyle itiraz edilmesi üzerine idare aleyhine karara bağlanan dâvalara ait mahkeme masrafla
rının tutarı 80 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 771 nei tertipte tasarruf olunan 
100 000 liradan 80 000 lirasının 419 ncu (Mahkeme masrafları) faslına münakalesi zaruri görül
müştür. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazirlanmir, tır. 

Devre : X 
İçtima : 1 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/196 
Karar No. 57 

25.17. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Nafıa 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise takdimi kararlaştırılıp Baş
vekâletin 24 . I I . 1955 tarihli ve 71/55 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Devlet Su îşleri 
Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa merbut (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin lâyihaya ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (125 000) liralık 
münakale yapılmasını istihdaf etmektedir. 

Malî yıl içinde bâzı tertiplerde bulunan tah
sisatın kifayetsizliği dolâyısiyle tasarrufu müm
kün olan tertiplerden nakil yapılmak suretiyle 
hizmetlerin aksamamasmı temin maksadiyle ha
zırlanmış olan lâyiha Encümenimizce de yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
birinci madde merbutu bulunan cetvellerle bir
likte Hükümetin teklifi veçhile ve mütaakıp yü
rürlük maddeleri ise şeklen değiştirilmek 'sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Malî yılın sona ermesine üç günlük bir müd
det kaldığı sırada münakale kanunları gönder
mesini maslahata uygun görmeyen -encümenimiz 
bu hususu Hükümetin dikkatine arz ve lâyihanın 
bir an evvel iktisabı kanuniyet edebilmesini te-
minen tercihan görüşülmesini temenni ile kanun 
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu M. M. Kâtip 
Rize Zonguldak Siird 

/. Akçal 8. Ataman B. Erden 
Ankara Antalya Aydın 

S. K. Mengü K. Akmantar Z. Ur ay 

Çankırı Gazianteb Giresun 
T. Uygur E. Cenanı M. Şener 

Hatay içel Kırklareli 
Ş. İnal î. Gürgen Ş. Bdkay 

Muğla Ordu Rize 
İV. Poyrazoğlu R. Aksoy H. Agıın 

Seyhan Sinob 
S. Ban Bu münakale teklifi zamansız ve 

aceleye getirilmiş olduğundan 
ve zarureti hakkında da tam bir 
kanaate vâsıl olamadığımdan 

muhalifim. 
İV. Sertoğlu 

Zonguldak 
H. Bahk ^ fe£ 

Hükümetin, bir bütçe yılının hitama er
mesine iki gün kaldığı bir sırada Büyük Mil
let Meclisine Münakale Kanunu teklif et
mesi ve hattâ bu teklifleriyle mefruşat, tele
fon ve öteberi gibi hizmetlerin karşılıklarını 
ihtiva eden fasıl ve maddeler için de tahsi
sat eklenmesini istemesi asla caiz görülemez. 
Bütçe tatbikatında lüzumlu dikkat ve itina
nın gösterilmesini ve hakikaten ihtiyaç mev
cut ise bunları, hizmetlerin seyri ve ona gö
re tekevvün edecek tahsisat ihtiyacı önceden 
tâyin ve tesbit edilerek tekliflerin de o su
retle zamanında yapılması lâzımdır. 

Bu sebeple büyük bir ihtiyacı ve müsta
celiyeti ifade etmiyen ve tetkik imkânını da 
güçleştiren gerek bu teklifin, gerek bununla 
beraber sevk edildiği anlaşılan diğer mü
nakale tekliflerinin kabulünün bu mülâhaza 
ile aleyhindeyiz. 

Çorum Mebusu istanbul Mebusu 
Y. Gürsel H. Hüsman 

( S. Sayısı : 220 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet 8u İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt< 
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde, değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su tşleri Umum Mü
dürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve :(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 125 000 liralık münakale ya
pılmıştır. 

. MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

24-. . II . 1955 
Başvekil Vekili Devlet Vekili Ve' 
O. Ş. Çiçekâağ Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol ——• 
Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Millî (M. V. V. 

İT. Volatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
11. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 

üariciye Vekili 

Mâarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. YırcaU 

Q. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşağlu 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde- değişiklik yapılması hakkında kanun 

, lâyihası .. 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —7 Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı T 220 )• ' 



Bükümetin teklifine bağlı cetvel 

F. M. Tahssatm nev 'i 

A/l 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

20 Döşeme 
302 Vilâyetler büro masrafları 

20 Döşeme 
305 Merkez kira bedeli 
419 Mahkeme masrafları 

Tenzil 
edilen 
Lira 

45 000 

Zam 
edilen 
Lira 

30 OQ0 

15 000 

80 000 

yektin 45 000 125 000 

A/2 
771 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işlet

meler döner* sermayesi 80 000 

Vmmd yekûn 125 000 125 000 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

Lâyihaya ilişik cetvel aynen kabul edil
miştir. 

(S. Sayısı : 220) 



Dttrt : X 
İçtin*. 1 S. S A Y I S I : 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/203) 

T. C. 
Başvekâlet 24.11.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bay%: 71/9,533 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekğilleri Heyetince 24 . II . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

ESBABI MUCİBE 

397 sayılı Kanunun 1 nci maddesine tevfikan para mükâfatı verilmesi gereken İstiklâl Harbi ma
lûllerinden adı, soyadı ve künyeleri kanun lâyihasına bağlı cetvellerde yazılı (4) subay ile (18) ere 
ödenecek ceman 3 100 liranın 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin devlet borçları 
kısmının 801 nci (Emekli, dul ve yetim maaşı ve tahsisatları) faslından tediyesi uygun görülmüş ve 
bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

221 



— 2 — 
Bütçe En«tim«ni maıbatfMiı 

İ \ B. M. M. 
Biktçe Encümeni 
MsasNo : 1/203 

Karar No : 56 

25 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Jcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise tak
dimi kararlaştırılıp Başvekâletin 24 . I I . 1955 
tarihli ve 71/9 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edlilmiş ol
makla Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, İstiklâl Harbi malûllerine 
para mükâfatı verilmesi hakkında 397 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesine tevfikan lâyihaya ilişik 
cetvellerde adı, soyadı ve hüviyetleri yazılı (4) 
subay ile (18) ere ceman verilecek (3 100) lira
nın 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin devlet borçları kıs
mının 801 nci (Emekli, dul ve yetim maaşı ve 
tahsisatları) faslından tediyesi maksadiyle hazır
lanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizde lâyihaya merbut cetveller tet
kik edilmiş ve kanunen müstahiklerine verilme
si gereken mükâfatı nakdiye hakkında hazırlan
mış olan lâyiha yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde hükü
metin teklifi veçhile ve mütaakıp yürürlük mad

deleri ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Malî yılın nihayete ermesine kısa bir müd
det kalmış olduğundan lâyihanın bir an evvel 
iktisabı kanuniyet edebilmesini teminen tercihan 
ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Bu mazbata M. 
Rize İstanbul Zonguldak 

/. Akçal H. Hüsman N. Ataman 
Kâtip 
Siird Ankara Antalya 

B. Erden Ş. K. Mengü K. Akmantar 
Aydın Çankırı Çorum 

Z. Uray T. Uygur Y. Gürsel 
Oazianteb > Giresun Hatay 
E. Cenani M. • Şener Ş. İnal 

İçel Kırklareli Muğla 
7. Gürgen Ş. Bakay N. Poyrazoğlu 

Ordu Rize Seyhan 
K. Aksoy H. Agun S. Barı 

Sinob Sivas Zonguldak 
N. Sertoğlu A. özel 11. Bahk 

( S. Sayısı : 221 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlişik cetvellerde adı, soyadı, 
künye ve maluliyet dereceleri yazılı (4) subay 
ile (18) ere 397 sayılı Kanun gereğince verile
cek ceman 3 100 liralık para mükâfatı 1954 yılı 
Bütç'e Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Devlet Borçları kısminin 801 nci (Emekli, dul 
ve yetim maaşı ve tahsisatları) faslındaki tah
sisattan verilir. 

MADDE 2. 
meriyte girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu .kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

24 . 1 1 . 1955 
Başvekil Vekili Devlet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ Başvekil Yardımcısı 

Sıh. 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçeklağ 
Dahiliye Vekili 

İV". Gedik 
Maliye Vekili ve 

Millî M. V. V. 
H. Polatkan 

Nafıa Veküi 
K. Zeytinoğlu 
ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili • 
0. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 

Haricive Vekili 

Maarif Yardımcı 
C. Yardımca 

İk. ve Ticaret Vekili 
$. Yırcah 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜKENİNtN TADİLİ 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pata mükâ
fatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ie-
raya Maliye Vekili memurdur. 

't& $*yisı : 'SÖİ) 



Hükümetin teklif 

39T myûı kanuna, göre, (istiklâl Harbi Malûlleri 

Sıra 
No. 

1 

2 

<> 

4 

5 

6 

Kıtası 

İstiklâl Harbinde 1. Tüm. Hücum Tb. 2. 
Bl. eri 
İstiklâl Harbinde Maraş Kuvayi Millîye 
erlerinden 
İstiklâl Harbinde 127 nci Al. H. Tl). 7 mi 
Bl. eri 
İstiklâl Harbinde 176 nci Al. II. Tb. 2. 
Bl. eri 
İstiklâl Harbinde 45 nci P. AJ. İÜ. Tb. 2. 
Bl. eri 
İstiklâl Harbinde 41. P. Al. III. Tb. 2. Bl. 
e fi 

İstiklâl Harbinde 68. P. Al. II. Tl). 2. Bl. 
erlerinden 

İsim ve şöhreti, memleketi ve mahalli emvali 

Kırıkkale ilçesinin Bıyıkaydm köyünden Tahir-
oğlu Satılmış Kalkan (1315) 
Gazianteb Şarkiyan Mahallesinden Mustafaoğhı 
Ali Algın (1317) 
Eskişehir'in Işıklar Mahallesinden Ahmetoğlu 
Şaban Uzun (1315) 
Beypazarı Karaşar bucağı Cumhuriyet Mahalle
sinden Durmuşoğlu Hüseyin öztemel (1306) 
Sandıklı ilçesinin Ürküt köyünden Habipoğlu 
Mustafa özkaya (1313) 
Geyve ilçesinin Doğançay bucağı Yılanda köyün
den Mehmetoğlu Faik Yılmaz (1312 aslı) (1315 
tashih) 
Fethiye İlçesinin Şeydiler köyünden Mustafaoğ-
lu Ramazan özsemerci (1313) 

Bir Erin 2 nci dereceden «B» fıkrasından mü 
Uç Erin 5 nci dereceden «C» fıkrasından mü 
Üe Erin 6 ncı dereceden «C» fıkrasından mü 

L~< 

397 sayılı kanuna göre (İstiklâl Harbi Malûlleri 

Sıra 
No. Kıtası 

1. İstiklâl Harbi malûlü 

İsim ve şöhreti 

Emekli 2. S. Mİ. Me. Kemal özden (3244) 

2 İstiklâl Harbi malûlü Emekli Hv. Alb. Abdülkadir Gökşen (337 - 378) 

3 İstiklâl Harbi malûlü Emekli Hv. Alb. Mehmet Zeki Gülsün (336-8) 

Üe Subayın altıncı dereceden «O» fıkrasından mükâfat miktarı 3 X 300 s= 900 Lira 

900 Lira 

.(S. iB«y*ıı •: 221) 



ine bağlı cetveller 

ne Mahsus) 36 nc% Erat Nakdî Mükâfat Defteri. 

Maluliyet 
derecesi 

6 

2 

5 

5 

5 

6 

Mükâfat 
derecesi 

I/C 

I/B 

I/C 

I/C 

I/C 

I/C 

Mükâfat 
miktarı 

Lira 

100 

200 

100 

100 

100 . 

100 

D ü ş ü n c e 

İstiklâl Harbinde yaralanarak malûl kalması 

6 

kâfat miktarı 
kâfat miktarı 
kâfat miktarı 

I/C 100 

1 X 200 = 200 Lira 
3 X 100 = 300 Lira 
3 x 100 =* 300 Lira 

>>»A4i.-. - i ,. • 800 Lira 

ne Mahsusu) 36 net Subay Nakdî Mükâfat Defteri 

Maluliyet 
Memleketi derecesi 

Ankara 

istanbul 

İstanbul 

Mükâfat 
derecesi 

I/C 

J/c 

I/C 

Mükâfat 
miktarı 

Lira 

300 

300 

300 

. . ~ , • • ' •, * 

îkamet yeri ve emvali 

Yeni Mahalle Aydın Sokak 8061 Ada 17 Parsel 
No. 18 

Ankara .< 
Yakacık Vezirçegme Sokak No. 114 

Kartal - İstanbul 
Valide Camii Sokak Tepe Palas Ap. No. 34/2 

Aksaray - İstanbul 

>«*&* 
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397 mydt Kanuna göre (İstiklâl. Harhi MâlMl&ri 

Sıra 
No. Kıtası 

1 İstiklâl Harbinde II . Tüm. P. AL 2. BL 
erlerinden 

2 İstiklâl Harbinde Gazianteb Muharebesi 
Milis erlerinden 

3 İstiklâl Harbinde 127. nci AL Mk. Tf. Bl. 
erlerinden 

4 İstiklâl Harbinde İstanbul Ahırkapı Sev-
kiyat İdaresi Hizmet BL erlerinden 

5 İstiklâl Harbinde 8 nci Tüm. 131 nci AL 
1. Tb. 4. BL erlerinden 

6 İstiklâl Harbinde 64 ncü Al. I H Tb. 10 
ncu BL erlerinden 

7 İstiklâl Harbinde 5 nci Kafkas Fırkası 
10. P. Al. I I I ncü Tb. 4. BL erlerinden 

8 İstiklâl Harbinde 56. AL I I I ncü Tb. 2. 
BL erlerinden 

!) İstiklâl Harbinde Kuvayi Millîyede 24. 
Tüm. emrinde Metozade erlerinden 

10 İstiklâl Harbinde Ankara Yahsihan Mü
himmat Deposu erlerinden 

11 İstiklâl Harbinde 61 nci Fırka Hücum 
Tb. 1. Bl. erlerinden 

İsim ve şöhreti, memleketi ve mahalli emvali 

Keskin ilçesinin Büyük Yağlıca köyünden Meh
metoğlu Hüseyin Aslıyüce (1314) 
Gazianteb'in Geneyik köyünden Mehmetoğlu Ka
dir İspir (1312) 
Düzce ilçesi Efteni Elbusbey köyünden Osman 
oğlu Halil İbrahim Aydoğdu (1310) 
Kırıkkale Büyük Yağlıca köyünden Şakiroğlu İb
rahim Çaykara (1311) 
Ordu Vilâyeti Kovancı köyünden Ahmetoğlu Meh
met Çalışkan (1309) 
Vezirköprü İlçesinin Çukurova köyünden Osman-
oğlu Yusuf Başarslan (1311) 
Niksar ilçesinin Avdiley köyünden Salihoğlu Dur
muş Aranç (1314) 
Kızılcahamam ilçesinin Bağviran köyünden Dut-
muşoğlu Musa Karataş (1316) 
Adapazarı Karaosman Mah. Çüvenci Sokak No. 3 
te Mehmetoğlu' Süleyman Bayrak (1311) 
Çubuk ilçesi K. Ali köyünden Velioğlu Ömer Ka
sap (1316-1315) 
İstanbul Rumeli Hisarı Mubayaacı Sokak No. 9 
Muharremoğlu Mustafa Münüz (1315) 

Dört erin 5 nci dereceden «C» fıkrasından 
Yedi erin 6 nci dereceden «O» fıkrasından 

Sıra 
No. Kıtası 

397 sayılı kanuna göre (İstiklâl Harbi Malûlleri 

Mükâfat 
Maluliyet Mükâfat miktarı 

Memleketi derecesi derecesi Lira 

1 istiklâl Harbi malûlü Em. Hv. Yer. Alb. İsmail Hakkı Gökeri (334 -11) 

Bir subayın altıncı dereceden «C» fıkrasından mükâfat miktarı I X 300 — 300 Lira 

300 Lira 

( S. Sayı«ı : 281) 



n% Mahsus) 37 nci erat nakdî mükâfat defteri 

7 — 

Maluliyet 
derecesi 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

mükâfat 
mükâfat 

miktarı 
miktarı 

Mükâfat 
Mükâfat miktarı 
derecesi Lira 

I /C 100 

I /C 100 

I /C 100 

I/C 100 

I /C 100 

I/C 100 

I/C 100 

I /C 100 

I /C 100 

I /C 100 

I /C 100 

4 X 100 = 400 lira 
7 x 100 = 700 lira 

1 100 lira 

D ü ş ü n c e 

İstiklâl Harbinde yaralanarak malûl kalması 

ne Mahsusu) 37 nci Subay Nakdî Mükâfat Defteri. 

İsim ve şöhreti 

îsmit 

ikamet yeri ve emvali 

I/C 300 İstanbul Caddesi No. 269/2 
îzmit 

( S. Sayısı : 221 ) 



— S — 

Miçt Encümeninin tadilin* hağh 6#4v«£ 

Hükümet lâyihasına ilişik cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 221) 



Devre ! X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ile Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/199, 200) 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/199) 

24.11.1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heye
tince 24 . I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

ESBABI MUCİBE 

1953 yılında kış mevsiminin normalin üstünde soğuk ve devamlı geçmesi program üstü faaliye
tin yapılmasını zaruri kılmış ve bu faaliyetin tesinieri akar yakıt masraflarına da müessir olmuştur. 

Bu sebeple Petrol Ofisten alman akar yakıtların karşılıklarının senesi bütçesinden tediyesine im
kân hâsıl olamamış aynı sebeple de 1954 malî yılı bütçesinin ilgili tertibinden aktarma yapılmasına 
imkân bulunamamıştır. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı bütçesinin çeşitli tertiplerinden senesi içinde sarf 
edilemeyip 1954 malî yılma nakit olarak devredilen 1 500 000 lira karşılık gösterilmek suretiyle 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde (Karşılıksız borçlar) adiyle yeniden açılacak 
(505) nci fasla 1 500 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi için işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/68, 536 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yil% Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) İşaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin sonunda (Karşılıksız borçlar) adiyle ye
niden açılan 506 ncı fasla 1 500 000 liralık fev
kalâde tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

24 . I I . 1955 
Başvekil 

Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Devlet Vekili 
Dr. M. Saröl 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalşma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Gr. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye Vekili V. 

8. Ağaoğlu 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun lâyihası (1/200) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-54, 531 

24 . II . 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince 24 . I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

( S. Sayısı : 222 ) 



ESBABI MUCİBE 

Karayolları merkez teşkilâtının genişlemiş ve dağınık bir halde bulunmasından dolayı telefon 
muhaberatı, tenvirat ve su sarfiyatının bir hayli artmış olmasından cari yıl bütçesine bu maksatlarla 
konulmuş olan tahsisatların kifayet etmediği görülmüş, Temmuz ayından itibaren de elektrik cere
yanı ve su sarfiyatı bedelleri ödenmediği gibi merkez posta ve telgraf tahsisatı da tükenmiş bulun
maktadır. 

ilgili müesseseler bu alacaklarının vaktinde ödenmesini ısrarla istemekte ve bu halin devamı tak
dirinde nizamnameleri gereğince abonelerin iptali cihetine gideceklerini tebliğ etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu hususun temini için Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 bütçesinin 781 nci (yollar ve köprü
ler) faslının 40 ncı (istikşaf, etüd, aplikasyon) maddesinden, ihtiyaç fazlası bulunan 40 000 liranın 
düşülerek 301 nci (merkez daireleri büro masrafları) faslının 40 ncı (öteberi masrafları) maddesine 
4 000 lira, 50 nci (Aydınlatma) maddesine 4 000 lira, 304 neü (Posta, telgraf, telefon ücret ve mas
rafları) faslının 11 nci (Merkez posta ve telgraf ücretleri) maddesine 2 000 lira ve 21 nci (Merkez te
lefon masrafları) maddesine de 30 000 liranın münakalesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksatlarla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 40 000 liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Mâliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

24. I I . 1955 
Başvekil Devlet Vekili ve 
Vekili Başvekil Yardımcısı 

O. Ş. Çiçekdağ 
Devlet Vekili Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol O. Kapanı 

Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve Maarif Vekili 

Millî M. V. V. C. Yardımcı 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili iktisat ve Ticaret Vekili 

K. Zeytinoğlu 8. Yırcalı 
Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 

Dr. B. Uz E. Kalafat 
Ziraat Vekili Münakalât Vekili 

İV. Ökmen M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili işletmeler Vekili ve 

U. Erkmen Hariciye Vekili V. 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 222 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

B. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25 .II. 1955 

Esas No. t/199, 200 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 24. I I . 1955 tarihli ve 
71/54 sayılı tezkeresi ile gönderilen kanun lâ
yihası ile yine aynı Umum Müdürlüğün 1954 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Başve
kâletin aynı tarihli ve 71/68 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla alâkalı vekâlet mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihaları, Karayolları Umum Mü
dürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin tertipleri arasın
da (40 000) liralık münakale yapılmasını ve 
(A/ l ) işaretli cetvelin sonunda (karşılıksız borç
lar) adiyle yeniden açılacak fasla (1 500 000) 
liralık fevkalâde tahsisat verilmesini temin 
maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiştir. 

Her iki kanun lâyihası Karayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa ilişik 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılmasını istihdaf etmekte olduğundan tev-
hidedilmek ve yeni bir metin hazırlanmak su
retiyle encümenimizce kabul edilmiştir. 

Malî yılın sona ermesine üç günlük bir müd
det kaldığı sırada münakale kanunları gönder
mesini maslahata uygun görmiyen encümeni
miz bu hususu hükümetin dikkatine arz ve 
lâyihanın bir an evvel iktisabı kanuniyet ede
bilmesini teminen tercihan görüşülmesini te
menni ile kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis B. M. M. Kâtip 
Rize Zonguldak Siird 

/ . Akçal 8. Ataman B. Erden 

Ankara Antalya . Aydın 
§. K. Mengü K. Akmantar Z. TJray 

Çankırı Gazianteb Giresun 
T. Uygur E. Cenanı M. Şener 

Hatay îçel Kırklareli 
Ş. înal î. Gürgen Ş. Bakay 
Muğla Ordu Rize 

N. Poyrazoğlu - R. Aksoy H. Agun 
Seyhan Sinob 
S. Ban Bu münakale teklifi zamansız ve 

aceleye getirilmiş olduğundan ve 
zarureti hakkında da tam bir 
kanaate vâsıl olamadığımdan mu

halifim. 
N. Sertoğlu 

Sivas Zonguldak 
A. Özel H. Balık 

Hükümetin bir bütçe yılının hitama er
mesine iki gün kaldığı bir sırada Büyük 
Millet Meclisine münakale kanunu teklif et
mesi ve hattâ bu teklifleriyle mefruşat, te
lefon ve öteberi gibi hizmetlerin karşılıkla
rını ihtiva eden fasıl ve maddeler için de 
tahsisat eklenmesi istemesi asla caiz görüle
mez.* Bütçe tatbikatında lüzumlu dikkat ve 
itinanın gösterilmesini ve hakikaten ihtiyaç 
mevcut ise bunları, hizmetlerin seyri ve ona 
göre tekevvün edecek tahsisat ihtiyacı ön
ceden tâyin ve tesbit edilerek tekliflerin de 
o suretle zamanında yapılması lâzımdır. 

Bu sebeple büyük bir ihtiyacı ve müs
taceliyeti ifade etmiyen ve teklif imkânını 
da güçleştiren gerek bu teklifin gerek bu
nunla beraber sevk edildiği anlaşılan diğer 
münakale tekliflerinin kabulünün bu mülâ
haza ile aleyhindeyiz 

Çorum Mebusu İstanbul Mebusu 
Y. Gürsel H.Hüsman 

( S. Sayısı : 222 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü' 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretti cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi

hası 

MADDE 1. —Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (40 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa

retli cetvelin sonunda (karşılıksız borçlar) adiy
le yeniden açılan 506 ncı fasla (1 500 000) lira
lık fevkalâde tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu 
itibaren mer'idir, 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Tahsisatın nev'i 
Zammedilen Tenzil edilen 

Lira Lira 

301 

304 
11 
21 

A/l 
Merkez daireleri büro masrafları 

40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

4 000 
4 000 

8 000 

2 000 
30 000 

32 000 

A/2 
781 Yollar ve köprüler 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon 

Umumi yekûn 

40 000 

40 000 40 000 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

Lâyihaya ilişik cetveller aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı • 222 ) 





Devre : X 
ÎÇtima: 1 S. S A Y I S I : 

İstanbul Üniversitesi 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1 /198) 

T. C. 
Başvekâlet ' 24 . 11 . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-47,529 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetin
ce 24 . I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

ESBABI MUCİBE 

1. Hergün bir parça daha genişlemekte olan Üniversite teşkilâtında vâki olan su sarfiyatı ile 
büyük inşaat dolayısiyle molozlarla doldurulmuş kısımların Süleymaniye Camiine kadar olan sa
hanın öğrencilerin gezi mahalli olarak tanzim ve ağaçlandırılması zarureti dolayısiyle istihlâk edi
len ve edilecek olan su sarfiyat bedeli 1954 bütçesine konulan tahsisatla karşılanamayacağı anlaşıl
mış olduğundan tahakkuk edecek su paralarının, Sular İdaresine ödemesini teminen 301 nci (Büro 
Masrafları) faslının 41 nci (Rektörlük öteberi masrafları) maddesine 14 380 liranın eklenmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

2. Yeni açılan klinik ve yeniden tesis edilen enstitüler ile yeniden inşa edilen fen ve edebiyat 
fakülteleri bürolarında kullanılan telefonlar dolayısiyle, telefon başmüdürlüğüne ödenmekte olan 
mükâleme ücretleri de artmış bulunmaktadır. 

1954 Bütçesi ile verilen tahsisat Telefon Başmüdürlüğünce tahakkuk ettirilen mükâleme ücret
lerini karşılıyamadığmdan 304 ncü (Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları) faslının 20 nci 
(Telefon masrafları) maddesine 50 OOO liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

3. 1954 Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin 301 nci faslına ait formülde (ayrıca tertibi bulun
madığı ahvalde misafirlerin izaz, ikram, buket ve çelenk masrafları) nm bu tertipten ödenebileceği 
bildirilmiş olduğundan Tıp ve Fen Fakülteleri tarafından muhtelif tarihlerde davet edilmiş ya
bancı profesörlere verilen ziyafet masrafları (R) formülündeki izahata göre 301 nci faslın ilgili 
tertiplerden istihkak sahiplerine ödenmiş ise de; 

1954 yılı Üniversite bütçesinde 403 ncü (Temsil masrafları) faslı bulunduğundan temsilî mahi
yette verilecek ziyafet masraflarının bu fasıldan ödenmesi lâzımgeleceği anlaşıldığından, evvelce 301 
nci faslın ilgili tertiplerinden Ödenen 2 120 liranın yapılan muamelenin mahsup suretiyle ıslahı 
için 403 ncü (Temsil masrafları) faslına bu miktarın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

4. Bütçenin 420 nci (Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit 
masrafları) faslının 12 nci (Tıp Fakültesi) 15 nci (Fen Fakültesi) ve 17 nci (Orman Fakültesi) 
maddelerinden, 451 nci (Yayın masrafları) faslının 24 ncü (Edebiyat Fakültesi çeşitli yayın mas-
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rafları) ve 26 ncı (iktisat Fakültesi çeşitli yayın masrafları) maddelerine konulan tahsisatların Ka
sım 1954 ayı içindeki tahsisat bakiyelerinin malî yılı sonuna kadar harcanamıyacağı anlaşılmıştır. 

5. Hukuk Fakültesine alınması düşünülen Ord. Profesör Schwartz'ın Roma Hukukuna ait 
kütüphanesinin fakültesince alınmasından vazgeçilmiş olduğundan bu iş için 451 nci faslın (Hukuk 
Fakültesi satmalma ve abone masrafları) maddesine konulan 40 000 liranın tenzili mümkün görül
müştür. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25 . II . 1955 
Esas No. 1/198 

Karar No. 60 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Maarif Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 24.11.1955 
tarihli ve 71/47 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye ve Maarif Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, İstanbul Üniversitesi 1954 
yılı Bütçe Kanununa merbut (A/ l ) işaretli 
cetvelin bu lâyihaya ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (66 500) liralık münakale ya
pılması maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve Hükümet mümessille
rinin verdikleri izahattan anlaşıldığı üzere bi
rinci maddeye merbut cetvelde, 1954 yılı bütçe 
kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 304 ncü 
faslının 20 nci (Telefon masrafları) maddesine 
mevzu (40 000) liraya (50 000) liranın da mü
nakale yapılmak suretiyle ilâvesi encümenin 
dikkatini çekmiş ve bu paranın da üniversite
nin 1954 yılı bütçesinin 451 nci faslının 13 ncü 
maddesine, Hukuk Fakültesi Roma Hukuku 
Profesörü Sehwertz'in Roma Hukuku mevzu
unda mevcut olan kıymetli eserleri ihtiva eden 
ve ilim hazinesi mahiyetinde büyük değer taşı
yan (10 000) citlik Roma Kürsüsü kütüpane-
sinin satmalınması maksadiyle konulmuş bulu

nan tahsisatla karşılanması tasvibedilmemiş 
olduğundan gerekli tadilât yapılmış ve 304 ncü 
faslın 20 nci maddesine mevzu tahsisatın su
reti sarfı ile mezkûr kütüpanenin bir an evvel 
satmalınması hususunu Hükümetin dikkat na
zarına arz etmeyi yerinde görmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi, ilişik cetvelinde 
yapılan tadilâtla, Hükümetin teklifi veçhile ve 
mütaakıp yürürlük maddeleri ise şeklen değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Malî yılın sona ermesine üç günlük bir müd
det kaldığı sırada münakale kanunları gönder
mesini maslahata uygun görmiyen encümenimiz 
bu hususu hükümetin dikkatine arz ve lâyihanın 
bir an evvel iktisabı kanuniyet edebilmesini te-
minen tercihan görüşülmesini temenni ile kanun 
lâyihasını Umumi Heyetin tasvibine arz edebil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata M. 
Rize Zonguldak 

/ . Akçal S. Ataman 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Aydın 

Z. Vray 
Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Rize 
H. Agun 

Ankara 
Ş. K. Mengü 

Çankırı 
T. Uygur 

Hatay 
Ş. İnal 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Seyhan 
8. Barı 

Antalya 
K. Akmantar 

Gazianteb 
E. Cenanı 

îçel 
/. Gürgen 

Ordu 
R. Aksoy 

Sinob 
N. Sertoğlu 
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Sivas 

A. özel 
Zonguldak 
H. Balık 

Hükümetin bir bütçe yılının hitama er
mesine iki gün kaldığı bir sırada Büyük Mil
let Meclisine münakale kanunu teklif etme
si ve hattâ bu teklifleriyle mefruşat, telefon 
ve öteberi gibi hizmetlerin karşılıklarını ih
tiva eden fasıl ve maddeler için de tahsisat 
eklenmesi istemesi asla caiz görülemez, büt
çe tatbikatında lüzumlu dikkat ve itinanın 
gösterilmesini ve hakikaten ihtiyaç- mevcut 

ise bunları, hizmetlerin seyri ve ona göre te
kevvün edecek tahsisat ihtiyacı önceden tâ
yin ve tesbit edilerek tekliflerin de o suret
le zamanında yapılması lâzımdır. 

Bu sebeple büyük bir ihtiyacı ve müsta
celiyeti ifade etmiyen ve tetkik imkânını da 
güçleştiren gerek bu teklifin gerek bununla 
beraber sevk edildiği anlaşılan diğer müna
kale tekliflerinin kabulünün bu mülâhaza ile 
aleyhindeyiz. 

Çorum istanbul 
Y. Gürsel H. Hüsman 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1954 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 

(66 500) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

24 . I I . 1955 

Sıh. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Millî M. V. V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 
ve iç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

A7, ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erknıen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ik. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1954 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(16 500) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
itibaren mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlt 
CETVEL 

301 Büro masrafları 
41 Rektörlük öteberi masrafları 14 380 

304 Posta, telgraf ve teelfon ücret ve masrafları 
20 Telefon masrafları 

403 Temsil masrafları 
420 Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçDerle ilgi

li her çeşit masrafları 
12 Tıp Fakültesi 
15 Fen Fakültesi 
17 Orman Fakültesi 

451 Yayın masrafları 
13 Hukuk Fakültesi satmalma ve abone masrafları 
24 Edebiyat Fakültesi çeşitli yayın masrafı 
26 İktisat Fakültesi çeşitli yayın masrafı 

Yekûn 

8 000 
5 000 
1 000 

40 000 
5 000 
7 500 

6G 500 

50 000 
2 120 

66 500 

F. 

301 

403 
420 

451 

M. 

41 

12 
15 
17 

26 

Tahsisatın nev'i 

Büro masrafları 
Rektörlük öteberi masrafları 
Temsil masrafları 
Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçlerle ilgi
li her çeşit masrafları 
Tıp Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
İktisat Fakültesi çeşitli yayın masrafları 

Yekûn 

Tenzil 
edilen 

3 000 
5 000 
1 000 

9 000 

7 500 

16 500 

Zam
medilen 

14 380 
2 120 

16 500 

» • • « I 
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Devre : X t%i\ / 
içtima: 1 S. S A Y I S I : Z / 4 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 197) 

T. c. 
Başvekâlet 24 . II . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 15, 530 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 . I . 1955 tarihli ve 223 sayılı yazıya ektir. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . II . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

MUCÎP SEBEPLER 

F. M. ödeneğin çeşidi İ z a h a t 

506 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlar A) Âmme alacaklarının tahsili hakkında 6183 
sayılı Kanunun meriyete girmesi üzerine 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimlerden muaccelen tediyesi için, özel 
idarelerce her taraftan müracaatlar tevali eyledi
ğinden vaktinde ödeme yapılmaması hasebiyle ka
nunun 48 nci maddesine istinaden tecilleri cihetine 
gidilmiş ve bu husus temin edilmiştir. Bu şekilde 
özel İdarelere ödenecek olan ve 1952 - 1953 sene
lerine ait olup seneleri bütçelerinde fasıllarına ko
nan tahsisatın tamamen sarf edilmesinden geçen 
ve eski yıllar borçlan tertibinden tediyesi imkânı 
kalmıyan ceman 10 051,— liranın, 
B) 1952 yılı bütçemizdeki (307 yolluklar) faslı
nın (20-geçici görev yolluğu) maddesiyle temin 
olunan 312 000 liranın kâfi gelmemesi ve bu mad
denin taallûk eylediği işlerde çalıştırılan memur
larımızın istihkaklarının tediye edilmemesi hase
biyle sene sonunda 25 000 liralık bir aktarma tek
lifinde bulunulmuş, fakat bir netice alınamamıştır. 
Bu durum karşısında sızlanmakta olan ve yegân 



ödeneğin çeşidi 
— 2 — 

i z a h a t 

yegân mahkemelere başvurmaları muhtemel görü
len sahibi istihkaka 1953 senesi bütçemizin (501 -
geçen yıl borçları) faslından tediye yapılması dü
şünülmüş ise de, hizmetin taallûk ettiği 1952 sene
si bütçesinin 307 nci faslının bütün maddelerinde 
13 282,82 lira kadar bir bakiye bulunmasına bina
en, ancak bu miktarın ödenmesi mümkün olabil-

- miş ve geri kalan miktar ödenmemiştir. 
Bu itibarla, mağdur bir vaziyette olup iki sene-
denberi mütevali müracaatlarda bulunan ve daima 
istihsal olunacak tahsisata intizar eyliyen hak sa
hiplerine ödenmek üzere yapılan tesbite göre 
11 717,18 liranın, 
C) Yine 1952 yılı bütçemizdeki (307 - yolluklar) 
faslmm (10-Sürekli görev yolluğu) maddesiyle 
temin olunan tahsisat kâfi gelmediğinden 640.01 
lira tutarındaki tahakkukun ödenmesine imkân 
bulunamamış ve (D) fıkrasında serd olunan se
bep yüzünden fasıl yekûnunda bakiye kallmadığm-
dan ertesi senelerde tediyesi yapılamamıştır. 
Alâkadarlara istihkakları mukabili olarak öden
mesi zaruri bulunan bu borçlar için 640.01 liranın, 
D) 1945 yılında Adana tütün fabrikasmdaki ma
mul ambarının sundurma inşaatının mütaahhitle-
ri tarafından ademiifasmdan emaneten yaptırılan 
bu inşaatın bir kısmı muhtelif tarihlerde bütçenin 
12 nci faslına masraf yazılmış ve geri kalan 7.127,29 
lira kereste bedeli ile 20 . IX . 1945 tarihinde ik
mal edilen 9.972,20 liralık ambar çatısının kabulü 
sırasında âni olarak yıkılması üzerine bu işle alâ
kalı mühendis aleyhine ikame olunan tazminat 
dâvasının neticesine taliken mahsubedilememiştir. 
Mahkeme alleyhimize neticelenmiş ve Temyizce 
tasdik edilmiş olduğu ve senesi bütçesinin 12 nci 
faslında tahsisat kalmadığından hiçbir şekilde 
mahsubedilemediği cihetle mezkûr inşaata sarf 
olunduğu keşif ve teftiş raporlariyle sabit olan 
ceman 17.099,49 liranın, 
E) Kutu fabrikasının 31.1.1951 tarih ve 281 sa
yılı fatura muhteviyatı olarak Umum Müdürlük 
muhasebesi için yapılan 4 aded defteri kebirin, 
levazım ambarına uğratılmadan alınarak kulla
nıldığı ve buna ait dekontun geç vürudu hasebiy
le senesi zarfında 303 ncü faslmdaki tahsisatın ta
mamen sarf edilmiş olmasından mahsubuna imkân 
kalmıyan 750 liralık fatura bedelinin, 
F) idare müfettişlerinden Ahmet Serdar'm Ka
sım 1952 ayında izmir - Akçakale seyahatine ait 

( S. Sayısı : 224 ) 
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Ödeneğin çeşidi İ z a h a t 

noksan hesabedilmiş olan tren ücret farkının, 1952 
senesi 307/30 müfettişler harcırahı tertibinde ba
kiye kalmadığı göz önünde tutularak adı geçenin 
istihkakı olan 47,15 liranın, 
G) 1953 yılı bütçemizin 308 nci faslına konmuş 
olan 75 000 liralık tahsisata sene içinde münaka
le suretiyle ilâve edilen 15 000 lira ile 90 000 li
raya iblâğ edilmesine rağmen kâfi gelmemiş ve 
4598 sayılı Kanundaki mükellefiyete binaen has
ta memurlar için yapılmış olan işlere ait parala
rın tediyesine imkân kalmamıştır. 
Esasen 1949 senesinden beri bütçemizde bu fasla 
konan tahsisatın kâfi gelmemesi hasebiyle (karşı
lıksız borçlar) namiyle istihsal olunan kanunlar
la 1949, 1950 ve 1952 yıllarında ceman 33 000 lira 
ek tahsisat alınmak zorunda kalınmıştı. 
Bu vaziyet karşısında daha malî yılın başlarında 
tahsisatın kâfi gelmiyeceği malûm olduğu cihetle 
her türlü tasarrufa başvurularak kifayetinin te
minine çalışı'lmakta ise de; 
1. Son yıllarda evvelki senelere nazaran nispet 
kabul etmez derecede hastaların çoğalması ve bu 
hastaların ekserisini sanatoryum tedavisine ihti
yacı olanların teşkil etmiş bulunması, 
2. Resmî hastanelerde yer bulunmasına hiç im
kân kalmamış olması dolayı siyle hastalarımızın, 
resmî hastanelere nazaran çok daha pahalı olan 
hususi hastanelere yatırmak zaruretinde kalınmış 
olması, 
3. Tahminine imkân olmıyan âni vakaların zu
huru halinde mutlak surette tedavi ve ameliyata 
ihtiyacı* olan btı hastaların (ödenek kifayetsizliği 
o sırada malûm olmasına rağmen) hayatının teh
likeye sokulmasının, ödeneksiz sarfiyattan daha 
vahîm neticeler tevlidedeceğinin aşikâr bulun
ması, 
4. Yaz mevsimine nazaran hastalıkların kış ay
larında yani malî yıl sonuna doğru fazlalaşması, 
Keyfiyetleri bu bölüme konan ödeneğin kifaye
tinin temini hususunda alınabilecek her türlü 
tedbiri faydasız bir hale koymaktadır. Bu iti
barla, 
1953 senesi içinde tahakkuk etmiş olup da ödene-
miyen ve sıhhat müesseseleri ve diğer hak sahip
leri tarafından musirren istenilmekte olan 5 500 
liranın, 
H) 1951 senesinde Çamaltı Tuzlasında harice 
yapılan satışlar dolayısiyle tuzlaya gelen ecnebi 
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4898 sayılı Kanun gereğince yeniden 
yaptırılacak fabrika, imal ve doldur
ma evleriyle mevcutlarının genişle
tilmesi masraflaı-L 
Fabrika imal ve doldurma evleri 

vapur kaptanlarına ve tuzlanın tevsii inşaatı 
dolayısiyle gelmiş olan zevata yapılan ikramların 
o sene bütçesine 210 ve temsil tahsisatı için ko
nulan 2 100 liranın tamamen harcandığı cihetle 
ertesi senelerde geçen yıl tertibinden mahsubu 
mümkün olamıyan 174,95 liranın ki, 
Ceman 45 979,78 liranın 1954 yılı bütçemizin 
(A/ l ) işaretli cetvelinde yeniden açılacak (506) 
ncı (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlar) fas
lına konulmasında lüzum ve zaruret görülmüştür. 
Buna mukabil : 

1954 yılı bütçemizin (A/2) " işaretli yatırımlar 
cetvelinde 741 nci faslın 10 ncu maddesine mev
zu tahsisattan bugüne kadar yapılan sarfiyatlar 
badema yapılacak masraflar göz önünde tutula
rak bu maddeden 45 979,78 liranın tenziline im
kân hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı. : 224 ) 
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Bütçe Encün 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esaas No, 1/197 
Karar No. 58 

Yüksek 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Gümrük 
ve inhisarlar Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise takdimi 
kararlaştırılıp Başvekâletin 24 . II 1955 tarih
li ve 71/15 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmak
la alâkalı Vekâlet mümessilleri hazır oldukla
rı halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Umum Müdürlüğün 1954 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin sonuna (geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları) adı ile yeniden açılacak 506 ncı fas
la, (A/2) işaretli cetvelin 741 nci faslının 10 
ncu maddesinden tenzil edilmek suretiyle 
(45 979,78) liranın fevkalâde tahsisat olarak 
konulmasını istihdaf etmektedir. 

Gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istina
den hazırlanmış bulunan kanun lâyihası encü-
menimizee de yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde tadi-
len ve mütaakıp yürürlük maddeleri ise şeklen 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Malî yılın sona ermesine üç günlük bir müd
det kaldığı sırada münakale kanunları gönder
mesini maslahata uygun görmiyen encümeni
miz bu hususu Hükümetin dikkatine arz ve 
lâyihanın bir an evvel iktisabı kanuniyet ede
bilmesini teminen tercihan görüşülmesini te
menni ile kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata M. Kâtip 
Rize Zonguldak Siird 

1. Akçal 8. Ataman B. Erden 
Ankara Antalya Aydın 

§. K. Mengü K. Akmantar Z. Vray 

{ S. S» 

i mazbatası 

25 . II . 1955 

Reisliğe 

Çankırı Gazianteb Giresun 
T. Uygur E. Cenani M. Şener 
Hatay içel Kırklareli 
Ş. inal t. Gürgen Ş. Bakay 

Muğla Ordu Rize 
N. Poyrazoğlu B. Aksoy H. Agun 
Seyhan Sinob 
S. Ban Bu münakale teklifi zamansız ve 

aceleye getirilmiş olduğundan ve za
rureti hakkında da tam bir kanaate 
vâsıl olamadığımdan muhalifim. 

İV*. Sertoğlu 
Sivas Zonguldak 

A. özel E. Balık 

Hükümetin bir bütçe yılının hitama er
mesine iki gün kaldığı bir sırada Büyük Mil
let Meclisine münakale kanunu teklif etmesi 
ve hattâ bu teklifleriyle mefruşat, telefon ve 
öteberi gibi hizmetlerin karşılıklarını ihtiva 
eden fasıl ve maddeler için de tahsisat eklen
mesi istemesi asla caiz görülemez, bütçe tet-
kikatında lüzumlu dikkat ve itinanın göste
rilmesini ve hakikaten ihtiyaç mevcut ise 
bunları, hizmetlerin seyri ve ona göre tekev
vün edecek tahsisat ihtiyacı önceden tâyin 
ve tesbit edilerek tekliflerin de o suretle za
manında yapılması lâzımdır. 

Bu sebeple, büyük bir ihtiyacı ve müsta
celiyeti ifade etmiyen ve tetkik imkânını da 
güçleştiren gerek bu teklifin gerek bununla 
beraber sevk edildiği anlaşılan diğer müna
kale tekliflerinin kabulünün bu mülâhaza ile 
aleyhindeyiz. 

Çorum istanbul 
Y. Gürsel H. Hüsman 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin sonuna (geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları) adı ile yeniden açılacak 506 ncı fasla, 
(A/2) işaretli cetvelin 741 nci faslın 10 ncu mad
desinden alınmak suretiyle (45 979,78) lira fev
kalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun, neşri tarihinde me-

MADDE 3. 
Maliye ve /Gümrük 
murdur. 

Başvekil Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 

Bu kanun hükmünü icraya 
ve inhisarlar vekilleri me-

24 . I I . 1955 
Devlet Vekili ve 

Başvekil Yardımcısı 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
JV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

GK ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin 741 nci (4898 sayılı Kanun gereğince ye
niden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masraf
ları) bölümünün 10 ncu (Fabrika, imal ve dol
durma evleri) maddesinden (45 980) lira ten
zil edilerek (A/ l ) işaretli cetvelde (Geçen ve 
eski yıllar karşılıksız borçları) adiyle yeniden 
açılan 506 ncı fasla fevkalâde tahsisat olarak 
nakledilmiştir. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve. inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

mmm 
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İfitima:! S. SAYISI : I İD 

Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde imzalanan Kar
şılıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdikine ait kanun lâyihası ve Ha

riciye Encümeni mazbatası (1/205) 

T. C. 
Başvekâlet 25.11.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi . — 

Sayı : 71/73, 552 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Devleti arasında 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da 
imzalanan Karşılıklı îş Birliği Andlaşmasının tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 25 . II . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizle Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdatta imzalanan « Karşılıklı tş Bir
liği Andlaşması » Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmiş bulunuyor. 

Irakla memleketimiz arasında esasen mevcut samimî dostluk münasebetleri, Hükümetimizin 
Orta - Doğu emniyetinin teşkilâtlanması maksadına matuf devamlı gayretlerinin mesut bir netice
sini teşkil eden bu Andlaşma ile emniyet sahasında sıkı bir iş birliği yapılmasını mümkün kılacak 
bir seviyeye çıkmış bulunmaktadır. Bu iş birliğinin aynı zamanda Orta - Doğu da sulh ve emniyetin 
idamesine büyük mikyasta yardım edeceğine şüp he yoktur. 

Birleşmiş Milletler Anayasasının lâfız ve ruhuna ve hak ve hürriyetlere riayet prensiplerine 
istinadeden bu Andlaşmanın sulh cephesinin kuvvetlenmesinde de âmil olacağı muhakkaktır. 
Filhakika, tamamiyle tedafüi mahiyette olan bu Andlaşmanın 1 nci maddesine göre Âkıd Ta
raflar Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci maddesine uygun şekilde iş birliği yapacak ve 
bu iş birliğinin tahakkuku için lüzumlu tedbirleri Andlaşmanın meriyete girmesini mütaakıp 
aralarında müzakere ve tesbit edebileceklerdir. -

4 ncü maddede de Âkıd Taraflardan birinin üçüncü bir Devlet veya diğer Devletlerle gi
riştikleri beynelmilel taahhütlerden hiçbirisiyle taarruz teşkil etmiyeceği de belirtilmektedir. Bu 
suretle bir taraftan Batı emniyet manzumesi içindeki kıymetli mevkiimiz mahfuz kalmakta, di
ğer taraftan da Orta - Doğu emniyetinin teşkilâtlanması uğrundaki gayretlerimizin temadisine 
bir yol açılmış bulunmaktadır. • ' **! *• 

Andlaşma, 5" nci maddesinde sarahatle kaydedildiği üzere Arap Birliği âzası devletlerden her 
hangi birinin veya bu bölgenin emniyet ve sulhu ile faal şekilde ilgili olan ve Taraflarca tanınan 
diğer devletlerin de iltihakına açık bulunmaktadır. Görülüyor ki, Andlaşma tamamiyle bir sulh 
ve emniyet tertibidir ve samimî olarak sulhe hizmet emelinde ve buna muktedir olan bütün Dev
letlerin katılmasına açıktır. İltihak edenlerin adedi asgari 4 ü bulduğu takdirde Andlaşmanın daha 
iyi ve müessir şekilde işlemesini temin için 6 nci maddeye göre çalışma usulleri kendisi tarafın

dan teşkil edilecek olan bir Daimî Konsey kurulacaktır. Bu maddelerle bugün için ikili olan And-
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laşmanın mukadder seyrini takiben çok taraflı bir Andlaşma haline inkılâbının zemini de hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Andlaşmamn müddeti 5 şer senelik müddetler için mer'i olmak üzere 5 senedir. Taraflardan bi
risi Andlasmayı nihayete erdirmek arzusunda bulunduğunu diğer Taraflara, yazılı olarak, yukar-
daki müddetlerden her hangi birinin hitamından evvel bildirmek suretiyle Andlaşmadan çekilebi
lir; fakat bu takdirde Andlaşma diğer Taraflar için meriyette kalacaktır. 

Âkıd Tarafların menfaatlerine uygun olduğu kadar Orta - Doğu'nun sulh ve emniyetine hizmet 
edecek olan ve hür milletler cephesinin kuvvetlenmesine yardım edeceğinde şüphe bulunmıyan bu 
Andlaşma Yüksek Meclisin tasvibine arz. olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 35.11.1955 

Esas No. 1/205 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Devleti arasında 24 Şubat 1955 tarihinde Bağ-
dad'da imzalanan Karşılıklı îş Birliği Andlaş-
masınm tasdikine dair Hükümetçe hazırlanan ve 
Yüksek Reislik tarafından encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Başvekil, Başvekil 
Yardımcısı ve Hariciye Vekili hazır bulunduğu 
halde encümenimizde müzakere edildi. 

Andlaşma üzerinde söz alan Hariciye Vekili 
tarafından izahat verilmesini mütaakıp, muhte
lif encümen azasının tenevvür etmek maksa-

- diyle vâki suallerine evvelâ Hariciye Vekili ce
vap vermiş ve mütaakıben mütaaddit defalar söz 
alan Başvekil verdiği geniş izahatla encümen 
âzasmı tenvir etmiştir. 

Bu izahatla tamamen tatmin edilmiş bulu
nan encümenimiz, Türkiye ile Irak arasında im
zalanan işbu Andlaşmamn Birleşmiş Milletler 
prensiplerine tamamen uygun olup tedafüi bir 
mahiyet taşıdığını ve her iki Devletin güvenli
ğini sağlamaya matuf hakiki ve kifayetli tedbir-

. leri ihtiva ettiğine, lüzumlu ve muhtemel ilti
haklara da açık tutulmuş olmak suretiyle geniş 
ölçüde bir müdafaa sistemi haline gelmesinin 
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mümkün bulunmasına karar vererek bu And
laşmamn tasdikine mütaallik kanun lâyihasını 
ittifakla kabul etmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Hariciye En. Reisi Y. 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
A 

Bursa 
H. Köymen 
Erzurum 
B. Dülger 
İstanbul 
L. Ktrdar 

Kars 
T. Göle 
Konya 

Z. Ebüzziya 

F. Tekil 
Ankara 

M. F. Fenik 
Çanakkale 
B. Enüstün 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

İstanbul 
H. S. Tannöver 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Kâtip 
Denizli 

, Çobanoğlu 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 
Erzurum 

B. 8. Burçak 
İstanbul 
N. Nadi 

Kastamonu 
B. Aktas 

Manisa 
H. Bayur 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 

(İmzada bulunamadı) 
Sinob 

M. Tümerkan 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tari
hinde imzalanan Karşılıklı İş Birliği Anaçlaşma

sının tasdikine ait kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Irak arasında 24 
Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da imzalanan 
Karşılıklı İş Birliği Andlasması kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

İşbu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili V. 
F. R. Zorlu 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ ANDLAŞMASI 

Türkiye ile Irak arasında mevcut dostluk ve kardeşlik münasebetlerinin daimî bir inkişaf ha
linde bulunması hasebiyle ve iki memleket arasındaki sulh ve emniyetin bütün dünya milletlerinin 
ve bilhassa Orta - Doğu milletlerinin sulh ve emniyetlerinin ayrılmaz birer parçasını teşkil eyle
diğini kabul eden ve Türkiye .Cumhuriyeti Reisicumhuru ile Majeste Irak Kralı arasında Anka
ra'da 29 Mart 1946 da akdedilen Dostluk ve İyi Komşuluk Andlaşmasmı tamamlamak maksadiyle 
hareket ederek ve bunun her iki memleketin haricî siyasetlerinin esasını teşkil ettiğine kaani ola
rak, 

Ve yine Arap Birliği Devletleri arasındaki Müşterek Güvenlik Paktı ve İktisadi iş Birliği And-
laşmasınm 11 nci maddesinin, bu Andlaşmanm her hangi bir hükmünün Âkıd Tarafların Birleş
miş Milletler Anayasasından doğan hak ve vecibelerinin hiçbirine her hangi bir şekilde halel getir-
miyeceğini veya tesir icra etmeği tasmim eylemediğini âmir bulunduğunu kabul ederek, 

Birleşmiş Mileltler Anayasasının 51 nci maddesi gereğince lüzumlu tedbirlerin alınmasını ica-
bettiren Orta - Doğu Bölgesinin sulh ve emniyetinin muhafazası ile ilgili Birleşmiş Milletler âzası 
olmak sıfatiyle yüklendikleri büyük mesuliyetleri müdrik olarak, 

Türkiye ve Irak bu gayelerin tahakkuku için bir Andlaşma akdi lüzumuna tamamen kanaat ge
tirmişler ve bu maksatla aşağıda adları yazılı tam salahiyetli murahhaslarını tâyin eylemişlerdir : 

Ekselans Celâl Bayar, Türkiye Reisicumhuru: 
Başvekil, 

Ekselans Adnan Menderes, 
Hariciye Vekili, 

Ekselans Profesör Fuad Köprülü. 

Majeste II nci Faysal, Irak Kiralı : 
Başvekil, 

Ekselans Nuri Es Said. 
Hariciye Vekil Vekili, 

Ekselans Burhanettin Başayan. 
Bu murahhaslar usulüne uygun salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki hükümleri ka

rarlaştırmışlardır : 

Madde — I. 

Yüksek Âkıd Taraflar, emniyet ve müdafaaları için Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci 
maddesine uygun şekilde iş birliği yapacaklardır. Bu _ iş birliğinin tahakkuku için ittihaz et
meyi kararlaştıracakları tedbirler aralarında hususi anlaşma mevzuu olabilir. 

Madde — II. 

İşbu Andlaşma yürürlüğe girer girmez yüksek Âkıd Tarafların salahiyetli makamları 1 nci mad
dede derpiş olunan iş birliğinin tahakkuku ve tatbikini temin maksadiyle alınması gereken tedbir
leri tâyin ve tesbit edeceklerdir. Bu tedbirler, Yüksek Âkıd Tarafların Hükümetlerince tasvibini 
mütaakıp derhal tatbik mevkiine girmiş addedileceklerdir. 

Madde — III. 

Yüksek Âkıd Taraflar yekdiğerinin dahilî işlerine her hangi bir müdahalede bulunmamayı 
taahhüdederler. Yüksek Âkıd Taraflar aralarında zuhur edecek bütün ihtilâfları Birleşmiş Mil
letler Anayasası gereğince sulh yolu ile halledeceklerdir. 

( S. Sayısı : 225 ) 
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Madde — IV. 

Yüksek Âkıd Taraflar bu Andlaşma hükümlerinin, içlerinden biri tarafından üçüncü bir Dev
let veya Devletlerle giriştikleri beynelmilel taahhütlerden hiçbirisi ile tearuz teşkil etmediğini 
beyan ederler. Bu hükümler Âkıd Tarafların yukarda mâruz beynelmilel taahhütlerine mugayir 
değildir ve mezkûr beynelmilel taahhütlere mugayir oldukları şeklinde de tefsir edilemezler. Yük
sek Âkıd Taraflar işbu Andlaşma ile gayrikabili telif her hangi bir beynelmilel mükellefiyet 
yüklenmemeyi taahhüdederler. 

Madde —' V " ' "" - - . • - • - -

İşbu Andlaşma Arap Birliği âzası Devletlerden her hangi birisinin veya bu bölgenin emniyet 
ve sulhu ile faal şekilde ilgili ve Taraflarca mutlak olarak tanınan her hangi diğer bir Devletin 
iltihakına açık bulunacaktır. îltihaknamenin ilgili Devlet tarafından Irak Hariciye Vezaretine tev
dii tarihinden itibaren iltihak keyfiyeti tahakkuk etmiş addedilir. 

işbu Andlaşmaya iltihak eden her hangi bir devlet, Andlaşmaya Taraf olan bir veya daha fazla 
devletlerle J nci maddeye tevfikan hususi anlaşmalar yapabilir. 

iltihak eden Devletin salahiyetli makamı II nci maddeye göre tedbirler tâyin ve tesbit edebilirler. 
Bu tedbirler ilgili Tarafların Hükümetlerince tasv hedilir edilmez tatbik mevkiine girmiş addedilir
ler. 

" • "' Madde — VX 

Âkıdlerin adedi asgari 4 ü bulduğu andan itibaren Andlaşmayı alâkadar eden maksatlar da
iresinde çalışmak üzere vekiller seviyesinde bir daimî konsey kurulacaktır. 

Konsey çalışma usullerini kendisi tâyin eder. 

' "'•••""" - < •*- Madde — V I I . 

Bu Andlaşma beşer senelik müddetlerle 3renilenebilmek üzere beş sene için mer'idir. Taraflardan 
her hangi birisi işbu Andlaşmayı nihayete erdirmek arzusunda bulunduğunu diğer Taraflara yazılı 
olarak, yukarda mâruz müddetlerden her hangi birisinin hitamından altı ay evvel bildirmek sure
tiyle bu Andlaşmadan çekilebilir. Bu takdirde Andlaşma diğer Taraflar için meriyette kalır. 

" " '""""*" Madde — VIII. 

işbu Andlaşma Âkıd Taraflarca tasdik olunacak ve tasdiknameler en kısa bir zamanda Ankara'da' 
teati edilecektir. Tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren Andlaşma meriyete girecektir. 

Yukardaki hususları tasdik maksadiyle adları geçen salahiyetli murahhaslar işbu Andlaşmayı, 
her üç metin de aynı derecede muteber olmak ve ihtilâf halinde ingilizce metin hüküm ifade et
mek üzere Türkçe, Arapça ve ingilizce olarak imza eylemişlerdir. 

iki nüsha olarak Bağdad'da 1374 hicrî senesinin 2 Recep tarihine* tekabül eden 24 Şubat 
1955 Perşembe günü yapılmıştır. ,-..,..,. 

Türkiye Reisicumhuru adına Irak Kiralı adına 
Adnan Menderes Nuri Es Said 

Türkiye Reisicumhuru adına Irak Kiralı adına 
F. Köprülü Burhanettin Başayan 

II — f i H 
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