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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 

hakkındaki Riyaset tezkeresi okundu ve izinler 
kabul edildi. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Büt
çe Kanunu kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı-Büt
çe Kanununa bağlı. (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmasına, 

istanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

istiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatına, 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun
lar kabul edildi. 

Ziraat Vekâleti, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçele

rinin heyeti umumiyeleri üzerinde bir müddet 
görüşüldü. 

Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 ta
rihinde imzalanan Karşılıklı iş Birliği Andlaş-
masınm tasdikine dair kanun kabul edildi. 

Türkiye ile Irak arasında imzalanan Karşı
lıklı iş Birliği Andlaşmasmın tasdiki münase-

Takrir 
1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 

Arzuhal Encümeninin 25.11.1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 324 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/103) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

nun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/201) (Ruznameye) 

3- — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 

betiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Irak 
Milleti hakkında izhar buyurduğu samimi his
siyatın, selâm ve sevgilerinin kardeş Irak Par
lâmentosuna iblâğı hakkındaki takrirler, kabul 
edildi. 

İkinci celse 
Ziraat Vekâleti 1955 yılı bütçesinin Bütçe 

Encümenine verilen 202 ve 450 nci fasıllarından 
mâadası kabul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihasının 450 nci 
faslından mâadası kabul edildi. 450 nci fasıl 
Bütçe Encümenine verildiğinden kanun lâyiha
sının maddelerinin müzakeresi tehir olundu. 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe 
kanunu lâyihasının 450 nci faslından mâadası 
kabul edildi. 450 nci fasıl Bütçe Encümenine 
verildiğinden kanun lâyihasının maddelerinin 
müzakeresi tehir edildi. 

Münakalât Vekâleti 1955 yılı bütçesi, kabul 
edildi. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 
malî yılı bütçe kanunu kabul edildi. 

Çalışma Vekâleti 1955 malî yılı bütçesi ka
bul edildi. 

27 . II . 1955 Pazar günü saat 10 da top
lanmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

Tevfik İleri Ömer Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

A fabrikalarının 1947, 1948, 1949, 1950 1951 ve 
1952 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/99, 100, 101, 102, 103, 23) (Ruznameye) 

4. — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 5 sayılı Ek Protokolün tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen-

I leri mazbataları (1/157) (Ruznameye) 
j 5. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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dürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabi katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü' 1951 
bütçe yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/104, 1/50) 
(Ruznameye) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1952 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1952 
malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/85, 1/74) 
(Ruznameye) 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1952 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı hesabı katî kanunu 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası (3-/39, 1/94) (Ruznameye) 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1952 malî yılı. hesabı katî kanunu 
lâyihası ve Divanı* Muhasebat Encümeni maz
batası (3/41, 1/123) (Ruznameye). 

9. — Ankara Üniversitesi 1952 bütçe yılı 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ilte Ankara Üniversitesi 1952 malî yılı 
hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası (3/92, 1/66-) (Ruzna
meye) 

10. — Bilecik eski Mebusu İsmail Aşkın'm, 
Arzuhal Encümeninin 8. V . 1953 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 5981 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/7) (Ruznameye) 

11. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Kocaeli 
Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Adliye 
ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/10) 
(Ruznameye) 

12. — Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair. kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri'mazbataları (1/174) 
(Ruznameye). 

13. — Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılma
sı ve Arazi ve Bina vergileriyle Binalardan Alı
nan Buhran Vergisinin muvazenei umumiyeye 
devri, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına ek
lenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen 
alınacak memurlar ve Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihaları ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/170, 171, 172) (Ruznameye). 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10,10 

BEİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
KATİPLER ; İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çformn) 

» 

3. —YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya-

1.— 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/201) (1) 

REÎS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
6085 nayılı Karayolları Trafik Kanununun 

77 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasının işin müstaceliyetine binaen ruzna-
meye alınarak tercihan ve müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere veçilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmek
tedir. Bu hususu da reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununun 77 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkanda Kanun 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Tra-
fik Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

(1) 226 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

pildi). 
REÎS — Celseyi açıyorum» 

Bu kanunun 6, 12, 13 ve 75 nci maddeleri 
ile 58, 59 ve 60 nci maddelerindeki 12 ve 13 
ncü maddelere ait ceza hükümleri kanunun 
neşri tarihinde meriyete girer. Diğer maddele
rin yurdun hangi bölgelerinde meriyete girece
ği her malî yıl için îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. Her halde bu maddelerin tama
mı en geç 1 . n i . 1958 tarihinde meriyete gi
rer. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinde meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

A — Hariciye Vekâleti Bütçesi. 

REÎS — Hariciye Vekâleti Bütçesi üzerin* 
de görüşmelere başlıyoruz. 

C, H, P. 0rupu adına Turgut Göle, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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1 : 51 27. 
C. H. P> MECLİS GRUPU ADINA TURGUT 

GÖLE (Kars) — Muhterem arkadaşlar, dış po
litika konuşulurken milletlerarası meselelerin 
mümkün olduğu kadar etraflı olarak gözden ge
çirmek imkânı bulunabilirse umumi efkârımız 
lüzumlu bir surette aydınlanmış olacaktır. Bu
gün dünyanın meşgul olduğu tek mesele millet
lerarası sulh ve emniyeti müşterek bir nimet ola
rak temin edebilmektir. 

Taraflar bu gayede hiçbir surette ihtiraslı 
gçrünmiyerek münakaşaya girmişler ve nihayet 
bugünkü şekliyle iki büyük saf halinde vaziyet 
almışlardır. Biz hür demokrasiler safmdayız. 
Sulh taraftarıyız, her türlü tecavüz emellerinin 
aleyhinde bir milletiz. 

T. B. M. Meclisinin tasdik ettiği bütün millî 
taahhütlerde tecavüz fikri yoktur. Bunlar hep 
emniyet fikrine ve tecavüz ihtimaline karşı ken
dimizi korumaya ve milletlerarası dostça beraber 
yaşama ihtimalini kuvvetlendirme maksatlarına 
hizmet için vücuda gelmişlerdir. Bugün idealist 
temenniler yanında fiilî ve amelî olarak müda
faa tertipleri yer almıştır. Bu da geçmiş hâdise
lerin zaruri bir neticesidir. 

Avrupa'da hür memleketlerin tecavüz ihti
maline karşı kendilerini müdafaa etmeleri fiilî 
ve askerî cepheden NATO ittifakı ile tertiplen
miştir. Biz bu ittifakın sadık bir âzasıyız. Bize 
teveccüh edecek vazifeler gibi bize ait olacak 
hakların da dikkatle temin edilmesini isteriz. 

NATO ittifakının eksik tarafı Almanya'nın 
iştiraki meselesidir. Senelerden beri Ikğinci Ci
han Harbinin hâdiseleri ve Almanya'nın birleş
mesi keyfiyetinin Alman milleti için büyük 
ehemmiyeti ve bu sebeple bu mevzuun millet
lerarası politikada geniş istismar zemini olması 
Almanya'nın iştiraki meselesinin hallini gecik
tirmiştir. 

Bu sene büyük buhranlardan sonra mesele 
halledilmiş gibidir. Artık sulhu ve medeniyeti 
müdafaa için Fransa ile Almanya'nın beraber 
çalışmaları gibi bir büyük netice tahakkuk ede
cek gibi görünüyor. Son zamanlarda bu hususta 
yeniden çıkan güçlüklerin bertaraf edilmesini 
yürekten temenni ederiz. Garp memleketleriyle 
olduğu gibi Almanya ile de müttefik olarak sulh 
yolunda çalışmak bizi bahtiyar edecektir. 

Cihan sulhu büyük mesele olarak bir de 
Uzak - Doğu hâdiselerinin vakit vakit heyecan 
verici tesirleri altındadır, Sulh mevzuu dünya 

.1056 C' : İ 
için ve bölünmez bir mahiyette olduğu için 
Uzak - Doğu hâdiselerini de yakın bir alâka ile 
takibetmemiz tabiîdir. 

Çin sularında son zamanlarda vukua gelen 
çarpışmaların Taraflar arasında uzak mesafeler 
vücuda getirilerek fiilî bir ateş kesme ile netice
lenmesi çok memnunluk verecektir. Ateş kesme 
için sarf edilen gayretleri takdir ile selâmlıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; kendi bölgemizdeki 
dış meselelerimiz birkaç esastan mütalâa olunabi
lir. Yunanistan'la beraber Yugoslavya ile müna
sebetlerimizin dostluk ve emniyet istikametinde 
ilerilemesi iyi bir eserdir. Bu eserin NATO da 
müttefiki bulunduğumuz devletlerle yakın bir 
ahenk ve malûmat içinde tekâmül etmiş olduğu
nu tahmin ediyoruz. 

Ancak böyle bir ahengi ̂ yi muhafaza etmek 
sayesinde Balkan İttifakının semerelerinden hem 
Yugoslavya'nın hem diğer âkidlerin istifadesi 
temin edilmiş olur. 

Hususi sebeplerinden dolayı NATO ya iltihak 
edememiş olan Yugoslavya'nın emniyet ihtiyacı
nı Balkan Paktının işlemesini iyi tanzim etmek 
suretiyle kendi emniyetimizle beraber korumuş 
oluruz. 

Orta - Doğu devletleriyle münasebetlerimiz 
de ya inkişaf halinde ya hareket ve münakaşa 
zemininde görünüyor, bu da tabiîdir. Orta - Do
ğuda komşularımızla münasebetlerimizin ve Or
ta - Doğunun hür demokrasiler karşısında vazi
yetinin dostane bir inkişafa mazhar olmasını sa
mimî olarak temenni ederiz. Şu noktalar ehem
miyetlidir. 

Orta - Doğu devletlerinin birbirleriyle müna 
sebetlerinde esaslı bir sulhun mevcut olması lâ
zımdır. Biz Orta - Doğu devletleri arasında sul
hun bozulmasını arzu ve teşvik edemeyiz. 

Bütün yeni anlaşmaların büyük müdafaa ter
tibiyle, yani NATO ile ahenk içinde bulunması
nı temin etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar; diğer komşularımız
la münasebetlerimiz hakkında da hükümetin 
malûmat vermesini isteriz. Geçmiş hâdiseler 
ve münakaşalardan sonra bugünkü durumda 
nispî bir sükûn görünüyor. Hudut hâdiseleri 
ve günlük hayatın türlü münakaşaları gibi si
nirlendirici sebepler devam ediyor mu! Ticari 
münasebetlerimiz ne vaziyettedir? 
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î : 51 27. 
Muhterem arkadaşlar; memleketimizin dış 

münasebetlerinde meselelerimizi huzurunuzda 
arz ediyoruz. Maksadımız yalnız kendi fikir
lerimizi söylemek değil, bütün mevzular üze
rinde hükümetin Büyük Meclise geniş izahat 
vermesini temin etmektir. 

Hükümetin dış politikayı Büyük Meclisle 
yakın irtibat halinde bulunarak idare etmesini 
öteden beri istiyoruz. Kanaatimizce dış poli
tikada muvaffakiyetin ve hususiyle selâmetin 
tek yolu Büyük Millet Meclisini mümkün oldu
ğu kadar yakından irtibatta bulundurmaktır. 
Hükümet bu mevzuda öteden beri arzulu gö
rünmez. 

Sık sık tekerrür eden dış politika hâdiseleri 
hakkında Büyük Mecliste müzakereler açılma
sı çok lüzumludur. 

İktidar partisinin muhterem milletvekilleri 
bu hususta bizi desteklerlerse dış politikayı hü
kümetin Büyük Millet Meclisi ile yakın iş bir
liği halinde yapması gibi salim bir usulü tesis 
etmiş oluruz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Dünya ufuklarının kapkara bulutlarla kaplı 
bulunduğu, zaman zaman, yer yer gök gürül
tüsünü andıran homurtuların ufuklarda akis
ler yaptığı bir anda Türkiye'nin dünya politi
kası muvacehesinde takibettiği hattı hareketi 
kısaca gözden geçirmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

İkinci Dünya Harbinin meydana getirdiği 
hercümerç dünyayı iki cepheye ayırdı.' Birisi, 
Demirperde cephesi, birisi hür dünya cephesi.. 

Her iki zümre içinde de bir vaziyete hâkim 
olan büyük devletler, bir de bunların etrafın
da toplanan ve çok defa büyüklerin çizdiği ro
taya tâbi olan küçük devletler vardır. 

Bunların arasında, Türkiye'nin mevkii ne
dir? Arkadaşlar, nüfusunun kemiyeti itibariy
le bugün Türkiye büyük bir devlet sayılamaz. 
Fakat milletler topluluğu arasında nüfusunun 
azlığına rağmen, milletçe sahip olduğumuz 
yüksek seciye, yüksek karakter ve bilhassa 
hükümetin ilk günden itibaren takibettiği re
alist, ölçülü politika, devletler camiası arasın
da bize çok yüksek, çok mümtaz bir mevki sağ
lamış bulunmaktadır. 

Tarihin sinesine, doğduğu günden beri tah-
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tından inmemiş, tacını başından düşürmemiş 
bir millet olarak dünyanın bu karışık devresin
de, bu kritik zamanlarında dahi Türkiye mil
let olarak, hükümet olarak, iktidarlı, muha
lefetti, Reisicumhurundan çiftçisine, kundura 
boyacısından hükümet reisine kadar yekvücut 
olarak ideal bir kuvvet etrafında toplanarak 
dünyaca hatırı sayılır, sözü dinlenir bir kuv
vet haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; dış politikamızda 
hiçbir suretle taassuba," küçük hislere kapılmı-
yan, biraz evvel de işaret ettiğim gibi, realist 
bir görüşle dünya sulhunun sağlanması için en 
doğru, en hakiki yolu tutmuş bulunan hükü
metimiz bir taraftan Balkan Paktını teşhis ede
rek Garp cenahını takviye ederken diğer taraf
tan tarihin bize takdir ettiği talihi ele alarak 
Garp cephesini de takviye yoluna gitmiş bu* 
hunnaktadır. Dün Meclis kubbesi mesut bir 
hâdisenin doğurduğu heyecan ve alkış sesleri 
ile çınladı. Menfaatleri, kaderleri bir olan iki 
milletin her hangi bir mevzuda yaptığı bir it
tifak değildi, arkadaşlar. Bu, senelerce bir
birinden uzak kalmış iki kardeş milletin birbi
rini bağrına basma keyfiyeti de değildi. Dün
kü hâdise, senelerden beri başımızın üstünde 
dalgalandığı halde elimize allmıya imkân bula
madığımız bayrağı Türkiye olarak, Irak olarak 
ilk defa ele almamızın bir tezahürüydü. 

Arkadaşlar; dünkü hâdise alelade bir siyasi 
hâdise değildir. Yalnız Türkiye ve Irak değil, 
belki dünyanın siyasi tarihinde bir dönüm nok
tasıdır. Başvekilimizin ve Hariciye Vekilimi
zin çok güzel izah ettikleri hususları burada 
tekrara lüzum görmüyorum. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bu çok mü
him siyasi hâdisenin inkişaflarından yer yer 
ve zaman zaman karşılaşacağımız güçlükler bizi 
ne ye'se ne de tereddüde düşürmemelidir. 

Yine Muhterem Hariciye Vekilimizin izah 
buyurdukları gibi, Türk - Irak Paktına muarız 

' görünen hükümetlerin vaziyeti mütalâa edildiği 
zaman bütün o memleket halkının bu fikirde ol
duğuna, Türklerle anlaşma lüzumuna kaani bu
lunmadığına hükmetmemek lâzımdır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Peki 

efendim. 
Bugün bilhassa diktatörlükle idare edilen hü

kümetlerin bâzı muayyen formüllere tâbi olmak 
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mecburiyetinde bulunduklarını, göz önünden 
uzak bulundurmamalıyız. Ve bilmeliyiz ki bir 
yerde zaman zaman bize muhalefet gösteriliyor
sa bu tezahürat asla o milletin içinden gelen, o 
milletin hakiki hissiyatını tebarüz ettiren bir te
zahürat değildir. Bu aksülamelleri daha ziyade 
o memleketlerin genç unsurları arasında görüyo
ruz. Buna da hayret etmiyelim arkadaşlar. Zehir
lenmiş bir insana neden kıvranıyorsun demeye 
hakkımız yoktur. Onlar bizden ayrıldıktan sonra 
Türk aleyhtarlığı zehiri ile zehirlenmişlerdir. Bu
nu ifade ederken bundan biraz da bizim kaba
hatli olduğumuzu itiraf etmek mecburiyetinde
yim. Oralarla hiç meşgul olmadık. 

Sözlerimi bitirirken arkadaşlarım, dış politi
ka mevzuunda hariciyemiz ve hükümetimizin ta-
kibettiği isabetli, realist, ölçülü, dürüst politi
kayı bütün mevcudiyetimle takdir, tebrik eder 
daha büyük inkişaflar, daha büyük talihler yarat
masını Cenabı Haktan temenni ederim. 

REÎS — Rıfkı Salim Burçak (Yak sesleri), 
Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) Fethi Ülkü 
(Yok sesleri), Zezi Erataman (Yok,sesleri), Fah
ri Belen (Yok sesleri). 

Hariciye Vekili, buyurunuz. 
HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; müsaade 
buyurursanız, her sene olduğu gibi bu sene de, 
Hariciye bütçesinin Yüksek Meclis Umumi He
yetine arzı münasebetiyle, dış siyasetimiz hak
kında kısa ve umumi izahatta bulunacağım. Fa
kat doğrudan doğruya dış siyasetimizin tahlili
ne girişmezden evvel, Hükümetimizin dünya du
rumu hakkındaki görüşlerini umumi hatlarla an
latmak isterim : 

İkinci Cihan Harbinin fiilen sona ermesinden 
beri, sulhsever milletlerin karşılaştığı başlıca ha
yati mesele, tecavüze uğramak korkusundan aza
de olarak, her memleketin'kendi hürriyetinden, 
istiklâlinden ve toprak bütünlüğünden emin şe
kilde hakiki bir sulh içinde yaşıyabilmesini temin 
edecek bir dünya nizamının kurulabilmesi mese
lesi olmuştur. 

Görünüşlerin zaman zaman bâzı değişiklikler 
arz etmesine rağmen, o vakitten bugüne kadar 
bu hayati mesele bütün. vahametiyle ve kısmen 
dahi olsun halledilemeden devam edegelmiştir. 
Demek oluyor ki, dün olduğu gibi bugün de si
nirleri yıpratıcı bir soğuk harb devresinde yaşa-
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maktayız. Bu- soğuk harbin bugün arz ettiği 
manzarayı şöyle tarif etmek mümkündür : 

Dünyayı boyunduruk alttına almak istiyenle-
rin âleme meydan okur şekilde hareket etmeleri 
neticesinde tecavüz emelleri besledikleri ortaya 
çıkınca, hür olan ve hür yaşamak istiyen bir kı
sım milletler sulhu korumak için yegâne çarenin, 
bütün hür milletlerin tesanüt halinde olması ve 
kuvvetlenmesi olduğunu anladıkları cihetle, müş
terek emniyet tertibatı kurmuşlar, ve bunu git
tikçe daha geniş ve kuvvetli bir hale getirmek 
yoluna girmişlerdir. Tecavüz emelleri besliyen-
ler, hür dünyayı gafil avlamak imkânlarının 

| gittikçe azaldığını görünce tabiyelerini değiştir
diler. Tazyik ve tehditleri neticesinde uyandır
dıkları, intibaha sevk ettikleri hür memleketleri 
şimdi tekrar uyutmak çarelerini aramaya koyul
dular. Dünyada bugünkü vahîm durumu tevli-
dedeıı muallâk meselelerin ciddî ve fiilî surette 

i halline y.anaşmaksızın, sulhun, karşılıklı teminat 
teatisi sure.tiyle, elde edilebileceği zehabını zihin
lerde kanaat haline getirmeye çalıştılar ve hâlâ 
da çalışıyorlar. Onların yaratmak istedikleri ka-

, naat şudur : Siyasi müzakereler yoliyle tarafla-
| rın yekdiğerine tecavüz etmiyeceklerini taahhüt 

eylemeleri ve bu maksatla bir umumi andlaşma 
yapmaları, umumi gerginliği izale ederek, ve bu 
suretle hâsıl olacak gevşeme sayesinde bütün mu-

I allak meselelerin birer birer halledilmesi imkân-
| lan sağlanacaktır. Bu şekilde telkinlerde bu-
| lunmakla takibettikleri maksadın, hür dünya-
: da vücuda gelen müdafaa tertiplerinin gevşe-
I mesi, yenilerinin tesirinden sarfınazar edilme-
I si, ve nihayet, hür milletlerin tesanüt halinde 
i hareket etmek ihtiyacını artık duymamaları ol-
i duğu aşikârdır.* 

i Huzura ve mânevi istirahate susamış olan 
| sulhsever milletler üzerinde, bu gibi yalancı, 
| aldatıcı fakat ilk nazarda cazip telkinlerin tesir 
i yapması imkânsız bir şey değildir. Bundan do-
i layıdır ki, kanaatimizce, hâlen içinde bulun-
j duğumuz bu psikolojik taarruz devresi,- mad-
ı di ve mânevi mukabil tedbirleri almadığımız 

takdirde, soğuk harbin en tehlikeli ve tahrip
kâr safhası haline gelebilir. 

Biz de, diğer bütün sulhsever milletler gibi, 
huzura ve mânevi istirahate susamış bulunuyo
ruz. Fakat, çok şükür, aklıselim sahibi olan ve 
bu itibarla realistliği elden bırakmıyan Türk 

i milleti ihtiyat ve teyakkuzdan asla ayrılmamak-
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tadır. Biz biliyoruz ki, hakiki sulhu temin için, | 
evvelâ onu tehdideden âmillerin bertaraf edil
mesi, ve böylece gafil avlanmak tehlikesinin 
ortadan kalkması lâzımdır. Ancak bu temin 
edildikten sonradır ki, yapılacak ademiteca-
vüz andlaşmaları - çok yakın bir mazide türlü 
misallerini gördüğümüz gibi - , kâğıt 'üzerinde 
kuru sözler olmaktan çıkıp hakiki bir mâna ifa
de edebilir. 

Dünyadaki gerginliğin izâlesi için karşı ta
rafça ortaya atılan fikir ve projelerin hiçbirini 
peşinen menfi bir haleti ruhiye ile karşılamı
yoruz. Sadece, herbiri muvacehesinde kendi 
kendimize şu suali soruyoruz : 

«Acaba bu teklif, bizi uyanık ve hazırlıklı 
davranmaya mecbur eden dünya vaziyetini fiilî 
surette ıslaha yarıyacak mıdır?. Ve teklifin sa
mimîliği vakıalarla sabit olmakta mıdır?.» 
Şimdiye kadar hiçbir defa bu sualimize "kendi 
vicdanımızda müspet cevap verebilmek imkânı
nı bulamadık. 

Menfi şekilde karşılanması zaruri bulunan 
bir sürü teklifleri üst üste, âdeta bir çığ halin
de ortaya atmak suretiyle karşı taraf, hür dün
yada şöyle bir ruhi kompleks yaratmaya çalış
maktadır. O istiyor ki, hür milletlerin içinde 
kendi kendilerine karşı bir şüphe uyansın ve 
kendi kendilerine : «Acaba bizim menfi dav
ranmamız yüzünden mi bu dünya durumu dü-
zelemiyor?. Bir kere de (Evet) desek karşı ta
rafın eğer varsa, iyi niyetlerinin tezahürüne 
yardım etmiş olmaz mıyız» tarzında düşünme
ye başlasınlar, ve böylece, yavaş yavaş rujıi 
mukavemetleri kırılmaya yüz tutsun. 

Çok şükür, yer yüzünde sulhun ve istikrarın 
en samimî taraf darı olmakla beraber, bugün ci
hanı tehdit eden tehlikenin büyüklüğünü oldu
ğu gibi gören, Türk milleti bu türlü aldatıcı 
telkinlere ve hayalî düşüncelere kapılmaktan da
ima uzak kalmıştır. 

îşte, milletimizin dünya vaziyetini böyle re
alist bir tarzda anlamış ve siyasetini öna göre 
tanzim etmiş olmasıdır ki beynelmilel sahada iti
barını ve kendisine olan umumi güveni gittikçe 
yükseltmiş ve kuvvetlendirmiştir. Türkiye'nin 
bu son seneler içinde dünyada herkesçe tanınan 
bu vasfının bilhassa iftihar verici tarafı şudur ki, 
memleketimizin kıymetli, milletimizin ruhi kud
reti dünyanın içinde bulunduğu zor şartlar al- i 
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tında daha ziyade tebarüz etmiştir. Zira, haki
ki dostluklar gibi, memleketlerin hakiki kudret 
ve kıymeti de bilhassa kara günlerde belli olur. 

Biz de bütün dostlarımızla birlikte; en tabiî 
hakkımız olan refahtan fedakârlık yapmak su
retiyle, müdafaamızı temine çalışmağa mecbur 
olduk. Coğrafi vaziyetimiz ve iktisadi şartları
mız itibariyle, bizim bu husustaki fedakârlığımı
zın, hemen hiçbir milletle kıyas edilemiyecek ka
dar ağır olduğu meydandadır. Fakat, gerek mem
leketimiz hesabına, gerek bütün hür dünya hesa
bına felâketli bir taarruzu muvaffakiyetle önle
yebilmek için, buna katlanıyoruz. Kendileriyle 
mukadderat birliği ettiğimiz sulhsever milletle
rin, bizim bu fedakârlığımızı lâyıkiyle takdir ede
ceklerinden eminiz. 

Bugün dünyada doğru düşünen herkes, bu
günkü zaruretler karşısında hür milletlerce alı
nan müdafaa tedbirlerinin, sadece harbi önleme
ğe matuf olduğunu bilir. Sulhsever milletlerin 
müşterek kuvveti muhtemel bir mütaarrız] hare
kete geçmekten çekindirecek derecede müessir 
olduğu müddetçe, her hangi bir tecavüzün ve do-
layısiyle bir harb felâketinin önünü almak ka
bil olacaktır. Lâkin aldatıcı sözlere ve hayallere-
kapılarak askerî kudretimizi azalttığımız takdir
de umumi felâket muhakkaktır. Tehlikesinin teş
hisi nispeten kolay olan ve şimdilik mukabil ted
birleri alınmış bulunan tecavüz politikacının ya
nında, bugün dünyada tarafsızlık politikası de
nilen diğer bir siyaset daha göze çarpıyor. Ve 
him ve hayal eserinden başka bir şey olmayan* ve 
takibeden milletleri gaflet ve atalete sürükliyen 
bu tarafsızlık siyaseti dünyayı tahakkümü altına 
almak istiyen mütecaviz kuvvetin en büyük yar
dımcısı ve öncüsüdür. Mütaarrızı ancak kuvvet
le durdurmak kaabil olduğuna inanan hür 
milletler cephesi mevcut olmasaydı, tarafsızlık 
siyaseti tarafdarı memleketler, hürriyet ve istik
lâllerine çoktan veda etmiş bulunurlardı. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi sizlerden, gayelerimizin tahakkuku 

uğrunda çalışırken, hükümetinizin yaptığı iş
leri biraz teferruatlı olarak anlatmama müsa
ade buyurmanızı rica edeceğim. 

Evvelâ, size, çok taraflı beynelmilel işler 
sahasındaki faaliyetimizi arz edeyim. Sathi bir 
bakışla birçokları bizi alâkadar etmez gibi gö
rünen dünya meselelerinin hemen hepsiyle ya
kından alâkadar bulunuyoruz. 20 nci asrın kü-
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çülmüş dünyasında, müşterek emniyet prensi
bine sadık ve harbin de sulhun de bölünmez bir 
bütün olduğuna kaani bir millet ve NATO'nun 
bir uzvu sıfatiyle, böyle hareket etmeye mec
buruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bildiğiniz gibi, geçen sene Şubatta Berlin'

de toplanan Beşler Konferansı, ele aldığı bir
çok mühim mevzuların hiçbirinde müspet bir 
neticeye varamamıştı. Bu konferansın o zaman 
ümit verici gibi görünen yegâne kararı Kore ve 
Hindicini meselelerini ele alacak daha geniş bir 
konferansın Cenevre'de toplanması kararı ol
muştu. Geçen sene Nisan'da başlayıp, yaz orta
larına kadar devam eden ve bizim de iştirak et
tiğimiz Cenevre Konferansı, Kore meselesini 
halletmek şöyle dursun, bu meseledeki noktai 
nazar ihtilâflarını bir kere daha tebarüz ve 
tebellür ettirdi. O kadar ki, dünya sulhunu ko
rumak için büyük fedakârlıklara girişmiş bulu
nan Birleşmiş Milletlerin bu meseledeki rolünü, 
karşı taraf yalnız inkârla .kalmadı; hattâ Bir
leşmiş Milletleri mütecaviz olarak vasıflandır
dı. Bu vaziyet karşısında Birleşmiş Milletler 
cephesi, Birleşmiş Milletlerin Kore'deki hakiki 
rolü tanınıncaya ve bu memlekette demokratik 
usullerle intihabat yapılması kabul olununcaya 
kadar, konferanstan fayda ümidetmediğini ifa
de etmek ve konferansı devam ettirmemek mec
buriyetinde kaldı. 

Kore'de halen, konferanstan evvel temin 
edilmiş bulunan mütareke devam etmektedir. 
Bunun hakiki ve âdil bir sulha müncer olmasını 
temenni ederiz. 

Cenevre Konferansında, umumi toplantıla
rın sulhun temini bakımından netice vermediği 
bir kere daha anlaşılınca, sulh cephesinin Asya'-
daki büyük gediğini kapatmak için geçen Ey
lül başlarında, bu cepheye mensup sekiz memle
ket, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Fransa, Pakistan, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Filipin ve Tayland arasında Manillâ'da akde
dilen bir konferans sonunda, Cenubi - Şarki 
Asya Müşterek Müdafaa Andlaşmasım meyda
na getirmişlerdir. Bu Andlaşmanm, Cenubi -
Şarki Asya ve Cenubi - Garbi Pasifik bölge
sinde emniyeti takviye bakımından memnuni
yet verici bir eser olduğu meydandadır. 

Umumi siyasi meseleleri gözden geçirirken, 
geçenlerde bir müddet matbuatı işgal etmiş olan 
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Sovyetlerin bir konferans akdi teklifinden de 
bahsetmek isterim : Sovyetler Birliği, 13 Ka
sım 1954 tarihinde 23 Avrupa Devletine ve bu 
meyanda bize tevdi ettiği bir nota ile, Avru
pa'da bir müşterek emniyet sistemi meselesini 
tetkik için Paris'te veya Moskova'da bir kon
ferans akdini teklif etmiştir. Müspet ve yapı
cı bir unsur ihtiva etmediği ve sadece Alman
ya'nın NATO'ya iltihakı hükmünü ihtiva eden 
Paris anlaşmalarını baltalamaya matuf olduğu 
müşahede edilen bu teklife karşılık olarak, di
ğer NATO devletlerinin cevaplariyle aynı me
alde bulunan 29 Kasım 1954 günü Sovyetlere 
tevdi edilen cevabi notamızda : Sovyet Hükü
metinin, Avrupa'nın güvenliği meselesine gös
terdiği alâkayı memnunlukla karşılamakla be
raber, 13 Kasım 1954 tarihli notanın, müzake
re esaslarının halen mevcut olduğuna alâkadar 
hükümetlerce kanaat getirilmesini mümkün kı
lacak her hangi bir yeni unsur ihtiva etmediği
ni müşahede ederek, sukutu- hayale uğradığı
mız beyan edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sulhun takviyesi için Almanya'nın cephe

mize katılmasına öteden beri verdiğimiz büyük 
ehemmiyet malûmunuzdur. Bunun temini için 
düşünülmüş olan tedbir ve tertiplerin bidayette 
bâzı müşküllerle karşılaştığı ve nihayet son 
Eylül ayında Londra'da toplanan konferans ne
ticesinde bu meseleye memnuniyet verici bir 
hal çaresi bulunduğu malûmdur. Daha beş, on 
gün evvel, Federal Almanya Cumhuriyetinin 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma katılmasına mü
tedair Protokolün tasdikinize arzı vesilesiyle, 
Almanya'nın hür milletler "camiasının müda
faasında faal vazife alması yolunda şimdiye 
kadar sarf olunan gayretleri ve elde edilen ne
ticeleri sırasiyle ve teferruatlı olarak izah et
miştim. Binaenaleyh, bu sefer, meselenin bü
yük ehemmiyetine rağmen, tafsilâta girmiyece-
ğim ve Londra Konferansına iştirak eden NATO 
devletlerinin bu mevzuda tam bir mutabakata 
vasıl olmalarından duyduğumuz memnunluğun 
tekrarı ile iktifa edeceğim. 

Kuzey Atlantik Andlaşması bugün dünya 
sulhunun en kuvvetli mesnedidir. Aynı mede
niyet, hürriyet ve sulh ideallerine .bağlı millet
ler, aralarında tedafüi mahiyette bir askerî 
Andlasma akdetmişler ve muhtemel tehlikeyi 
bertaraf etmek ve bir gün tehlike (kaçınılmaz 
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bir hale gelirse biribirlerinin yardımına koş
mak üzere, daha sulh zamanında anlaşmışlardır. 
Kuzey Atlantik Andlaşmasmın şümul sahası, 
mûtat askerî anlaşmalardan çok daha geniş 
tutulmuş, askerî meselelerin yanında iktisadi, 
içtimai ve siyasi meselelerin de halli için âza 
devletlerin teşriki mesai etmeleri derpiş olun
muştur. 

Avrupa'nın kilit noktalarından biri olan 
coğrafi mevkii ile, uzun bir maziye dayanan 
medeniyeti ile, insan ve sanayi gücü ile ve bu
günkü demokratik rejimi ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti ilânihaye bu Andlaşmanm dışın
da kalamazdı. Türk milletinin his ve düşünce
lerine tercüman olarak geçenlerde tasdik etmiş 
olduğunuz Protokol, Londra Konferansında ih
zar edilen diğer iki protokolle birlikte, işte bu 
gediği kapamış, Almanya'ya milletlerarası sa
hada lâyik olduğu mevkii vermiş ve NATO 
devletlerine kendisine güvenilir bir müttefik 
kazandırmış olacaktır. Bunların, sair alâkalı 
devletler tarafından bir an evvel kabulü ile me
riyete geçmesini bütün kalbimizle temenni ede
riz. 

Şimdi müsaadenizle umumi siyasi hareket
lerden, bizi bilhassa yakından alâkadar eden 
dost, mücavir memleketlerle birlikte takibetti-
ğimiz siyasetten bahsediyorum. 

28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Yunanis
tan ve Yugoslavya ile akdettiğimiz Dostluk ve 
iş Birliği ^.ndlaşması, 9 Ağustos 1954 te yine 
bu iki devletle aramızda imzalanıp Yüksek He
yetinizin tasvibine iktiran etmiş bulunan İtti
fak, Siyasi îş Birliği ve Karşılıklı Yardım And-
laşmasiyle tamamlanmış ve memleketlerimizin 
dâhil olduğu bölgede sulh ve emniyetin tak
viyesine yeni bir mesnet ilâve edilmiştir. 

Yunanistan ve Yugoslavya ile aramızdaki 
dostluk ve iş birliğini daha verimli surette de
vam ve inkişaf ettirmek gayesiyle 7 Kasım 1958 
de Belgrad"da imzalanan Ek Anlaşma ile tees
süs eden Ankara Andlaşması Daimî Sekreter
liği şimdiye kadar Belgrad'da faaliyette bulun
duktan sonra birkaç gün evvel Ankara'ya nak
ledilmiştir. 

Andlaşma hükümlerine tevfikan Hariciye 
Nazırları bu kerre 28 Şubat 1955 te Ankara'da 
içtima edeceklerdir. Bu toplantıya iştirak et
mek üzere memleketimize gelecek Yunan ve 
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Yugoslav Hariciye nazırlarını devlet merkezi
mizde karşılamak ve kendileriyle görüşmekten 
büyük memnunluk duyacağımız gibi bu içti
main da daha öncekiler gibi verimli olacağın
dan emin bulunuyoruz. 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasın
daki dostluk ve işbirliğini geliştrimek yolunda
ki müşterek gayretlerimiz önümüzdeki bu top
lantı sonunda, bir Balkan îstişari Asamblesinin 
kurulmasiyle yeni bir hız kazanacaktır. 

Sulh cephesinin takviyesine ve iyi anlaştı
ğımız devletlerle teşriki mesainin teminine has
rettiğimiz gayretler arasında dost ve kardeş 
Pakistan'la 2 Nisan 1954 tarihinde akdetmiş 
olduğumuz dostane îş Birliği Andlaşmasmın 
hususi ehemmiyetini bir kere daha tebarüz et
tirmek isterim. Bugün artık tatbik mevkiine gir
miş olan bu Andlaşmanm iki memleket arasın
daki icapları muntazam ve feyizli bir surette 
yerine getirilmektedir. Gerek her iki memleket 
arasındaki münasebetlerin artması bakımından, 
gerek diğer iltihaklara açık tutulması dolayısiy-
le birçok gelişmelere namzet bulunan bu And
laşmanm pek yakında kuvvetli inkişaflara maz-
har olacağından eminiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dünya sulhunun teminine çalışırken bu sul

hun sağlam esaslar üzerinde tesis ve idamesi 
için, Orta - Şark mıntakasmın, gerek bizim ba
kımımızdan, gerek bizzat bu mmtakada otu
ranlar, hattâ bütün sulh cephesine mensup mil
letler bakımından ne kadar büyük bir ehemmi
yeti haiz olduğunu gözden uzak bulundurmak 
kanaatimizce büyük bir hata olurdu. Nitekim 
Arap memleketlerine karşı takibettiğimiz siya
setin, ancak ve ancak onlardan her birinin re
fahı, tealisi, hürriyet ve istiklâli ve toprak bü
tünlüğü hususundaki en halisane ve kardeşçe 
temennilerimize istinadettiği öteden beri vâki 
birçok beyanatımızla ve hareketlerimizle sabit
tir. Bunun içindir ki haricî siyasetimizin mesuli
yetini ele alır almaz, hükümetiniz, Orta - Şark'ı 
dünyada sağlam bir sulh mesnedi haline getir
mek için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya 
devam edecektir. 

Gayemizin tahakkuku yolunda yürürken za
man zaman büyük mânilerle karşılaştığımız ol
muştur. Buna mukabil bizim gibi, aynı aklıse
lim ve hüsnüniyetle mütehalli realist düşünme
sini bilen dostlar da bulduk. Bunların başında 
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kardeş Irak devletini zikretmekle büyük bir 
ha£ duyarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sarf ettiğimiz mesainin en büyük semerele

rinden birini bugünlerde idrak etmiş bulunuyo
ruz. 

Bildiğiniz gibi 24 Şubat tarihinde Bağdad'-
da Başvekilimizle birlikte, Irak ile memleketi
miz arasındaki Karşılıklı îş Birliği Andlaşma-
sını imza ettik. İnsanlığın en yüksek sulh ve te
rakki ihtiyaçlarını hedef tutan ve Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasımn hak ve hürriyet pren
siplerinden mülhem bulunan bu Andlaşmanm, 
bizimle Irak için olduğu kadar Orta - Doğu 
milletleri ve daha doğrusu dünyanın bütün hür 
milletleri cephesi için de emniyet ve istikrar 
sağlıyan ve âti için büyük ümitler veren yeni 
bir unsur teşkil ettiğine kaniiz (Alkışlar). Bu 
andlaşmanm dün Yüksek Meclisinizce ittifak ve 
tezahüratla tasdik edilmiş olması kendisine 
nıemleketimizce verilen değerin en büyük ve 
samimî delilidir. Böyle yüksek idealler uğrunda 
ve dünya ölçüsünde büyük menfaatler temini ga
yesiyle yapılan bu andlaşmanm iyi niyef sahibi 
milletlerce de değerine göre takdir edilip iyi 
karşılanmasını beklemek lâzımdır. Biz bu işin 
henüz hazırlık safhasında iken dışardan gelen 
bâzı tenkidlerle karşılaştık ve hattâ bâzı hücum
lara mâruz kaldık. 

Bu tenkidlere cevap verirken hiçbir zaman 
itidalimizi kaybetmedik, ölçüyü kaçırmadık. Bi
liyorduk ki, bu tenkid ve hücumlar bizi seven 
ve menfaatlerini bizimki gibi sulhun tahakku
kunda bulan milletlerin hissiyatını aksettirmi
yordu. Yine biliyoruz ki, bütün menfi propagan
dalara rağmen, Arap milletleri kendilerine kar
şı beslediğimiz hislere aynen mukabele ederek, 
Türk Milletini içten gelen bir imanla sever. 

Muhterem arkadaşlar, 
Irak' la akdettiğimiz andlaşma kendileriyle 

asırlarca kardeşçe beraber yaşadığımız bu bölge
nin realist ve sağlam düşünceli insanları için ha
yırlı ve ümit verici bir eserdir. Diğer kardeş 
Arap milletlerinin de bu çok hayırlı andlaşma-
ya bir an evvel iştiraklerini samimiyetle temenni 
etmekteyiz (Bravo). Bu memleketlerle olan mü
nasebetlerimizi gerek kendi bakımımızdan gerek 
bütün Orta - Şark bakımından en feyizli bir mer
tebeye ulaştırmak için bütün imkân ve fırsat
ları tehalükle karşılamakta ve kullanmaktayız. 
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Bu cümleden olmak üzere geçen sene bâzı kar
deş Arap memleketlerinin kıymetli Devlet adam-
lariyle şahsi temaslarda bulunmak talihine maz-
har olduk. 

Irak Devlet adamlariyle yaptığımız karşılık
lı ziyaret ve temasları dün, Andlaşmanm yüksek 
heyetinize takdimi vesilesiyle tafsilen arz etmiş
tik. 

Bunun dışında, Başvekilimizle, geçen Bağ-
dad seyahatimizden dönüşümüzde Şam'dan ge
çerken Suriye 'nin çok kıymetli Reisicumhuru ve 
Devlet adamlariyle görüştük. 

Beyrut'ta Lübnan'ın Devlet adamlariyle ve
rimli görüş teatilerinde bulunduk. Lübnan Rei
sicumhuru Ekselans Kamil Şamun'un önümüz
deki Nisan iptidasında memleketimizi ziyareti 
ve bunu Sayın Reisicumhurumuzun Mayıs ayın
da resmen iadesi de birkaç gün evvel resmen 
ilân edilmiş bulunmaktadır. 

Genç Ürdün Kiralı Majeste Hüseyin'in ge
çen Ağustos ayında, bizi ziyadesiyle mütehassis 
eden ziyaretleri hatırlardadır. 

Birleşik Libya Kırallığı Başvekili ile Harici
ye, Maliye ve -Millî Müdafaa vekilleri geçen yıl 
içinde Hükümetimizin davetlisi olarak memleke
timize gelmişlerdir. 

Bütün bu karşılıklı ziyaret ve temaslar çok 
semereli ve hayırlı görüşmelere imkân vermiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Pek yakında teşekkülünün 6 ncı yıl dönü

münü idrak edeceğimiz NATO üzerinde biraz 
durmak isterim. 

Bütün milletlerin daha üstün ve müreffeh 
hayat şartlarına erişebilmelerinin ancak dünya
da sulh ve huzurun teessüsü ile temin edilebi
leceğine inanan Hükümetimiz barış ve emniyet 
ideallerine samimiyetle bağlılığı bakımından 
ne kadar idealist ise, sulhun korunması için 
alınması icabeden tedbirler bakımından da o ka
dar realisttir. Kanaatimiz şudur ki, bugünkü 
dünya: şartları içinde bu ideallerin tahakkuku, 
ancak, sulhsever milletlerin samimî bir iş birliği 
ile ve. her milletin bu yolda hissesine düşen 
mesuliyet ve fedakârlığı göze alması ile kabil 
olacaktır. Çünkü bugün hür memleketlerin mâ
ruz bulundukları tecavüz tehlikesinin topyekun 
mahiyeti, hiçbir memlekete, emniyetini tek .ba
şına tam olarak sağlamak imkânını vermemekte-
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dir. İşte NATO, sulhsever milletlerni bu hayatî 
hakikati anlamış ve ona göre harekete geçmiş. 
olmalarının bir ifadesidir. 

Lâfzı ve ruhu ile tamamen tedafüi mahiyette 
olan Atlantik ittifakı, bizim için millî bir po
litikadır. Çünkü, Birleşmiş Milletler Misakmda 
ifadelerini bulmuş olan gaye ve prensiplere bağ
lılık, bütün diğer milletlerle sulh içinde yaşa
mak arzusu, hürriyet ve toprak bütünlüğünü 
her ne pahasına olursa olsun korumak azmi gibi, 
Türk dış siyasetinin sarsılmaz esasları, aynı za
manda NATO'nun da ana prensipleridir. 

Bu sene içinde NATO Kumandanlıklarmca 
yeni silâhlar muvacehesinde tatbik edilecek stra
teji mevzuu ile alâkalı çok mühim çalışmalar 
yapılmıştır. Yine bu sene, harb halinde, Avru
pa 'da müttefik kuvvetlere kumanda edecek olan 
müttefik Yüksek Kumandanların, emirlerinde 
bulunan kuvvetler üzerindeki teftiş ve muraka
be salâhiyetleri tevsi olunmuş ve müttefik kuv
vetleri arasında «integration» yapılması kabul 
edilmiştir. Hükümetimizin öteden beri ittihazını 
teklif ve talebettiği bu kararlar âza devletler 
arasındaki birlik ve tesanüt fikrinin yeni bir 
tezahürüdür. 

Yine bu devre zarfında NATO'nun büyük 
kumandanları ve sivil erkânı memleketimizi zi
yaret etmişlerdir. Yapılan temaslarda gerek 
memleketimizi gerek bir kül olarak NATO'yu 
ilgilendiren bütün mevzularda kendileriyle tam 
bir görüş birliği halinde olduğumuz memnuni
yetle müşahede edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz teşriî yıl zarfında 
Yüksek Meclisiniz tarafından kabul ve tasdik 
edilen Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi ile Askerî 
Karargâhlar Statüsüne dair Protokol, NATO 
memleketleri ile memleketimiz arasında askerî 
sahada yapılmakta olan ileri iş birliğinin daha 
sürat ve suhuletle tahakkuku imkânlarım sağ
lamıştır. 

NATO'nun mahiyetini ve gayelerini halkı
mıza tanıtmak maksadiyle NATO makamları 
tarafından tertibedilen seyyar sergi 19 vilâye
timizde teşhir olunmuş ve büyük rağbet göre
rek bir milyonu mütecaviz vatandaşımız tara
fından ziyaret edilmiştir. Aynı sergi önümüz
deki yıl da diğer vilâyetlerimizde teşhir oluna
caktır. 

Masrafların müştereken karşılanması sure-
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tiyle âza memleketlerde askerî tesisler yapıl
masını derpiş eden NATO Enfrastrüktür prog
ramlarında bugüne kadar memleketimize tak
riben 490 milyon Türk Lirası tahsis edilmiştir. 
İştirak hissesi olarak ödiyeceğimiz meblâğ ise 
ancak 60 milyon liradır. Aradaki farkın bitta
bi mühim bir kısmı memleketimize döviz ola
rak girmektedir. 

Bu programlar mucibince memleketimizde 
takriben 1 500 kilometre uzunluğunda petrol 
borusu ceman 262 500 metre küb hacmmda akar 
yakıt depoları, 15 hava meydanı, muhabere te
sisleri ve ayrıca memleketimizin muhtelif yer
lerinde deniz üsleri, radar ve radyo, seyrüsefer 
tesisleri ve harb karargâhları inşa edilmekte
dir. 

Bu arada, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna verilen mühimmat siparişleri de mü
him bir döviz kaynağı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Prensip ve gayelerine sadakatimizi ve 

inancımızı fiilen yaptığımız fedakârlıklarla is
pat ettiğimiz Birleşmiş Milletlerdeki çalışmala
rımız evvelki seneler zarfında olduğu gibi ge
çen sene de devam etmiştir. 

Bir kısım azasının beynelmilel teşriki me
sainin lüzumuna samimiyetle inanmaması yü
zünden kendisinden beklenen büyük neticeleri 
veremiyen bu müesseseyi dostlarımızla birlikte 
imkân dâhilinde takviye etmek, verdiği karar
ların âdil olmasını temin etmek ve bu suretle 
Birleşmiş Milletlerin prestijini muhafaza eyle
mek için çalışıyoruz. 

Bildiğiniz veçhilo Birleşmiş Milletlerin bir
çok komitelerinde âza bulunduğumuz gibi bu 
müessesenin en mühim iki uzvu olan Emniyet 
Konseyi ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde de 
azayız. Gerek bu komite ve konseylerde gerek 
Genel Kurul toplantılarında karşımıza çıkan 
mevzularda, milletlerarası tesanüt zihniyetinden 
mülhem olarak hak ve adalet prensipleri dâ
hilinde hareket etmek hususuna her vakit bil
hassa itina ediyoruz. 

Birkaç seneden beri olduğu gibi bu sene de 
Birleşmiş Milletleri işgal etmiş olan en mühim 
mevzuu silâhsızlanma işi olmuştur. Fakat ne 
yazık ki, «Silâhsızlanmayı kontrol mevzuunda» 
yıllardan beri süren ihtilâfın hal yoluna girdi
ğini söylemek, kabil değildir. 

Bu sene yeni bir mevzu olarak Birleşmiş 
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Milletlere Kıbrıs işinin getirildiğini biliyorsu
nuz. Memleketimizi pek yakından alâkadar 
eden bu dâvada dostluk ve ittifaklarımızın ha
vasını bozmamak için âzami itidal göstermekle 
beraber bu işteki yakın alâkamızı pek tabiî 
olarak tebarüz ettirdik (Alkışlar). 

Şimdi müsaade buyurursanız kısaca Avrupa 
Konseyinden de bahsedeyim. Muhterem Mecli
sinizin bâzı âzalarının, gayesine bilfiil hizmet 
etmek suretiyle içinden ve yakından iyi tanı
dığı bu teşekkülün gerek Vekiller Komitesinde 
gerek Istişari Meclisinde gerekse Vekil Delege
leri Komitesinde ve muhtelif teknik komisyon-
yanlannda muntazaman çalıştık. Malûmunuz ol
duğu gibi Avrupa Konseyinin nihai gayesi âza
sı bulunduğumuz Avrupa ailesini müşterek 
bir mazi ve medeniyete dayanan bir birliğe gö
türmektedir. 

Kolayca takdir edileceği veçhile, bu gayeye 
erişmek, ne bir tek karar mevzuu, ne de anî 
olabilir. Müşterek tarihin yanında, hâlâ avrupa-
lılar arasında görüş ve yaşayış bakımından bir
takım farklar mevcuttur ki, onların izalesi, is
tenen nihai birliğin temini için, birer başlangıç 
teşkil edecektir. 

Gaye ve imkânlarını iyi bilen ve hüsnü ni
yetli ve samimî bir hava içinde çalışan Avrupa 
Konseyinin, bütün zorluklara rağmen, kısa bir 
zamanda bu yolda elde ettiği neticeler şayanı 
takdirdir. 

Şüphesiz daha şimdiden bütün Avrupalılar 
için bâzı sahalarda müşterek bir hayat tarzı 
temin edecek kanunlar hazırlanmakta, bâzı 
sahalarda da bu memleketlerin kültür biriliğini 
geliştirecek anlaşmalara girişilmek üzere bulun
makta, ve Avrupa dâhilinde Avrupalılara husu
si kolaylıklar temin eden tedbirler alınmaktadır. 

İnsan hakları sözleşmeleri, kültür sözleşmesi, 
vize muafiyetlerine dair anlaşmalar işbu cümle
dendir. Avrupa Konseyinin bütün bu faaliyet 
sahalarındaki iştirak hissemiz büyük olmuştur. 

Sevgili arkadaşlar; 
Şimdi de Yüksek Heyetinize muhtelif devlet- ı 

lerle olan iki taraflı münasebetlerimizden bahse
deceğim. 

Birleşik Amerika ile olan dostluğumuz ve 
her sahada yapmakta olduğumuz iş birliği, iki 
memleket halkının samimî hissiyatına uygun ola
rak en mesut şekilde inkişaf etmektedir. (Alkış
lar) Siyasetimizin esaslı unsurlarından biri olan 
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bu dostluğun ve iş birliğinin muhtelif, tezahürle
rini gördükçe, kalbden gelen bir sevinç ve gurur 
duymaktayız. 

Reisicumhurumuz Celâl Bayar'm 1954 sene
si Ocak ve Şubat aylarında Başkan Eisenhower'-
in davetlisi olarak,# Amerika'ya yaptığı ve hâ
tırasını hepimizin muhafaza ettiğimiz tarihî zi
yaretini müttaakıp, yine Amerika Hükümetinin 
davetlisi olarak Başvekilimiz Adnan Menderes'
in 1954 Haziran ayında Amerika'yı ziyaret et
tiği malûmlarıdır. 

iki Hükümetin karşılıklı memnunluğunu 
mucip olan bu ziyaret, Başvekilimizle Başkan 
Bisenhower, Hariciye Vekili Dulles ve diğer 
Amerikan ricali arasında iki memleketi alâka
dar eden meselelerin etraflı müzakeresi için kıy
metli bîr fırsat teşkil etmiştir. 

Burada büyük dostumuz ve müttefikimiz 
Amerika'nın, sulhun ve yüksek insanlık idealle
rinin muhafazası için sarf ettiği muazzam gay
retleri, bize ve diğer hür memleketlere yaptığı 
büyük yardımları bir kere daha şükranla anmak 
isterim. (Alkışlar) 

1939 Muahedesi île ve Atlantik Andlaşması 
çerçevesi içerisinde müttefikimiz İngiltere ile 
olan münasebetlerimiz, bu çift ittifak icaplarına 
ve tarihî dostluğumuzun ananelerine en uygun 
bir şekilde inkişaf etmektedir. (Alkışlar) 

1952 yılının Ekim ayında İngiltere Hüküme
tinin resmî davetlisi olarak Başvekilimizle bir
likte Londrayı ziyaretimiz sırasında taraf ımızdan 
vâki davete, bize üzüntü veren bâzı sıhhi mâni
ler dolayısiyle bugüne kadar icabet edememiş 
olan İngiltere Hariciye tekili Sir Antony Eden, 
16 - 19 Mart 1955 tarihleri arasında memleketi
mizi resmen ziyaret edecektir. (Alkışlar). 

Mümtaz İngiliz devlet adamını aramızda gör
mekten büyük bir zevk duyacağız. Bu ziyaretin, 
birbirlerine görüş ve menfaat birliği ile merbut 
her iki memleketin dostluk münasebetlerini da
ha da kuvvetlendireceğinden eminiz. 

İngiltere ile olduğu gibi 1939 Muahedesi ve 
Kuzey Atlantik Andlaşması ile müttefikimiz bu
lunan -Fransa ile de gerek siyasi sahada, gerek 
diğer sahalarda mevcut tarihî, sıkı ve samimî 
münasebetlerimize devam etmekteyiz. 

Bu memleketle son senelerde mesut bir anane 
haline girmiş bulunan karşılıklı ziyaret ve te
masların temadisi olmak üzere Fransız Millet 
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Meclisi, Fransa - Türkiye Dostluk Grupuna men
sup mebuslardan mürekkep bir Heyetin Yüksek 
Meclisinizin davetlisi olarak geçen ay memleketi
mize yaptığı ziyaret, aramızdaki sağlam dost
luğun yeni bir tezahürüne vesile teşkil etmiştir. 
Bu münasebetle Fransa'nın iktisadi meseleleri
mize karşı gösterdiği anlayışı ifade etnikten de 
derin bir zevk duymaktayım. (Alkışlar). 

Federal Almanya ile münasebetlerimiz bu 
memleketle olan ananevi dostluk çerçevesi için
de gelişmeye devam etmektedir. Federal Alman
ya Cumhuriyeti Şansölyesi Dr. Konrad Adena-
uer, hükmümetimizin davetine icabetle 1954 
Mart ayında memleketimizi ziyaret etmişti. Bu 
ziyareti, geçen Ekim ayında Başvekilimizle bir
likte Almanya'ya yaptığımız ziyaretle iade et
tik. 

Bu ^ki ziyaret sırasında gerek siyasi, ge
rek iktisadi sahalarda yapılan görüşmeler kar
şılıklı büyük bir anlayış havası içinde cereyan 
etmiş ve dünya meseleleri karşısında aramızdaki 
tam görüş birliğini teyideylemiştir. 

Hükümranlığına kavuşmuş Federal Alman
ya'nm hür memleketler camiası ile, Garbi Av
rupa Birliği ve Atlantik Paktı çerçevesi dâhi
linde teşriki mesaisinin, dünyanın sulh ve istik
rarını temin etmesi ve her hangi bir tecavüzü 
önlemesi bakımından çok mühim bir unsur oldu
ğuna inanıyoruz. Bu sebeple Paris Anlaşmaları
nın bir an evvel tatbik mevkiine girmesine bü
yük ehemmiyet atfetmekteyiz. 

NATO Teşkilâtı içerisinde diğer müttefiki
miz ve Akdeniş komşumuz dost İtalya ile mü
nasebetlerimiz, güzel seyrini takibetmektedir. 

İtalya Başvekili Mösyö Pellâ'nın memleke
timize yapmış olduğu ziyareti iade için bu Şu
bat başlarında Başvekilimizle birlikte Roma'-
ya gittik. 

Yapıcı bir iş birliği zihniyeti içerisinde ce
reyan eden görüşmeler, gerek umumi gerek iki 
memlekete taallûk eden meseleler üzerinde fay
dalı görüş teatilerine imkân vermiş ve Türk -
İtalyan tesanüdünün temelini teşkil eden men
faat birliği ve sulh idealini bir defa daha teba
rüz ettirmiştir. 

Bu güzel ve yapıcı temasların temadisi ol
mak üzere, bilindiği gibi, bir İtalyan Parlâ
mento Heyeti de memleketimizi ziyaret için da
vet edilmiş bulunmaktadır. 

. 1955 C : 1 
NATO camiasının en faal ve fedakâr âza

sından biri olan Kanada ile dostluk münasebet
lerimiz ve iş birliğimiz günden güne gelişmek
tedir. 

Her sahada en parlak bir istikbale doğru 
ilerlemekte olan Kanada'nın müşterek dâva 
uğrunda bize yapmakta devam ettiği yardımlar 
için müteşekkiriz. 

Bir taraftan Kuzey Atlantik Andlaşması ve 
diğer taraftan Ankara ve Bled Andlaşmaları ile 
ahden bağlı bulunduğumuz Yunanistan ile mü
nasebetlerimiz, hem bu hukuki bağların hem de 
senelerden beri milletlerimize esasen mal olmuş 
bulunan dostluk ve kader birliği şuurunun müş
terek neticesi olarak memnuniyet verici bir 
tarzda inkişaf etmektedir. 

Mart ayının son haftasında Yüksek Heyeti
nizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaretini 
beklediğimiz 15 kişilik Yunan Meclis Heyeti iki 
memleket arasındaki dostluğun tezahürüne ye
ni bir vesile verecektir. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ile 
münasebetlerimiz, Ankara ve Bled Andlaşmala
rı çerçevesi içinde karşılıklı anlayış, samimiyet 
ve iş birliği havası içinde inkişaf etmektedir. 

Yugoslavya Reisicumhuru Mareşal Tito'nun 
geçen Nisan sonlarında memleketimize yaptığı 
unutulmaz ziyaret ve bu ziyareti iade için Rei
sicumhurumuz Eylül ayında Yugoslavya'ya vâ
ki seyahati, iki memleket halkı arasında geniş 
bir mâkes bulmuş ve hükümetlerimiz arasında 
tahakkuk ettirilen dostluk ve iş birliğinden mil
letlerimizin ne kadar bahtiyar olduğunu mey
dana koymuştur. Yugoslavya ile memleketimiz 
arasında inkişafını büyük bir memnuniyetle 
gördüğümüz bu dostluk ve iş birliği, iki mem
leketin alâkalı makamları tarafından teşvik 
edilen kültürel, sportif, artistik ve ilmî temas
larla günden güne artmaktadır. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı çerçe
vesi dâhilinde müttefikimiz bulunan Portekiz, 
Belçika, Lüksemburg, Holânda, Danimarka, 
Norveç ve İzlanda ile olan samimî münasebet
lerimiz gün geçtikçe gelişmektedir. 

NATO'ya dâhil olmamakla beraber, Avru
pa Konseyi âzası bulunan İsveç ile ve keza Ku
zey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı ve Avrupa 
Konseyine dâhil bulunmıyan İsviçre, Avustur
ya, İspanya ve Finlandiya ile eski ve kuvvetli 
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ananelere dayanan dostane münasebetlerimize 
devam etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geniş görüşlü, yüksek bir devliet adamı olan 

Ekselans Gulam Muhammed'in Kasım 1953 te 
memleketimize yaptığı ziyaret ve o ziyaretin 
bıraktığı güzel hâtıralar hepimizin aklmdadır. 
Bu ziyareti iade etmek üzere Sayın Reisicum
hurumuz Celâl Bayar 18 Şubattan beri bu kar
deş memleketin misafiridir ve dost memleket
te gördüğü müstesna hüsnü kabul, memleketle
rimiz arasındaki münasebetlerin canlı ve unu
tulmaz bir ifadesi halinde tezahür etmiştir. (Ali-
kışlar). 

Malûmunuz olduğu veçhile Türkiye ile Pa
kistan arasında 2 Nisan 1954 te bir Dostane 
îş Birliği Andlaşması akdedilmiştir. Bu And-
laşma ahkâmı gereğince her sahada mesut in
kişaflar kaydeden münasebetlerimize bir misal 
olarak, General Yahya'nın riyasetindeki Pa
kistan askerî heyetinin Ankara'ya ve bir Türk 
askerî heyetinin Karaçi'ye vâki ziyaretleri ile 
başllıyan askerî temasları zikretmekle iktifa 
edeceğim. Her halde bu büyük kardeş mem
leketin Orta - Doğu 'nun müdafaa teşkilâtında 
çok mühim ve çok hayırlı bir rolü olduğu mu
hakkaktır. 

Kardeş ve dost Afganistan ile artık sarsıl
maz bir anane halini alan iyi münasebetlerimiz 
bilb assa kültür sahasında günden güne çok 
büyük ve semereli inkişaflar kaydetmektedir. 
Kabil'deki Afgan Üniversitesinin, başta Tıp Fa
kültesi olmak üzere, muhtelif fakültelerine pro
fesör, doçent temin ettiğimiz gibi, askerî eği
tim sahasında da bu dost memleketle her tür
lü iş birliği yapmaktayız. Bu kadim dostumu
zun, refah ve yükselme yolundaki başarılı ham
lelerine devam edişini müşahade etmekle bah
tiyarlık duymaktayız. 

Komşu ve kardeş i ran 'da geçen seneden beri j 
vukua gelen hayırlı inkişaflar neticesinde, bu 
dost memleketin dahilî durumunun tarsin edil-
.miş ve müzmin petrol ihtilâfının hallolunmuş 
bulunmasını büyük bir memnunlukla müşahe
de etmekteviz. 

î ran Milletinin iktisadi ve askerî kudreti
nin süratle gelişmesi ve Orta - Doğu'da hatırı 
sayılır bir sulh unsuru olarak belirmesi bizim 
en samimî temennimizdir. 

Orta ve Uzak - Şark'm diğer memleketle-

. 1955 0 : 1 
riyle olan karşılıklı dostane münasebetlerimiz 
normal seyrini takibetmektedir. 

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizde bir 
yenilik olmamıştır. Sovyetler Birliği Yüksek 
Şûrasının 8 Şubat 1954 tarihli celsesinde dış 
politikaya dair uzun bir nutuk veren Hariciye 
Nazırı JVfolotov, memleketimize de temas ede
rek : «Türkiye'ye yaptığımız dostane teklifler 
karşılıksız, kaldı» demiştir. 

Hiç şüphe yok ki; her hangi bir devletle ve 
bilhassa bu kadar kuvvetli bir komşumuzla 
münasebetlerimizin ıslaha muhtaç bulunduğu
nu müşahede etmek bizim için bir zevk değil
dir. Ancak, ıslaha muhtaç münasebetler mev-
zuubahis olunca, bizden, hür dünyanın emni
yet meselelerini ve buna sıkı sıkıya bağlı olan 
kendi emniyet meselelerimizi unutarak hareket 
etmemizi beklemek elbette realist bir hareket 
olmaz. (Alkışlar). "Geçmişin acı tecrübeleri bi
ze, politikanın sadece sözle değil aynı zaman
da maddî delillerle teyidi lâzımgeldiğini göster
miştir. (Bravo sesleri). Sovyetler Birliğinin Tür
kiye'ye müteveccih politikasının, pek tabiî 
olarak, dünya çapındaki umumi siyasetinin bir 
cüz'ünü teşkil ettiği asla unutulmamak icabeder. 
Bu itibarla bizim karşılıklı münasebetlerimizin 
de, Sovyetler Birliğinin hürriyet cephesi ile 
olan münasebetlerinin mahiyeti ile mütenazır 
olacağı pek tabiîdir. 

Dünyadaki rolleri hergün biraz daha artan Lâ
tin Amerika memleketlerile iyi münasebetlerimiz 
devam ve inkişaf etmektedir. Bu arada, Bir
leşmiş Milletlerde daima müzaheretlerini gör
düğümüz Şili ve Arjantin ile ortaelçiliklerimi-
zin karşılıklı olarak büyükelçiliğe yükseltilme
sinin, dostluklarımızın güzel bir tezahürü ol
duğunu memnuniyetle kaydetmek asterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu umumi siyasi tabloyu bitirdikten sonra, 

müsaadenizle Hariciye Vekâletinin faaliyet sa
hası içinde bulunan dış ticaret münasebetleri 
ve Birleşik Amerika'dan temin edilen yardım
lar hakkında da kısa malûmat arz edeyim : 

Dış ticaretimiz, geçen yıl zarfında, mem
leketimizin iktisadi kalkınmasına muvazi olarak 
inkişaf etmeye devam etmiştir. Dış ticaretimiz
deki bu canlılık dolayısiyle memleketimizle an
laşması olmıyan diğer memleketler arasında ye
ni ticaret ve tediye anlaşmaları imza edilmiş 
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veya eski anlaşmaların yeni şartlara uyacak şe
kilde tadili gerekmiş ve bıı ihtiyacı karşılamak 
üzere, anlaşmamız bulunan devletlerin kısmı 
azami ile görüşmeler yapılarak, ya mevcut an
laşmalar tadil edilmiş veya bunların yerine ye
nileri ikamet edilmiştir. 

Bundan başka, bir taraftan gecikmiş^trans-
ferler meselesi halledilirken, diğer taraftan da 
memleketimizin son yıllardaki iktisadi kalkın
masına ve yatırım çalışmalarına yabancı teknik 
ve sanaii iştirak ettirmek gayesiyle birçok mem
leketlerle de kredi anlaşmaları imza edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu suretle, teknik sahada en ileri gitmiş 
memleketlerin sermaye ve sanayiinin işbirliği 
temin edildiği gibi, yatırımlar için ithâl edilen 
malzemenin tediye yükü gelecek yıllara taksim 
edilmek suretiyle bir muvazene temin olunmuş
tur. 

Bu krediler sırasiyle şunlardır: 
1. Batı Almanya'dan evvelce alınanlara za-

mimeten 225 milyon Mark, 
2. Fransa'dan 20 milyar Fransız Frangı tu

tarında tehçizat kredisi, 
3. italya'dan kredili ithalâtımızı mümkün 

kılmak üzere 25 milyon Dalârlık kredi, 
4. Avusturya'dan envestisman malzemesi 

siparişleri için 20 milyon Dolar tutarında kre
di, 

5. İngiltere'den, Toprak Mahsulleri Ofisi
mizin yaptıracağı silo, değirmen ve sair fab
rika ve tesisler için 12 milyon Sterlinlik bir 
kredi temin edilmiştir. 

6. Amerika'dan, yine Toprak Mahsulleri 
Ofisinin ihtiyaçları için altı buçuk milyon Do
larlık bir kreıdi temin edilmiştir 

7. Hâlen Belçika'da bulunan bir ticaret 
heyetimiz bu konularda müzakerelerde bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Müsaadenizle şimdi de Amerika Birleşik 

Devletlerinin memleketimize yapmakta olduğu 
iktisadi yardımlara temas etmek istiyorum. 
Dost Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
tarafından bugüne kadar Türkiye'ye yapılan 
iktisadi yardımlar 565 848 000 Dolara baliğ 
olmuştur. Bunun 70 milyon Doları 1954 - 1955 
devresine aittir. 

Burada üzerinde ehemmiyetle durulması lâ-

,1956 0 : 1 
zmjgelen bir nokta, idiğer memleketlere yapı
lan yardımların büyük mikyasta azaltılmasına 
ve hattâ bir kısım memleketlere yapılan yar
dımların tamamen kesilmesine mukabil, Tür
kiye'ye yapılan yardımların seviyesinin muha
faza ile idame ettirilmiş olmasıdır. 

Bugüne kadar aldığımız yardımın 366 003 000 
Doları doğrudan doğruya Amerika'dan mal 
ve hizmet mubayaasına imkân veren direkt yar
dım; 192 022 000 Doları Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler üzerinde 
kullanılan endirekt yardım ve mütebaki 
3 823 000 Doları da teknik yardımıdır. 

Diğer taraftan bu yardımların 405 648 000 
Doları hibe, ve 160 200 000 Doları da kredidir. 

Memleketimize yapılan hibe mahiyetindeki 
yardımların Türk lirası mukabilinin Merkez 
Bankasında karşılık paralar hesabına yatırıl
dığı ve burada tekevvün eden paraların da, 
yapılan liberasyon anlaşmalariyle millî müda
faa ihtiyaçlarına ve iktisadi kalkınma mevzu-
larına tahsis edildiği malûmunuzdur. 

Şimdiye kadar karşılık paralar hesabından : 
665 410 315 lira fiilen serbest bırakılmış ve 

bunun, 
424 424 000 lirası millî müdafaa ihtiyaçlarına, 
186 486 315 lirası muhtelif kalkınma mevzu-

larına ve 
54 500 000 lirası da hususi teşebbüsün ihti

yaçlarına tahsis edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, 
Sizlere bugünkü dünya siyasetinin umumi 

manzarasını, bunun içinde memleketimizin 
mevkiini ve bu mevkii teminde hükümetinizin 
sarf ettiği mesaiyi kısaca ifadeye çalıştım. 

Bugün haricî siyaset sahasında memleketi
miz şerefli bir mevki işgal etmekte, ağır mesu
liyetler taşımakta ve bunun yanında kendisiyle 
aynı ideallere bağlı emin ve kuvvetli dostlara 
malik bulunmaktadır. 

Gönül isterdi ki, mensup olduğumuz hürri
yet cephesinin mütemadi gayret ve fedakârlık
ları neticesinde, harb tehdidinden kurtulmuş 
samimî bir barış dünyasında, her millet sadece 
iktisadi ve içtimai saadetinin teminine çalışsın. 

I Bundan henüz çok uzak bulunmakla beraber, 
böyle bir devrenin geleceğinden büsbütün ümi
di kesmiş değiliz. Fakat, realist görüşlü bir mil-

I let olarak refaha ve yüksek bir hayat seviye-
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sine erişebilmek için evvelâ hür ve müstakil bir 
millet sıfatiyle şerefle yaşamak lâzımgeldiğini 
pek iyi biliyoruz ve bu uğurda hiçbir fedakâr
lıktan çekinmiyerek müdafaa kudretimizi dai
ma artırıyoruz. Hürriyet cephesini teşkil eden 
dostlarımızla birlikte takibettiğimiz müşterek 
sulh ve müdafaa siyasetimizin bizi taarruzdan 
ve harbden koruyacak, varlığımızı inkişaf etti
recek ve nihayet istediğimiz huzur ve saadete 
ulaştıracak tek yol olduğundan eminiz. 

İktidara geldiği ilk günden beri, Türk Mil
letinin müşterek iradesi ve Büyük Millet Mec
lisinin yüksek direktifleri dairesinde, muayyen 
prensiplere müstenit açık, samimî bir dış siya
set takibeden hükümetinizin hareket hattı Yük
sek Meclisin tasvibine mazhar olduğu müddet
çe, sarsılmaz bir azimle bu yolda devam edece
ğimiz tabiîdir. (Sürekli alkışlar). 

RElS — Hariciye Vekâleti bütçesinin fasıl
larına geçilmesini reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

2.1955 
F. 

C : 1 

F. 

101 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
RElS — 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, 

12 000 

9 520 265 

1 938 000 

136 250 

31 800 

20 000 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 

401 

38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle belediye 
vergi ve resimleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

Lira 

150 000 

3 000 

160 200 

1 998 500 

14 000 

580 000 

885 000 

20 000 

950 000 

20 000 

13 500 

9 400 

5 000 
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403 Temsil ve ağırlama masrafları 1 014 '500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 17 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 4 629 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunma masrafları 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

461 Balkan Daimî Sekreterliğinin 
her türlü masrafları 78 400 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 41 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 150 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Elçiliklerimizdeki şifre odala
rının takviyesi masrafları 75 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE EN. M. M. HÂDÎ HÜSMAN (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, bu maddenin bir 
defa daha tetkik edilmek üzere encümene iade
sini rica ediyorum. (Kabul edildi sesleri). Muh
terem arkadaşlar, 751 nci fasıl daha okunma
dan masaya vurmak suretiyle söz istedim. Fa
kat Muhterem Başkanımız faslı reye koydu. 
Halbuki bu maddenin komisyona iadesi lüzumu 
hâsıl olmuştur. (Kabul edildi nasıl olur sesleri). 

REÎS 

O : 1 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği bütçesi 

Fasıl kabul edilmiştir. 

F . 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

306 

Maaşlar 
REİS — 
miyenler. 
Ücretler 
REİS — 
miyenler.. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
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 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

658 276 

126 900 

11 250 

5 100 

1 500 

15 100 

9 502 

20 502 

1 000 

49 000 

1 320 

920 
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307 

308 

27.2 
Lira 

309 

403 

451 

453 

501 

502 

Harcırahlar 
EEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziyafet masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edümiştir. 

65 000 

1 200 

2 500 

17 500 

14 000 

25 000 

1 000 

500 

3.— Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihsı 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/174)'(1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesi

nin değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası
nın ruznameye alınarak müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Mazbata Muharriri 

îstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜSMAN 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlar; bütçenin 
henüz heyeti umumiyesi görüşülmemiş ve mad-

(1) 194 sayıh matbua zaptın sonundadır. 

. 1955 0 : 1 
delere geçilmemiştir. Bu lâyiha iki maddeden 
ibarettir. Birisi daimî hüküm ifade eder. İkin
cisi, yüksek iratları bir miktar daha fazla nis
pette teklif etmeyi istilzam etmektedir ve mev
cut muvakkat maddesinde hangi iratlara bu 
nispetin tahmil edileceğini göstermektedir. 

Bu itibarla birinci maddenin dışında kalan 
ve bâzı gelirlere de bu nispetin tatbik edileceği
ni gösteren muvakkat maddenin bir kere daha 
görüşülmek üzere komisyonumuza iadesini arz 
ve teklif ederim. 

REÎS — Efendim; gündeme alınmamış olma
sı dolayısiyle komisyon her zaman geri alabi
lir. Kendilerine iade edeceğiz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ ÎZZET AKÇAL 
(Rize) — Yalnız geçici maddeyi geri aldık. 

(Anlaşılmadı sesleri). 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜSMAN 

(îstanbul) — Efendim; bu lâyiha iki maddeyi 
ihtiva ediyor. Birisi daimî hükmü ihtiva edi
yor, nispetleri tezyidediyor. İkincisi ise nis
petlerin hangi gelirlere tatbik edileceğini tes-
bit eden bir hükümdür. Yalnız, ricamız muvak
kat maddenin ger i ver ilmesidir. 

REÎS — Yani bunun bugün gündeme alın
masını istiyorsunuz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜSMAN 
(îstanbul) — Esasen gündeme alınması hak
kında bir takrir de mevcuttur. Yalnız, müza
kere edilirken, muvakkat ikinci maddenin ko
misyona iadesini istiyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; mevzubahis 
olan lâyiha Gelir Vergisinde yüksek iratları 
daha mütezayit bir nispette vergiye tâbi tut
mayı istihdaf etmektedir. Lâyihanın birinci 
maddesi bu hükmü ihtiva ediyor. 

İkinci maddesi ise, lâyiha hükümetten sevk 
edildiğine göre, 1954 kazançlarını da aynı mü-
tezait nispette mükellef tutmaktadır ki, bu, 
Gelir Vergisi tekniği bakımından mükellefi 
sürprizlerle karşı karşıya bırakacağından.... 
(Alkışlar, bravo sesleri) Şayanı kabul görülme
mek Jâzımgelir. (Alkışlar) 

Vakıa hükümetten bu suretle sevk edilmiş 
ise de, bilâhara yaptığımız tetkikler ve bize 
vâki olan müracaatlar göstermiştir ki, bu na
zari olarak kabili müdafaa ise de, iş hayatın
da, ticaret hayatında türlü mahzurlar tevlid-
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edebilecek mahiyet arz etmektedir. Binaen
aleyh komisyonla müşterek olmak şartiyle 1954 
kazançlarına teşmil edilimemesi, yani makable 
şâmil olmamak üzere teklifimiz vardır. (Sü
rekli alkışlar). 

REÎS — Efendim, bu hususta komisyonun 
bir takriri vardır, lâyihanın ruznameye alın
masını teklif etmektedir. 

Bu takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi taleb-
edilmektedir. Bu hususu da reylerinize arz 
ediyorum. Müstaceliyetle görüşülmesini kabul! 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5421 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 89. — Gelir Vergisi aşağıdaki nis
petlerde alınır: 

Gelir dilimleri 

2 500 lira 
5 000 

10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 
50 000 
50 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fazla olan 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Verginin 
nispeti % 

15 
20 
25 
80 
35 
40 
45 
50 
60 

matrahlara % 45 
nispeti tatbik olunur. 

C. H. P. MECLİS GURUPU ADINA MEH
MET ZEKİ TULUNAY (Malatya) —Muhterem 
arkadaşlar; Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun lâ
yihası hakkında grupumuzun görüşlerini arz 
edeceğim. 

Huzurunuza gelmiş olan bu teklif ile hükü
met 5421 sayılı Kanun gereğince alınmakta o-

. 1955 C : 1 
lan gelir vergisinden 100 bin liradan yukarı o-
lan kazanç ve iratların vergi nisbetlerini artır
maktadır. 

Teklif yüksek heyetinizce aynen tasvip olun
duğu takdirde 100 bin lira ile 150 bin lira ara
sındaki 50 bin liralık gelir kısmına bugün tat
bik edilmekte olan yüzde 35 nisbeti yerine yüz
de 50 ve 150 bin lira ile 200 bin lira arasındaki 
gelir kısmına da yüzde 60 nispeti tatbik oluna
caktır. Bu suretle halen 100 bin lira da durdu
rulmuş olan müterakkiyet de 200 bin liraya 
yükseltilmiş olacaktır. 

Hükümetin esbaln mucibe lâyihası ve ko
misyonların mazbatasından anladığımıza göre, 
bu zam teklifi başlıca iki sebebe dayanmakta
dır. 

Bunlardan birisi bizdeki nispetlerin başka 
memleketlere nazaran düşük bulunduğu iddia
sı, diğeri de vergi adaletinin esaslarından olan 
vergi ödeme iktidarı ve fedakârlıkla müsavat 
prensipleridir. 

Hükümet bunun için gerekçeye bâzı mem
leketlerin gelir vergisi nispetlerini de almıştır. 
Yalnız şayanı dikkattir k i ; gerekçede üzerin
de durulmuş olan bu memleketler (Kanada, A-
merika, İngiltere, Batı-Almanya), servetleri ve 
kazanç seviyeleri itibariyle hiçbir suretle mem
leketimizle mukayeseye esas tutulmasına imkân 
olmayan memleketlerdir. 

Nispet değişikliğini başka memleketleri na
zara alarak yapmak zarureti varit ise gerekçe
de sayılan memleketler değil, ekonomik şartları 
Türkiyenin şartlarına benzeyen devletlerin ge
lir vergilerindeki nispetlerin ele alınması ica-
bederdi. Vergi ödeme iktidarı ve fedakârlık da 
müsavat esasına gelince: 

Gerekçede de temas edildiği gibi vergi ada
letine yaklaşmak hususunda halen bu iki pren
sip üzerinde münakaşa edilmiş, birer mühim 
maliye kaidesi haline gelmiştir. 

Bu prensiplere hiç şüphesiz bir diyeceğimiz 
yoktur. Bilhassa vergide müterakki nispet esa
sının müdafaasında kullanılan bu prensipler bu
gün birer bedahet haline gelmiştir. Ancak mü
terakki nispeti nereden başlatıp nerede durdur
mak lâzım geleceği bu kaidelerle halledilen me
selelerden değildir. 

Bu mesele yukarda sayılan esaslar yanın-
I da aynı önemli dikkate alınması lâzımgelen ma-
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lî, iktisadi ve içtimai mülâhazalarla ilgili bu
lunmaktadır. 

Bu- mülâhazalarda yine -her memleketin için
de bulunduğu içtimai malî ve iktisadi şartlarla 
ilgilidir. Bunlardan birkaçını müsaadenizle arz 
edeceğim: 

Malî bakımdan verginin verimli olabilmesi 
için kaçakçılığa prim verilmemesi icabeder. Bu 
sebeple vergi nispetinin kaçakçılığı teşvik et-
miyeeek bir hadde durdurulması lâzımdır. 

Ekonomik bakımdan vergi nispetlerinin sı
nai ve ticari hayatı sıkmayacak bir haddi bul
ması icabeder. Bilhassa memleketimiz gibi sür
atle kalkınmaya muhtaç olan ve sermaye tera
kümü mahdut olan memleketlerde vergi tarife
lerinin yatırımları tazyik etmiyecek bir seviye
de tutulması zaruridir. 

Bu sebepledir ki ; 8 nci Büyük Millet Mec
lisi vergi tarifelerini tanzim ederken bilhassa 
bu nokta üzerinde fazla hassas olmuştur. Vergi 
nispetlerini yatırıma tahsis edeceği muhakkak 
sayılan hadlerde sabit tutmak suretiyle enves-
tismanları teşvik eylemeyi iltizam etmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununu müzakere etmiş o-
lan geçici komisyon mazbatası ile 8 inci Büyük 
Millet Meclisinde cereyan eden müzakere zabıt
ları tetkik buyrulursa gösterilen dikkat ve has
sasiyeti takdiren karşılayacağınıza emin bulun
maktayız. Aynı mülâhazalar bugün dahi üzerin
de dikkat ve hassasiyetle durmamızı icabettir-
mektedirler. 

Bilhassa, hususi teşebbüsleri himaye edeceği 
va'di ile iktidara gelmiş olan bir parti için bu 
mülâhazalar daha çok ehemmiyet taşır. 

Bunlardan başka gelir vergisi memleketi
mizde henüz yeni tatbika başlanmış bir vergi
dir. 

Kontrol teşkilâtımız henüz vazifesini başa
racak bir mükemmeliyete ulaştırılamamıştır. Bü
tün bu sebepler bir arada mütalâa edildiği tak
dirde gelir vergisi nispetlerinin ağırlaştırılma
sını değil daha mutedil bir hale getirilmesini 
icabettirir. 

Aziz arkadaşlar; 
Gurupumuz bu noktaları enine boyuna tet

kik ederek yapılacak zammın memleket iktisa
diyatına olduğu kadar vergi sistemimizin bün
yesine de yapacağı menfi tesiri galip olduğun-
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ı dan kırmızı oy vermeye karar vermiştir. (Sağ
dan alkımlar). 

R E l S — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; bu lâyihanın müs
tacel olarak müzakere edilmesi hususu, bu seneki 
bütçeye dâhil olması ve bütçeye müessir olması 
bakımından idi. Halbuki, 1954 e teşmili aleyhin
de tezahür eden iradeniz neticesi şudur ki; bu 
lâyiha gelecek- sene bütçe varidatı üzerinde mü
essir olacak bir mahiyet taşır hale gelmiş oluyor. 

C. H. P. namına söz alan arkadaşımızın mü
talâalarında elbette üzerinde durulacak noktalar 
vardır. Arz ettiğim sebeplerden dolayı, mesele 
bugün müzakeresi için bir müstaceliyet arz eder 
mahiyetten çıkmış bulunduğuna göre, lâyihayı 
Hükümete tekrar tevdi etmenizi ve üzerinde dü
şünmek imkânını vermenizi rica ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

RElS — Lâyihanın gündeme girmiş olması 
itibariyle Hükümetin geri alma teklifini reyleri
nize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Lâyiha Hüküme
te geriverilmiştir. 

4. — Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılma
sı ve Arazi ve Bina vergileriyle Binalardan al%-
nan Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiyeye 
devri, JX$vlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayıilı Kanuna bağlı 

\ (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına ek-
| lenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen 

alınacak memurlar ve Vergi Usul Kanununun 
j bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
I lâyihaları ve Muvakkat Encümen mazbatası 
I (1/170, 171, 172) (1) 

| Bir takrir vardır, okunacaktır. 

i Yüksek Reisliğe 
! 1. Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması, 

2. Devlet Memurları Aylıklarının Tevhidi-
î ne dair Kanunun Maliye Vekâleti kısmına ekle-
| necek kadrolar, 
I 3. Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerin

de tadilât yaplması hakkındaki üç kanun tasarı-
I sı ile Muvakkat Encümen mazbatasının müstace-

len ve tercihan görüşülmesi ve gündeme alınma-
! sı için karar istihsaline müsaade buyurulmasmı 

(1) 205 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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arz ve teklif ederim. 
Muvakkat Encümen Reisi 

Mümtaz Tarhan 
Ankara 

REİS — Takrir muhtelif talepleri ihtiva et
mektedir. Evvelâ gündeme alınması keyfiyetini 
reyinize arz ediyorum. 

Lâyihaların bugünkü gündeme alınarak mü
zakere edilmesini kabul edenler.. (Anlamadık 
sesleri) 

Takrirde okunan hususların bugünkü günde
me alınması Muvakkat Encümen Reisi tarafın
dan talebedilmektedir. Evvelâ gündeme alınma
sı hususunu reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Gündeme alınması kabul edil
miştir. 

Bu takrirle ilgili bir teklif daha var. Tak
rirde diğer maddelere tercihan görüşülmesi hu
susu da talebedilmektedir. bu hususu da... 
(Gürültüler) Diğer maddelere tercihan görü
şülmesi hususunu da reyinize arz ediyorum. 
Tercihan görüşülmesi hususunu kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor okunacaktır. 
(Muvakkat Encümen raporu, muhalefet şer

hiyle birlikte okundu). 
RElS — Söz alanların isimlerini okuyorum. 
Halk Partisi adına Mehmet Zeki Tulunay, 

Muammer Alakant. 
Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; okunan maz
batanın bâzı noktalarına itiraz etmek ve haki
kat bildiğimiz hususları, huzurunuzda tasvibi
nize uğramamak tehlikesi mevcut olsa dahi, ol
duğu gibi arz etmek üzere gelmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; dokuz misli zammın 
doğru olmıyacağını encümen mazbata muhar
riri mazbatasında yazıyor. Dokuz misli zam ağır 
olabilir. Bâzı vilâyetler için bir misli zam dahi 
doğru olmayabilir. Bu zam bahsinde size şu
rasını arz etmek isterim ki komisyon mazbata 

muharriri daha ziyade göze çarpan noktaları 
fazla belirtmek suretiyle efkârı noktai nazarının 
etrafında toplamak arzusuna kapılmış ve maz
batasını yazmış bulunuyor. (Gürültüler) Müsa
ade buyurun arz edeceğim. 

Esbabı mucibe olarak yazmış oldukları para 
kıymetinin düşmüş olması, küçük çiftçinin bu 
palitikadan istifade etmemiş olması, sefalet 
içinde bulunması şeklinde yazılan esbabı muci
be bugüne kadar bu kürsüden Grupumuzun 
noktai nazarı olarak ifade ve müdafaa edilmiş 
olan esaslarla tamamiyle aykırılık arz etmek
tedir. 

Her hangi bir dâvanın kazanılması için esası 
bırakarak göz alıcı noktalar üzerinde ısrar et
me hattâ kendi sözlerinin kendini nakız olması 
düşüncesi katiyen doğru değildir. Türk Çiftçisi 
Türk nüfusunun % 82 sini teşkil etmektedir. 
1950 mebdeine nazaran bütün istihlâk, maddele
rinin kütlevi olarak arttığını izah ederken şe
kerde, giyim eşyasında, çimentoda ve bütün is
tihlâk maddelerinde 2, 3, 4 ve hattâ beş misli 
tezayütler vâki olduğunu iftiharla söylerken bu 
bir avuç imza sahibi, nüfusumuzun % 5 nin bu 
maddeleri istihlâk etmekte olduklarını iddia et
miyordu. Bugün şeker yiyen, vaziyetinin çok fe
na olduğu ifade edilmek istenen çiftçinin tâ 
kendisidir. Çiftçimizin bir dâvasını kazanmak 
için onu 1950 seviyesinde bıraktığımızı ve onun 
vaziyetinin gelişmediğini iddia etmek hakikatle 
kabili telif değildr. Mazbatayı yazan arkadaşı
mın beni mazur görmesini rica ederim, bunları 
söylemek mecburiyetindeyim. 

Şimdi meselenin esasına gelelim : Muhterem 
arkadaşlar; bu arazi vergisi nedir? Köyde ya
şamış, fiilen toprakta çalışmış , fiilen toprak 
vergisi vermekte olan arkadaşlarımı işhadederek 
konuşmak istiyorum. Şimdi okuyacağım ver
gi nispetleri dönüm başına düşen vergi miktar
larıdır. Müsaadenizle bunları bir defa yüksek 
heyetinize arz etmiş olayım. Çünkü mazbatada 
dinlediğiniz gibi rey vereceksiniz. Buna karşı
lık bir de kâğıt üzerinde hakikatin ne olduğunu 
ifade etmek lâzımdır : 
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Vasati vergi kıymetine nazaran bir dönümden 

halen alınmakta olan arazi vergisi miktarı 

İller Kuruş • İller Kuruş 

Kars 
Malatya 
Maraş 
Ağrı 
Diyarbakır 
Ordu 
Urfa 
Edirne 
Kırklareli 
Konya 
Mardin 
Muş 
Siird 
Tekirdağ 
Van 
Grümüşane 
Kayseri 
Manisa 
Seyhan 
Afyon 
Kocaeli 
Nevşehir 
Amasya 
Burdur 
Denizli 
Eskişehir 
Hatay 
İçel 
Niğde 
Yozgad 

I 
[ 03 
1 
I 
[ 04 r 
I 

05 

06 

' 

- 07 

08 
: 

Ankara 
Bilecik 
Çanakkale 
Gazianteb 
Sivas 
İsparta 
Samsun 
Muğla ' j 
Kütahya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bursa 
Elâzığ 
Erzurum 
İstanbul 
Çorum j 
Erzincan ' 
Aydın 
İzmir 
Tunceli J 
Tokat 
Zonguldak 
Antalya j 
Çankırı < 
Çoruh 
Kastamonu 
Sinob 
Trabzon 
Giresun 
Bolu 
Rize 

> 09 

) 
i ıo 
} 

i ı ı 

12 
' 

13 

• 14 

15 
16 

17 
22 
24 
27 
29 
32 
41 
49 

Muhterem arkadaşlar, Bolu'nun 41 kuruşuna, 
Rize'nin 49 kuruşuna, Trabzon'un 29 kuruşuna 
mukabil Çorum 'un 13 kuruşuna ilâve yapma
yın, fakat Manisa'nın 6 kuruşuna ilâve yapmı-
yacak mıyız? (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, birkaç rakam söyliye-
ceğim, bu rakamları görmemezlikten gelmek im
kânı mevcut değildir. Onlar şunlardır: Mera-
siyle, sulanmış arazisi ile, sulanmamış arazisiyle 
bağı ile, bahçesiyle, zeytinlikleriyle, incirlikle-
riyle, çiçek bahçelerine varmcıya kadar Türk 
vatanının en ehemmiyetli ve kıymetli gayrimen
kul servetini teşkil eden Türk toprakları 14 mil-
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yon lira vergiye tâbidir. Diğer taraftan sadece 
seyyar esnafın ödediği vergi 14 milyon liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, deniliyor ki, bunun 
esasında adaletsizlik vardır. Esasındaki adalet
sizlik aşikâr. Yapacağınız her hangi bir tadille 
% 100 adaletsizliği % 50 adaletsizliğe irca et
mek bu memleketin faydasına ve bu adaletsiz
liği bertaraf etmeye doğru bir adım değil midir? 
Memleket binbir ihtiyaç karşısında ve Maliye 
Vekâleti Hazineye varidat temin etmek mecbu
riyetinde değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, dönüm başına 3 kuruş 
yerine altı kuruş verdiğimiz takdirde köylüye 
ödiyemiyeceği bir zam yaptık diye bir vicdani 
mesuliyet altına girmemize imkân var mıdır? 

Arkadaşlar, 100 dönüm toprak sahibi olan 
bir köylünün, bir çiftçinin, bir zatın, bir vatan
daşın, üç kuruştan senede 3 lira vergi vermesi, 
1 000 dönüm toprağı olanm senede 30 lira ver
mesi bahis mevzuudur. 

Bir kere kendi arasındaki adaletsizliği ber
taraf etmek için, meselenin üzerinde durmak 
lâzımdır. Bunu biz bütçede 9 misli artırmaya 
mütehammil görerek sevk etmiş bulunuyoruz. 
Yüksek irşadınızla 9 misli zammı kabul etme
menin bir adalet teşkil edeceğini kabul ediyo
ruz. Fakat muhterem arkadaşlar, onu bir defa 
daha tetkik edip mâkul bir had içinde mütalâa 
etmenin zaruri olduğuna kani bulunuyoruz. 140 
değil, 100 olsun, 100 değil, 80 olsun, 80 değil 
50 olsun, ne dereceye kadar yaparsanız yapınız, 
faka bu adaletsizliği adalete doğru, hiç olmazsa 
bir miktar* yaklaştırmış olmanız adalet tesis 
etme şiarına tamamiyle uygun olacaktır muh
terem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu lâyihayı reddet
mek suretiyle vereceğiniz karar şu mânayı ifade 
edecektir: 

Umumi toprak sahiplerinin sahip oldukları 
servet ile seyyar esnafın kazançları bir seviye
de, teadül halindedir demiş olacaksınız, Toprak 
Vergisi % 1 olduğuna göre «bütün Türk toprak
larının resülmali bir milyar 400 milyon liradan 
ibarettir» demiş olacaksınız. Bunları tadile tâbi 
tutmak değil; esasından ıslah etmek 4 - 5 sene 
sürecek bir tahrire gitmek demektir ki, bu tah
rire derhal başlıyacağız. Bununla beraber 4 - 5 
sene sadece bu adaletsizliğin devamına taham
mül etmemek bakımından dahi meseleyi nazarı 
itibara almak lâzımgelir. 
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Beni asıl huzurunuza çıkmaya sevk eden se
bep şu idi: Gördüm ki, Komisyon reddetmiş. 
Fakat büyük bir tereddüt içinde reddetmiş: 7 
ret, 6 kabul. Demek ki, komisyon büyük bir 
tereddüt içindedir. Filhakika vicdani mesuliyet 
tahmil etmesi bakımından komisyonun geçirdiği 
bu tereddüdü haklı ve yerinde görmek lâzım
dır. Ne olur arkadaşlar, iradenizi kullanınız, 
komisyona deyiniz ki, anladık, 9 misli olmaz 
49 a indirin, 30 a indirin, ama öte tarafı 3, 4, 5 i 
de makul hadde çıkarın. (Bravo senleri). Bu 
adaleti de mi yapamazsınız arkadaşlar? (Al
kışlar). 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEH
MET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar; Arazi Vergisine 9 misli' zam
mı tazammun eden hükümet teklifini ve Mu
vakkat Komisyon raporunu tetkik ve tahlil et
tik. 

Esbabı mucibe lâyihasında Arazi Vergisinin 
artırılması için tadat ve izah edilen sebeplerin 
varit ve yerinde olmadığını ve realiteye dayan
madığını peşinen ifade etmeyi bir vazife saya
rız. 

Arkadaşlar; arazi kıymetlerinin son yıllarda 
22 misli arttığına dair mazbatada bir iddia var
dır. öyle zannetmekteyiz ki, bu iddia kuvvetli 
esaslara dayanmamaktadır. Bu iddianın hangi 
umumi ve riyazi rakamlara dayandığını ve 
hangi istatistiklerin buna mehaz olduğunu me
rak etmemek mümkün değildir. Son yıllarda 
arazi kıymetlerinin umumi artış nispetlerinin 
1950 - 1951, 1952 ve 1953 yekûnları, % 47 ci
varında olduğu istatistiklerle sabittir. Meselâ; 
1950, 1951, 1952, 1953 yıllarında : 

1. îyi kıraç, orta kıraç, zayıf kıraç, 
2. îyi taban, orta taban, zayıf taban, 
3. îyi sulu, orta sulu, zayıf sulu diye tar

lalar istatistik esasına göre tasnife tâbi tutul
muştur. Ve bunların ortalama değerleri istatis
tiklere geçmiştir. 

1950 senesi ortalama dönüm fiyatı 177 lira 
70 kuruş 

1951 senesi ortalama dönüm fiyatı 200 lira 
66 kuruş 

1952 senesi ortalama dönüm fiyatı 230 lira 
1 kuruş 

1953 senesi ortalama dönüm fiyatı 263 lira 
59 kuruş 

1950 senesindeki dekar fiyatı 100 farz edi
lirse.... 

Tütünlük 1950 de dekarı 100 lira iken 1952 
de 141 lira 22 kuruş orta vasıflı, 1950 de dekarı 
100 lira -iken 1953 te 148 lira 46 kuruştur.. Or
ta vasıflı meyve bahçesi 1950 de dekarı 100 li
ra iken 1953 te 147 lira 24 kuruştur. Orta va
sıflı sebze bahçesi 1950 de dekarı 100 lira iken 
1953 te 141 lira 77 kuruştur. Orta vasıflı bağ ve 
bahçe 1950 de dekarı 100 lira iken 1953 te 147 
lira 27 kuruştur ki, ortalama olarak tarla fiyat
larındaki artış % 47 didir. % 47 vasati artışın 
18 yıl geriye götürülüp yıllara taksimi hiçbir 
zaman salim mukayese metodu olmadığı gibi bu 
yola başvurulması da 22 misli artışı haklı ve 
isabetli gösterecek bir kıstas olamaz. Bâzı yer
lerde arazide anormal artmalar olmuştur. Bu 
artışlar mevzii olduğundan umuma teşmili doğ
ru değildir. 

Hepinizin de yüksek malûmları olduğu veç
hile bizim memleketimizde toprak kıymetleri 
bilhassa hava şartlarının tesiri altında zaman 
zaman süratli bir şekilde yükselme ve alçalma
lar kaydeder. 

Arazi mahsulleri kıymetlerinin arazi kıymet
lerine muvazi olarak artmadığı da bir hakikat
tir. Hele arazide ekiliş mahiyetindeki fiyat art
ması tetkik edilecek olursa dönüm başına sarf-
edilen miktarla bundan elde edilen mahsulde
ki kilo başına yapılan kâr birbirine makûs ola
rak yükselme ve alçalmalar kaydeder. Meselâ : 

Adana ovasında 1947 de bir hektar pamuk 
tarlasına ekim ve istihsal masrafı olarak 285 li
ra sarf edilmiş ve kalkan mahsulden çiftçi ki
lo başına 42 kuruş kazanmıştır. 

1951 de yine bir hektar pamuk tarlasına 
ekim ve istihsal masrafı olarak 293 lira sarf 
edilmiş ve çiftçi mahsulden kilo başına 337 ku
ruş kazanmıştır ki, bu anormal bir vaziyettir. 
1954 senesinde ise bir hektar pamuk tarlasına 
ekim ve istihsal masrafı olarak 380 lira sarf edil
miş ve kalkan mahsulden kilo başına 18, 5 ku
ruş kâr elde edilmiştir. Bu hal gösteriyor ki, 
maliyet, artış, kazanç düşmüştür. 

Yukarda arz eylediğimiz ekiliş mahiyetin
deki artış ve paranın iştira kabiliyetinin azal
ması hakikatleri karşısında, arazi fiyatlarında
ki artış mühim bir değişme arz etmediğini açık
ça göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bizde çiftçi kitlesinin 
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% 80 nine yakın bir çoğunluğunu yılda safi ge- I 
liri 1 000 liranın altında bulunan küçük çiftçi 
teşkil eder. Gelir Vergisindeki asgari geçim in
dirimi nispeti vergi adaletine yaklaşmak mak-
sadiyle artırılmak istenirken efradı ailesiyle 
bütün bir yıl didinip tırmanan çiftçi ailesinin 
bu asgari geçim indirim haddi içinde olan ka
zancından bir de yüksek nispette Arazi Vergi
si alınması vergi adaletine asla uygun değildir. 
Diğer taraftan umumi bir arazi tahriri yapıl
madan araziye yapılacak vergi zammı küçük 
çiftçiyi çok müşkül durumda bırakacak ve kü
çük çiftçilerimizi bu yüzden arazilerini elinden 
çıkarmaya mecbur edecektir. Bir taraftan top
rak tevziini hızlandırdığını muvaffakiyet ola
rak ileri süren hükümetin küçük arazi sahip
lerinin arazilerini sattıracak kadar ağır olan 
böyle bir vergiyi nasıl teklif ettiğini anlamak 
kabil değildir. Küçük arazi parçaları kıymetin-
deki artışın çok az oluşu istihsal mahsullerin-
deki sabit fiyat şekli ve hayat pahalılığı da na
zara alınırsa küçük ziraatçi için bu adaletle 
telifi mümkün olmıyan zam teklifi çok ağır bir 
yük teşkil edecektir 

SOLDAN BÎR MEBUS — Sanki zamanınız
da siz çok düşündünüz!. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ZEKÎ 
TULUNAY (Devamla) — Siz düşünün de çı
karmayın. 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — İstismar 
ediyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ZEKÎ 
TULUNAY (Devamla) — Siz etmeyin. 

Bir an için arazi kıymetlerinin, teklifte be
lirtildiği gibi, arttığı kabul edilse bile Arazi 
Vergisi kıymet üzerinden alınmakla beraber 
netice itibariyle çiftçinin kazancından ödenen 
bir vergidir. Arazi kıymetindeki yükseliş hiçbir 
zaman kazancın da yükseldiğine delâlet etmez. 
Her ne kadar arazi kıymetleriyle iratları ara
sında bir münasebet mevcut ise de kıymete te
sir eden yalnız bu olmayıp başka başka unsur
lar da mevcuttur. Bundan dolayıdır ki, Türki-
yenin muhtelif yerlerinde dönüm başına verimi 
aynı olan araziye takdir edilmiş bulunan kıy
metler aynı değildir. 

Çünkü nüfusu kesif olan yerlerde ve arazisi 
ihtiyaca kâfi bulunmıyan mmtakalarda arazi 
kıymetleri çok yüksek olduğu için bu yerlerde I 
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vergiler de yüksektir. Arazisi geniş ve nüfusu 
az olan yerlerde ise arazi kıymetleri düşük ve 
böylece vergileri de azdır. Bu da göstermekte
dir ki, hiçbir zaman arazi kıymetleri mutlak 
surette geliriyle ilgili değildir. 

Hem vergi adaleti, hem de sair borçlarını 
vermek için güçlük içinde bulunan küçük çift
çilerimizin içinde bulunduğu şartlar böyle bir 
zammın yapılmasına müsaade etmemektedir. 

Aziz arkadaşlar, 
Geniş halk kitlelerinin kader ve istikbalini 

yakından alâkadar eden bu mevzuda vergi ada
leti ve çiftçimizin durumu ile telifini asla müm
kün görmediğimiz ve halkımızın iktisadi kal
kınması ve geçimi için ciddî bir mâni saydığı
mız bu tasarının reddini şiddetle arz ederken 
teklifi gra.pum.uzun kırmızı oyla karşılıyacağı-
nı ilâve ederiz, 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, bir sizden, bir 
bizden.. (Gülüşmeler). 

Encümenin esbabı mucibe lâyihasını nasıl 
reddetmişsem, o zaruretin iki misli şiddetle 
Halk Partisi adına söz söyliyen arkadaşımın 
beyanlarını ve hükümetin esbabı mucibe lâyi
hasının reddini icabettiren sebeplerdir diye, 
ileri sürdüğü mütalâalarını reddetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ sözlerine 
yanlış başladılar. 

Arkadaşım diyor k i ; 1950 den bu yana arazi 
kıymetlerinde 22 misli tezayüt olduğu söyleni
yor, bu doğru değildir. Biz .22 misli bir artış ol
duğunu söylemiş değiliz ki, siz bunu ret için 
bir sürü esbabı mucibe getirmiş olasınız. Bizim 
iddiamız bu değildir. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Raporda vardır. 

ADNAN MENDERES (Devamla) —İyi oku
yun. Her zaman böyle hata yapıyorsunuz. Söy
ledim size; bu kaçıncıdır ? 

Mazbatada diyoruz ki ; son tahrir üzerinden 
18 sene geçmiştir. 18 senenin içinde tabaka-
tülarz gibi türlü hâdiseler gelip geçmiş; kıy
metlerde, fiyatlarda türlü tahavvüller husule 
gelmiştir. Binaenaleyh 18 sene evvelki tahri
re istinadederek alınmakta olan bir toprak ver
gisinin kıymeti, yekûn itibariyle bugün için 
gülünç ve adaletten tamamen mahrum bir man
zara arz etmektedir. Bizim dediğimiz bu. Bu
na bir diyeceğiniz var mı? 
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Şimdi, toprağın kıymeti hava şartlarına gö

re değişir, diyorlar. Toprağın kıymeti seksen 
sekiz faktörün altında değişir. Bir tanesini söy
lüyor. Çünkü, liman yaparsınız, hava şartları
na tâbidir, baraj yaparsınız, hava şartlarından 
olmuştur, elektrik santralleri yaparsınız, hava 
şartlarından olmuştur. Silo yaparsınız, hava 
şartlarına tâbidir. Ne yaparsanız, kendilerine 
ait olmıyan iktidar ne yaparsa yapsın beğen
mezler, hepsi hava şartlarına tâbidir. Arazi 
kıymetindeki tahavvülleri de yine bu tek sebe
be irca ederler. 

Arkadaşlar; biz diyoruz ki ; Türk toprakla
rının 1950 senesinden bu yana yüzde 40 daha 
fazlası sürülmektedir. Bugün meralar dahi zi
raat arazisi haline gelmiştir. Hayvancılığın da
hi bu yüzden sıkıntıya girdiği aşikâr bir haki
kattir. 

Yine diyorlar k i ; bu, nüfus şartlarına tâbi
dir. Evet, toprağı işleme bakımından nüfus bir 
faktördür. Toprağın işlenmesi, vasıtaların ma
hiyeti ve kuvveti, kapasitesi meselesidir. Sa
dece tasavvur ediniz ki ; 1950 den bu yana 45 
bin traktör girmiş bulunuyor. 45 bin traktörün 
işlediği saha Türk topraklarının mühimce bir 
nispetini ifade eder. Ondan sonra, her bakım
dan yaptığımız teşviklerle Türk topraklarını 
işlemek hevesi, şevki, gayreti bir sel halinde 
bütün çiftçinin vicdanından kopup amel saha
sına intikal etmiş bulunuyor. Bugün nasıl bir 
şevkü gayretle çiftçinin çalışmakta olduğuna, 
iktidarları zamanında on senede 260 bin ton 
tohumluk dağıtmaları, bizim ise yalnız 1954 se
nesinde dağıttığımız 270 bin ton tohumluk şa
hadet etmektedir. On senede verdikleri tohum
luğu biz sadece bir senede dağıtmış bulunuyo
ruz. İktidarı devraldığımız zaman Ziraat Ban
kasının kredi hacmi 300 milyon lira idi. Çift
çiye yaptıkları 300 milyonu üç sene evvel, 1946 
mebdeine irca edecek olursanız beyefendilerin 
iktidarda bulundukları zamanlar Türk toprak
larının işletilmesi için Ziraat Bankasından ya
pılan yardımın heyeti umumiyesi 100 milyon 
liradan ibaretti. Bugün Ziraat Bankasının se
nelik kazancı 100 milyon liradır. 

Toprak kıymetindeki tahavvülün sadece ha
va şartlarına tâbi olduğunu iddia ediyorlar. 
Bu, hakikaten havadan söz söylemek mânasına 
gelir. (Soldan, alkışlar). Bu sözlerle efkârı 
umumiye üzerinde yanlış izler bırakmıyalım. 

.1955 Ö : İ 
Hesabetmiş, dijor ki : «Pamuğu eken dönümde 
18 kuruş kazanıyor.» Allah rızası için, içimiz
de birçok pamukçular vardır, bu bir hayır ce
miyetine gelir olsun mu diye ekiliyor? Bu 18 
kuruşa siz inanıyorsanız ben ebediyete kadar 
inanmıyaeağmı. Bir taraftan toprağın dönümü 
150 - 200 lira ederken 3 kuruş vergi fazladır, di
yorlar. Gelin bunun içinden çıkın, çıkabilirse-
niz. Bu, politikanın elinde istismar vasıtası 
olduğu zaman ne kadar gülünç, ne kadar ha-

•zindir. 
Muhterem arkadaşlar; millet meselelerini 

politikanın bâzicesi yapmaktan Allah ' bizleri 
korusun. (Alkışlar). Çok kolaydır bu. Efendim, 
Türk çiftçisine refah çok görülüyor, batıyor, 
ediyor. Bunları demek kolay, fakat bunu diyen
ler arkadaşlar, 100 milyon liralık kredi ile Türk 
çiftçisini kalkmdırdık diyen ve bundan vicdan 
huzuru duyduklarını ifade eden insanlardır. 

Muhterem arkadaşlar, buğday 15 - 20 kuruş 
iken biz, gözümüzü kırpmadan 30 kuruştan 
buğday almakta bir an bile tereddüt etmedik. 
O zaman bunun açığını nasıl karşılıyacaksmız, 
bunun borcunu nereden ödiyeceksiniz diye itiraz 
ediyorlardı. Arkadaşlar, bu buğdayları satanlar 
küçük çiftçilerdir, Van'daki, Kâhta'daki küçük 
çiftçiler. Şimdi kalkıyorlar ve bütün tedbirleri 
çiftçiyi kalkındırmaya müteveccih olan ve ikti
sadi kalkınmamızın mihverini çiftçinin ilerle
mesi noktasında bulan, hattâ, Türkiye'de ada
leti içtimaiye prensiplerinin köylü ve çiftçi dâ
vası olarak halledlmesi yolunda yürüyen ve gö
ren bir iktidara bugün bir çiftçi ve köylü mü-
dafiliği nasıl tecviz olunabilir? Nihayet bahis 
mevzuu olan 14 - 20 milyon liradır. Bugün 3 
milyarlık bütçe içerisinde nüfusunun % 82 si
ni teşkil eden bir çoğunluğa bu kredi tevezzü 
ederse ne düşer tasavvur buyurunuz ? 

Beyefendiler, mesele bu kadar şakaya gele
cek bir mesele değildir, çok rica ederim,, insaflı 
olalım, günahtır! Bu şekilde nasıl konuşuluyor? 

Köylüler borçlarını vermekte güçlük çeki
yorlarmış. Hayır arkadaşlar, Türk çiftçisi borç
larını vermekte güçlük çekmiyecektir. 

Bugün dışardan buğday getirmek mecburi
yetinde olduğumuz halde yine istihsal ettiğimiz 
hububatın yekûnu 9.5 milyon tondur.. Hiçbir za
man kendileri 9 buçuk milyon ton buğday istih
sal edememişlerdir. Hava şartlarının en müsait 
olduğu zaman istihsalleri 8 milyon tonun üzeri-
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ne çıkamamıştır. Ne konuşuyorlar? Ziraat Ban
kası tahsilatı yüzde 90 mn üstündedir, öyle ol
duğa halde köylünün borç altında olduğunu ve 
borcunu ödiyemediğini nasıl söylüyorlar? Kati
yen yanlıştır. Tahsilat rakamlarının nispeti en 
refah verici bir seviye arz etmektedir. Bunu bu
rada iftiharla söyliyebilirim. Yalnız benim dilek 
ve arzum, encümen bir defa tetkik etsin, 3 ku
ruşu 12 kuruşa getirsin. 

Manisa da 100 dönüm tarlaya sahip olan bir 
insan 6 lira verirken acaba 10 lira verirse yıkı
lır mı, yıkılmaz mı? Bunu komisyon tetkik et
sin. Alesseviye 9 misli yükseltilmiş olması kar
şısında elbette komisyonun da haklı olarak bir 
söyliyeceği vardır. Fakat bir defa dâvayı benim 
dediğim nispete irca ettikten sonra zannediyo
rum ki mazbatayı yazan Mazbata Muharriri ar
kadaşımız dahi mazbatayı başka türlü ele ala
caktır. 

Manisa 6 kuruş yerine tahammül edeceği bir 
miktarı verir, Rize'nin 60 kuruşunu da meselâ 
30 kuruşa indirilirse buna ne diyebiliriz arka
daşlar? (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

RElS — Muammer Alakant... (Yok sesleri). 
Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Büyük Türk milletini temsil eden 
muhterem 535 milletvekilinin 400 ü çiftçiyi tem
sil eden kahir ekseriyetiniz; bu kanun tasarısı 
hakkında elinizi vicdanınıza koyarak en hayırlı 
ve Türk milleti için en hayati bir kararı şim
di vermiş olacaksınız, Adnan Menderes Hükü
meti bu kanun tasarısını vermekle birkaç nok-
taden haklıdır. Hiçbir devirde ve hiçbir millette 
görülmemiş süratli bir kalkınma olurken başa-. 
rıcı iktidarımızın dinamik hükümeti gayet tabi
îdir ki, bu kalkınmaya yaraşır kaynakları ve mil
yarları bulmak ve aramak zorundadır. 

Gerçi on sekiz sene önce yapılan arazi tahri
rinde takdir edilen vergi kıymeti bugünkü ha
yat şartlarına göre hakikati ifadeden çok uzak
tır. 

İktidarımızın işe başladığı 1950 yılından bu 
yana bütün dünyanın gıpta ile takibettiği büyük 
ve muhteşem bir kalkınma hareketimizde sarf 
edilen milyarları ve binlerce traktörlerle Türk 
topraklarının işletilmesinde de mazi ile asla kı
yas kabul etmiyecek çiftçi lehine şayanı şükran 
kıymet artışları devam etmektedir. 

Evet bir bakıma göre Türkiye'de ekilen sa- | 
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halarm artışı ve fiyatların yükselişi gibi sebep
ler neticesinde bu tasarı ile mevcut adaletsizlik 
belki bertaraf edilmiş olacaktır ama bu kararı 
aldığımız takdirde şunu kati olarak bilelim ve 
inanalım ki, arkadaşlar bindiğimiz dalı kesmiş 
olacağız. 

Gerçi 1949 yılında eski Kazanç Vergisi yeri
ne Gelir Vergisi sistemi kabul edilirken bura
da zirai kazançlar Gelir Vergisinden istisna edil
miş gibidir. Fakat, buna rağmen devam edege-
len ve asırlardan beri bir türlü köylerimizin 
büyük ekseriyetini yıllık gelirleri asgari hadde 
bulunan ihtiyaçlarını bile çok kere karşılaya
mamakta mühim bir ekseriyeti 10 binlerce kara
sabanını bırakıp bir türlü pulluğa dahi geçeme
mektedirler. 

Doğrudur, birçok memleketlerde de diğer 
gelirleri meyanında çeşitli zirai mahsullerinden 
de vergi aldıkları vâkıdır. Bizde de : Büyük 
arazi ve çiftlik sahipleri arasında büyük kazanç
lar elde eden vatandaşlar bulunabilir. Fakat bu 
yüzlerce seneden beri henüz belini doğrultmaya 
çalışan küçük çiftçiden fazla vergi almak bir fe
lâket olur, aleyhimize olur. Büyük Türk mille
tinin mümessili olan iktidarımızın burada vazife 
görmesi çok zor olur. Bunu çok kıymetli ve sev
gili Başvekilimiz, çekirdekten çiftçi olması bakı
mından, bizden daha iyi bilir ve takdir eder. 

Evet, içim sızlıyarak ve yüreğim burkularak 
Türk milletini hakikaten saadet ve refaha götü
ren partimizi ve iktidarımızı, sayın muhalifleri-e 

miz : Belki haklı olarak alınacak bu vergi için 
çiftçiye diyecekler ki : Demokratlar sizden ver
gi aldılar, ücretleri artırdılar, diye sakat, bir 
propaganda yaparak iktidarımızın temel taşla
rını şimdiden yıkmaya, memleketimizin âti ve 
istikbalini tehlikeli bir sarsıntıya sokmaya çalı
şacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk milleti Varlık 
Vergisi ıstırabını hâlâ unutamamıştır. Abdülha-
mit devrinden beri ilk defa beli doğrulmakta 
olan Türk çiftçisi bu vergiyi kabul ettiğimiz 
takdirde asla bizi ve hele beni hiç af etmiyecek-
tir. (Gürültüler). Evet bugün arazi ve kira 
vergileri nispeti itibariyle çok az ise de bunun 
ıslah ve tanzimi mümkündür. Ama bu hiçbir 
zaman Hükümetin bu tasarısı şeklinde halle-
dilmemelidir. 

Verginin âdil olması prensipi bütün Dün-
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yada müsellem olduğuna göre arazi vergisin
den de bu şekilde mevcut kıymetlere çok bü
yük zamlar yapmak suretiyle işi halletmek 
hiçbir zaman doğru olmaz. 

Sevgili Hükümetimize bir sual soracağım : 
Türk köylüsünden ve Türk çiftçisinden 

buğdayı niçin 30 kuruşa alıyoruz? Onu hima
ye ve kalkındırmak için değilmi? 

On binlerce senedir, çiftçimiz, ilk defa ha
kiki sahibini bulmuş belini doğrultmaya başla
mıştır. Bu bizim en asil arzumuz ıdeğil midir? 

Çok kıymetli ve çok değerli Başvekilimiz 
Sayın Adnan Menderes. Evet Hükümetimizin 
gelire fazla ihtiyacı vardır. Bunu takdir edi
yoruz. Bunu bizden asla hiçbir fedakârlığı 
esirgemiyecek çiftçimizden alabilmemiz için 
biraz daha sabırlı olmamız, beklememiz lâzım
dır. Köylümüzün çoğu borçludur. Geçen sene 
umduğu mahsulü alamamıştır. Büyük ekseri
yeti azîm sıkıntı içindedir. Bunu her köye gi
den her çadıra giren hepimiz biliyoruz. Benim 
ricam, bir kalemde Türk milletinin sırtından 
yol vergisi, sayım vergisi gibi milyonlarca li
rayı atan Türk Milletini hakikaten hafifleten 
ferahlatan çok kıymetli Başbakanımız Aıdnan 
Beyden ve yakın mesai arkadaşı çalışkan Po-
latkan'dan lütfen bu vergiyi almamalarını, 
bir talhrir yaptırmalarını Türk milleti adına 
bu kürsüden yalvarırken komisyon raporunun 
yeniden tetkik ve ıslahı için Komisyona iade
sini rica ederim. Hürmetlerimle.. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; Benden evvel 
konuşan özbey arkadaşımın temennisine işti
rak ederek, mazbatanın Komisyona iadesini 
rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Komisyon söz istiyor. (Sıra ka
paklarının vurulması, şiddetli gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Ko
misyon adına söz aldılar. (Gürültüler) 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ MÜMTAZ 
T ARITAN (Ankara) — Arakadaşlar; (Şiddetli 
gürültüler) bu tasarıların, (gürültüler) komis
yona iadesini arz ve teklif ediyorum. 

REÎS —• Komisyon geri istemektedir. (Ha
yır hayır sesleri) (Gürültüler) Gefiverilip ve
rilmemesi reylerinize bağlıdır. 

Başvekil. 

L\JVU O . I 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Musade buyurun arkadaşlar, niçin bâ
zı arkadaşlarımız heyeti umumiyeyi tesir altında 
birakmak için bu kadar gürültü yapıyorlar? 
Bunu anlamadım. (Arazi sahipleri sesleri) 

Çok rica ederim, her mebus arkadaş bura
da konuşmak suretiyle arkadaşlarını noktai na
zarına imale etmek hakkına sahiptir, bunu ya
pabilir. Fakat bir cebri mânevi altında bulun
durur gibi dünyanın gürültüsünü yapmak asla 
doğru değildir. Arkadaşlarım, buraya çıkan, 
komisyon namına söz söyliyecek olan ve komis
yon reisliği yapmak suretiyle itimat göstermiş 
bulunduğunuz arkadaşın söz söylemesine imkân 
vermediniz, böyle bir şey, sureti katiyede siz
ler tarafından , bizzat sizler tarafından tecviz 
edilmemek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, biz hiç bir zaman -
bir az evvel sözlerimin yanlış anlaşıldığını an
lıyorum - hükümet olarak geri almak niyetinde 
değiliz. Fakat reddetmeyi de, kolayca göze 
alınır bir keyfiyet olarak mütalâa etmeyiniz sev
gili arkadaşlarım. 

Şimdiye kadar üç kuruş olarak verilen ver
giyi altı kuruşa çıkarmak üzere bir tetkik yapı
nız. Bu tetkika değmez mi arkadaşlar? (Değer 
sesleri) Bir tetkik ediniz varsın komisyon hu
zurunuza 9 misli çıkarmak doğru değildir 
diye gelmesin de hatta bâzı yerlerde indirme dâ
hi yapsın. 

Her türlü tasarruf size aittir. Ondan sonra 
ne olursa olsun vereceğiniz karar elbette muhte
remdir. Hükümet olarak sizin kararlarınıza itti-
ba etmeği... (Bravo sesleri, alkışlar) ve onlara 
kendi noktai nazarımızı... 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Başbakan 
Meclisin temayülüne uyarak lâyihayı geri alsın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hayır efendim; Hükümet olarak geri 
almıyacağız. Aleyhinde rey verirsiniz, tatbik 
ederiz. 

Fakat arkadaşlar; kerem buyurun. Arkadaş
ları tesir altında bırakmak istiyenler eteklerin
deki taşları döksünler. Lâyihayı ceffelkalem 
reddetmek doğru değildir. Komisyon kendile
rince şayanı kabul olmıyan bir husus getirirse 
o zaman bir çarei hal bulunmamış olur. 

istirham ederim; bir defaya mahsus olmak 
üzere, bu istirhamımı kabul etmenizi rica de
rim. 
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REÎS — Arkadaşlar, komisyona verilmesi 

hakkında iki takrir vardır. Bu reyinizle olacak
tır. (Gürültüler) Gündeme alınmış meseleler an
cak Umumi Heyetin kararı ile iade edilir. Bu 
takrirleri Umumi Heyetin reyine arz edeceğim. 
istihsal edilecek karara göre muamele yapıla
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arazi Vergisinin artırılması hakkındaki tek

lifi kanuninin komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

Yüksek. Başkanlığa 
Arazi ve Bina vergileri tadilât tasarısının 

üzerinde gerekli incelemelerde bulunulmak üze-

1955 0 : 2 
re komisyona iadesini arz ve teklif eyleriz. 

Afyon Kastamonu 
Murad Âli Ülgen Nazifi Şerif Nabel 

REÎS — Komisyona iade edilmesi yolundaki 
gerek komisyon teklifini, gerekse takrirleri re
yinize arz ediyorum. (Gürültüler). Müsaade 
edin reyleri sayacağız. (Anlaşılmadı sesleri). 
Arazi Vergisi kanunu lâyihasının komisyona 
iade edilmesi teklif edilmektedir. Komisyona 
iadsini kabul edenler... Reylerinizi izhar edin 
efendim. Kabul etmiyenler... Ekseriyetle komis
yona iadesi kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Saat 15 de toplanılmak üzere celseye son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,03 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

BEİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 

(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı). 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

5. — İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması 
hakkındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/163) (1) 

REÎS — Bir teklif vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hak

kında 6399 sayılı Kanunun bâz] maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının ruzna-

(1) 208 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

meye alınarak tercihan ve müstacelen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize 

îzzet Akçal 

REÎS — Bu lâyihanın ruznameye alınması
nı reylerinize- arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tercihan görüşülmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı ? Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... PJtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır. Müstaceliyet
le görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle gö
rüşülmesi kabul olunmuştur. 
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İstanbul Birleşik idaresinin Ayrılması hakkın
daki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
Ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun 1 ve 
3 ncü muvakkat maddelerindeki (1 Mart 1955) 
ve (1955 Malî yılı) tarihleri (1 Mart 1956) 
ve (1956 malî yılı) olarak değiştirilmiştir. 

EEİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
Ayrılması hakkındaki 10 . III . 1954 tarihli ve 
6349 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde 2. — Birleşik idare
nin 1955 yılı bütçesi aşağıdaki şekilde ihzar ve 
tatbik olunur : 

I - Bütçe üç umumi kısımdan mürekkeptir : 
a) Kanunlarla vilâyet işlerine tahsis edil

miş varidata mukabil vilâyet hizmetleri birinci, 
b) Kanunlarla belediye işlerine tahsis edil

miş varidata mukabil belediye hizmetleri için 
iktiza eden masraflar ikinci, 

c) Vilâyet ve belediye idarelerinin müşte
rek teşkilât ve hizmetleri masrafları üçüncü 
genel kısım olarak tesbit olunur. 

d) Bütçenin hazırlanması ve tasdiki vilâ
yet bütçeleri hakkındaki hükümlere tâbidir. 
Belediyeye bağlı işletme müesseselerinin büt
çeleri de aynı şekilde ve tasdik edilir. 

e) Hususi kanunları ahkâmına göre hususi 
idare varidatından muhtelif hizmetlere tefrik 
olunan hisseler yalnız (a) fıkrasındaki varidat 
üzerinden hesaplanır. 

II - 1955 yılı bütçesi tatbikatı aşağıdaki şe
kilde yürütülür : 

a) Birleşik idarenin umumi meclisi beledi
ye meclisi seçimleri yapılıncaya kadar daimî 
komisyon (b) fıkrasındaki birleşik encümen te
şekkül edinceye kadar vazifelerine devam eder
ler, 

b) Belediye seçimini takibedeıı (30) gün 
içinde belediye meclisi encümen azalarını seçer. 
Bu azalar, belediye hudutları dışından seçilmiş 
olan mevcut daimî encümen âzasiyle birlikte 
valinin veya tevkil edeceği zatın reisliğinde 
(Birleşik encümen) olarak içtima ve 1955 yılı 
bütçesi tatbikatına devam eder. 
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Umumi meclis seçimlerini takibeden (30) 

gün içinde umumi meclis toplanarak daimî en
cümen azalarını seçer. Daimî encümen azaları, 
seçildiği tarihten itibaren 1955 malî yılı sonuna 
kadar belediye encümeni âzalariyle birlikte 
(Birleşik encümen) olarak içtima ve 1955 yılı 
bütçesi tatbikatına devam eder. 

Birleşik encümenler her iki idareye kanun
larla mevdu bütün hak ve vazifeleri 1 Mart 1956 
tarihine kadar istimal ve ifa eylerler. 

c) 1956 malî yılı iptidasına kadar vazife 
görecek olan bu encümen azalarına daimî encü
men azalarına mahsus huzur hakkı ödenir. 

d) Belediye seçimini mütaakıp istanbul vi
lâyeti Umumi Meclisi, belediye hudutları dışın
dan seçilmiş bulunan mevcut umumi meclis âza
larının belediye meclisine iştirakiyle teşekkül 
eder ve bu meclis, umumi meclis seçimleri yapı
lıncaya kadar vilâyet umumi meclisi vazifesini 
görür. 

EEİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun mu
vakkat 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Muvakkat madde 4. — Belediye mec
lisi Şubat 1956 içtimamda Belediye reisini inti-
habeder ve reis 1 Mart 1956 tarihinde vazifeye 
başlar. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha kanun ola
rak kabul olunmuştur. 

C — İşletmeler Vekâleti bütçesi 

6. •— Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı bütçe 
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kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/138) (1). 

RElS — işletmeler Vekâleti bütçesini Pet
rol Dairesi Reisliği bütçesiyle birlikte müzake
re edeceğiz. i 

Burhanettin Onat (Yok sesleri). I 
Hikmet Bayur (Yok sesleri). I 
Hasan Hayati Ülkün (Vazgeçti sesleri). 
Baha Akşit (Vazgeçti sesleri). ı 
Cemal Kıpçak 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; işletmeler Bakanlığının çalış
maları, bu bakanlığı işgal eden vekillerin anla
yış ve kavrayışına göre iki türlü istikâmet üze
rinde tecelli eder. 

istikametlerden biri, Devlet iktisadi Teşek
külleri mahiyetindeki topluluğun Umura Mü
dürlüğü şeklindedir, sanki o toplu bünyenin 
umum müdürü vekilmiş gibi icraatı görülmek
tedir. 

ikincisi, âmme hizmetine göre icraat, bün
yesinde kısmen iktisat ve Ticaret Vekâletini, 
kısmen de inhisarlar Vekâletini toplayan ve 
memleketin iktisadi hareketlerine müessir olan 
bâzı maddelerin tevzi, tanzim, çalışma sistemi 
ve sairesi üzerinde murakabe yapan, esasında bir 
Sanayi ve Maden Vekâleti mahiyetinde görülü
yor. 

Birinci şekil; yani bir umum müdürlük gi
bi çalışılan şekil, kanuni formalitelere uygun 
olmadığı gibi prensip itibarile teşekkülü zama
nında da bilhassa partimiz gurupunun muha
lefetine mâruz kalmış bir organ halindedir. Bu 
şekilde bilhassa ayrıca bir umumi heyeti bulu
nan iktisadi Devlet Teşekküllerinin bu umumi 
heyetteki gerek murakabe gerekse icraatı tan
zim sistemi vekâletin müdahalesi altında mu
vazenesini şaşırmakta ve iktisadi hüviyetini bâ-
zan kaybederek politik istikametlere do&ru gi
den mânalar dahi almaktadır. Bu arada bilhas
sa umumi heyette vazife alan mebus arkadaş
larımın murakabe heyeti tarafından gelen ten-
kid ve temennilere rağmen asli vazifeyi ifa et
meden doğrudan doğruya ibraya gitmeleri, bi
raz ikaz edici hareketleri gerektirecek mahiyet
tedir. Umumi heyet bir taraftan bâzı komisyon-

(1) 169 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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lardan müteşekkil mebus arkadaşlardan diğer 
taraftan iktisadi Devlet Teşekküllerinde vazife 
almış anasırdan mürekkep olduğundan toplu
ca müzakereler sırasında bilhassa mebus arka
daşların vücudu ile esaslı tetkika tâbi tutmanın 
çok hassasiyetle gerektiğini belirtmekte zaru
ret vardır. Diğer taraftan bugüne kadar ibra
ya gidilmediği halde murakabe heyeti tarafın
dan ciddî tenkidlere mâruz tutulmuş olan bâzı 
teşekküllerin bulunduğunu da görüyoruz. Bu
na rağmen neden ibraya gidildiği tetkik edile
cek olursa, bunun bir endişe altında, âdeta his
si bir endişe ile tahakkuk ettiği görülür, ib
ra kararı umumi heyet tarafından verilmediği 
takdirde, o müessese elemanlarının umumiyet
le vazifelerini liyakatle ifa ettikleri halde, po
litik ve sair sebeplerle başka istikamet almasın
dan dolayı, müspet netice alınmamış olması be
lirtilince bundan mesul olmıyan, elemanların da 
temettü ikramiyesi alamamaları endişesi orta
ya çıkmaktadır. Bu haleti ruhiye içinde ve u-
mumi heyetin idaresinde iktisadi birliği tek ta
raflı görüşe tâbi tutarak ibra etme tarzındaki 
mesuliyeti belirtmek isterim. Binaenaleyh bu 
vaziyeti ıslah yoluna gitmenin, temettü ikrami
yesi mevzuunda, müesseseyi ibra keyfiyetinde 
çok lüzumlu olduğunu ayrı olarak belirtmek 
icabettiğine kaniim." 

Bunun dışında umumi heyetin esaslı bir u-
mumi heyet mânasını almasının artık zamanı 
geldiğine birkaç defa işaret etmiştim. Umumi 
heyet mesuliyetini müdrik, salâhiyeti müdrik ol
malı ve bu hakkı da tatbikat üzerine tesir ede
cek şekilde mânalandırılm alıdır. 

Bilhassa bakanlığın elinde bulunan tâyin ve 
azil salâhiyetini vekilin anlayış ve kavrayışına 
bağlamış olmanın tesisler üzerinde, teşekküller 
üzerinde menfi tesirler yaptığını belirtmekte 
zaruret vardır. Bir heyeti umumiye buradadır, 
bir heyeti umumiye de, birkaç defa tekrarladı
ğım gibi, maden tetkik ve arama mevzuunda-
dır. Bu umumi heyet, kanunun çerçevesi içinde, 
ibra müessesesi halinde nazari varlık olarak kal
makta ve bir türlü toplanamamaktadır. 11 se
neden beri bu müessesede ibrasını bekliyen ar
kadaşlar, ibra edilmemiş duruma girmiş göste
rilmektedir. Bu doğru bir hareket değildir. Bu 
müessesenin de muvakkat bir zaman için dahi 
diğer umumi heyete bağlanması suretiyle hiç 
olmazsa mesuliyet almış olan arkadaşların faa-
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liyetlerinde ve hesaplarında ibra edilmesi cihe
tine gidilmesi zaruri olduğunu belirtmek mec
buriyetindeyim. İşletmeler Vekâletinin artık ic-
rai bünye içerisinde bir sanayi ve maadin vekâ
leti halinde vazife almasının gerektiğine kaniim. 
Bir kısmı İktisat Vekâletinin elinde, bir kısmı 
İnhisarlar Vekâletinde ve bir kısmı Ziraat Ve
kâleti elinde bulunan iktisadi hareketlerin bir
birine olan alâkalarını göz önüne alarak bu is
tikametin mutlaka tutulması gerektiği kanaa
tindeyim. 

Bugünkü ruh haleti içinde vekâletini bu 
kavrayış içinde idare etmekte olan Saym İşlet
meler Bakanına muvaffakiyetler temenni ede
rim. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye yapağısının mü
him bir kısmını İşletmeler Bakanlığına bağlı 
Sümerbank'm istimal etmekte olduğu hepinizin 
malûmudur. Son senelerde evsaf ve kalitesi yük
selmiş olan Türk kumaşlarının gördüğü rağbet 
yüzünden hakikaten millî fabrikalarımızın istih
sali artmış bulunmaktadır. Bu öyle bir durum 
hâsıl ediyor ki, artık bu memlekette yapağı işi 
esaslı bir dâvadır. Yapağının mühim kısmı dış 
piyasadan geliyor. Merinos Avusturalya'dan geli
yor. Bu merinos dâvasi yirmi sene kadar evvel 
ele alınmış uzun zaman çiftçi ile Ziraat Vekâleti 
arasında bir münakaşa mevzuu olarak devam et
miş ve maalesef aktüalitesini muhafaza edememiş
tir. O zaman Balıkesir ve Bursa vilâyetleri mec
buri merinos mmtakası olarak kabul edilmiş ve 
uzun zaman veteriner teşkilâtı çiftçiyi tazyik al
tında bulundurmuştu. Nihayet 1950 senesinden 
sonra buna bir veçhe vermek zamanının geldiğini 
anlıyan Hükümet müstahsılları davet ederek bu 
mevzu üzerinde konuşmalara başladı. Ve şöyle 
bir karara vardık; AvustUralyâ'da istihsal edi
len yapağının Türkiye'ye maliyeti ne ise o dere
celeri nazarı itibara almak şartiyle, Türkiye'de 
istihsal edilen yapağılara da aynı kıymet konul
du ve bir organizasyon teşekkül ederek Merinos 
Fabrikası ve Bursa Merkez Veterineri lâboratu-
varı hakemliğiyle kazalarda muvakkat alım he
yetleri kuruldu. Bilhassa veterinerler hakem ro
lünde bulundular. 

Arkadaşlar; şu neticeye vardık : Senelerce, 
memleketimizde eski iktidar bu işi ele aldığı hal
de, yetiştirdiği koyun miktarı mahdut kaldı. Alı-
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nan bu müspet karardan sonra birden bire meri
nos koyunculuğu inkişaf etmeye başladı. O sene 
65 bin kuzu mezbahaneye gönderîlmiyerek da
mızlık olarak alıkonuldu. Bu bize, merinos ko
yunculuğumuzun inkişafının bir beşaretini ver
di. Daha evvel bu memlekette 120 - 125 bin tane 
merinos koyunu damızlık olarak bulunurken; o 
sene alman bu kararla 20 senenin nısfı miktarın
da elde edildi. Fakat mütaakıp senelerde bu du
rum aynı kalmadı. Çünkü yapağı fiyatları dün
ya piyasasında düşünce, otomatikman bizde de 
düştü. 

Malûmuâliniz müstahsil piyasaya göre mal 
yetiştirir, hangi mal değerli ise onun üzerinde 
durur. O zaman yapağı fiyatlarına Devlet hiçbir 
teşkilâtı ile müdahale etmediği fiyatlarda düş
müş bulunduğu için ertesi sene kuzular damız
lıktan çıkarılıp kasaplık oldu. 

Bunu bir dâva olarak İşletmeler Bakanlığı 
ele almalıdır. Aynı zamanda bu bir Hükümet 
işidir; İktisat ve Ticaret, İşletmeler ve Ziraat 
Vekâletleri birlikte bu işi bir programa bağlar
larsa umarım ki memleketimizin yapağı ihtiyacı 
karşılanmış, günden güne artan koyun miktarı 
da hakiki bir himayeye mazhar olacaktır. 

Arkadaşlarım; 1951 senesinde Ziraat Vekâle
tinde toplanan Hayvanatı Islah Komisyonuna iş
tirak etmiştik. Orada aldığımız karar mucibince 
Merinos mıntakası değiştirildiği, mor karaman, 
ak karaman dağlıç mmtakalarından da tesahup 
suretiyle bugün Türkiye'de büyük bir merinos 
dâvası Şarktan Garba, yahut Garptan Şarka 
kadar intikal etmiştir. Bu itibarla esaslı bir dâ
vadır. Bu sene 80 - 85 milyon liralık döviz, 
yapağı için dışarıya gitmiştir. Yakında bu yüz 
milyonları aşacaktır. Şimdiden tedbir almak 
lâzım ve zaruridir. 

Yine yapağıya mütallik bir mevzu üzerinde 
duruyorum : Kişmir diye bir yapağı vardır. 
Bu yapağı birçok ziraatçı arkadaşlarımızın, 
aynı zamanda benim de bilmediğim bir şeydi. 
Zannediyorduk ki, Hindistan'daki .Kişmir Ke
çisinin kılıdır. Halbuki böyle değilmiş. İlkba
harda bizim kara keçinin, tiftik keçisinin attığı 
bir nevi tüyün ismidir. Keçiler bunu Nisan 
Mayısta atar. Biz çiftçiler bunun, üzerinden 
bir an evvel düşmesini isteriz. Hattâ taraktan 
geçirir, çıkarırız. En kıymetli kazaklar, boyun 
atkıları bu kişmir tüyünden yapılmaktadır. Bu 
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itibarla şöyle bir takribi hesap yaptım : Senede ', 
20 milyon keçinin asgari yüz gram yapağı attı
ğını kabul etsek, her sene muazzam yekûnlarda ! 
yapağı kaybımız oluyor, demektir. Bu hususu 
birkaç defa alâkalı müdürlere söyledim, fakat 
bu mevzu üzerinde durmadılar. Onun için rica 
ediyorum; bu yapağı üzerinde meşgul olsunlar. 

Arkadaşlar; şükranla kaydetmek lâzımdır 
ki, memlekette şeker fabrikaları adedi artmak
tadır. Bu sene çekmekte olduğumuz şeker sı
kıntısının muvakkat olduğu malûmdur. Şeker 
fabrikalarının bu memlekette pancar ziraatini H 
teşvik ederek yurtta bir zirai inkılâp yapacağı 
muhakkaktır. Şeker Şirketinin zürraa yapacağı 
kredi yardımlarından ziyade, zirai sahadaki 
yardım daha büyük olacaktır. Onun için bu 
mevzuda çalışan bütün arkadaşlarımı tebrik 
eder, şükranlarımı arz ederim. 
. REÎS — Hüseyin Balık. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, hiç şüphesiz maksadımız mem
leket hizmetlerinin kıymetli arkadaşlarımız 
elinde muvaffak olmasını görmektir. Bu bakım
dan yapacağımız tenkidleri müsamaha ile kar
şılamanızı rica ederim. 

Bu fakir millet 10 - 15 sene dişinden tırna
ğından artırdığı 5 - 6 milyarı biriktirmiştir. 
Ticari ve sınai hüviyette olan müesseselerimiz' 
bu vekâlete bağlanmıştır. Bâzı temenni ve ten-
kidlerde bulunduk, bunun müsmir tesirlerini bu 
seneye kadar görmedik. Bu sene içinde, Sayın 
Vekil Bütçe Komisyonunda bu vekâlete tâbi 
olan müesseselerde bir revizyon yapacağını söy
ledi. Bu müesseselerin ticari ve sınai hüviyetin
de bir değişiklik yapmak lâzımdır. Muvaffaki
yetleri bu değişikliğe bağlıdır. Evvelâ bu mü
esseselere bir serbesti vermek, lâzımdır. Acaba 
bu mümkün müdür? Bu sistem içinde büyük bir 
müessese ile on beş gün içinde büyük bir alış, 
veriş yapmak mümkün değildir. 

Bir misal arz edeceğim; bizim Çaycuma ve 
Devrek'in elektrik işi vardır. Bu işin ikmali 1 
elektrik tellerine bağlıdır, elektrik telleri de 
dövizsizlik yüzünden getirilememektedir. Eti-
banktan bunun için 150 ton bakırın Almanya'
ya gitmesi lâzımdır. Bu Almanya'ya gidecek 
tel haline gelecektir. Bu da harcanacak, gümüş | 
veya altın imalât masrafını karşılıyaeaktır. Bu 
muamele yüzünden bu iş aylardan beri devam 
ediyor. I 

Bu misali vermekteki maksadım şudur : Bu 
hâdiseler 5 - 6 milyon liralık hâdiselerdir. Bun
ların alış verişleri vardır. Bu hüviyette olduk
tan sonra % 35 - 40 kâr bulamazsam normal 
kârın fevkinde bulamazsam, ben onlarla alış 
verişe gitmem. Onların alışverişleri bu hüvi
yettedir. Bunu tasrih etmek lâzımdır. 

-Meclis murakabesini arkadaşlarımız izah 
ettiler. Ben buna taraftar değilim. Bunlara ser
best hüviyet verilmesine taraftarım. 

Aziz arkadaşlarım, bu müesseselerin işlettik
leri fabrikalar veya müesseselerin bir kısmı bir 
zaman evvel hususi veya millî bankalar tarafın
dan işletiliyordu. Bunların o zamanki randıman
larını ve çalışma tarzlarını da gördük. Sonra ar
kadaşlar; bütün gayretlerimize rağmen dokuz se
neden beri de bizler bu müesseseleri politikadan 
kurtaramadık. Çok rica ederim, bir ocak başkanı
nın, bir bucak başkanının çıkıp da 400 milyon
luk bir müessesenin teknik bakımlardan olsun 
tenkidine meydan vermiyelim. Böyle giderse bu
nun sonu nereye varacaktır? Bilhassa bunu bura
da söylüyorum ki, gerek Halk Partili arkadaşla
rımız ve gerekse Demokrat Partili olarak bizler 
bunları temin etmiye çalışalım; (Sağdan ve sol
dan : Alkışlar.) Müdahale yapılmasın ve bu mil
lî müesseseler serbest çalışsınlar. Şurada seneler
dir yapılan gayretler neticesinde 6 - 7 milyarlık 
müesseseler kurduk ve bu müesseseler de bu vekâ
letin emrindedir. Milletin dişinden tırnağından 
ayırdığı 6 - 7 milyarlık müesseseleri koruyalım. 
Bunlar bu vekâletin emrinde olduğuna göre biz, 
buna bir hüsnü misal gösteremeyiz. Nasıl diyebi
liriz sen bir fabrikasyon yap, şunu yap, bunu yap. 
Böyle bir iddiada bulunmak için onu devlet ola
rak kalkındırmak icabeder. Sen ki, birçok avan
tajlardan istifade ediyorsun, o halde buna bir 
hüsnümisal olarak bunları tam bir şekilde lâyi-
kiyle yerine getirmelisin. Binaenaleyh bütün bun
lara esaslı bir saha bulmak lâzımdır. Yoksa husu
si sektöre bunu yap, diye nasıl gösterebiliriz. Bü
tün bunların kalkınmadan istifade etmesi lâzım
dır. Almanya ile şu şu anlaşmaları yaptık, devle
tin % 60 ma mukabil sen şunu alacaksın, diye 
bu sektörü teşvik ediyor muyuz? Bunlara esaslı 
bir kanun yolu ve prensibi koymak lâzımdır. Yok
sa karşımıza hiçbir hususi sektör çıkamaz. Bütün 
bu hayati ve memleketin kalkınmasına taallûk 
eden işlerde iyi bir yol bulmak ve ona doğru git
mek lâzımdır. Arz ettiğim gibi «sen fabrika yap, 
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bu fabrikanın % 65 i Almanların, % 30 u da 
senindir, onun kargısında rekabete geç.» diyebi
lir miyiz? Yüzde 8, yüzde 9 faizle para veriyo
ruz ve 20 senede bunun fabrikasyonunu yap di
yoruz. Beri taraftmı millî bankalardan bu mües
seselere yüzde 3 le para temin ediyoruz. Madem 
ki, bu müesseselere bu kadar avantajlar veriyo
ruz, artık bunları da kârlı bir hale ifrağ etmek 
zamanı gelmiştir. 

Sonra, bu müesseselerin hepsi ayrı ayrı zaman
larda kurulmuştur. Birisi 15 sene evvel kurulmuş 
ve sitatüsü o günün şartlarına göre tanzim edil
miştir. Bir diğeri 10 sene evvel kurulmuş ve sita
tüsü de o günün şartlarına göre tanzim edilmitir. 
Bunların hepsini toplıyarak statülerini de bugün
kü şartlara göre ve en verimli statüler haline ifrağ 
etmek lâzımdır. Bunun için vakit kaybetmiyelim. 
Bu müesseselerin hangisi verimli, hangisi değil, 
bilmiyoruz. 8 milyarlık, 6 milyarlık müesseselerin 
veriminin senede yüzde bir olduğunu söylediler. 
Yüzde üç olsa da azdır. Çünkü bunların nail ol
duğu mazhariyet yüzde 5 derecesindedir. Bu mü
esseseler gerek para bulma bakımından, gerekse 
ithal bakımından yüzde beş avantaj elde eder de 
bunun da kârı yüzde bir olursa bu, kâr değil, 
yüzde beş zarar teşkil eder. Siyasi bakımdan 
yüzde 10, yüzde 15 avantajla idaresi doğru de 
ğildir. Çünkü bu da yüzde 9 zarar teşkil eder. 
Verin bana bu avantajları yüzde 2, yüzde 3 
reeskontu hususi sektöre vereyim. Alman An
laşmasındaki yüzde 70 bakalım bu yüzdeleri 
nereye çıkacaktır ? Bugün pamuklu mensucata 
devlet olarak büyük yardımlar yapılmıştır, 
hattâ yatırımların en 'büyüğü mensucat sanayii-
nedir. Buna mukabil hususi sektörün serma
yesi de bugün buna yaklaşmıştır. Onların ma
liyetiyle bizimkileri mukayese edince arada bü
yük fark görürüz. Demek ki sistemimiz bozuk
tur. Bu müesseseleri, değil böyle senelerce, bir 
gün dahi feda edersek, mâruz kalacağımız ne
tice mutlaka aleyhimizedir. Çok şeyler bekle
diğimiz vekilimizden artık bu mevzuda kork
madan, cesaretle hareket etmesini bekliyoruz. 
Demokrat Parti artık teşkilâtının bu mevzuda 
müdahalesini menetmelidir. Şu ocak, bu bu
cak başkanı istedi diye müdürü, mühendisi de
ğiştirenleyiz. O, bu mühendisi istemezse, sen 
şu mühendisi istemezsen, yarın 100 000 ton de
mir noksan çıktığı takdirde, şu, bu noksan 
Çıktığı takdirde, bunun vebali ne ile ödenecek? 
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Bunun karşılığını verecek var mı? Yoktur ar
kadaşlar. Demin arz ettim, bu müesseselerin 
bâzılarının bankalarla çalıştığını gördük. îş 
Bankasının bu kabîl müesseseleri vardı, tama
men muvaffak oldu. Niçin hususi bankalar mu
vaffak oluyor 1 Niçin onları tenkid etmiyoruz? 
Ama milletimizin parası ile meydana gelmiş olan 
bu iktisadi müesseselerden daima şikâyetçiyiz, 
rantabl olmadığını her zaman söylüyoruz. De
mek ki kabiliyetsizlik adamlarımızda değildir, 
sistemlerde kusur var. Kaç defa burada, hu
zurunuzda arz ettim, biz öyle adamlara rastla
dık ki, devlet bünyesinde muvaffak olmamış
tır. Ama hususi müesseselerde, şirketlerde icat 
yapmıştır, misallerini verdim. Bir adam husu
si sektörde, Zonguldak'ta icat yapmıştır. Zon
guldak'ta Kozlu diye bir havza icadetmiştir. 
Fakat devlet sektörüne girdikten, füzyondan 
sonra aynı adam kâr yerine girdiği yeri peri
şan etmiştir, mahvetmiştir. 

Yazık, yazık arkadaşlar. Bu, vekil beyin 
şahsı, bakanlığının bir meselesi değildir, bir 
hükümet meselesidir. Bilhassa rica ediyorum, 
Allah rızası için bu millî müesseseleri, bu fakir 
milletin paraları ile meydana gelen bu müesse
seleri politikaya alet olmaktan bir an evvel 
kurtarsınlar (Alkışlar). 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, Hüseyin Bey. 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bir daki

ka müsaadenizi rica edeceğim. 
Arkadaşlarım; sınai ve ticari müesseseler de

diğimiz bu müesseselerin bir gün evvel bir ara
ya gelmesi lâzımdır. Arkadaşların arz ve izah 
ettikleri de budur. Bir sınai maden enerji ban
kası lâzımdır. Hükümet buna ne isim korsa 
koysun, böyle bir müessese lâzımdır. Maden 
Umum Müdürlüğü ve Sanayi Umum Müdürlü
ğü, Allah rızası için söyleyin, Ticaret Vekâ
letinde ne yapar, vazifesi nedir? Bütün bunla
rı ibir an evvel bir araya getirmek lâzımdır. 
(Sanayi Maden Bankası) ismi mi, yoksa (Ener
ji Bankası) ismi mi verilecektir. Ne isim veri
lecekse verilsin, bu yapılsın. Hususi sektörü 
ve devlet sektörünü Meclis murakabesi hallede
mez, bunlara hususi hüviyet vermek lâzımdır. 
Ne biçim, ne şekilde bir fonksiyon lazımsa tez 
elden yapılmasını sayın ve çok sevdiğim veki
limizden rica ediyorum. (Soldan alkışlar). 

RElS — Sabih Duralı. 
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SABİH DURALI (Zonguldak) — Muhterem I 

arkadaşlar, memleketimizin Devlet sermayesi 
ile işliyen mühim bir kısım sanayiini maadin ve 
elektrik işlerini elinde tutan İşletmeler Vekâle
tinin bugünkü hali ile ancak birkaç İktisadi 
devlet teşekkülünü idare ile meşgul olduğunu 
görmekteyiz. Halbuki müdebbir bir tüccar gibi 
hareket etmesi kuruluş, kanunlarında münderiç 
İktisadi devlet teşekküllerinin sevk ve idaresi
nin İşletmeler Vekâletine terettübetmemesi ica-
bettiği kanaatindeyim. Binaenalayh bu vekâ
letin vazifesinin bendeniz çok daha memleket 
şümul olduğuna kaaniim. 

Memleketimiz büyük bir iktisadi kalkınma 
hamlesi içerisindedir. Gerek hususi ve gerekse 
Devlet sermayesi ile işliyen ve her gün yeni 
yeni teşebbüslerini gördüğümüz birçok müesse
seler vardır. Bundan birkaç sene evveline kadar 
memleketimiz için hayal telâkki ettiğimiz bü
yük mmtaka elektrik santralleri, enterkonekte 
şebekeler bugün tahakkuk etme yolundadır. 
Yine birkaç sene evveline kadar küfe ile çıkar
tılan kömürlerimiz bugün tekniğin en son usul
leriyle ihraç edilmekte ve millî, iktisadi, bün
yemize katılmaktadır. Fakat diğer taraftan 
hususi sermaye ile çalışan madenlerimiz de millî I 
servetin ne şekilde işletildiğini bilmiyoruz, bile- 1 
miyoruz. Buna mukabil bâzı sermayedarlar ser
mayelerini iyi plase edemediklerinden millî ser
vetin bir kısmı ölü bir halde durmaktadır. Diğer 
taraftan bâzı müteşebbisler sınai mamullerini 
ta Hindistan'a, Pakistan'a kadar satmakla dış 
piyasalarda müşteri bulmaktadırlar. Fakat ma
alesef biz iç piyasada bu mamuller için Avru
pa'ya kıymetli dövizlerimizi vermekteyiz. Buna 
bir misal olmak üzere, İzmir'de bâzı atelyeler 
imal ettikleri marangoz, makine ve çırçır ma
kinelerini, Yakın ve Orta Şarka satarlarken, 
maalesef biz, bu makineleri dövizle Avrupa'dan 
ithal etmekteyiz. Devletin elinde büyük sınai 
bir potansiyel olarak duran ve bugün çok muh
taç bulunduğumuz su makineleri; inşaat maki
neleri, maden makinelerini, ziraat makineleri 
ile şeker, çimento fabrikalarının makine aksa
mını yapabilecek kapasitede olan Makine Kimya 
Kurumu Müessesesi vardır. Maalesef bugün bu 
müessese lâyıki veçhile çalışmadığından memle
kete lüzumu derecesinde müsmir olamamaktadır. ı 
sinesinde memleketin iftihar edebileceği bir tek
nik kadroyu barındıran bu müessesenin iyi ça- J 
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lıştığı takdirde, pek yakın bir zamanda mem
lekete büyük döviz tasarrufları sağlıyacagına 
eminim. İktisadi ve içtimai hayatımızın esas rü
künlerinden birini teşkil eden enerji halen 
devlet sermayesi ve hususi sermaye ile gelişmek
tedir. Partimiz programında hususi sermayeye 
germi verildiğinden ve devlet sermayesinin, an
cak hususi sermayenin iltifat etmediği fakat ik
tisadi bünyemiz için zaruri olan yerlerde yatırim 
yapması şart olduğundan, âtide hususi teşebbü
sünde mümkün mertebe enerji yatırımlarına teş
vik edilmesi zaruridir kanaatmdayım. Fakat 
enerjinin şu üç hassayı haiz olması şarttır. Bi
rincisi ihtiyaç olan yerde kâfi miktarda bulun
ması, ikincisi ucuz olması, üçüncüsü inkıtasız 
olması. 

Gerek hususi sermaye ile gerek devlet ser
mayesiyle tahakkuk ettirilecek enerjinin bu üç 
hassayı haiz olabilmesi için bir Enerji Ekono
misi Kanununa ihtiyaç vardır. 

Yine iktisadi ve içtimai hayatımızın lâzım-
gayrı mufarıkı olan yakıtın mühim bir kısmı 
devlet sermayesile halen temin edilmektedir. 
Fakat bunun yanında hususi sermaye ile işleti
len linyitlerimiz vardır. Bu müteşebbis vatandaş
lar ya sermayesizlik yüzünden veyahut bilgi
sizlik yüzünden hem kendi -saylarım heder et
mektedirler ve hem de millî serveti ziyan et
mektedirler. Bu müteşebbisleri de iktisadi ha
yatımız içinde, iktisadi bünyemiz içerisinde 
verimli birer unsur haline getirirecek bir mües
seseye ihtiyaç vardır. 

İşte muhterem arkadaşlar, bütün bu saydı
ğım ihtiyaç ve zaruretleri Avrupai bir sistemle 
işliyen bir koordinasyon mekanizması içinde te
min edecek müstakbel İşletmeler Vekâletinin ta
hassürü içindeyiz. (Alkışlar) 

REİS — Şevki Hasırcı. (Yok sesleri) 
Yakup Çukuroğlu. 
YAKUP ÇUKUROĞLU (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım; memleketimizde tesis edilegel-
mekte olan fabrikalar günden güne artmakta
dır. Bilhassa ziraatin inkişafı yeni fabrikaların 

I kurulmasına âmil olmaktadır. Bu değerli mües
seselerle öğünmemek kabil değildir. Ben bil
hassa suni gübre fabrikaları mevzuu üzerinde 

. bir nebze durmak istiyorum. 
Arkadaşlar; suni gübre fabrikaları kuru-

[ lurken acaba İşletmeler Vekâleti Ziraat Bakan-
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lığı ile temas ederek, hangi zirai bölgemizin ne I 
miktar suni gübreye ihtiyacı olduğunu tesbit 
ve kurulacak fabrikanın yerini bir etüde daya
narak tâyin ediyor mu?. Bu cihetin izahını Sa
yın İşletmeler Bakanından istirham ederim. 

Arkadaşlar; biz hususi surette tesbit ettir
dik; halihazırda Mersin'de narenciye ve sebze 
yetiştiren tarlalarda senede 60 bin ton suni 
gübre sarfedilmektedir. Aynı zamanda Mer
sin gerek denizyoliyle, gerek karayollariyle 
ve gerekse tren yollariyle Anadolu'nun her kö
şesine bağlıdır. Orada kurulmakta olan muaz
zam, modern liman sayesinde tahmil, tahliye 
de ucuz olacaktır. Bu itibarla kurulacak olan 
suni gübre fabrikalarının ikincisi, mümkün ol
madığı takdirde üçüncüsünün.Mersin'de kurul
masının temin edilmesini Sayın İşletmeler Ba
kanından rica ediyoruz. 

Arkadaşlar; bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum : ' 

Türkiye'de kurulan sanayi müesseselerinin, 
fabrikaların munzam bir kısmı İstanbul'da inşa 
edilmektedir. İstanbul'un da Bumeli yakasında 
tesis ediliyor. Ben tehlikeli anları ve harb za
manlarını düşünerek bu fabrikaların Anadolu 
yakasında kurulmasını veya Anadolu'nun* muh
telif yerlerinde kurulmasını temenni ediyorum. 

Arkadaşlar; diğer bir noktaya daha temas 
ederek sözlerime son vermek istiyorum. Sayın 
İşletmeler Vekili memleketin şeker ihtiyacını 
karşılamak için bâzı tedbirler almış bulunuyor. 
İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 
şeker tevziini doğrudan doğruya Şeker Anonim 
Şirketi üzerine almıştır. Fakat Anadolu'nun 
diğer şehir ve kasabalarında böyle bir durum 
yoktur. Malesef bugün şeker sıkıntısı vardır. 
Seçim bölgelerinden aldığımız mektuplarda bu 
şeker sıkıntısından acı acı bahsedilmektedir. 
Bu meyanda köylüye ayda bir veya yarım kilo 
şeker verildiği halde şehirliye bir ilâ iki kilo 
verilmektedir. Bu hal doğru olmasa gerektir. 
Bunların halledilmesini İşletmeler Vekili arka
daşımızdan rica eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar). 

BEİS — Rüştü Çetin. (Vazgeçti sesleri). 
Şevki Erker... 1 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem j 

arkadaşlar; İşletmeler Vekâleti camiasında 
toplanan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yur-

1955 C : 2 
dumuzun sınai ve ticari kalkınmasında büyük 
ve muvaffak bir hamlesi ve bir yürüyüşü var
dır. Bunu takdirle anmak ve övünmek hem 
hakkımız, hem vazifemizdir. 

Ben bir mühendis olarak içerisinde emek 
verdiğim Etibank'm bilhassa b'u sahada başar
mış olduğu büyük işleri takdirle yâdetmeyi ve 
onları tebrik etmeyi hem vatandaş olarak ve 
hem de bir meslektaş olarak vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlar, Sarıyar barajı. gibi 
dünya çapında büyük bir enerji santralini mey
dana getirmekte olan Etibank; belki, belki de
ğil muhakkak yarın bu gibi daha büyük işler 
yapacaktır. Bu itibarla büyük bir tecrübe mahi
yetini taşıyan bu inşaatı, ilerde daha iyi, daha 
temiz, daha iktisadi ve daha muvaffak kılmak 
için, bu büyük tecrübeden istifade etmemiz lâ
zımdır. Bu itibarla, tatbikatı üzerinde naçizane 
gördüğüm bâzı eksikleri ve aksaklıkları, Vekil 
Beyin nazarı dikkatine arz etmeyi bir vazife sa
yarım. 

Muhterem arkadaşlar; Etibank aşağı yuka
rı, Nafıa. Vekâletinin yapmakta olduğu inşaat 
hacmi kadar inşaatları idare etmektedir. Bugün 
gerek Zonguldak, gerek diğer amenajman tesis-

. leri ve gerekse Sarıyar ve diğer düşündükleri 
işleri de hesaba katarsak, İşletme Bakanlığının 
Etibank kısmı hemen hemen bir tesis ve bir in
şaat müessesesi halindedir. Buna rağmen Eti-
bankta bir inşaat müdürlüğü fonksiyonu ne
dir? Bunun üzerinde Vekil Beyin bilhassa eğil
mesini rica ederim. Zonguldak'ta muazzam iş
ler yapılır, Sarıyar'da daha büyük işler tesis' 
edilir. Fakat Etibank'm bu işlere hâkim olması 
lâzımgelen şubesi olan inşaat müdürlüğü maa
lesef bu işlere hâkim olmak vasfından ve hâ
kim olmak sıfatından çok uzaktır. Yani Zongul
dak'taki inşaat oranın fiilî olarak muhtarlığı 
içerisinde yürümektedir. Sarıyar keza teknik 
bakımdan bir ecnebi firmanın sevk ve idaresi 
altındadır. İnşaat Müdürlüğü bunların ancak 
formalite kısımları ile meşgul olur ve birçok 
şeylerden haberi olmaz. Bunun neticesinde ve 
bilhassa iktisadi bakımdan tatbikatta büyük 
zararları vardır, ve olacaktır. 

İkinci bir eksiği nazarı itibara almamız lâ
zımdır. O da Etibank, işleri tevdi etmiş olduğu 
ecnebi firmaları seçmekte muvaffak olamamış
tır. Gerek Sarıyar barajı gerekse Zonguldak 
amenajman işlerinin tevdi edilmiş olduğu ecne-
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bi firma iyi seçilememiş ve bu yüzden birçok 
zararlara ve gecikmelere sebep olunmuştur. 

Binaenaleyh bundan sonra yapılacak işlerde 
Muhterem Ağaoğlu'nun bu mevzular üzerinde 
durarak bu işlerde bir iklimi, bir atmosferi ve 
teşkilâtı ve ihtisası olan Nafıa Vekâletiyle çok 
sıkı iş birliği yapmasa lâzımdır. Bu iş birliği ol
madıkça Etibank'm omuzladığı büyük işlerde 
muhakkak olan başarısı süratli • olamıyacaktır. 
Bizim üzerinde durduğumuz daha iyisini ve ik
tisadisini temin etmek ve o yolda yürümesidir. 

Bundan başka Etibank'm böyle büyük işler 
yaparken, Türk mühenisleri yevmiyeli olduğu 
için, muvakkat olarak çalışması mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Bu sebeple bugüne kadar personel 
arasında iki muvman olmuş böyle muazzam bir 
işte daimî surette çalıştırılmak suretiyle Türk 
mühendis ve personelinin istendiği gibi yetiş
mesi imkânı elde edilememiştir. Binaenaleyh 
yalnız iş yapmak değil, ilerde doğrudan doğ
ruya ve daima Türk mühendisi ve, Türk per
soneline iş yaptırmak için, onları yetiştirmek 
de bizim idealimiz olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yine tebarüz ettir
mek isterim ki inşaat kısmiyle beraber, belki 
daha fazla miktarda elektrik ve makine mü
hendisliğini alâkadar eden büyük işlerimiz 
vardır? Tekraren arz edeyim ki, bizim Eti
bank'm bu işlerle meşgul olan şubesi, teknik 
çalışma imkânını bulamamaktadır, daha ziya
de kırtasi ve ikmal mevzularında, sermaye 
temininde, idari mevzularda çalışmakta ve bu 
işler arasında boğulmakta ve yorulmaktadır. 
Bu bakımdan da mütahassıs yetişmiyor. De
mek isterim ki, Sarıyar barajı bitaiği, elektrik 
santralleri kurulduğu zaman, başkaca ikinci 
ve üçüncü bir santral kurmaya giderken yine 
mütahassıs eleman,' tecrübeli teknik adam ara
yacağız. Mütemadi olarak baştan sonuna kadar 
işleri idare etmiş, teknik olarak çalışmış ve 
muvaffak olmuş adamlara kıymet vermek ve 
tutmak için mutlaka bir formül bulmak iktiza 
eder, bu da yevmiye sistemi değildir. 

Yevmiye sisteminin büyük mahzurlarını 
Nafıa bütçesinin konuşmalarında birçok arka
daşlarımız uzun uzadıya izah ettiler, bendeniz 
burada bunu teyidetmekle iktifa edeceğim. 

REÎS — îki dakikanız kaldı. 
ŞEVKÎ ERKER (Devamla) — Son maru

zat olarak şunu arz etmek isterim: Bundan iki 
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sene evvel bir enerji kongresi yapılmıştı. Bu, 
memleketin tamamen ihmal edilmiş, unutul
muş olan enerji dâvası ele alınmış ve iktida
rın en büyük bir muvaffakiyeti, vazifesi ola
rak bu işin organize edilmesi görüşülmüş olan 
bir kongre idi. Bu kongrede uzun uzadıya ve 
bâzı neticelere varıldı. Fakat görüyorum ki 
bu kongrenin mesaisine henüz kıymet veril
memiştir. Bu ne olacaktır, ne şekil alacaktır? 
Bu Enerji Bankasının Nafıa Vekâletine bağlı 
olması lâzımgeldiğini katiyen iddia etmiyorum. 
Ancak Enerji Bankası kurulursa bunu daha 
ziyade Etibanktan faydalanmak ve Etibank 
tesislerinin şimdiye kadar ki muvaffakiyetle
rinde bulmak ve ondan istifade etmek lâzım
dır. Yani sadece Nafıa Vekâleti veya sadece 
Etibank mevzuu olmamalıdır. Mühim bir mev
zu olarak iyi bir koordinasyonun neticesi ol
malıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞÇtOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz kendimce, en 
mühim telâkki etttiğim bir mevzua temas ede
ceğim. Ben o kanaatteyim ki bu mesele Büyük 
Meclisçe de birinci derecede ehemmiyetli telâk
ki edilmektedir. 

Mevzuum kömür mevzuudur. Şurası muhak
kak ki memleketimizde, Zonguldak'ta bu mem
leketin ihtiyacına yetecek kalite ve miktarda 
kömür mevcuttur; ve bu bize daha uzun sene
ler kâfi gelecektir. Buna rağmen bu işletmenin 
memleket ihtiyacını bugünlerde dahi karşılıya-
cak durumda olmadığı ve gelişen iktisadi ham
le karşısında bir gün bizi dışardan kömür it
hal etmeye mecbur bırakacağı bir durum için
de bulunmaktadır. Bugün ortada mevcut bir 
hukuki sistem vardır. Muayyen miktar insan 
unsuru var, muayyen miktarda bu işe tahsis 
edilmiş malzeme unsuru var. Ben şuna kaaniim 
ki şu hukuki sistem, şu eleman miktarı ve şu 
malzeme ile halen istihsal edilen miktardan zi
yade kömür istihsal edebilmek belki mümkün 
değildir. Bu noktada suni bir zorlama binneti-
ee kömür cevherinin toprak altından bir daha 
çıkarılmamak üzere kalması gibi tehlikeli bir 
neticeyi de tevlidedebilir. Bâzı noktalarda İslâhat 
yapılabilr, bununla da istihsal artabilir, fakat 
bu istihsal artışı kanaatime göre cüzi olur. Bu 
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itibarla toptan bu işi ele almak hem hukuki sis
temde ıslahat yapmak hem de gerek yüksek mü
hendis, gerek mühendis ve işçi bakımından bu 
müesseseyi takviye etmek ve gerekse malzeme ba
kımından bütün döviz mülâhazalarının ötesinde 
hiçbir şeyi bu müesseseden esirgememek lâzım
dır. 

Hüseyin Balık arkadaşımız hukuki statü 
üzerinde bâzı tenkidler ileri sürdüler. Bu nok
talarda kendisiyle hemfikirim. Ne kadar bu 
müesseseye biz, hususi teşebbüs gibi çalışır bir 
mahiyet verirsek o kadar iyi netice alırız; bun
da şüphe yok. Yalnız bendeniz bunu temin eden 
yolun bugünnkü sistemden ayrı; daha ziyade 
istiklâl verme şeklinde tecelli edecek, bir yol 
olması icab ettiğine kaaniim. Yalnız bu istiklâli 
vermek kolay olmayacaktır. Bu müessesenin za
rar etmesi halinde bu zararın devletçe karşılan
ması veya kömür fiyatlarının maliyetine göre 
hesaplanıp bu artışın (çünkü o zaman kömür 
fiyatlarında bir artış olacaktır) hayat pahalılı
ğına inikası Olan yerlerde bir primle durdurul
ması mümkün olacaktır. Fakat, her halü kârda 
bu müesseseyi biraz daha istiklâle kavuştur
mak mümkündür. 

Şunu arz edeyim ki ; ben bu hususta kendimi 
sahibi salâhiyet görmüyorum. Yalnız uzaktan 
gördüğüm ve hissettiğim şudur ki, bu istiklâlle 
beraber hattâ bölgeleri de biraz daha müstakil ha
le getirmek icabediyor. 

Çok sayıda yüksek- mühendis ve mühendise 
Zonguldak'ta ihtiyaç vardır. Bu sadece maddi ba
kımdan tatmin ile karşılanacak bir hal değildir. 
Bugün verilen ücretler hususi teşebbüsten mü
hendisi bu müesseseye çekecek mahiyettedir, bu
na rağmen hâlâ kadro bakımından zayıftır. Fakat 
bu müessesenin ehemmiyetini nazara alarak husu
si teşebbüsten bu müessesenin ihtiyacı olan mü
hendisi çekecek kadar cazip ücretleri mühendisle
re vermek memleketin istikbali bakımından zaru
ridir kanaatindeyim. 

îşçi meselesinde kalifiye işçi mevzuu çok mü
himdir. Yüksek malûmunuz; iki türlü işçi var
dır : Münavebeli ve daimî. Münavebeli işçi 
% 50 işçi demektir. Senenin yüzde ellisini husu
si hayatında, hususi iştigalleri ile geçirirler, yani 
dediğim gibi yüzde elli işçidirler, bildiklerini 
unuturlar. Bu münavebeli işçileri daimî hale ge
tirmek için birçok tedbirler almak lâzımdır. îşçi 
evleri meselesi bir taraftan, yol meselesidir. Zon-
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guldak'ta çok ihmal edilmiş olan yol meselesi hal
ledilmek lâzımdır. Biz eğer kendi grupundan işi 
paydos edip de evine giden işçiyi köyüne kadar 
giden muntazam yollarla evine götürür, bıraka-
bilirsek devamlı işçi haline gelecek münavebeli iş
çiden alman randımanla istihsal birden bire fark 
edecektir. Bütün hayatını topyekûn bu müesse
seye bağlıyan ve daima orada çalışması itibariyle 
de bilgisini artıran işçilerle karşı karşıya kalmış 
olacağız. 

Şimdi bir de malzeme meselesini arz ediyo
rum : Malzeme bakımından döviz darlığı olabilir; 
Fakat döviz bakımından hiçbir an tereddüdetme-
den transfer verebileceğimiz ilk saha bu sahadır. 
Bu memlekette kömür çıkmazsa bu kadar fabri
kanın kurulması karşısında birgün müşkül du
rumda kalabiliriz. Malzeme ne kadar gelmek lâ
zım ve mümkünse hiç tereddüdetmeden, belki en 
zaruri işlerden kısmak suretiyle, getirilmek lâzım-

• dır. Ama bu malzemeyi kullanacak işçi ve mühen
dis temin edilemediği takdirde boşuna getirme
mek lâzımdır. Aksi takdirde deklâse'malzeme di
ye E. K. î.nin ambarlarını işgal eden bir sürü 
malzemeye benzer. 

Bu konuşmalarımdan çıkartmak istediğim ne
tice şudur : Her vekâlet İşletmeler Vekâletine 
yardım etmelidir. Sağlık Vekâleti 60 bin işçisi bu
lunan bu vilâyetin bütün kazalarına bir an evvel 
birer sağlık merkezi kurmalıdır. Geçen gün Maa
rif Vekâleti bütçesi sırasında Bütçe Encümeni 
Mazbata Muharriri arkadaşımız burada konuşur
larken ilkokul tahsisatının, okur, yazar nispeti az 
olan yerlerde kullanılacağını beyan ettiler. îşçi 
mıntakalarma maarifin de yardımı lâzımdır. Bun
da şüphe yoktur. 

Şunu teessüfle arz etmek istiyorum ki, Zon
guldak'ta... 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
NUSRET KlRÎŞCÎOGLü (Devamla) — Ba

yındırlık Bakanlığının bu zihniyetle çalıştığını 
bendeniz müşahede etmedim, işçiyi biz evine ka
dar rahatça götüremiyoruz. Bugün saatlerce yü
rüdükten sonra evine kavuşmaktadır. Evine 
rahatça götürdüğümüz zaman ondan daimî işçi 
olarak istifade etmek mümkün olur. 

Diğer mevzulara vakit dolduğu için temas et
miyorum. Mevzuun ehemmiyetini hepinizin tak
dir edeceğinizden şüphe yoktur. Kıymetli Vekil 

I arkadaşım mevzuun üzerinde esasen ehemmiyetle 
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durmaktadırlar. Tetkiklerini biraz daha hızlan
dıracağından emin bulunuyorum. 

REİS — Pertev Arat, buyurun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, 1950 senesinde bu memlekette dört 
şeker fabrikası vardı, halen de 8 şeker fabri
kası bulunmasına rağmen memleketteki şeker 
fıkdanı malûmu âlinizdir. Bu münasebetle hem 
bizim, hem de memleket efkârı umumiyesinin 
bilgi edinmesi bakımından Sayın Vekilden rica 
edeceğim hususlar olacaktır. Ortada dönen şayi
alara göre bugünkü buhranın sebeplerinden bi-. 
risi, şeker pancarı ekiminin az olması ve yahut 
pancarın .hayvan yeminde kullanılmakta olması 
ve şeker fabrikalarına teslim edilmiyerek hay
van sahiplerine satılması imiş. Bu hususların 
varit olup olmadığının izahını rica edeceğim. 

Bunun yanında mühim sebeplerden birisi de 
istihlâkin artmış olması, olmakla beraber, yine 
işittiğimiz şayialara göre bir sebep de bâzı va
tandaşların ihtiyacından fazla şeker iştira et
mekte olmasıdır. Bunun dışında başka sebepler 
de mevcut mudur? Bu hususlarla ilgili olarak, 
1953 ve 1954 te pancar ekim sahası dekar ve 
pancar istihsali ton olarak nedir? İstihsal edi
len pancarın tamamı değilse, ne kadarı şeker 
imalinde kullanılmıştır1? İşletmeler Vekâleti bu
günkü şeker fıkdanının veya buhranının iza
lesi için ne gibi tedbirler düşünmektedir? 

Çünkü, görmekteyiz ki, bilhassa büyük şe
hirlerde bugünkü tevziat usulü kâfi derecede 
netice vermemiş bulunmaktadır. Mevcut şeker 

• ve önümüzdeki kampanyada istihsal edeceğimiz 
şeker memleketin ihtiyacını karşılıyabilecek 
midir? Karşılıyamıyacaksa ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? Şeker ithali mi yapılacak, 
yoksa dahilî istihsalle idare etmek cihetine mi 
gidilecektir? Eğer bu sıkıntı devam edecekse; 
muhalefette iken biz bu mevzuda fazla konuş
makla beraber, şimdi istihsali tanzim etmekle 
vazifeliyiz. Çünkü, ispekülâtif şayialar dolayı-
siyle zaman zaman şekerin piyasadan çekilmesi 
veya birçok vatandaşların ihtiyaçtan fazla şe
ker almaları devam etmektedir. Bunu önlemek 
için icabederse karne usulünün tatbikine gide
lim. (Olmaz, olmaz sesleri) Ben şahsan buna lü
zum olduğuna kaaniim. Sayın Vekilin bizi bu 
hususta tenvir etmelerini rica ederim. 

REİS — Sabri özcan San. 

IUDÜ u : A 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar; bir bölgenin iktisadi plan
lanması, her şeyden evvel o bölgenin şartları
nın mütalâasiyle mümkündür. Bu bakımdan 
Gümüşane pek fakir bir yer olarak mütalâa 
ediliyor. Bir ziraat memleketi değildir, bir tica
ret memleketi de değildir. Fakat tarih, Gümü
şane'yi bir maden memleketi olarak kaydedi
yor. 

Franklen Büyon Ankara İtilâfnamesi sıra
sında bizden maden imtiyazı istemiştir. Bu im
tiyazı hassaten Harşit vadisinden istemiştir. 
Gümüşane'de madenlerin ne zaman işletildiği 
malûm değildir. İskender'in hükemasmdan Fil-
kos adında bir zat Gümüşane'de gümüş made
nini buluyor ve şehri İskender'e bina ettiriyor. 
Evliya Çelebi diyor ki; Gümüşane'de halen ki
mi âtıl, kimi hali faaliyette 70 kadar gümüş 
madeni vardır. Gümüşler ırmaklar gibi akmak
tadır. Bu ifade Evliya Çelebi'nindir. (Gülüşme
ler) 

Yine Evliya Çelebi diyor ki; «Şehzade Se
lim, talihine altın madeni tesadüf edüp bundan 
yüzbin sikke kestürüp babasına gönderdi.' Ba-
yezidi Veli saf asından Şehzade Selim'e hıl'at-ı 
fâhireler gönderdi.» 

Efendim, Gümüşane'de çok eski zamandan 
beri maden işletildiği malûmdur. Bir zamanlar 
Gümüşane maden mektebi halinde idi. Keskin 
madenine, Ergani madenine ve memleketin diğer 
madenlerine usta gönderirdi. Halen bu mmta-
kalarda Gümüşane'den usta olarak gidip yerleş
miş olanlar vardır. ^ 

Birinci Dünya Harbine kadar Çığıryan adın
da ermeni ve Yunanlılardan müteşekkil bir şir
ketin çalıştığı ve 800 altın kadar sarf ederek işe 
başladığı malûmdur. Fakat Birinci Dünya Har
bi çıkınca terk edip gitmişler. 

Netice itibariyle mâruzâtım şudur, çok muh
terem İşletmeler Bakanı, tarihin ilk zamanların
dan son zamanlara kadar işlenmiş bulunan Gü
müşane madenlerini ele alıp tetkik ettirsinler. 
Bunu bilhassa ve bilhassa istirham ederim, bu 
mâruzâtım sırasında Muhterem Başvekilimizin 
de burada bulunmalarını fakir Gümüşane'nin 
bir şansı telâkki eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen
dim, yapılan müzakereler sırasında Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının bir kısım umum müdürlük-
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lef inin alınarak İşletmeler Bakanlığına rabte-
dilmesi, bu suretle Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin sadece bir Ticaret Vekâleti haline getiril
mesi yolunda bâzı temayül ve ifadeler belirdiği 
için söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi bir memleketin umumi 
ve millî ekonomisi içinde istihsal, istihlâk, inkı
sam ve mübadele branşlarına ayrılan ekonomik 
faaliyetler vardır. Bunların politikasını tanzim 
etmek, memleket içinde bunların en faydalı ci
hetlerini tebarüz ettirmek ve bu hususta karar
lar almak Ekonomi Bakanlığına taallûk eden 
vazifelerdir. Ekonomi Bakanlığı bir (acte de 
gauvernement) yapar, Devlet tasarrufunda bu
lunur. Ekonomi Bakanlığı riayeti mecburi olan 
ve bütün memleketin ekonomik faaliyetlerini 
tanzim edecek kararlar alır. 

Halbuki işletmeler Bakanlığı Devletin ser
mayedar sıfatiyle tesis etmiş olduğu müessese
leri işletir, tedvir eder. Devlet, bir nevi serma
yedar olarak işletmeler kurmuştur ki bunlar 
hukuku hususiye hükümlerine tabidir, eşhası 
âdiye gibidir. 

Halbuki Ekonomi Bakanlığının tasarrufları, 
Devlet tasarruflarıdır. Eğer bugün Ekonomi 
Bakanlığında bulunan Sanayi, Ticaret Umum 
Müdürlüğü gibi müesseseleri de biz işletmeler 
Bakanlığına verecek olursak o zaman işletme
ler Bakanlığı ister istemez bu devlet tasarruf
larını yani hükümet tasarrufları demek olan 
(acte de gouvermement) yapmış olur ki o za
man hususi teşebbüs ile işletmeler Bakanlığı
nın işlettiği devlet işletmeleri arasında müsavat 
kendiliğinden kalkmış olur. 

Arkadaşlarım muhtelif meselelere ve bu 
arada bilhassa koordinasyon meselesine temas 
ettiler. Hakikaten koordinasyon meselesinin; 
ekonomik sahada sekizinci Devreden beri bu
rada her zaman münakaşa edildiğine şahit ol
duk. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında Ko
ordinasyon Bakanlığı meselesi bizim tarafımız
dan beyan edilmiş, müdafaa edilmiş ve bu ha
le Halk Partisi hükümetleri tarafından itiraz 
edilmeyip onlar da bunun lüzumunu kabul et
mek durumunda kalmışlardır. 

Birçok hâdiseler vardır ki, bakanlıklar ara
sında iktisadi bakımdan koordinasyonu icabet-
tirmektedir. Meselâ, bu hâdiselerden bir tanesi 
şöyle meydana geldi : Manisa'da kuru üzümler 
yağmurdan ıslandı, ihracatçı tüccarlar alma-
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mıya başladılar. Bu kuru üzümlerin fazla mik
tarda piyasaya arzı iyi üzümlerin de fiyatını 
düşürmeye başladı. Bunun üzerine, yapılan mü
racaatlar karşısında Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığına müraca
at ederek bu üzümlerin mubayaası talebinde 
bulundu. Tekel Bakanımız burada yoktu, te
davi için memleketten ayrılmış bulunuyorlardı, 
Tekel Bakanlığı, yerinde say amıyac ağımız bâ
zı mazeretler ileri sürerek bu, yağmur yemiş 
üzümleri almaktan istinkâf etti. Yani şöyle bir 
durum husule geldi : Memleketin ekonomik po
litikasını takip ile vazifeli bakanlığın ekono
mik lüzumlarla alınmasını gerektirdiği bir mal 
Tekel Bakanlığı tarafından alınmamıştır. 

Yine Orman Kanununun müzakeresinde de 
buna benzer bir hâdise ile karşılaştık. Orman 
Kanunu münasebetiyle iç iskân meselesi mev
zuubahis oldu. Ormanlık mmtakalarda iskân 
edilmiş köyler vardır, bunları alıp ormanlık 
olmıyan mmtakalara yerleştirmek lâzımdır, 
ormanların muhafazası için kasabalarda linyit 
kömürleri yakılmak lâzımdır. Bunlar bundan 
evvel de söyleniyordu, deniliyordu ki ; «Fazla 
linyit istihsalinden çekiniyoruz. Çünkü mahalli 
sarfı yok. Eazla istihsal ettiğimiz zaman vagon, 
lokomotif yokluğiyle karşılaşıyoruz.» Evet, va
gon yok, yol yok, dolayısiyle bunların şevki 
imkânı yok. Bakınız burada iş Ulaştırma Ba
kanlığına taallûk ediyor. Linyit kömürlerini 
yakmak için hususi sobalar yapmak lâzım. O 
halde bu, Ekonomi ve işletmeler Bakanlığını 
ilgilendiriyor. Bunları halka kredi ile dağıt
mak için kolaylık göstermek lâzım, bu sefer 
iş bir başka bakanlığı ilgilendiriyor. 

iç iskân için orman mıntakasmdaki halkı 
yerleştireceğiz. Bunların bir kısmı çiftçi, bun
ları hangi mmtakalara yerleştireceğiz? Bu se
fer iş Ziraat Bakanlığını ilgilendiriyor. 

Bunların bir kısmı sanayi erbabı olacaklar. 
Bunları nerelerde yerleştireceğiz? Ameleyi han
gi mmtakalara teksif etmek lâzım? Bu se
fer iş işletmeler Vekâletini ilgilendiriyor. De
mek ki bugün mevzuubahis edilmekte olan 
birçok meseleler vardır .ki, ekonomik sahada bu 
meseleler sadece bir Bakanlığın kararı ile hallü 
fasledilememektedir. Birçok Avrupa memleket
lerinde görüyoruz ki, koordinasyon vekâletleri 
ihdas ediliyor, ve bu kordinasyon vekilleri başba
kan yardımcısı olarak kabinede yer alıyor. Bizde 
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ise koordinasyon işlerini saym Başvekilimiz ida
re etmektedir. Hakikaten bu işlerin bir Başvekil 
tarafından görülmesi lâzımdır. Başvekil memle
ketin umumi politikasını idare eder ve bu yolda 
Vekâletlerin faaliyetini tanzim eder. Fakat bir 
Başvekil bu kadar muazzam işleri arasında; fa
raza İstanbul'da bir fabrikanın kömürü kalma
mıştır, fabrikanın kömürü zamanında gelmediği 
için o fabrika uzun müddet faaliyetini tatil et
mek zaruretindedir, veya diğer bir fabrikaya za
manında yünlü malzeme gelmediği için o fabrika 
amelelerinin mühim bir kısmını uzun müddet 
açıkta bırakmak mecburiyetindedir, veyahut 
Tavşanlı linyit kömürleri şuradan sevk edilecek
miş... gibi teferruata vakit bulamaz. Sonra Sa
yın Adnan Menderes gibi fizyolojik kudrete ma
lik, çalışmada bulunmaya kudretli ve sonra mem
leketin ekonomik işlerini bütün teferruatına ka
dar kavramış, zihninde nakşedebilecek; şurada 
oturduğu halde Zonguldak'ta; Tavşanlı'da Kü
tahya'da ne oluyor, filân fabrika ne âlemdedir 
bilecek bir Başvekil de her zaman bulunmaz. Bu 
itibarladır ki, bir koordinasyon vekâletine ihti
yaç vardır. Bu bir koordinasyon vekâleti oldu
ğu gibi, arz ettiğim şekilde ikinci bir Başvekil 
yardımcısının muayyen bir idarenin başında, et
rafında müşavir ve mütehassıslar bulundurarak 
dosyalarını muntazaman tanzim ederek, böylece 
koordinasyon işlerini, Vekâletler arasındaki ik
tisadi rabıtaları temin edecek ve arkadaşlarımı
zın ifade ettiği gibi bâzı tatbikattaki pürüzleri 
bertaraf edecek bir müessese meydana gelmesine 
lüzum vardır. Yoksa hususi hukuk karşısında 
şahsi sermayedarlar gibi aynı vecibelerle aynı 
haklarla çalışmak vaziyetinde olan işletmeler 
Bakanlığının elindeki müesseseleri mevcut olan 
statülerinden hariç tutarak, yahut Ticaret Umum 
Müdürlüğü, Sanayi Umum Müdürlüğü gibi mil
lî ekonomi işlerini tanzim ve Hükümet tasarruf
ları mahiyetinde kararlar almaya salâhiyettar 
ve vazifedar olan Ekonomi Bakanlığı şubelerini 
İşletmeler Bakanlığına nakledip İşletmeler Ba
kanlığını, (arkadaşlarımızın temenni ettiği gibi) 
daha şümullü umumi bir koordinasyon vekâleti 
haline getirme şekli muvafık olmaz. Bu, İşletme
ler Bakanlığının mahiyeti hukukiyesiyle telif 
kabul etmez. 

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

arkadaşlar; en son bütçedir, en son konuşmamı 
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yapacağım; müsamaha buyurun. 

Şimdi, mevzua şuradan girmek istiyorum. 
Bu, Hüseyin Balık arkadaşımızın dediği, Mu
ammer Alakant arkadaşımızın ifade ettiği mev
zu değildir. 

Vaktiyle Zonguldak'ta bir İktisat Müdürlü
ğü vardı. Zonguldak kömürlerini İş Bankası, 
Fransız şirketi, İtalyan şirketi, hususi teşebbüs
ler işletirdi. 21 milyon Türk'ün bu servetini iş
letenleri Zonguldak'ta İktisat Müdürlüğü .em
rindeki mühendisler murakabe ederdi. Binaen
aleyh yanlış bir taktikle yanlış bir düşünce ile 
bu iktisat müdürlüğü Ankara'ya göç etti. (Gü
lüşmeler)... 

Arkadaşlar; Zonguldak 1940 senesinde füz-
yona tâbi tutuldu, bugün havzanın işçisi Türk, 
mühendisi Türk, teknisiyeni Türktür. Bu mem
leketin çocuklarının elinde ve emrinde çalışı
yor. Bu müesseseyi yarın bir yabancı firmaya 
verdiğimiz zaman 21 milyon kahraman Türk 
milletine ait bu millî serveti kim murakabe 
edecektir? Binaenaleyh Hüseyin Balık arkada
şımızın havzada devlet adına murakabeyi ya
pan ocaklarda her hangi bir kaza olduğu zaman 
ihmali fennî vardır, yoktur diyecek bir ekibin 
bulunmasına zaruret gören ifadesi yerindedir. 
Ben de kendisine iltihak ederim. Allah ömür 
verirse gelecek sene İşletmeler Bakanlığının bu
günkü işleme tarzı ile adının değiştiğini göre
ceğiz. 

İşletmeler Bakanlığının bugün ters olan adı 
Sanayi, Maadin ve Enerji Bakanlığı olacaktır. 
Zaten (İşletme) 1er Bakanlığı biraz da tuhaf 
bir isimdir. Devlet, işletmeciliği ile her şeyi işle
tiyor, bütün hususi sektörü öldürmüştür gibi 
bir mâna taşımaktadır. Adının değiştirilmesi lâ
zımdır. İsmi değişecek dört bakanlık vardı, de
ğiştirildi. Millî (Savunma) Bakanlığı, teslim ol 
yat aşağı demektir. (Gülüşmeler) (Ulaştırma) 
Bakanlığı gitme istop et (Gülüşmeler), (Çalış
ma) Bakanlığı, çalışma otur demektir. Bunun 
adının da İş ve İşçi Bakanlığı olması lâzımdır. 
Millî Savunma düzeldi, Millî Müdafaa oldu, 
Ulaştırma da Münakalât Vekâleti oldu. Çalış
ma ve İşletmeler Bakanlığı kaldı. 

Muhttrem arkadaşlar, bu mevzuu burada 
bırakıyorum. 

Maden Umum Müdürlüğünün behemehal 
İşletmeler Vekâletinin bünyesinde yer alması 
lâzımdır. Bugün Maden umum Müdürlüğünde 
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çalışan Umum Müdür dâhil yanındaki bütün I 
mühendislerin ntâaşfimm, yevmiyelerini Ereğli 
Kömürleri İşletmesi vermektedir. Kadrosunu 
bile almamıştır. Bu arada şunu sarahatle arz 
etmek istiyorum ki, işletmeler Vekâletinin bün
yesinde toplanan iki millî bankamız vardır. 
Bunlardan birisi Etibank, diğeri de Sümerbank'-
tıf. Hepimiz itiraf ederiz ki, bunlar üç statü 
dâhilinde çalışırlar, işletmecilikle, teşkilâtla ve 
ticaretle iştigal ederler. Bu müesseselerimiz ta
rihî ve şerefli vazifelerini yapmışlardır. Teşki
lât da mükemmeldir, işletmecilik de mükemmel
dir, iyi numara almışlardır. Yalnız ticari saha
da zayif numara almışlardır. Bugün işletmeci
lik mevzuunda ferdî ve hususi müteşebbislerin 
ilk müracaat edecekleri ekol Sümerbank ve 
Etibank'tır. Her hangi bir firmanın bir tesis 
kuracağı zaman müracaat edeceği müessesele
rin başında Sümerbank ve Etibank gelmekte
dir. Demek ki ; bunların teşkilâtları ve-işletmeci
liği, diğer müesseselerden daha caziptir ama 
sistem bozukluğu yüzünden ve bugünkü mevzu
at dolayısiyle ticari bir hüviyete maalesef bü-
rünememişlerdir. înşaallah o da olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; yine Zonguldak böl
gesinde Sümerbank'la hiç bağdaşamıyan bir 
millî müessesemiz daha vardır. Sümerbank da
ima yumuşak işlerle meşgul olur. Halbuki De
mir çelik fabrikası hiç de kendi bünyesine uygun 
düşmemektedir. Karabük Demir ve Çelik fab
rikası ana maddesini Divriği'den alır, bunu 
Etibank işletir. Bu vilâyetin bir milletvekili 
olarak yıllardan beri kafamda yer etmiş olar 
bir hususu burada arz etmeden geçemiyeceğim. 
Demir ve Çelik fabrikası Sümerbank bünyesin
den ayrılmalı doğrudan doğruya müstakil bir 
anonim şirketi olarak yeni bir hüviyet almalı
dır. Artık bunun zamanı gelmiştir. Zaten Divri
ği demir madenlerinin en büyük müşterisi de 
Karabük Demir Çelik fabrikasıdır. Divriği'de 
Etibank'tan ayrılmalı fabrikaya bağlanmalıdır. 
Hususi sektör Divriği demir madeninden bir 
şey almamaktadır. Bugün istihsal kapasi
tesi 450 - 600 bin ton raddesinde olması 
gereken Divriği demir Maden işletmesi 
müşteri bulamadığından 'dolayı istihsalini 
kısmak mecburiyetinde kalmıştır. Tek alı
cısı Karabük Demir - Çelik fabrikalarıdır. Bu 
fabrikaların müstakil olması bugün için artık 
bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, muhalefetle aramız 

iyidir. Ben de kendilerine buradan sataşmıya-
cağım. Yalnız bütçenin tümü hakkında konu
şurlarken gerek C. H. P. Sözcüsü arkadaş, ge
rekse C. M. P. Sözcüsü Osman Bölükbaşı arka
daşınız, Havza'da kömürün az olduğunu, yetiş-
tirilemediğini ve zarar ettiğini ifade buyurdu
lar. Zarar doğrudur. Fakat zararı yapan mües
sesenin kendisi değildir. Maliyeti (31,28) lira 
olan taş kömürünü şehirliye ve sınai teşekkülle
re vasati 29.50 liraya satmaktadır. Zarar haddi 
zatında zarar değil, memleket hesabına bir 
kârdır. 

Yüksek murakabe heyetinin raporlarını tet
kik eden umumi heyet azaları ve Yüksek Mec
lisiniz pek âlâ bilirler ki 1950 den 1954 sene
sine kadar gerek linyit gerek Ereğli kömürleri 
işletmeleri istihsali iktidarımızın çalışma tem-
possu nispetinde yükselmiş 1940 - 1953 sene'eri 
arasında en yüksek kömür istihsali yekûnu da 
bu sene elde edilmiştir. Bunu da malmaü.teıı 
arz eder, hepinizi hürmet ve muha.bbe.fcle se-

i lamlarım. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Manisa) —Çok muhterem arkadaşlarım; ve
kâletimizin bütçesi münasebetiyle mevzularımızın 
muhtelif kısımlarına temas eden arkadaşlarımın 
irşatları, hareketlerimize istikamet vermek bakı
mından ileri sürdükleri mütalâalarına evvelâ te
şekkür etmekle sözlerime başlıyacağım. (Bravo 
sesleri.) 

Memleketimizin muhtelif iktisadi kısımlarım 
ve bu kısımların bünyelerini çok iyi bilerek bu
rada toplanmış olan milletvekillerinin bilhassa be
nim faaliyet sahalarımda teknik noktalardan ver
dikleri ilhamlar önümüzdeki faaliyet yılında bi
zim için teşvik edici unsurlar olacaktır. İktidarı
mızın ilk gününden beri elde ettiğimiz neticeler, 
sizlerin iktidarınızın eserleridir ve hakikaten 
Türk milletinin kalbinin, enerjisinin, dimağının 
harikulade bir ifadesidir, Yüksek Heyetinizin di
rektifi ile meydana gelen parlak bir eseridir. 

Bunun içindir ki, hatiplerimizin sordukları 
suallere vereceğim cevaplar umumiyetle kısa ola
cak ve bilhassa bâzı noktalarda ıstıraplı şekilde 
tecelli ettiğini müşahede ettiğimiz bir iki mese
leye münhasır kalacaktır. 

Müsaade ederseniz vekâletin bünyesi nasıl ku-
I rulmalıdır, gibi mevzuları daha sonraya bırak-
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mak suretiyle evvelâ merakla beklediğinizi tah
min ettiğim (suallerinizden bunu anladım.) iki 
meseleye temas edeyim. Bu mevzularda Yüksek 
Heyetinize hakikati en objektif bir tarzda, kati
yen §u ve bu şekilde politik bir mütalâanın tesi
ri altında kalmadan ifade edeyim, ondan sonra 
diğer mevzular üzerinde sizleri elimden geldiği 
kadar tenvir etmeye çalışayım. 

Nusret Kirişcioğlu arkadaşımız, kömür yetmi
yor, dediler, ithal etmek tehlikesi mevcut olabi
lir mi, dediler. 

Arkadaşımız bu kadar endişeli konuşmamış 
olsalardı, ben de bu meseleyi ilk plâna almakta 
hakikaten istical göstermiyecektim. 

Bugün bütün Türkiye'nin gözleri Büyük Mil
let Meclisine çevrilmiş vaziyettedir, burada cere
yan etmekte olan müzakerelerin mahiyeti, eko
nomik sahada, ekonomik kalkınma ile meşgul olan 
Türk milletinin istikbal hakkında vereceği hüküm--
lerle çok alâkalıdır. 

Kalkmıyoruz, büyük hamlelerle kalkmıyoruz. 
Bu kalkınmamızın şartları arasında kömür, mah
rukat mevzuu bellibaşlı bir yer almaktadır, o hal
de burada gayet açık olarak hakikati Dilmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, bugün sanayileşmekte olan memle
ketimizde biz fabrika kurmuyoruz, sanayi kuru
yoruz. Şayet hedefimiz münferit fabrika kurmak 
olsaydı bu dâva çoktan halledilirdi. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye yeni bir içtimai 
hayat safhasına girmektedir, endüstriel safhaya 
girmektedir. Biz medeniyetin bu yeni safhasına 
girerken muvaffakiyetimizin temellerini ve şart
larını çok sağlam olarak vaz'etmek mecburiyetin
deyiz. Bunun içindir ki, kömür meselesi üzerinde 
Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın söylemiş olduğu 
endişelere sarih olarak, vazıh olarak, objektif ola
rak arzı cevabetmek bir mecburiyettir, onun için 
sözlerime oradan başlıyorum. 

Evvelâ Türkiye'nin jeolojik yapılışı bakımın
dan hakikaten kömür memleketlerinden birisi ol
duğunu kabul etmek icabeder. Taşkömürü; kö
mür cinsinin bir kısmıdır. Bunun yanında linyit 
vardır, arkadaşlar. O halde kömür mevzuunu 
hem taşkömürü hem linyit olarak mütalâa etmek 
ikisini ayrı ayrı tetkik ettikten sonra kül ha
linde memleket sanayiinde işgal ettikleri yer 
bakımından ele almak lâzımdır. Sanayiin muh
taç olduğu mahrukat meselesi diye bir meseleyi 
ortaya koyduğumuz zaman büyük kalkınma 
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hamlelerimiz içinde yer almış bulunan ve heı1-
gün temelleri atılan, işlemeye başlıyan elektrik 
santrallerimizin temin ettiği neticeleri, müte
madiyen istihsali artmakta olan, birazdan ra
kamlar vereceğim, küçücük petrol sahamızın 
daha bugünden temin etmiş olduğu verimi ya
rın ve öbürgün yer altından çıkarılacak olan ve 
teşebbüs halinden fiiliyata intikal etmek üzere 
bulunan yerlatı gazlarımızın kullanılmasın
dan elde edeceğimiz kuvveti; mazot kullanılma
sından mütevelit neticeleri ve nihayet kömür 
havzalarımızda yapılmış ve yapılacak olan ye
ni tedbirlerle elde edilecek fazlalıkları bir ara
da mütalâa etmek lâzımdır. 

istikbalde kömür ithal etmek asla mevzuu-
bahis olmıyacaktır. Kömür ithal etmek dâvası
nın aktüel bir iş olarak da ele alınmasını asla 
uygun bulmamaktayız. îki sene sonra hattâ, 
belki daha evvel bilhassa taşkömürün çok kıy
metli bir ihraç maddesi haline geldiğini bütün 
'Türk milleti görecektir. Şimdi bunu arz edece
ğim arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) Ra
kamlar var. 

Müsaade ederseniz taşkömüründen başlıya-
yım. Taşkömürünü ikiye ayırabiliriz. Ev mah
rukatı yani kok olarak kullandığımız kömür 
sanayi mahrukatı olarak kullandığımız kömür. 
Şunu söyliyeyim ki yılda 400 küsur bin ton kok 
istihsal edilmektedir. Bu memleketin muhtelif 
vilâyetlerinde ve bilhassa nüfuzu kesif vilâyet
lerinde halkımızın ancak bir kısmına tevzi edile-
gelmektedir. Bir itiyat ve anane halinde böyle 
bir tevzi sistemi tutulmuştur. Birçok vilâyetleri
mizde ise açıkça ifade edeyim bunun kayıp ve 
israf olduğu intibaını veren bir dağıtma sistemi 
mevcuttur. Meselâ; izmir'de koktan istifade eden 
vatandaşlarımızın yekûnu, ev mahrukatı kul
lanan vatandaşlarımızın onda birine tekabül 
etmektedir. Âdeta birçok vatandaşlar, kok 
kömürü yakmıya lâyık vatandaşlarmış gibi, bir 
hal yaratılmıştır. Bu bir israftır arkadaşlar. 

Bugünkü tevzi sisteminin hudutları içerisin
de kok' kömürü yokluğu katiyen bahis mevzuu 
değildir, önümüzdeki sene, aldığımız ve mu
vaffak olacağını ümidettiğimiz tedbirlerle hal
kın ısınma için muhtaç olduğu kok kömürünü 
nihayet en geç Teşrinisani sonuna kadar bir 
buçuk ton alanlara bir defada, ondan fazla 
alanlara ise iki defada muhakkak surette temin 
edeceğiz. (Bravo sesleri) 

— 946 — 



t : 51 27.2 
Bu sene, Allaha bu bakımdan şükretmek lâ

zımdır; havalar çok iyi gitti; inşaallah şimdi
den sonra da yağışla gider. (Gülüşmeler) Ha
vaların böyle gidişinden, hodgâm bir düşünüş 
olarak, işletmeler Vekili sıfatiyle zaman zaman 
sevindiğim de oldu arkadaşlar. 

Şimdi sanayi mahrukatı olarak taş kömürü 
mevzuuna geleceğim. Bu ihtiyacı karşılıyan 
tek memba Havza'dır. Rezervden endişe ba
his mevzuu değildir. Tahminimiz beş yüz mil
yon tondur. Arkadaşlar, madencilikte rezerv
ler daima ihtiyatlı ollar ak kullanılması lâzım-
gelen rakamlarla ifade ediliyor. îyi bildiğimiz 
şudur; Zonguldak şehrinin altında işlenmemiş, 
sonra denize doğru uzanan çok muazzam, çok 
kuvvetli damarlar vardır, işlenmemiş daha bir
çok sahalar vardır. Bu miktar belki milyarlar, 
milyarlar olacaktır. Binaenaleyh ne bizim nes
limizin zamanında, ne de bizim çocuklarımızın 
yaşadığı zamanlarda Havza kömürünün bite
ceği hakkında en ufak endişeniz olmasın. Çok 
romantik vatandaşlar gelecek torunlarının akı
betini düşünerek endişelenebilirler, fakat biz 
bu kadar romantik değiliz ve millet idare eden 
insanlar sıfatiyle olmamalıyız da. Binaenaleyh 
rezervden katiyen endişemiz yoktur. 

Sanayide kullanılan taşkömürünün hakiki 
bir israfa mâruz kalmış olduğu tesbit edilmiş
tir. Bu vazifeyi aldığımız zaman Sayın Başve
kilimin ikaz ve işaretiyle taşkömürü yakan sa
nayi müesseselerinin,- âmme ve hususi müesse
selerin bir kısmını bizzat ziyaret ederek muh
taç oldukları taşkömürü miktarını tesbit etme 
yoluna gittim. Sayın Menderes'in bizi ikaz et
mekte ne kadar haklı olduğunu şimdi arz ede
ceğim. Üc çimento fabrikasına gittim, bunlar 
130 bin tondan fazla kömür istiyorlardı. Her 
biri ile ayrı ayrı görüştüm. Bizim, Sivas Çimen
to Fabrikası her bir ton çimento için 232 kilo 
kömür yakmaktadır, sizin vasati olarak ihti
yacınız nedir, dedim. 277 kilo yakarız, dedi
ler. O halde dedim, bu rakamı ayn.en, müna-
kaşasız kabul ediyorum, fakat siz bu sene mü
tezayıt istihsal programınıza göre, yine 52 ton 
fazla kömür istiyorsunuz, niçin, dedim. Belki 
kömür çıkmıyabilir, olur ki yol bozulur, bir 
ay kömür gelmez, belki lodos iki ay devam 
eder, nakliyat yapılamaz, dediler. Dedim ki; 
şayet karayolları size iki ay kömür getirtemi-
yecek vaziyette ise, bu felâket müşterek demek-
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tir. Ben, yapacağınız her ton çimento karşılı
ğında size lâzımgelen kömürü taahhüdediyo-
rum. Eğer bu seneki mütezayit istihsalinizin 
daha üstünde istihsal yaparsınız, onlar için de 
gerekli kömürü vermiye amadeyim. Bir şartla 
ki, programlarınızın tahakkuku bakımından iş
leri takip ve tetkik edeceğiz ve istihsal ettiği
niz nispette size kömür vereceğiz. 

Âmme müesseselerine geliyorum. Devlet De
miryolları ile müzakereye girdik. Münakalât 
Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında sayın 
arkadaşım açıklamışlar, arkadaşım Muammer 
Çavuşoğlu ile beraber ve umum müdür ve mü
tehassıslarla bu işi konuştuk. Bizden 1 335 000 
ton kömür istediler. Kendileriyle dakor kaldık, 
975 000 ton kömür vermeyi taahhüdettik. Yi
ne aynı kayıt ve şartla yani katiyen kömürsüz-
lükten dolayı bir tek hat, bir tek sefer ilga 
edilmemek kayıt ve şartiyle! Ve yeni seferlerle 
iktisadi vaziyetimizin inkişafı karşısında yeni 
seferler kömür fazlalığını icabettiriyorsa, onu 
da temin etmek üzere karşılıklı bir anlaşmaya 
vardık! Her yerde kararımızın şu olduğunu 
söyledik : Kömür tasarrufunu, istihsal ve trafi
ği azaltmakla değil, tamamen aksine olarak 
mütemadiyen istihsalimizi artırmak için israfı 
önlemekle temin edeceğiz. Bunun dışında kö
mür tasarrufu diye bir dâvamız yoktur. Taah
hütlerimizi iki aydan beri sadıkane yerine ge
tirmekte olduğumuzu arz etmek isterim. Bun
dan sonra inşallah, Cenabıhak bu sözümü ta 
sonuna kadar fazlasiyle yerine getirmeme im
kân verir. Bu şekilde müesseselerle anlaşmaya 
vardıktan sonra 1955 senesinde mütezayit pro
gramların tahakkuk etmesine tekabül edecek 
kömürü de vermek şartiyle yapılan taleplerden 
tenzil ettiğimiz miktarın 500 bin tonu aştığını 
arz edeyim. Geçen seneye kadar Devlet Demir
yollarına biz 58 bin ton petrol veriyorduk. 
Simdi 100 - 120 bin ton petrolü taahhüdettik. 
Bir buçuk aydan beri teslimat seyri bunun üze
rinde gitmektedir. Yani Devlet Demiryolları 
buradan da 80 bin ton daha az kömür yakmak 
mevkiindedir. Ayrıca bu idareye bu sene 25 -
30 dizel motor geliyor. Denizyolları, gazeteler
de okudunuz, 15 gemisini mazota çevirmekte
dir. Bütün bunlar muazzam miktarda kömür 
tasarrufu sağlıyacaktır. 

Havzada 1955 senesinin Nisan ayında Çatal-
ağzı lâvvarları bitiyor. îki üç ay tecrübeden 
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sonra faaliyete geçecektir. O andan itibaren 
randıman farkımız 30 bin tondur. Sularla ka
çan kömürleri yakalamak için havzanın muh
telif yerlerinde tesis ettiğimiz üç selül ile sene
de 60 - 70 bin ton kömür muhakkak surette te
min edilecektir. 

Nusret Kirişcioğlu arkadaşımız, forse çalış
maktan bahsetti. Fakat ben daha havzanın is
tihsaline girmedim. Bu sene bir tek kazma faz
la vurmak mevzuubahis olmasa bile israfı ön
lemek ve kaçan kömürü yakalamaktan müte
vellit tasarruflar bize yeter. Havzaya gelince : 
Mütehassıslarla bu mevzuu günlerce münakaşa 
ettik. Yeni kuyular açılmadan normal olarak 
meselâ yalnız işçi sayısının artması ile kendili
ğinden olması lâzımgelen yüzde 4, yüzde 5 gibi 
istihsal fazlalığı 1953 te eski senelere nispetle 
150 bin tonluk aşma göstermiştir. Bu ise forse 
istihsal addedilemez. Zira istihsal gittikçe ma
kineleşmektedir. işçinin randımanı bu suretle 
geniş nispette artmaktadır. 

Bir arkadaşımızın ifade ve irşat buyurduğu 
gibi, havzanın malzemesi peyderpey temin edili
yor. Sordum, mühendis arkadaşlara, dedim ki, 
bütün bu istedikleriniz tahakkuk ettiği zaman 
istihsal ne kadar artacaktır? 1 600 - 1 700 ton 
dediler.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yevmiye. 

İŞLETMELER VEKILI SAMET AÖAOĞLU 
(Devamla) — Evet yevmiye 1 600 ton, fakat 
bu yıkandığı zaman 1 000 ton kalacak. Hayır, 
dedim, bu kadarım istemiyoruz, 700 - 800 ye
ter, hattâ kaçanları toplayın, bundan sonra 
200 - 250 ton kâfi gelir. Görüyorsunuz ki, for
se istihsal mevzuubahis değildir arkadaşlar. 

Meşum hâdise, 54 vatandaşın hayatına mal 
olan grizu hâdisesi olmasa idi, hâdiseden iki 
gün evvel 16 800 tona kadar gelmiş olan istih
sal, 16 200 - 16 300 arasında seyredecekti. 

Arkadaşlar, madenden fazla istihsal asla ta-
lebetmemek kaydü şartiyle arz ettiğim rakam
lar bugün için de, yarın için de, öbür gün için 
de sanayiimizin muhtaç olduğu taş kömürünü 
muhakkak karşılıyacaktır. 

İstanbul Belediyesi mürefte tabiî gazların
dan istifade etmek için teşebbüse girişmiştir. 
Temin edeceği kuvvet karşılığı kömür 300 000 
tondur, yani bizim tasarrufumuz yalnız bundan 
dolayı 300 000 ton olacaktır. 
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Arkadaşlar, bu 300 bin ton kömürü bir sa

nayi manzumesinin kullandığını tasavvur edin, 
bu miktarın kaç fabrikaya tekabül ettiğini 
hesabetmek mühendisleree gayet kolaydır, bu
nun ifade ettiği rakam dile kolaydır. Belki 
20 - 25 - 30 fabrikanın senelik enerjisini teş
kil eder. 

Şimdi arkadaşlar, yalnız bu kadar değildir. 
Linyiti taş kömürün yerine ikame etme işi üze
rinde vekâletiniz en ciddî tarzda durmaktadır. 
Bir kere Devlet Demiryolları ile yaptığımız an
laşma ile verilen 60 - 70 bin ton linyit kömürü 
150 bin tona kadar çıkacaktır, yani Devlet De
miryolları bir kısım işleri için linyiti kabul et
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yeni fabrikalarımızın büyük kısmı 
linyite göre kurulmaktadır. Mevcut fabrikala
rımız kazanlarını linyite çevirmektedir. Derhal 
değiştirilmesi mümkün olanlar ' bu ameliyeyi 
yapmaktadırlar ve bunun için de icabeden bü
tün yardımı bizden görmektedirler ve görecek
lerdir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bir arkadaşımız linyit müstahsıllarmdan 
bahsetti. Aldığımız tedbirleri bu vesile ile arz 
edeyim. 

Etibank'ta ve işletmeler Vekâletinde büro
lar kurduk. Linyit müstahsıllarmı davet et
tik. Kendileriyle bir anlaşmaya vardık. Kimi 
linyitine müşteri bulamıyor, kimi müşteri de 
linyit bulamıyor, i lk işimiz bunları karşılaştır
mak oldu. izmir ve Söke havalisinde şimdiden 
bunun iyi neticelerini elde etmiş vaziyetteyiz. 
Maksadı temin için şöyle yaptık; fabrikalara 
diyoruz ki; şayet şu müessese size linyit ver
mezse biz vereceğiz ama siz ondan alınız, itiraf 
edeyim ki; hususi linyit istihsalimiz dağınık, pe
rişan ve avare haldedir. Ancak ciddî, mekanik 
çalışan, ehemmiyetli miktarda kömür istihsaline 
lâyık olarak çalışan 10 - 15 müstahsıldan gayri
si bu haldedirler. Bunların bir kısmı satıhtan 
şöyle, birkaç kazma ile, ayda 3 - 4 bin lira ka-
zamcı kâfi görerek bir iki sene kazanırım zihni
yetiyle hareket etmek, bir kısmı ise ciddî ola
rak çalışmak istemektedir. Biz bilhassa bu ikin
ci kısmın ihtiyaç ve vasıtalarını temin etmek 
yoluna dahi gitmeye karar verdik arkadaşlar. 
(Bravo sesleri) Şirketler tesis ediyoruz, mun
tazam kefaletler getirmek şartiyle bankalar 
nezdinde teşebbüslerde bulunuyoruz. Bu teşeb-
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büslerimizin daha iyi neticelerini, yakında hu
zurunuza arz etmekle meserret duyacağım. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; linyiti taş kömürün 
yerine ikame edeceğiz. Bunun için Seyidömer 
havzsamda daha evvel tesbidedilmiş bulunan 11 
milyon tonluk rezervin yanında son iki ayda 
30 milyon tonluk yeni rezerv tesbit edildiği gibi, 
oranın asgari kömür muhtevasının 70 - 80 mil
yon tondan fazla olduğu muhakkaktır. Emareler 
gösteriyor, belki 200 milyon tondur. Azot 
sanayii orada kuruluyor, bugünlerde temelleri
ni atacağız. Belki briket fabrikasını da orada 
kuracağız; belki dedim çünkü bir daha sınai 
tecrübeler yaptırıyoruz. Ama muhakkak surette 
Tunçbilek gibi hattâ daha büyük elektrik saıı-
trallarının, kimya sanayiinin kurulabileceği bir 
yerdir. Muhtelif tedbirlerle ev mahrukatı olarak 
linyitten istifade etmeğe muvaffak olacağız. 
Bu, ne zaman tahakkuk edecektir0? Nihayet 1960 
senesine kadar. Şu mâruzâtını gösteriyor ki ile
ride ithali şöyle dursun taş kömürünü ihraç et
meğe doğru dev adımlar atmaktayız. (Bravo 
sesleri) 

O halde soracaksınız, neden zaman zaman 
kriz oluyor"? Arz edeyim arkadaşlar : Amenaj-
maıı plânımız yürümektedir, Çatalağzı ve rıh
tımdaki büyük lâvvarlar yapıldıktan sonra her 
gün Zonguldaktan 18 - 20 bin ton kömürü 
memleketin muhtelif taraflarına sevk etmek 
imkânını bulacağız. O zaman memleketin muh
telif yerlerinde istoklar temin etmek mümkün 
olacaktır. Bu istoklar bizi başabaş çalışmaktan 
kurtaracaktır. 

Bilmiyorum, taş kömürü hakkında, daha fazla 
izahat ister misiniz"? (Kâfi kâfi sesleri) Yüksek 
Meclisi tatmin ettim mi? (Fazlasiyle sesleri) 

Bir daha arz ediyorum; Türkiye için ne ev 
mahrukatı olarak, ne de sanayi mahrukatı olarak 
kömürsüzlük asla ve asla bahis mevzuu değildir. 
Meclisi bu hususta müsterih olmaya davet ediyo
rum. (Alkışlar.) 

îkinci mesele; şeker meselesi. Muhterem arka
daşlar; vatandaşlarımız şeker yiyor. Bunu hepi
niz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Şeker istihsalimi
zin mütemadiyen artmış olmasına mukabil istih
lâk nispeti, istihlâk arzusu ve hevesi de artmak
tadır. Geçen sene istihsal ettiğimiz şeker 178 bin 
tondu. Evvelki sene 1.74 bin, daha evvelki sene de 

. 1955 C : 2 
165 bin tondu. Bu yıl, evvelki seneye nispetle 15 
bin ton fazla istihsal ettiğimiz halde bugün mem
lekette bir darlık hâsıl oldu. Bunun muhtelif se
bepleri vardır. Vatandaşlarımız, köylülerimiz ar
tık şeker yiyebiliyor. Bu bir. İkincisi; havaların 
kurak gitmesi dolayısiyle, (Pertev Arat arkadaşı
mıza yavaş yavaş cevap veriyorum) toprak ümi-
dettiğimiz randumanı vermedi. Dönüm başına va
sati iki ton pancar beklerken bir küsur ton mah
sul elde ettik. Randımanın kurak havalar dola
yısiyle az olması rivayeti çıkar çıkmaz - ki, buhran 
buradan başlamaktadır - muhtelif gazetelerimizin 
şeker buhranı olacağına dair büyük puntolarla 
yaptıkları neşriyat piyasada bir hareket yarattı ve 
halk ihtiyatlı hareket etmek düşüncesiyle bir yeri
ne beş aldı. 3 - 5 muhtekir fırsattan istifadeye; 
kalktı. Ayrıca şurada burada amelelerini, memur
larını düşünmek istiyen iyi bir patron, iyi bir 
âmir bu havadisler karşısında kendi dairesi için 
istoklar yapmaya kalktılar. Bütün bu sebepler bir
den bire ortaya şeker buhranını çıkardı. Bu ara
da muhtelif vilâyetler de (objektif olarak anlatı
yorum) ihtiyaçlarının muayyen kontenjanlara 
bağlanması kararı verildi. Fakat bu karar verilir
ken vilâyetlerin evvelki yıllarda Şeker Şirketimize; 
müracaat ederek kendi vilâyetlerinin ihtiyacı için 
doğrudan, doğruya şirketten almış oldukları şeke
ri esas tutuldu. Halbuki serbest zamanda vilâyet
lerden birbirine tedahül oluyor, tacirler 30 ton 
şirketimizden alıyor, 20 ton da filân veya falan 
vilâyetten alıyorlardı. Bunun neticesi bâzı vilâ
yetlere az kontenjan verildi. Bu da ikinci bir men
fi pisikolojik âmil oldu. O zaman şunu düşündük : 
Yüksek Grupumuzda da arz etmiştim, şu söyledi
ğim sebepler dolayısiyle daha çok pisikolojik bir 
buhran karşısındayız. Buna karşı pisikolojik bâ
zı tedbirler alalım. Evvelâ büyük müstehlik şe
hirlerimiz, halkını mütemadiyen şeker yok, telkini 
altında bulunmaktan kurtaralım, buralarda şeke
rin olduğunu ispat edelim, Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de bunu yaptık. Bu tedbir hakikaten mu
vaffak da oldu. Çünkü bu tedbiri alırken biliyor
duk ki, buralardaki halk şeker var, diye müste
rih olacak ve şekere hücum etmekten vazgeçecek. 
Bu tedbir esas itibariyle muvaffak oldu. Çünkü 
büyük müstehlik şehirlerimizde şikâyet ve teha
cüm azalmış bulunmaktadır. Bunlardan bâzıların
da ise şikâyet hiç kalmamıştır, bâzılarında ise pek 
az kalmıştır. Buna muakbil ilçelerimizde ve diğer 
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vilâyetlerimizde hakikaten arz ettiğim sebeplerin 
tesiriyle sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. 

Bir noktayı daha huzurunuzda açıkça arz ede
yim : Sıkıntının âmillerinden birisi de mamul 
şekerdir. Hakikaten memleketimizde çok sevil
miş olan mamul şeker ve lokumlarımız, şekercile
rimizi itham etmemek için böyle konuşuyorum, ta 
sokaklarda satılan Şambaklavasmdan şekercile
rin kavanozlarmdaki o güzel kokulu akidelere ka
dar hiçbir şey eksilmemiştir. Bütün çikolata fab
rikaları harıl harıl çalışmaktadır. 

Bu kısa mâruzâttan sonra bir noktayı daha 
arz edeyim. İstihsale Temmuz 20 den sonra baş-
hyacağız. O zamana kadar elimizde halkımızın za
ruri ihtiyaçlarını karşılamaya yeter derece şekeri
miz vardır. 

Geçen gün Hasan Polatkan arkadaşımız ko
nuşurken ifade etti, zannediyorum. Her ay 15 -
16 ton şeker verilmektedir. 

Ben şundan emin olmanızı istirham ederim. 
Katiyen Türk milletini şekersiz bırakmak ba
his mevzuu değildir. Bundan emin olunuz. 

Şimdi müsaade ederseniz bu iki meseleden 
sonra arkadaşlarımızın sordukları sualleri ce
vaplandırayım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu seneki ekim miktarı ile 1954 ün 
ekim miktarını da söyleyiniz. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Şimdi, efendim, arz edeyim : 1953 
senesinde (534 530) dönüm pancar ekilmişti. 
1954 senesinde ise 712 144 dönüm pancar ekil
miştir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Binaenaleyh dönüm miktarında tenez
zül olamaz. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — 1953 te bir hektardan 2 225 
ton pancar aldık. 1954 te dönüm başına 1 606 
ton almış bulunuyoruz. Bunun sebebi, ne hay
van yemi olarak kullanılması ve ne de şu, ne 
bu, toprak veriminin azlığmdandır. Bu sene he
saplarımız 1 milyon 18 bin dekara göredir. Zanne
derim ki daha şimdiden bunun bir milyon 15 
binlik kısmı taahhüde bağlanmıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sen onları bırak 1953 te bir milyon ton, 
1955 te 1 milyon beş yüz bin tondur. (Alkışlar) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Pekâlâ, ben onu -bırakıyorum. 

. 1955 C : 2 
Sayın Başbakan rakamları dile getirmekte 

hakikaten daha üstad oldukları için durumu 
açıkça ve rakamla ifade ediverdiler. Ben henüz -
o mertebeye gelemedim... (Gülüşmeler, alkışlar) 
Yakında geleceğim... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İnşaallah! (Gülüşmeler. Alkışlar) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Şunu söyliyeyim 1955 sene
sinde muhakkak 240 000 - 250 000 ton istihsa
limiz olacak, hattâ 300 000 ton beklemekte de 
haklıyız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Üç, dört ay daha bu şeker işi konuşu
lur, ondan sonra konuşulacak şey, nereye ihraç 
edeceğimiz olacaktır. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Kömürde olduğu gibi olacak
tır. 

Şimdi arkadaşlar, şeker hakkında sorulan 
suallere münhasır olarak verdiğim izahattan 
sonra size daha bâzı rakamlar da vereceğim. 

İstihsalimizin 1950 den 1954 e kadar 137 000 
tondan 178 000 tona çıktığını ifade edebilirim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yüzde 10 kapasite farkını da ilâve et
mek lâzım. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Evet, tecrübe kampanyaları 
yapılmıştır, toprak istediğimizi vermeyince ga
yet tabiî fabrikalar kullanılamamıştır. Teferru
atına kadar girmek mümkündür. 

Bursa, Susurluk, Kayseri, Burdur, fabrika
ları halen yapılmaktadır. Bunları yenileri ta-
kibedecektir arkadaşlar. 

Yalnız şunu da ifade edeyim ki, Türk mille
ti şeker yemekte ve şeker ihtiyacı mütemadiyen 
yükselmektedir. Türk milleti halen az şeker ye
mektedir, bu kadar fabrika yapılmış olmasına 
rağmen, miktar yine az sayılır. 

Bugün nüfus başına istihlâk olunan miktar 
(8,6) dır. Bu miktar bu yıl belki 12 kiloya çıka
caktır. Orta - Avrupa'nın nüfus başına istihlâk 
miktarı 15 kilodur. Zaman gelecek bizde bu 
miktar adam başına 30 - 35 kiloya hattâ 40 ki
loya çıkacak ve bu şeker yenecektir arkadaşlar. 

Diğer suallere geleyim, müsaade ederseniz. 
Cemal Kıpçak arkadaşımız İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin murakabesinin daha iyi usulle
re bağlanmasını istediler. 
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Bütçenin komisyonda müzakeresi esnasında 

arz etmiştim. Bu mesele hükümetçe etüd edil
mekte ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin mu
rakabesinin daha iyi tarzda yapılmasını temin 
edecek etüdler ilerlemektedir. Ümidederim ki 
bu sene içinde kanun halinde huzurunuza gel
mek mümkün olacaktır. 

Yine bâzı arkadaşlarımız müesseselerin 
daha müstakil bir halde icrayı faaliyet etmesi 
lüzumuna işaret ettiler. 

Arkadaşlar, biz de aynı fikirdeyiz. Ve bu
nun içindir ki mütemadiyen müesseselerimizin 
kendi kendilerini idare edebilecek vasıfları 
haiz olmalarını temin edecek tedbirleri düşün
mekte ve almaktayız. Bu arada Sümerbank'a 
bağlı bulunan bâzı işletmelerimizi evvelâ ikti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirmek yolun
dayız. Hedefimiz, Sümerbank'ı sanayi müesse
selerinin finansman müessesesi haline getirmek 
ve bunun için onun tarafından fiilen işletil
mekte olan teşekkülleri ayrı ayrı hükmi şah
siyeti haiz ve kanunlarında yazılı olduğu gibi 
basiretli bir tüccar şeklinde hareket eden mü
esseseler haline bir an evvel getirmektir. (Bra
vo sesleri) 

Sadettin Karacabey arkadaşımız yapağı 
meselesine işaret ettiler. Fikirleri hakikaten 
çok yerindedir. Hakikaten memleketin yapağı 
ihtiyacı büyüktür. Fakat bu husus yapağı ve
recek olan merinosun yetiştirilmesiyle alâka
darıdır. Tarım Vekâletiyle çok sıkı bir teşriki 
mesainin neticesi olacaktır. Şimdiden mevcut 
yapağıyı yıkayacak, yıkama tesisleri üzerinde 
etütlerimiz ilerlemiş bulunmaktadır. Şunu söy-
liyeyim ki ; kendilerinin keşmir tüyü dedikleri 
madde hakkında etüdümüz yoktur. İlham al
dık; etüdünü yaptıracağız. 

Hüseyin Balık arkadaşımın partilerin te
şekkülleri müdahalesi hakkındaki sözlerine 
gelince; arkadaşlar; bir intikal devrinin muh
telif partiler mensuplarına zaman zaman çeşitli 
istikametlerde yaptırdığı müdahaleler bugün 
en asgari haddine inmiş bulunmaktadır. Tek
nik müesseselerimizde bu en asgari hadden 
dahi aşağıdadır. Hakikaten varsa izalesi için 
tedbirler alınacağı muhakkaktır, bunda tered
düde maJhal olamaz. 

Vekâletin Teşkilâtı meselesinde; Muammer 
Bey arkadaşımızın ve diğer arkadaşlarımızın 
dedikleri doğrudur. Ben, İşletmeler Vekili ola-

rak, diğer Vekil arkadaşlarımla temastan son
ra ; meseleyi Hükümet Reisine arz edeceğiz ve 
Hükümetçe bu mevzuu mütalâa edildikten 
sonradır ki, huzurunuzda böyle yapılacak veya 
şöyle yapılacak demek mümkün olacaktır. Ama 
bir nokta hakkında fikrimizi açıkça ifade ede
biliriz. 

Hakikaten «işetmeler» kelimesinin ifade et
tiği mâna çok sarih ve açık bir mâna değildir. 
Neyi işletiyor suali ile karşı karşıyayız. Çünkü 
bizzat bir fabrika işletmiyoruz. Hepsi ayrı ayrı 
kanunlara göre idare edilen, umumi heyetleri 
olan, murakabe uzuvları bulunan hükmi şahsi
yeti haiz müesseselerdir. Memleketin bütün sana
yiine nâzım direktifler veren, heyet- halinde, 
vekâlet halinde uzuvlara elbetteki htiyaç var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumundan bahseden ve onun bir 
iş yapmadığını söyliyen arkadaşıma arz edeyim 
ki ; Makine Kimva Endüstrisi Kurumu yeni bir 
teşekküldür. Belki henüz tecrübesizdir, hattâ 
bizim de müşteki olduğumuz tarafları vardır; 
Umumi Murakabe Heyetinin raporunda da bu 
vardır. Fakat iş yapmıyor değil, hakikati teba
rüz ettirmek için söyliyeyim, 1954 de, Millî Mü
dafaaya 23 milyon, İnhisarlara 6 milyon, diğer 
müşterilere 2 milyon, Nato için 2 milyon, yani, 
33 milyon liralık mal yapmış, teslim etmiştir. 
Bu iyi bir neticedir. 

Avrıca bugün makine sanayiimizi kurmak 
için traktör - geçen gün gazetelerde okudunuz -
motor, kamyon sanayiine sermayesile; mühen
d i s i n l e iştirak etmektedir. Memleketimizin is
tikbali bakımından oynaması lâzımgelen bü
yük role hazırlanmakta olan bir müessese oldu
ğunu kısaca arz etmek istiyorum. 

Zonguldak mebusu arkadaşımız Enerji Kon
gresinin mukarreratı ne oldu dediler. Bunun ü-
zerinde hükümet duruyor. Enerji mevzularımız, 
kendilerinin dediği gibi bir enerji ekonomisi ka 
nunu yapmak suretiyle ve bunu tatbik edecek 
bir başka makam, bir elden idare edecek bir 
makam ihdas etmek suretiyle bu kararların tat
bik sahasına girmesi için adımlar atılmış, yani 

projesi yapılmış, Nafıa Vekâletivle Vekâletimiz 
arasında bu kanun üzerinde müzakere cereyan 
ediyor. Yakında hükümete arz edeceğiz. Bunu 
söyemekten maksadım; kongre mukarreratı ü-

i zerinde duruluyor ve durulacaktır. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Asıl mühimmi işe başladık. Kanun ar
kadan gelecek. İşi hazır bulacak. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Efendim; Sayın Başvekil mü
temadiyen beni teşvik etmek suretiyle eksik 
söylediğim noktaları tamamlatmağa sevk edi- ı 
yor. Ben de kendilerine şunu arz edeyim; haki- I 
katen dedikleri gibi, İşletmeler Vekâletinin 
meşgul olduğu mevzuların bir kısmı rakamlarla, 
mazi, hal ve istikbale ait rakamlarla Bütçe Ko
misyonunda, bütçe tasarısının esbabı mucibe-
sinde, bu tasarıya karşı yapılan itirazlara veri
len cevaplarda kendilerinin çok salahiyetli 
ağızlariyle ve Maliye Vekilimiz tarafından o ka
dar veciz o kadar esaslı bir tarzda bize ve ef
kârı umumiyeye ilân edilmiştir ki, bunlara yeni
lerini ilâve etmekten hakikaten içtinabediyor-
sam, beni Yüksek Heyetinizin de mazur görece
ğini zan ve ümidediyorum. 

Ben yalnız ileri sürülmüş olan noktalara ce
vap vereceğim ve söze başlarken de böyle dedim. 
Hiçbir rakama girmeden Bütçe Komisyonunda 
söylediğim bir sözü tekrar edeyim; plân ne ola
cak dedikleri vakit biz kendilerine dedik k i : 
Plândan maksadınız şayet ensali âtiye, müstak-

. bel Büyük Millet Meclislerini bağlıyan 10 - 15 
senelik plânlarsa bizim Devletimizin bünyesi 
böyle plânlara müsait değildir. 

Plândan maksat, toprağımızın ve ihtiyaçla
rımızın haykırdığı işler ise bunlar nâzım fikir
ler tarafından idare edilmektedir. Fabrikaları
mızın kömür, amenajman plânlarımızın, santral
lerimizin kurulma ve bitme tarihleri ahenkli 
olarak tesbit edilmiştir, ahenkli olarak yürü
mektedir. Maden istihsalimiz ona göre artmak
tadır. Vekâlete bağlı teşekküllerin bu sahalarda 
üzerlerine aldıkları vazifeler muazzamdır. Yal
nız Etibank'm yapacağı, 1960 a kadar tahak
kuk ettireceği enerjinin üç milyar kilovatı bu
lacağını arz edeyim. 

Arkadaşlar, esasen ne kadar cabalasam, ne 
kadar gayret etsem sevgili Reisim, sevgili Baş
vekilim kadar konuşamıyacağım için beni ma
zur görmenizi çok istirham ediyorum. Ne kadar 
çalışsam bunları onun kadar izah edebilmeme 
imkân yoktur. 

Arkadaşlar; teşekkülleri noksan işleri üze
rinde duracağız. l iakukaten aksak noktalarımız 
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yardır, bunlar büyük teşekküllerdir ve her gün 
ihtiyaçları değişmektedir. Bünye bu ihtiyaçlara 
göre ayarlanmcaya kadar birtakım aksaklık
lar kendini göstermektedir. Bunlar üzerinde 
durup icabeden ıslahatı yapmak kolaydır. Zan
nediyorum ki, arkadaşlarımın sordukları sual
lere tatmin edici cevaplar verdim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Benim sua
lime cevap vermediniz, Sümerbank mevzuunda. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Demin arzı cevap ettim. Sümer-
bankı bir finansman müessesesi haline getirmek 
kararımızdır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Başbakan 
biraz karıştırdı galiba.. (Gülüşmeler). 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, memleketi
miz mucizevi bir kalkınmanın içerisindedir. İş
letmeler Vekâleti bu kalkınmanın bir kısmına 
ait vazifeleri ifa etmektedir. Bu kalkınma de
vam ettikçe mevzularımız durmadan değişiktir. 
Gelecek yıllar sualleriniz bugünkü sualler ol-
mıyacaktır. Fakat Türkiye mütemadiyen yük
seldiği için, siz mütemadiyen soracaksınız. Biz 
mütemadiyen yeni mevzularla karşınıza gelece
ğiz. Ta o zamana kadar ki, Türkiye lâyik oldu
ğu medeniyet seviyesine erişmiş bulunacaktır. 
Biz bugün, mazi ile yarışı bırakıyoruz, kendi 
kendisiyle yarış eden bir iktidar halindeyiz. 
Bu yarış dünya medeniyeti içerisinde lâyik ol
duğumuz mevkii almcıya kadar durmadan de
vam edecektir. Gaye, hedef Türk Milletinindir. 
Büyük Atatürk 'ün söylediği gibi Türk Milleti
nin kalbindeki «arzuyu terakki» ve «arzuyu 
teceddüt», karşısına çıkan bütün mânileri yık
mıştır ve yıkacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir aziz arkadaşla
rım. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 
bu mevzu üzerinde etraflı izahatı dinledikten 
sonra bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız Sa
yın Vekilden bir sual sormâklığıma mü
saadenizi rica edeceğim. Bu sualin görünüşte 
portesi küçük gibidir. Fakat eminim ki, arka
daşlar, zihniyet bakımından ve hizmetine gir
miş olduğumuz bu millete yapmış olduğumuz 
vaitlerin tahakkuk ettirilmesi bakımından kö
kü çok derinlerdedir. O da şudur arkadaşlar : 
Bu vekâlete bağlı müesseselerin işleme tarzın
da tatbik ettikleri garip bir metot, evvelce, bu-
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gün burada bulunmıyan değişmez §ef zamanın- I 
da, onun emriyle vaktiyle çıkarılan bir Vekil
ler Heyeti Kararının hâlâ tatbik mevkiinde ol
duğunu göstermesi itibariyle çok acıklıdır. 

Bu memlekette sayüâmelleri, ticaret kanun
larının, Medeni Kanunun, insan haklarının ve 
en nihayet Anayasanın teminatı altında bulu
nan vatandaşların dürüst ve namuslu mesaileri 
devam ettiği müddetçe hiçbir mâni önlerine 
çıkmamalıdır. Halbuki öyle bir emir verilmiş
tir ki, falan falan işlere falan falan kimseler 
girmezler. Bunun esbabı mucibesi yoktur, izahı 
yoktur, mûstenidatı da yoktur. Birçok vatan
daşlar bu mesailerinin semeresini görememekte- I 
dirler. 

Şimdi memlekette muazzam bir kalkınma 
dâvası vardır, vatandaşlar kül halinde seferber 
haldedir. Sempatilerini, kredilerini, itibarlarını 
ortaya koyarak memlekete faydalı olmak için 
memlekete nafi olabilecek firmalara müracaat
lar yapmaktadırlar. Evet müracaat yapacak 
duruma gelirler, fakat orada, hakikaten, ko
misyonda müzakereler başladığı zaman millî 
duygu ve izzeti nefisleri rencide edilecek şe
kilde, onlara lütfen siz dışarı çıkınız denir. Bu 
vaziyetlerle karşılaşırız, arkadaşlar. (Kim bu
nu yapan, açık konuşun sesleri). 

Açık konuşuyorum. Burada Türk vatandaşı 
yapmak istediği bir hizmeti ifa ederken keenne 
bir cürüm, bir suç yapıyormuş gibi, ecnebilerin 
yanında dışarı çıkarılır. Bu benim başımdan da 
geçtiği için yakînen vaziyeti biliyorum. Şahsım
dan bahsetmek istemiyordum, fakat bu durum 
yüzlerce vatandaşın başından geçtiği ve bu 
usul hâlâ tatbik mevkiinde olduğu ve ben de 
hasbelkader halen burada teşriî vazifede bu
lunduğum için burada bunu tebarüz ettirme-
meyi diğer arkadaşlara ve memleket hayrına 
ve nef'ine karşı ihanet etmişim gibi bir duru
ma düşmemek için bunu söylemek zorundayım. 
(«Halen de böyle oluyor mu?» sesleri, «Açık 
söyle» sesleri).* 

Efendim, bir arkadaş mümessil sıfatiyle, ve
kil sıfatiyle, meselâ; Amerika'dan, Fransa'dan, 
Almanya'dan gelen bir heyetle görüşmek üzere, 
kendisiyle beraber çalıştığı bir müessesenin 
önüne düşerek burada alâkalı müessese ile.. 
(Hangi müessese sesleri) Meselâ, Sümerbankta 
tam müzakereye başlandığı zaman «Lütfen siz ' 
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dışarı çıkın» deniliyor. Bu durumla vatandaşın 
gururu ve izzeti nefsi ayaklar altına almıyor. 

Bu husustaki şikâyetlerimizi Sayın Başba
kanımıza kadar isal ettik, tayibettiler, menet-
tijer ve bütün vatandaşlar teşebbüslerinde ser
besttir dediler. Fakat önliyemedik arkadaşlar. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum, acaba 
böyle bir hareketten haberleri var mıdır f. Böyle 
bir tatbik varsa ileri sürülen mucip sebepleri 
mâkul ve makbul görüyorlar m i l 

Sonra arkadaşlar; bu müesseselerden vakit 
vakit talepler vâki olur. Şu şu işler hakkında 
teklif verin, derler. Teklifinizi verirsiniz; muay
yen bir zaman geçtikten sonra, onların bir 
matbu formülü vardır, şöyledir; bu iş ihale 
edilmiştir, zahmetinizden dolayı teşekkür ede
riz. Kime ve kaça ihale edilmiştir sualine arka
daşlarım altı sene uğraştım cevap alamadım. 
Rica ederim, bu bir devlet sırrı mıdır?. Söyle
mekte ne mahzur vardır?. Kimseye bir fena is
nat yapmak istemiyorum ama, bu gibi hareket
ler bütün vatandaşların kafasında bir istifham 
yaratmaktadır. İhalenin kime ve kaça yapıldığı 
ve doğru olan bir şey niçin söylenmez?. Kanun
larımızda bunların mahrem olması için böyle 
bir kayıt var mıdır?. O vatandaş bilsin ki, işi 
niçin alamadı, ikinci bir defa için daha müsait 
teklif yapılsın. Bu suretle hem kendi hakkını 
müdafaa etmiş olur ve hem de müesseseye da
ha faydalı bir iş yapmış olur. Bunlara niçin 
meydan veriliyor?. Şimdi, Sayın Vekilden ri
ca ediyorum, bu gibi hallerin bu müesseselerde 
tatbik edilmekte olduğundan haberi var mıdır? 
Varsa bu durumu biliyor mu?. Bilmiyorsa bu 
hususta kendi fikirleri nedir?. Demokrat Parti 
zihniyetinde böyle bir husus var mıdır?. Bunu 
resmen açıklamalarını kendilerinden rica ediyo
rum. 

REİS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAÖĞ-

LU (Manisa) — Arkadaşımın temas ettiği mev
zu vakıaların bize bildirilmesi ile ancak cevap
landırılması mümkün olan bir mevzudur. Ben ken
dilerinden vakıaların neler olduğunu bize bildirme
sini rica ederim. Bütün banka umum müdürlerimiz 
buradadır, teşekküller umum müdürleri buradadır, 
Yüksek Meclisin emirlerindedir, müsaade eder
seniz huzurlarınıza çıkarlar, bu hususta ieabe-
den malûmatı size verirler. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) ] 

— Sizin salâhiyetiniz dahilindedir, isterseniz 
konuşurlar. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Bendeniz soruyorum, diyo
rum ki, vaka söyleyiniz nedir, ondan sonra ya 
arkadaşlarım arzı cevap etsinler veya ben beyan 
edeyim. Bunu bana söyleyiniz. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 
burada uzun uzadıya konuşmamak için misal 
zikretmedim. Zaten mebus olmadan bu hal başı
ma gelmiş idi. Bu işi tedvir eden arkadaşlar da 
burada var mı, yok mu bilmiyorum, şahıslarını 
da tanımam. Fakat Raman petrolleri için bir 
Fransız firmasiyle gelmiştim. O zaman o işi ida
re edenler burada mı değil mi bilmiyorum. Ora
da komisyon reisinin teklifiyle böyle bir karar 
verildiğini söylediler ve bizi sokmadılar. Yalnız 
da değildim, başka firmalar da vardı ve hattâ 
onlarla aralarında haysiyet kırıcı münakaşalar 
da olmuştu. Ben bu münakaşalardan içtinabet-
tim. Ve müzakerelere girmedim. Şimdi Vekilden 
soruyorum, hâlâ bu vaziyet devam ediyor mu, et
miyor mu? Etmiyorsa memnun olacağım. Eğer 
böyle bir şey yoksa bunun açıklanmasından mem
nun ve bahtiyar olacağım. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Manisa) •— Şimdi arkadaşlarım; bahsettik
leri hâdise vâki olabilir. Fakat usullerimiz böy
le değildir. Şayet, temsil ettikleri müessesenin 
mümessili hukukisi olduklarını ispat eden vesa
iki hâmil iseler, gelen mümessiller gibi kendile
rinin kabulü elbette şarttır. Bunun içindir ki, 
ben yine kendilerine soruyorum; o zaman böyle 
bir salâhiyeti haiz olarak geldiniz de sizi kabul 
etmediler mi? Eğer hâdise bu şekilde cereyan 
etmiş ise tahkik eder, size arzı cevap ederim. 

Fakat bizde böyle bir usul yoktur. Biz ecne
bi firmalarla buradaki Türk mümessilleriyle bir 
çok defa muhabereler yaparız, mukaveleler imza 
ederiz. Gayet tabiîdir ki, kanuni salâhiyeti haiz 
olduklarını ispat ettikleri zaman karşımızda bu 
vatandaşlarımız bizzat ecnebi firmanın kendisi 
demektir. Onun için size diyorum ki: Böyle baş
ka vakıalar da biliyorsanız, usul djşmda bir va
kıa demektir, icabedeni yapmakta "tereddüdümüz 
olmaz. Bunu bize bildirin. (Kâfi sesleri) 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

1955 C : 2 
Yüksek Reisliğe 

İşletmeler Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde 
konuşmalar kâfidir, maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu . 

REİS — Takriri kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Takrir kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 

201 

202 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ücretler 
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 Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

671 750 

141 000 

21 000 

1 500 

35 819 • 

2 100 

39 000 

1 500 
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Lira ! Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı bütçe kanunu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 16 500 
E E l S — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 1 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 6 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 106 001 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 10 081 930 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi bütçesinin maddelerine devam 
ediyoruz. 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (669 457) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 

201 

202 

204 

206 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
mi'yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
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 (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

279 376 

45 750 

112 500 

12 000 

16 630 

25 200 

27 501 

10 000 

11 000 

20 500 

2 500 
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307 

308 

Dİ 'Z/.Z.1UOO 
Lira 

309 

403 

407 

417 

419 

451 

501 

505 

Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları vo 
harcırahları 
EEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 9 ve 87 nci maddelerini 
ilgilendiren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

51 000 

3 000 

4 000 

3 000 

2 000 

9 000 

25 000 

7 500 

1 000 

1 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
669 457 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

Hazineden yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrolden Devlet hakkı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteferrik varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

94 455 

375 000 

200 000 

Maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1955 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 Mtçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetliler için kadra 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip
lerinden alınacak mebaliğden idarece irat kay
dı lâzım gelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelde varidat, diğer taraftan bağlı (A/l) işa
retli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Vekâle
tince tahsisat kaydolunur. 

955 — 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir... 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kânun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve İşletmeler Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık oylarınıza sunuyo
rum. 

7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/139) (1) 

REÎS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, devlet hizmetlerinde vazife almış 
memur, müdür ve umum müdür arkadaşlarımız 
üzerinde bâzı ahvalde buradan konuşur, bâzı di
lek ve temennilerde bulunuruz. Bendeniz bugün 
bu vazifeleri epeyce uzun yıllar ifa edegelen Va
kıflar Umum Müdürü arkadaşımıza dürüst, va
zifesini ümidettiğimizden daha lâyık surette ifa 
etmiş olmasından dolayı teşekkürlerimi ve min
netlerimi arz etmeyi vazife bilirim. 

REÎS — Maddelere geçilmesini reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, toağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (8 853 300) lira ve yatırım masrafla-

ift>o O : % 
rı için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 707 000) lira tahsisat veril
miştir. 

F . 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

(1) 74 sıra sayılı matbua zapiın sonundadır. 

210 

221 

301 

302 

303 

A / l - CETVELİ 

Lira 

Maaşlar 1 930 270 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 070 030 
REÎS — Prensip kararı veçhile 
bu faslı encümene iade ediyo
ruz. 
Geçici hizmetliler ücreti 460 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 99 390 
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 Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 418 116 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 529 401 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 27 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 57 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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9. 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

407 

417 

418 

419 

421 

422 

424 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fak, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
özel kanunu gereğince yapıla
cak tesbit ve satış masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayri ve sosyal hizmetler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 

35 000 

10 000 

21 000 

243 001 

10 000 

14 000 

416 000 

674 000 

5 000 

70 000 

75 000 

1 325 000 

147 000 

F. 

425 

Lira 

450 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

7 000 

23 250 

BÜTÇE ENCÜMENÎ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Bu faslı komisyona istiyoruz. 

REÎS — Bu faslı da komisyona veriyoruz. 

F. Lira 

451 

452 

454 

456 

476 

501 

502 

505 

601 

Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz hayrata yardım 

65 000 

2 000 

50 500 

500 

5 000 

23 600 

11 141 

15 000 

765 000 

BÜTÇE ENCÜMENÎ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — 601 nci faslı teşkil eden, kudret
siz hayrata yardım, burada 765 000 liradır. Ma
liye Vekâleti bütçesinin yardımlar faslının mü-
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zakeresi sırasında 604 ncü faslın 20 nci bölü
müne buraya yardım olmak üzere 300 000 lira 
konmuştu. Bu tahsisat kabul edildiğine göre 
601 nci fasıl yekûnunun 1 065 000 lira olarak 
tashihi icabetmektedir. 

REÎS — 601 nci faslı 1 065 000 lira olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P . 

602 

604 

Lira 

Edremit Belediye Hastanesine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

1 500 

225 000 

F . Lira 

701 Onarma ve yapma işleri 3 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Fâtih Külliyesi onarımı 460 000 
• REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
752 Taşıtlar satmalma karşılığı 47 000 

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

Efendim; 202 nci fasıl encümene verildiği 
için, encümenden gelmesine intizaren diğer 
maddeleri ve bu maddeyi bırakıyoruz. 

• Petrol Dairesi Reisliği 1955 bütçesine rey 
vermiyen arkadaş varsa lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı Bütçe ka
nun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretiy
le, (273) arkadaş rey vermiştir. Kanun (273) 
reyle Meslisçe tasvibedilmiştir. 

D — Varidat bütçesi 

REÎS — Efendim, şimdi varidat bütçesinin 

, iyoo u : A 
maddelerinin müzakeresine başlıyoruz. Yalnız 
dikkate alman takrir ve tekliflerle birlikte bâ
zı bölümler " encümene verildiği için onların 
vürudiyle 1 nci maddeyi müzakere ederiz. Şim
di ikinci maddeden başlıyoruz. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1955 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 789 060-001) lira tahmin edilmiştir. 

BÜTÇE EN. NAMINA ÎHSAN BAÇ (To-
kad) — Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclis
çe kabul edilen vaziyete göre bütçenin varidat 
kısmında bâz^ indirmeler olmuştur. Onları arz 
edeceğim : Gelir Vergisi yüksek trajlarma ya
pılan 25 milyon liralık vergi teklifinin geri alın
ması dolayısiyle bu miktar indirilmiştir, ikinci 
olarak, Arazi Vergisi dolayısiyle 140 milyon, 
Bina Vergisinden 15 milyon ve binalardan alı
nan İktisadi Buhran Vergisinden de 7 milyon 
lira yine aynı suretle indirilmiştir. Yukarda arz 
edilen kısım bunlar indirildikten sonra kalan 
varidat olarak kabul edilmiştir. 

Bu da 2 milyar 289 milyon 66 bin liradır. 
REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Meh

met Hazer. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEH

MET HAZER (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
kabul buyurduğunuz masrafın karşılığını teşkil 
eden gelir bütçesi, bu yıl hususi bir önem taşı
maktadır. Hükümet görüşünü ihtiva eden ge
rekçe zaviyesinden bakılırsa, bu bütçe, devlet ge
lirlerinde temin edilmiş bulunan ve dört senede 
% 128 bir artış kaydeden süratli gelişmeyi, millî 
ekonomide, vatandaş gelirinde tahakkuk ettirilen 
büyük inkişafı aksettiren, bu itibarla hususi ehem
miyeti haiz bir bütçedir. Filhakika tasarı da umu
mi muvazeneye giren devlet gelirleri 1955 yılı için 
687 milyon lira f azlasiyle 2 milyar 976 milyon lira 
tahmin olunmuştur. 

Maliye Bakanlığınca neşrolunan Devlet Ge
lirleri Bültenine nazaran, bütçe gelirlerinin son 
beş yıllık tahsilatı şu seyri takibeylemiştir. 

1950 de 1 300 032 998 , 
1951 » 1 352 652 126 

.. 1952 » 1 651 820 719 
1953 te 1 826 370 912 
1954 » 2 288 475 000 (Tahminidir.) 

Bir evvelki yıllara nazaran gelirlerde vukua 
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gelen artışlarla nispetleri şöyledir : 
1951 de 52 619 128 % 4 
1952 » 299 168 593 % 22 
1953 te 174 550 193 % 10 
1954 » 362 104 088 % 18 (Tahminidir.) 
1955 için beklenen fazlalık 687 milyon lira

dır. Bunun nispetle ifadesi % 30 dur. 
Şimdi bu artışın âmillerini gözden geçirelim : 
Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu 

üzere, devlet varidatını terkibeden vergi, resim 
ve diğer hâsılatın - konjektüre karşı hassasiyet 
dereceleri ne olursa olsun - memleketin iktisadi 
faaliyet hacmiyle sıkı bir bağlılığı bulunmakta
dır. 

İktisadi faaliyet hacmmda istihsal ve millî 
gelirde vukua gelecek her türlü değişiklik, dev
let gelirleri üzerinde tesir yapmaktan hâli kal
maz. Konjonktüre karşı fazla hassas olan gelir
lerde bu tesir âni, az hassas olan gelirlerde ise 
tedrici surette kendisini hissettirir. Memleketi
mizde 1950 den bu yana, istihsal, kredi, dış ti
caret hacmi 1954 yılı başlarına kadar devamlı 
surette artmıştır. Ancak bu artışların iddia olun
duğu gibi yalnız iktidarın müspet icraatının ta
biî bir neticesi olarak kabul etmek realiteye uy
gun düşmez. Bu artışların ekonomik alandaki 
âmillerini iki grupta mütalâa etmek mümkün
dür. 

1. Normal ve devamlı sebepler, 
2. Arızi ve suni âmiller. 
Uzunca bir devri sulh ve sükûn içinde geçi

ren memleketimizde nüfus normal bir seyirle art
maktadır. Her yıl istihsal ve iş âlemine karışan 
kolların sayısı yarım milyona yaklaşmaktadır. 
Son beş yıl içinde iki milyondan fazla insan is
tihsal ordusuna katılmış ve istihsal gücünü aşa
ğı, yukarı % 10 nispetinde artırmıştır. 

Son yıllarda vâki dış yardımlar ve bu im
kânlarla ziraatin makineleştirilmesi, binnetice 
sanayii ve ziraatin gelişmesi, millî gelire müspet 
tesirler yapmıştır. Ve yine yardım ve kredilerle 
miktar ve müsmiriyeti artan envestismanlar bu
nun normal âmillerini teşkil etmektedir. Bunla
rın yanında, tedavül hacminin artırılması, Kore 
konjonktürü, kredi ve fiyat politikası liberasyon 
sistemi, altın ve döviz istoklarının eritilmesi gibi 
anormal ve enflâsyoneu âmillerin tesirlerini de 
hesaba katmak lâzımgelecektir. 

Yine son üç yılın hava şartlarının da bu ba-

ıyoo u : Ü 
histe ehemmiyetli rol oynadığını kabul etmek 
gerekir. 

Ayrıca para değerinin düşmesi, fiyatların 
yükselmesi ve bâzı vergilere tatbik olunan zam
lar da bu artışın müessirleri arasında yer almak
tadır. 

îki grupta mütalâa ettiğimi bu âmillerden 
her birinin artıştaki hissesini tâyin ve tesbit et
mek kolay değildir. Herbiri ayrı istikametten 
vergiler hâsılatının artmasına yardım etmiş bu
lunmaktadır. 

Bunun için de, hesabı binnisbe kolay olan un
sur para değerindeki düşmededir. Bizzat bütçe 
gerekçesinde ele alman ölçüleri esas tuttuğumuz 
takdirde 1955 yılı için tahmin olunan 2 milyar 
976 milyon liralık gelirde bu unsurun % 20 bir 
hissesi olduğunu kabul etmek yerinde olur. Son 
yıllarda yapılan vergi zamlarının da tesiri az 
çok sıhhatli olarak hesabedilebilir. Kabul olun
dukları tarihlerdeki tutarları itibariyle bu zam
ların miktarı şöyledir. 
Harçlar 30 milyon lira 
Tekel 23 » » 
Akaryakıt yol vergisi 35 » » 
Yeni gümrük tarifesin
den 45 » » 
İkinci Tekel zammı 32 » » 
Arazi vergisi 140 » » 
Bina, buhran vergileri 20 » » 

Yekûn 325 » » 
Buna mukabil, yapılan indirmeler de şun

lardır : 
Un muamele vergisin
den 24 milyon lira 
Şeker istihlâk vergi
sinden 22 » » 
Büyük baş hayvandan 6 » » 

Yekûn 52 » » 
Bunlardan başka yol vergisi de kaldırılmış-

sa da bu. vergi daha evvel umumi bütçede yer 
almadığı için bunun bütçeye tesiri olmamıştır. 
Enflâsyoneu politikanın gelirler üzerindeki te
sirlerini küçümsememek icabeder. 

Bunlar dahilî hesap edildiği takdirde, bütçe 
gelirlerindeki hakiki artışın 1946 - 1950 arasın
daki artış nispetinde büyük bir fark gösterme
diği anlaşılır. 
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1955 yılı için beklenen artışın yukarda te- \ 

mas edilen tesirler tahtında bile tahakkuk ede
ceğini kabul etmek kolay değildir. Kaldı ki, 
önümüzdeki yıl Devlet gelirlerine müessir ola
cak menfi âmiller de vardır. Bunların başında 
1954 yılının istihsal şartları gelir. Bizzat Hü
kümet gerekçesinde kabul olunduğu üzere 1954 
yılında istihsal ehemmiyetli nispette düşüklük 
göstermiştir. Bunun millî gelire olan menfi te
siri % 10 dan aşağı değildir. Bu düşüşün yıllık 
beyanname esasına tâbi gelir vergisinde ehem
miyetli surette tesir icra eyliyeceği tabiîdir. 

Yine İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesi i 
hakkındaki raporda sarahatle belirtilmiş oldu
ğu üzere 1954 yılı ihracatı geçen yıllardan az 
olmuştur. Ticaret muvazenesi açığı ise 1953 yı
lı açığından yüksektir. 

Temmuz 1953 - Haziran 1954 devresindeki 
724 milyonluk tediye muvazenesi açığından 520 
milyon lirası kısa ve orta vadeli kredilerle kar
şılanmıştır. 

Tediye muvazenemizin müterakim açıkları 
ise ehemmiyetli bir miktara baliğ olmuştur. Büt- . 
çe Komisyonunda Hükümet tarafından verilen I 
izahata nazaran altın stokumuz da Tediye Birli
ğine olan borçlara karşı merhun bulunmakta
dır. 

önümüzdeki yıl, mahsulü hakkında isabetli 
tahminlerde bulunmak için de zaman henüz er
kendir. (İnşallah iyi oluf.) Fakat şimdiden bu | 
mevzuda ihtiyatlı olmağa mecburuz. Bütün bun
ların ithalât, ihracat, dış ye iç ticaret, sanayi, 
istihsal ve istihlâk üzerinde tesir yapmamasına 
imkân tasavvur olunamaz. Bu şartlara göre önü
müzdeki yıl zarfında gelirlere ait raporda tah
min olunan % 16 nispetindeki artışın tahakku
kunu kabul etmek müşküldür. 

Şunu da arz edelim ki, ortaya koyduğumuz 
mülâhazalar normal şartlara göre bina edilmiş 
mütalâalardır. Enflâsyon ve fiyatların daha 
fazla kamçılanması sonunda Devlet gelirlerinin 
de zahirî bir artış kayıt eylemesi elbette müm
kün olur. Ancak bütçenin tümü hakkındaki ten-
kidlerimizde de arz eylediğimiz veçhile bu türlü 
artış fayda yerine zararlar getirir. 

Şimdi bâzı gelir nevileriyle vergi ıslahatına ı 
da kısaca temas edeceğiz : 

Arazi vergisine yapılan zam teklifinin Geçici 
Komisyonca reddedilmiş bulunmasına rağmen | 

bu maddenin, gelir tahminleri arasında yüksek 
huzurunuza getirilmiş olmasını Büyük Mecliste 
bugüne kadar cari teamüle aykırı bulmaktayız. 
Bu tasarının umumi heyette de reddedilmesi ha-

| linde husule gelecek 100 küsur milyon liralık 
açığm ne suretle karşılanacağı, üzerinde durul
mağa değer bir keyfiyettir. 

Üç yıldan beri bütçe tahminleri arasında yer 
alan Musul petrolleri hissesi de bugün bir özel
lik arz etmektedir. 1953 de 35, 1954 de 75 mil
yon lira tahmine mukabil bu bölümden yapılabi
len tahsilat birkaç milyondan ibaret kalmıştır. 
önümüzdeki yıl tahsilat imkânı da aynı durum
dadır. 

Böyle olduğu halde bu madde gelirinin 100 
milyon lira olarak tahmin olunması gelir tah
minlerini bir kat daha nazari bir hale getirmiş
tir. Bu yollarla denk bütçe idealini gerçekleştir
mek güçtür. Taraftarı olduğumuz denk bütçeyi 
hükümetin, tahakkuku mümkün olan yıllarda 
tecrübe etmesi ve hazırlıklarını buna göre yap
ması yerinde olur. Şunu da ilâve edelim ki; Pet
rol hissesinin takibi hususunda hükümetin gös
terdiği alâkaya ve nokai nazara iştirak etmek
teyiz. 

Gelirlerin her kalemindeki tahminlerde hü
kümet cesaret sayılacak bir nikbinlikle hareket 
etmiştir. Bilhassa Gelir Vergisindeki tahminde 
nikbinlik hududu da aşılmıştır. 

Vergi ıslahatına gelince: 
Hükümet programında, imalât Muamele 

Vergisiyle Hayvanlar Vergisine dair ortaya atı
lan vaitlerin gerçekleştirilmesi yolunda henüz 
fiilî bir teşebbüs görmüyoruz. Gerekçede ve 
bütçe nutkunda bu hususta ileri sürülen sözler 
eskilerinin tekrarından ibarettir. Propaganda 
nutuklarında İmalât Muamele Vergisinin tama
men kaldırılacağı ifade olunmuştu, bugün ise 
bundan vazgeçilerek bu verginin ıslah oluna
cağından bahsedilmeye başlanmıştır. Hayvanlar 
Vergisinin de 1955 te kaldırılacağı küçük ve 
seyyar esnafın muaf tutulacağı vait olunmuş
tu. Bu bütçe 1955 bütçesi olduğuna göre hü
kümetin vaitlerini yerine getirmemesi sebeple
ri sorulabilir. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı veçhile 1955 
bütçesi de 1954 bütçesi gibi beklediğimiz denk 
bütçe değildir. Buna rağmen 1955 yılı bütçesi
nin yurdumuza hayırlı olmasını, Sayın Maliye 
Vekilimizin 1956 yılında hakiki bir denk büt-



çe ile gelmesini, gelir tahminlerinin her kalemi 
hakkında daha açık malûmati havi gerekçeler 
hazırlamasını diler, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Sağdan alkışlar) . 

REÎS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; üç milyara yaklaşan bir bütçenin va
ridatı içindeyiz. Bu varidatın temini yolunda 
büyük gayretleri görülmüş olan maliye memur
larını ve dolayısiyle bütün devlet memurlarını 
huzurunuzda minnet ve şükranla anarım. Yal
nız Vekil arkadaşımıza, kendileri de buna kani-
dirler, şunu hatırlatırım ki üç milyarlık bütçe
nin tahakkuku yolunda çalışan Maliye Vekâle
ti umum müdürleri 500 - 600 lira arasında ma
aş alıyorlar. Bu hal devam ederse Maliye Ve
kâletinin bir tek umum müdür bulmakta müş
külât çekeceği muhakkaktır. Bu varidat bütçe
sinin konuşulmasında hepimiz takdir ediyoruz 
ki bugünün hayat şartları içinde memur arka
daşlarımızın, dar gelirlilerin durumu göz önü
ne alınarak, Sayın Vekilden bir an evvel bare
mi getirmesini ve devlet memurlarının topye-
kün süratle terfihini istirham ederim. 

Arkadaşlar; bugün Maliye Vekâleti Gelir
ler Umum Müdürü 600 lira maaş almaktadır. 
Merkez Bankasının Umum Müdürü 800 lira ma
aş alıyor. Buna mukabil Akbankm Umum Mü
dürü 3500 lira maaş almaktadır. Ekspres Ban
kasının Umum Müdürü 4000 lira maaş alıyor. 
Bu maaşlarından gayrı ayrıca yüzde 5 de prim
leri vardır. 

Arkadaşlar, bugünkü şartlar içinde, devlet 
memurlarının bilhassa umum müdürlerin, müs
teşarların durumu muayyen bir seviyeye iblâğ 
edilmedikçe; bu arkadaşlarımızın 20 - 25 sene
lik muazzam mesailerinden sonra bu mevkiler
den zaruret dolayısiyle ayrılmaları çok acıdır. 
Âdil ve dürüst olarak şerefle vazife gören bü
tün devlet memurlarını tatmin etmek ve dola
yısiyle hizmetlerinin karşılığını vermek hepimiz 
için vicdanlarımızın şerefi olacaktır, arkadaşlar. 
(Alkışlar, bravo sesleri, çok doğru se'sleri.) 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELÎOLU (Seyhan) — Sayın ar

kadaşlar; beni benden evvel konuşan arkada
şım heyecana getirdi. Umum müdürlerin, müs
teşarların maaşlarını artıracağız, ya 150 lira 
maaş alan memurlar ne olacaktır! (Bravo ses
leri, alkışlar) 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Topyekûn de
dim. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar; bu 150 lira maaş alan memurlar 50 -
100 lira ev kirası vermekte, ellerinde kalan elli 
lira ile çocuklarına ancak haftada bir defa bul
gur çorbası yedirebilmektedirler. Çocuklarını 
mektebe gönderemiyorlar. Halk Partisinin bir 
başvekili vardı, Allah rahmet eylesin, Saraçoğ
lu ; o zat bütün memurlara ikramiye verdi. Onun 
adına Saraçoğlu ikramiyesi dendi. Halen devlet 
üç ikramiye veriyor. Adnan Menderes burada 
olsaydı, ona rica edecektim, dördüncü ikrami
ye de Adnan Menderes ikramiyesi olsun diye
cektim. 

Arkadaşlar, biz maaşımızı yükselttik, fakat 
gönül ferahlığı ile onu alamıyacağız. Tekrar 
rica ediyorum, Adnan Menderes bu ikramiyeyi 
versin. , 

PERTEV ARAT (İzmir) — Millet veriyor. 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu 

da Adnan Menderes ikramiyesi olsun. Irakla 
yapılan paktın şerefine bunu yapsınlar. (Alkış
lar) 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Sinan Bey konuşmasında bendenizin 
yalnız umum müdürlerden bahsettiğimi ifade 
buyurdular. Halbuki konuşmamda evvelâ on
lardan bahsedişim varidat bütçesinde olduğu-
muzdandır. Varidatı artıran memurlardan söze 
başladım. Bu bakımdan sözlerim zabıtlarda 
mevcuttur. Topyekûn memurların terfihi yolun
da konuştum, yalnız umum müdürlerden değil. 
Topyekûn devlet memurlarının terfihinden bah
settim ve bu yola gitmek lâzımdır dedim. 

Daha açıkçasını arz edeyim.: 
Devlet memurunun daha iyi işler bir hale 

gelmesi için, az memur, öz memur ve bol para 
sisteminin kurulması zamanı gelmiş ve geçiyor 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

MALİYE VEKlLl HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim; Muhterem Arkadaşım 
Agâh Erozan umum müdürleri tatyibedeyim 
derken, umum müdürler, çoktur, azdır, iyi çalı
şıyorlar, fena çalışıyorlar gibi sözlerle aleyhle
rinde bir hava yarattı. Onun için bu kısmı tama
men geçiyorum. 

Halk Partisi sözcüsü buradaki sözlerine ye
ni bir şey ilâve etmiş değildir. Bütçenin heyeti 
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umumiyesi hakkında müzakereler cereyan eder
ken, burada şimdi, gelirler münasebetiyle temas 
ettikleri fikir ve mütalâalar, parti grupu adına, 
bütçe heyeti umumiyesi üzerinde konuşma ya
pan arkadaşımız tarafından temas olunmuştu. 
Onun için burada teker teker tekrar cevap" ve
rerek vaktinizi almak istemem. Benim şimdiden 
hulâsa olarak sezdiğim mâna şudur. Varidat ta
hakkuk etmiyecektir demek istiyorlar. Bu, geç
miş yılların kendileri bakımından tecrübelerden 
istifade ederek bir rakam zikretmekten kork
muşlardır, kaçınmışlardır. Geçmiş yıllarda 900 
milyon lira açıktır diye rakamlar verirlerdi. Şim
di saydıkları maddelerin heyeti umumiyesinin 
tahakkuk etmiyeceği şeklinde ifade olunuyor. 
Rakam zikretmekten kaçmıyorlar. Buna temas 
etmiyeceğim, bir iki noktaya temas edeceğim. 

iktisadi vaziyette gelirlerde kendini gösteren 
yükseklik, elbetteki iktisadi sahada giriştiğimiz 
yatırımların ve teşebbüslerin bir neticesidir. Ge
lir bir yıldan öbür yıla yükseliyor. Bu bir haki
katin ifadesidir ama bunda aleyhimizde olan nok
ta neresidir, anlıyamadık. 

1955 başına kadar iktisadi sahada faali
yet artmıştır. Bu yıl artmıyacaktır gibi bir şey 
söylediler. Bunu her yıl dinliyoruz. Dört yıldan 
beri dinlemekteyiz. Bu bakımdan hakikatler mu-

. vacehesinde kendilerine verilecek bir cevabım 
yoktur. 

Gelir artışlarının iktisadi bakımdan iktida
rın giriştiği müspet hareketlerin bir neticesi ol
madığını ifade ederek, nüfus esasen artıyor, bi
naenaleyh her yıl çalışma sahasına şu kadar kol 
katılıyor, demek istiyorlar. 

Arkadaşlar; dondurulmuş bir iktisadi bünye 
içinde nüfusunuzu istediğiniz kadar artırın, 
sizin arzu ettiğiniz neticeyi doğurur mu? İkti
sadi sahada alınacak tedbirler ve yapılacak iş
ler, bilhassa' müstahsil kütlesini kalkındırma sa
yesinde gelirlere tesir eder. Mücerret olarak don
muş bir nüfusun artması ne geliri artırır, ne de 
iktisadi şekli artırır. Onun için bağlamak iste
dikleri nokta külliyen yanlıştır. 

Arazi Vergisi gelirler içerisinde getirilmiş 
diyorlar. Kendilerinin bilmesi icabeder ki bütçe 
tasarısı Teşrinisani sonunda Meclise takdim olu
nur. Binaenaleyh ne muvakkat komisyon Bina 
ve Arazi Vergisi hakkındaki kararını vermiş 
ve ne de Heyeti Umumiyeye intikal etmişti. Şu
nu da bildirmek zorundayız ki, Yüksek Heyeti-

nizin kararı gereğince encümene havale edilmiş 
olan Bina ve Arazi Vergisini bir saat önce Büt
çe Komisyonunuz gelirlerden tenzil etmek ka
rarını almıştır. 

Petrol meselesi hakkındaki hükümetin alâ
kasına ve noktai nazarlarına iştirak ediyoruz 
diyorlar. Bundan dolayı teşekkür ederim. 

Yine gelir artışlarını nüfus artışı gibi kabul 
ediyorlar ve bir de hava şartlarının iyi olması
na bağlıyorlar. Bu hususta uzun boylu izahata 
girişecek değilim. Huzurunuzda kendilerinden 
şunu soruyorum : 

İktidarınız zarfında, çeyrek asır zarfında ha
va hiçbir sene iyi gitmedi mi? Bu iyi senelerde 
gelirler niçin artmadı? Bu itibarla mücerret ha
va şartlarından dolayı gelir arttı noktai nazar
ları yanlıştır. 

Ondan sonra, bu gezici esnaf, imalât ve mu
amele vergilerine de kısaca temas ettiler. Eğer 
nutukta temas ettiğimiz bu mevzuları tetkik 
etmiş olsalardı bunların cevaplarını orada bula
caklardı Çünkü (Hükümet 1955 te Hayvanlar 
Vergisini ilga edeceğini ima etmemiştir) diyor. 
Bu hususta hükümet programında geçen kısmı 
aynen okuyorum : 

«Geçen devrede kısmen kaldırılmış olan 
Hayvanlar Vergisinin bakiyesinin 1955 yılında 
ilgasını teklif etmek suretiyle» deniliyor. Elbet
te ki hükümet programında söylenmiş olan bu 
kanun tasarısı 1955 yılında Yüksek Meclise ge
tirilecektir. 

Gezici Esnaf Vergisi kanun tasarısının da, 
yine nutukta söylendiği gibi, geleceğini ifade 
etmiştim. 

İmalât Muamele Vergisi hakkında da izahat 
vermiş ve bu tasarının ehemmiyetine binaen bu 
mevzuda da hazırlanmakta olan tasarının önü
müzdeki birkaç ay zarfında Meclise takdim ede
bileceğimizi söylemiştim. Binaenaleyh tekrar nut
ku gözden geçirirlerse bütün bu arz ettiğim 
noktaları birer birer göreceklerdir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Kenan Çığrnan. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Çok muh

terem arkadaşlarım, seçime takaddüm eden ay
larda bâzı vergi tahsilinde gördüğümüz yolsuz
lukları burada arz ederek Sayın Bakandan bu 
işlere bir çare bulmasını rica edeceğim : 

Muhterem arkadaşlar, seçime birkaç ay kala 
Çankırı'da birkaç vergi hemen hemen 20 - 30 kö-
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ye birden her biri 200 - 500 ve 1 000 liraya ka
dar vergi tarh edilmişti. Bunların bir kısmı ce
za halinde, bir kısmı da vergi şeklinde idi. Me
selâ bunlardan birisi, inhisar idaresini alâkadar 
eden bir vergidir ki bunun için tütün veyahut 
içki bayilerinden bir beyanname vermeleri is
teniyor. Bu beyannamelerin tütünü satan insan
lardan istenmesi onları müşkül duruma sok
muştur. Çünkü bu bayiler tütünleri muhtarlara 
vermekte ve köylere de bu şekilde tevzi edilip 
satılmaktadır. Tam seçime takaddüm eden ay
larda tütün alışverişi tamamen durmuştur. Köy
lüler inhisara gidip tütün almamışlar, binneti-
ee köyde de tütün bulmak imkânı kalmamıştır. 

Sebebi de tütün alınırken beyanname isten
mesidir. Halbuki bu gayet basit bir iştir. Eğer 
inhisarlar idaresiyle Maliye Bakanlığı bir ara
ya gelip durumu tetkik ve birlikte hallederlerse 
mesele kalmaz, halk da sıkıntıdan kurtulur. 
Ben bu beyannamelerden birisini alıp getirdim. 
Bunda muhtelif sütunlar vardır. Eğer vergi için 
de bir hane açılırsa bu haneye vergisini işlemek 
suretiyle katiyen zorluk kalmaz. Bunu inhisar 
idaresi kolaylıkla yapabilir. Çünkü sattıkları 
inhisar maddesidir, satıcısı da inhisarlar idare
sidir. Toptan tahakkuk ettirir, toptan vergi işi 
halledilmiş olur. Kanunda mı değişiklik yapı
lacaktır, yoksa inhisarlar idaresiyle Maliye Ba
kanlığının bir anlaşması ile mi, halledilecektir, 
nasıl olursa, bunu Sayın Bakandan rica ediyo
rum, halletsinler. 

Bir de tuz nakliyecilerine bu şekilde vergi 
tarh edilmiş, hepsine 300, 500 hattâ 800 lira ka
dar cezalar yazılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Çankırı tuzlasının ci
varında beş altı köy vardır ki, bunların çoğu 
nakliyecilikle geçinirler, hepsinin hayvanları, 
arabaları vardır, tuz nakliyeciliği yaparlar. Bun
lardan nakliye vergisi alınmaktadır. Bunlar tu
zu, tuzdan kâr için alıp satmazlar, nakliye para
sını çıkarmak, boş kalmamak için tuz nakleder
ler ve satarlar. Şimdi bunlar beyannameye tâbi 
tutulmuşlar ve beyanname vermiyenlere de ceza-
yazılmış ve bundan zarar görmüşlerdir. Hattâ 
iş mahkemeye kadar gitmiştir. Bunların yalnız 
nakliyeci oldukları, ticaret yapmadıkları kabul 
edilmek suretiyle haklarında nakliyeci muame
lesi yapılması ve lüzumsuz yere cezalandırılma
ması hususunu Sayın Bakandan bilhassa rica 
ederim. 

2.1955 C : 2 
REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Bir sual 

sormak için söz almış bulunmaktayım. 
Hazırlandığını haber aldığımız devlet per

sonel kanunu tasarısı ne zaman getirilecektir, 
Maliye Vekilinin bunu kürsüden ifade etme
sini rica edeceğim. 

RElS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALİYE VEKlLl HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Kanun tasarısı üzerinde Maliye 
Bakanlığında çalışılmaktadır. Henüz mesele 
Hükümete intikal ettirilmemiştir. Bakanlıkla
rın mütalâası alındıktan sonra bu yıl içinde 
Yüksek Meclise takdim edileceğini ümidet-
mekteyim. 

RElS — ikinci maddeye bağlı cetveli tas
hih edildiği şekilde okuyoruz. 

P. Lira 

11 Gelir Vergisi 620 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 Kurumlar Vergisi 110 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Esnaf Vergisi 33 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Binalardan alman Savunma 
Vargisi 7 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16 Davar ve domuzlar Vergisi 32 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Veraset ve intikal Vergisi 7 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 
zam, iktisadi Buhran, Muva
zene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle (Ruhsat, 
Unvan tezkereleri ve Karne 
Harcı artıkları) 10 000 000 
RElS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Muamele Vergileri 515 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Gümrük Vergisi 270 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstihlâk vergileri 578 400 000 
REİS — Kabul edenler... flt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Resimler 118 630 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 93 070 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sabit ve mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya umumi 
bütçe içinde bulunanlar 2 650 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel idaresi safi hasılatı (Tü
tün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu 
içkiler, rövelver, fişek patla
yıcı maddeler safi hasılatı) 194 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı varidatı 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo varidatı 10 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî piyango varidatı 13 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umumi kurumlar ve şirketler 
varidatından devlet payı 107 875 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
31 Gayrimenkullerden alman 

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

32 Menkul mallar satış bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

33 Menkul kıymetler varidatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

34 Kıymetli kâğıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Eski alacaklar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

36 Cezalar 
REÎS -
miyenler 

10 460 000 

5 000 000 

10 500 000 

750 000 

5 225 000 

15 500 000 
Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

37 Müteferrik varidat 18 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashih edilmiş şekliyle tekrar oku
tuyorum. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 789 060 001) lira tahmin edilmiştir. 

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

Üçüncü madde tedahül arz etmektedir. Mü
zakereye devam edelim mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Diğer maddelerle alâkası vardır. 
Müzakerenin tehiri muvafık olur. 

REÎS — Yarın saat 10 da toplanmak üzere 
Celseyi kapıyorum. 

Kapanma saa t i : 18,50 

TASHİHLER 
Bu înikat zaptının sonuna bağlı 74 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sütun Satır Yanlış Doğru Sayfa 

D. Aded Maaş D. Aded Maaş 

43 13 Kâtip 20 13 Kâtip 20 
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Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

261 
7 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

[Kabul 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

•Kemal Zeytinoglu 
GAZlANTEB 

Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan Sara 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Celâl Tüı kgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

î : 51 27. i 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki. Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
îhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

.1955 .0 : 2 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahattin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi A£ao&lu 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Enver Batumlu 

Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SÜRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

Nuri Togay 
ÇANKIRI 

İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev.Ünal 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 

ihsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinafcoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demîralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Nizamettin Ali Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlafc»ar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(D 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
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Sabahattin Sönmez 
KÜTAHYA 

Ali Galip Bubik 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (î.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 

1 . U l «J . £ 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
AH Ulvi Arıkan, 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Cavid Oral 
Salim Serçe (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır . 1 
İstanbul 1 

. It/tAJ \J . a 

Mehmet Daim Süalp 
SÎNOB 

Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlıı 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
M. Nurettin Tugay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Tfusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 

ebusluklaf] 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

, — 
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Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğhı 
Hasan Oral 
Helâl öncel 

o diıu. Vyiiııuıı 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
XrXdıllli-L Li v XXlrCbtU<JıH 

Ömer Lütfî Erzurumlu 
oğlu ( t ) 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Avni Yurdabayrak 
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İçtima : 1 S. SAYISI 

1955 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 



Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/139) 

TC. 
Başvekâlet 30 XI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say% : 71/2835 - 787 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar 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. 

S Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Umumi izahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası düzenlenerek ekleriyle birlik
te takdim kılınmıştır. 

1951 - 1953 yıllarının tahsilat seyri, Millî Korunma Kanununun kiraları tahdideden hükmü
nün 1955 yılından itibaren yürürlükten kalkmasiyle husule gelecek farklar ve inşa halinde bulu
nan akaarlardan 1955 yılında elde edilecek kiralar göz önüne alınmak suretiyle düzenlenmiş olan 
bu bütçenin varidat ve masraf yekûnları (12 560 300) lira olup mtitevazindir. 

1954 yılı bütçesinin varidat ve masraf yekûnu (9 403 000) lira idi. 1955 yılı bütçesi (12 560 300) 
lira «olarak teklif edilmiş bulunduğuna göre (3 157 300) lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Varidat bütçesi 

Yekûnu (9 403 000) lira olan 1954 yılı varidat bütçesinin, (8 023 000) lirası Umum Müdürlü
ğün kendi kaynaklartdan ve (1 380 000) lirası hazine yardımından terekkübetmekte idi. 

(12 560 300) lira olarak teklif edilen 1955 yılı varidat bütçesinin (11 135 300) lirası Umum 
Müdürlüğün kendi kaynaklarından sağlanmakta olup 1955 yılı hizmetleri için teklif olunan tahsi
sat da bu miktardan ibaret bulunduğu cihetle birkaç yıldan beri olduğu gibi artık hazine yardı
mına ihtiyaç kalmamıştır. Yalnız 1952 yılında istanbul Belediyesince Vakıflar Umum Müdürlüğü
ne devredilmiş olan Fâtih Külliyesinin tamiri işi bu Umum Müdürlüğe tevdi edilerek hazineden 
verilen (500 000) lira ile tamirata başlanmış olup 1953 ve 1954 yıllarında da aynı miktarda yardım 
yapılmak suretiyle tamir işine devam edilmiş bulunduğundan 1955 yılı bütçesine konulan hazine 
yardımının (500 000) lirası yine bu tamirata (225 000) lirası gelirleri müsait bulunmıyan bâzı mül
hak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücretleri farkları ile tahsisatlarına ve (700 000) 
lirası, esası vakıf olmayıp cemiyetler ve köy ihtiyar heyetleri tarafından inşa veya tamir ettirilen 
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hayrata yardım yapılmasına karşılık olup bunların yekûnu olan (1 425 000) lira, varidat bütçesi
ne mevzu hazine yardımını teşkil etmektedir. 

Bir de; varidat bütçesi; icareler, türlü gelirler, Hazine yardımı ve geçen yıldan devir olunan 
gelir fazlası olmak üzere dört faslı ihtiva etmekte idi. 6219 sayılı Kanunla Vakıf Paralar Müdür
lüğü kaldırılarak (Türkiye Vakıflar Bankası) adiyle bir banka kurulmuş olmasına binaen bu ban
kanın temin edeceği temettü ile, kanunları uyarınca tenmiyesi lâzımgelen paralar için vereceği faiz
lerin ayrı bir fasılda gösterilmesini daha uygun görüldüğünden 1955 yılı bütçesi; icareler, temettü, 
ve faizler, türlü gelirler, Hazineden yardım ve geçen yıldan devir olunan gelir fazlası adı ile beş 
fasla ayrılmak suretiyle teklif olunmuştur. 

Müfredat itibariyle tetkik edildikte görüleceği üzere bâzı fasıllarda (3 731 300) lira fazlalık ve 
bâzı fasıllarda (574 000) lira noksanlık mevcut olup bu fazla ve noksanların sebepleri ve her mad
deye konulan varidatın tesbitinde istinadedilen esaslar sırasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
P. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

1 1 îcarei vahide 4 400 000 7 ,500 000 

Millî Korunma Kanununun akarlara ait hükmü 1 . I . 1955 tarihinde ve meskenlere ait hükmü 
1 . VI . 1955 tarihinde yürürlükten kalkarak vakıf akar ve meskenlerin 1955 kiraları, serbest kira 
esasına göre tâyin olunacağı cihetle gerek bu husus ve gerek inşa halinde bulunan çeşitli vakıf 
akarların 1955 yılında temin edecekleri kiralar göz önüne alınarak bu varidat (3 100 000) lira faz-
lasiyle (7 500 000) lira olarak tahmin edilmiştir. Serbest kira esasına göre husule geteeek farkın 
tahmininde ilgili vakıflar idarelerinden alman bilgiye istinadedilmiş bulunmaktadır. Bu varidatın 
üç yıllık tahsilat seyri şöyledir ; • 

Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

2 250 000 
2 300 000 
2 700 000 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

1 2 îcarei müeccele 350 000 350 000 

îcareteynli gayrimenkuller, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince bir yıl-
iık icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarınm mülkiyetine geçirilerek artık icare 
alınmamakta olduğundan icareimüccele tahsilatının yıl geçtikçe düşmesi icabetmekte isede Tapu Harçla
rı Kanununa ek 5626 sayılı kanunla 2762 sayılı Vakıflar Kanununun temliki tasarruflarda taviz bedeli
nin tamamen ödeneceğine dair olan hükmünün kaldırılmış olmasına binaen temlik tasarruf muamelele
rinde ekseriyetle taviz bedeli ödenmiyerek yıllık icarenin verilmesine devam edilmesi ve diğer taraf
tan bu varidatın müeyyede noksanlığı yüzünden lâyikıyie tahsil edilememiş olmasına binaen geçen 
yıllardan müdevver mühim bir bakayası mevcut olup 6183 sayılı Âmme Alacakları Kanununun mu
vakkat üçüncü maddesiyle icare bedelleri de âmme alacağı sayılarak bu kanun hükümlerine göre tah
sili için yetki verilmesi dolayısiyle bu varidat 1954bütçesiyle (110 000) lira fazlasiyle (350 000) lira
ya çıkarılmış olup 1954 bütçe yılı iptidasında baş^mış olan ve' müspet bir seyir takibeden tatbi
katın vereceği neticeye intizaren (350 000) lirada ipka edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıdadır, 

2 232 631 1951 
2 543 230 . 1952 
3 625 588 1953 
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Hesabı katiler 

Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

280 000 241 480 1951 
268 000 243 959 1952 
240 000 236 581 1953 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
tahmini tahmin olunan 

1 3 Mukataa 50 000 50 000 

îcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da bir yıllık mukataalarınm yirmi misli bir 
taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmekte olduğundan mücadele bahsinde arz 
edilen hususlar aynen mukataalı mahaller hakkında da caridir. 1951 - 1953 yıllan muhammenatına 
nazaran tahsilatta görülen fazlalık bakaya tahsilatından mütevellit olduğu cihetle müeccele kısmında 
arz olunan esbaba binaen 1954 yılı bütçe tahmini (27'000) lira fazlasiyle (50 000) liraya çıkarılmış 
olan bu varidat da tatbikatın vereceği neticeye intizaren (50 000) lirada ipka edilmiştir. Uç yıllık 
tahsilat seyri aşağıda yazılıdır: 

Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

30 000 
23 000 
23 000 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
p . M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 1 Türkiye Vakıflar Banka
sı temettüleri * 75 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu hükümlerine göre tenmiyesi lâzımgelen paralar; (Vakıf Paralar 
Müdürlüğü) adı ile istanbul'da teşkil edilmiş olan bir müdürlük tarafından nemalandırılmakta idi. 
Ahiren 6219 sayılı Kanunla bu müdürlük kaldırılıp (50 000 000) lira sermaye ile ve anonim or
taklık şeklinde (Türkiye Vakıflar Bankası) kurularak Mülga Vakıf Paralar Müdürlüğünün tenmi-
ye ettiği paraların bir kısmı sermaye ve bir kısmı tevdiat şeklinde bu bankaya tevdi edilmiştir. 

Sermayesinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne ait bulunan bu banka; 1954 yılının Nisan 
ayında Ankara ve istanbul'da faaliyete geçmiştir. Bâzı mühim merkezlerde de şubeler açmak yo
lunda olup her yıl sonunda yapılacak bilançoya göre tevzi edeceği temettüün Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne isabet edecek miktarı ertesi yıl irat edilebileceği cihetle 1954 yılının sekiz ayı zarfında 
temin edeceği temettüün 1955 yılı bütçesine irat kaydolunması lâzımgelmekte ise de içtinabı im
kânsız olan kuruluş masrafları ve henüz çalışmaya başlamış olması dolayısiyle ilk sekiz aylık fa
aliyet devresinde ancak (75 000) lira kadar bir temettü temin edebileceği tahmin olunmuştur. 

F. M. Varidatın nev'i 

37 000 1951 
30 916 1952 
27 865 1953 
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1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 2 Akar ve toprak satış be
deli faizi 385 000 300 000 

Getirdikleri gelir miktarı veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında bir fayda 
görülmemesine binaen 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine tevfikan satılan vakıf akar 
ve toprakların; yeni bir akar yaptırılmcaya kadar tenmiyesi lâzımgelen satış bedellerinin bir 
kısmı Vakıf Paralar Müdürlüğünce tenmiye edilmekte ve bir kısmı ile de çeşitli devlet tahvilleri 
satmalmmıs bulunmakta idi. Vakıflar Bankasının kurulmasiyle nakit kısmı tevdiat şeklinde bu 
bankaya yatırılmış, tahviller, ise aynen muhalaza olunmuştur. Bu satış bedellerinin mühim bir kıs
mı ile yeni akarlar yaptırılmakta olduğu gibi Vakıf Paralar Müdürlüğünün temin ettiği temettü 
ile bankanın vereceği faiz arasında da bir fark mevcut ise de elde bulunan % 6 ve % 7 li tahvil
lerin temin edeceği faiz göz önüne alınarak (85 000) lira noksaniyle (300 000) lira tahmin edil
miştir. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : , 

Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

221 300 • 445 809 1951 
387 100 413 149 1952 
400 000 386 639 1953 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
P M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 3 Taviz bedeli faizi 580 000 250 000 

loareteynli gayrimenkullerle mukataalı toprakların 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci 
maddeleri mucibince; bir yıllık icare ve mukataalarmm yirmi misli bir taviz karşılığında mutasar
rıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilerek en faydalı şekilde nemalandırılmalan sözü 
geçen kanun icabından bulunan taviz bedellerinin bir kısmı Vakıf Paralar Müdürlüğünce ten-
miye edilmekte ve bir kısmı ile de çeşitli Devlet tahvilleri satmalmmıs bulunmaktaydı. Vakıflar 
Bankasının kurulmasiyle nakit, kısmı sermaye olarak bu bankaya yatırılmış, tahviller ise aynen 
muhafaza olunmuştur. Sermaye olarak yatırılan miktarın temettüü bundan böyle bu faslın birinci 
maddesine irat kaydedilecektir. Elde bulunan % 6 ve 7 li tahvillerle tahsilat vukubuldukça peyderpey 
tevdiat şeklinde bankaya yatırılacak paralar için alınacak faizler gözönünde tutularak (330 000) 
lira noksaniyle (250 000) lira tahmin olunmuştur. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

639 096 660 882 1951 
612 000 * 574 107 1952 
580 000 584 137 1953 

% 
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1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

— — Vakıf paralar faizi 60 000 — 

Bu gelir, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (Nukudu Mevkuf e) adiyle vakfedilmiş olup 
şimdiye kadar Vakıf Paralar Müdürlüğünce tenmiye olunan paraların faizinden elde edilmekte idi. 
6219 sayılı Kanun mucibince sermaye olarak Vakıflar Bankasına yatırıldığı cihetle temin edeceği te
mettü bu faslın birinci maddesine intikal etmiş olduğundan çıkarılmıştır. 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F . M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 4 Hayrat satış bedeli faizi 3 000 3 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ncu maddesine istinaden satılan hayratın satış bedelleri, 
3609 sayılı Kanun uyarınca; Âbidelerin tamiri için açılmış olan krediye karşılık tutulmakta idi. Bu 
kredi 1953.yılında tamamen mahsubedilerek elde olunan satış bedelleri tenmiye edilmek üzere 
Vakıf Paralar Müdürlüğüne tevdi edilmeye başlanmış ve bu kere de tevdiat şeklinde Vakıflar Ban
kasına yatırılmıştır. Gerçi Vakıf Paralar Müdürlüğünün temin ettiği tmettü ile bankanın vereceği 
faiz arasında bir fark mevcut ise de zaman geçtikçe miktarının artması dolayısiyle bu farkın telâfi 
edileceği düşünülerek (3 000) lirada ipka edilmiştir. ' 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 1 Mahlûl muaccelesi 300 000 433 300 

Mâhlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş veya dai
rece öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmalarında fayda görülmiyenlerin sa
tışından temin edilmektedir. Mevcut binlerce ihbar dosyası üzerinde senelerden beri devam eden 
çalışmalar 1952 yılından itibaren semeresini vermeye başlıyarak bütçe tahminleri aşılmıştır. Aşağı
da dercedilen üç aylık tahsilat seyrine göre 1952 ve 1953 yıllarına ait miktarlar da bunu teyidetti-
ğinden (133 300) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

• Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

220 000 
220 000 
220 000 

• — » 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 2 Zeytinlikler hasılatı 100 000 200 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay, ve Muğla vilâyetlerindeki 
Vâkıf zeytinliklere aittir. Cferçi bâzı mahallerdeki zeytinlikler tasfiye edilecek ise de son yıllar
da mahsulün değerlenmiş olması ve diğer taraftan önümüzdeki yıl mahsulünün geçen yıllara naza
ran berketli olduğu anlaşılması daha fazlaya mütahammil bulunduğunu gösterdiği ve aşağıda der
cedilen üç yıllık tahsilat seyri de bunu teyidettiği cihetle (100 000) lira fazlasiyle (200 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

159 939 1951 
244 654 1952 
375 591 1953 
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Bütçe tahminleri 
Hesabı katiler 

mucibince tahsilat Senesi 

110 000 
100 000 
100 000 

100 674 
155 790 
197 250 

1951 
1952 
1953 

F. M. Varidatın nev'i 
1954 yılı bütçe 1955 yılı için 

tahmini tahmin olunan 

3 3 Arazi ve incirlikler hasılatı 250 000 309 000 

Millî Korunma Kanunu tahditlerine tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, çiftlik, V bostan ve tarla gibi 
gayrimenkullerle Aydın'daki incirliklerin hasılatından terekkübeden bu gelir - aşağıda yazılı üç yıl
lık tahsilat seyrinden de anlaşılacağı gibi - yıldan yıla inkişaf etmektedir. Bu inkişafın belli başlı 
sebeplerinden biri de çiftlik ve tarlalara ekilmekte oları hububat ve pamuk mahsulünün para etmesi 
dolayısiyle kiraların yükselmesidir. Uç yıllık tahsilat seyri daha fazlaya mütehammil bulunduğunu 
teyideden bu hasılat, (59 000) lira fazlasiyle (309 000) lira olarak teklif edilmigtir. 

Bütçe tahminleri 

190 000 
215 000 
271 500 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat 

262 345 
286 667 
311 037 

Senesi 

1951 
1952 
1953 

1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan F. M. 

3 4 Zeytinlikler işletmeleri 
hasılatı ve kira bedeli 600 000 800 000 

Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Vakıf zeytinlikler işletmelerinin 1954 - 1955 devresinde el
de edecekleri mahsulün geçmiş yıllarla kıyas kabul etmiyecek derecede bereketli olduğu anlaşıl
dığından 1955 yılı bütçesine irat kaydedilecek olan 1954 - 1955 mahsûl yılma ait zeytinlikler işlet
meleri hasılatı ve kira bedeli miktarı (200 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Üç yıllık tahsi
lat seyri aşağıda yazılıdır. 1951 yılı tahsilatının bütçe tahmininden noksan, 1952 ve 1953 yıllan 
tahsilatının fazla olması, 1950 ve 1951 yılları kampanyasında elde edilen zeytin yağlarının pi
yasa durumu dolayısiyle satılamıyarak ertesi yıllara devredilmiş olmasından mütevellittir. 

Bütçe tahminleri 

600 000 
600 000 
600 000 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

307 513 
678 755 

1 131 394 

1951 
1952 
1953 

( S. Sayısı : 74 ) 



1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 5 Vakıf memba suları ha
sılatı 50 000 50 000 

Bu hasılat, istanbul'da Alemdağı'nda bulunan Vakıf Taşdelen suyu ile Beykoz'da bulunan 
Karakulak suyunun temin ettikleri gelirden terekkübetmektedir. Bilanço gecikmesi dolayısiyle 
1951 yılı hâsılatı 1952 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 1952 ve 1953 yılları hasılatı 1954 bütçesi
ne kaydedilecektir. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Hesaba katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

25 000 
50 000 
50 000 

* 1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 6 Çeşitli varidat ve hasılat 431 000 450 000 

Bu hasılat; mülhak vakıfların vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataalariyle bun
lardan emanet ve niyabet suretiyle idare olunanların bütün gelirlerinden alınmakta olan % 10 
idare ve tahsil masraflarından, kanuni ve nizamî sebeplerle zaptolunan vakıfların birikmiş para
larından, mülhak tevliyetler ücretlerinden 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesi uyarınca müruruzamana uğrayan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden, idare 
lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme masrafları istirdadı ve saireden terekkübetmek
tedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 1951 yılındaki fazla tahsilat; Mülga Bolu Or
man işletmesi hasılatından dâva mevzuu olması dolayısiyle emanet hesabına alınmış olan 200 000 
liranın o yıl bütçesine irat kaydedilmiş olmasından mütevellittir. Vakıf Paralar Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin (82 000) lira kadar tutan maaş ve ücretleri Vakıflar Umum Müdürlüğü 
bütçesinden ödenerek yıl sonlarında hakiki sarfiyat miktarları üzerinden istirdat edilerek bu mad
deye irat kaydolunmakta idi. 6219 sayılı Kanunla bu müdürlüğün lâğvedilmesiyle artık böyle bir 
hasılat kalmamış olmasına göre bu maddeden bir miktar tenzilât yapılması varidi hatır ise de Mil
lî Korunma Kanununun akaar ve meskenlere ait hükümlerinin 1955 yılında yürürlükten kalkarak 
mülhak vakıflara ait akaar ve mesken kiraları miktarının ve bununla mütenasip olarak % 10 ida
re ve tahsil masrafı karşılığının yükseleceği ve 1953 yılı tahsilatının (431 000) lira bütçe tahmini
ne karşı (508 000) küsur liraya baliğ olmuş bulunması göz önüne alınarak (19 000) lira fazlasiyle 
teklif olunmuştur. 

Hesabı katiler 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

472 105 
430 200 
431 000 
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— 1953 

653 385 1951 
433 767 1952 
508 932 1953 



1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

4 — Hazineden yardım 1 3 8 0 000 1 4 2 5 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçelerinin 1952 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tanzim 
edilmeye başlanmasına ve bu imkânların gittikçe gelişmesine binaen artık bütçe açığının kapatıl
ması mülâhazasiyle Hazine yardımı bahis konusu değilse de; kendi hizmetleri meyamnda bulunmı-
yan aşağıda mahiyetleri yazılı bâzı hususların tedviri bu Umum Müdürlüğe tevdi edilmiş bulundu
ğundan (1 425 000) lira Hazine yardımı bu işlere ait masrafların karşılığıdır. 

1954 yılı bütçesine mevzu bulunan (1 380 000) liranın (500 000) lirası, 1952 yılında İstanbul 
Belediyesinden devir edilerek bu Umum Müdürlükçe tamir edilmesi uygun görülen Fatih Külliyesi
nin onarımına, (700 000) lirası, esası vakıf olmayıp dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir 
edilmekte olan hayrata yardım karşılığına, (180 000) lirası da 60 liradan az aylık alan mülhak 
vakıflara ait cami ve mescit hademeleri aylıklarının bu miktara iblâğı için vakıfları gelirinden aldık
ları miktara ilâveten bunlara ödenen paralara karşılık idi. Fâtih Külliyesi onarımı henüz ikmal 
edilmemiş olduğundan bu hususa ait (500 000) lira ile dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek olan camilere ait (700 000) lira aynen ipka edilmiş ve yalnız mazbut cami ve 
mescit hademelerine de 3 maaşları nispetinde tahsisat verilmekte olduğundan buna karşılık olmak 
üzere (45 000) lira zam yapılmıştır. 

•• 1954 yılı bütçe 1955 yılı için 
F . M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

5 — Geçen yıllardan devr 
olunan gelir fazlası 464 000 365 000 

Millî Korunma Kanununun akarlara ait hükmünün 1. t . 1955 tarihinde yürürlükten kalkarak 
1954 bütçe yılma taallûk eden Ocak ve Şubat 1955 aylarına ait kiraların; serbest kira esasına gö
re tâyin edilmesine lâzımgelmesine binaen (500 000) lira, mahlûl muaccelesi ve zeytinlikler hası
latı ile arazi ve incirlikler hasılatından (250 000) lira ki ceman (750 000) lira kadar bir gelir faz
lası ve masraf tertiplerinden de (500 000) lira kadar bir tasarruf temin edileceği tahmin olun
makta ise de buna karşı Vakıf Paralar Müdürlüğünün kaldırılması ve kurulan bankanın ise 
henüz teşkilât devresinde bulunması dolayısiyle akar ve toprak satış bedelleriyle taviz bedeli fa
izleri maddelerinde (385 000) lira civarında bir noksanlık husule geleceği tahmin edilmesi, 
(500 000) lira civarında bulunan memur ve hizmetliler tahsisatiyle emekli maaşları farklarının 
1954 yılı bütçesinin gelir fazlası ve tasarruf atiyle karşılanması iktiza etmesi göz önüne alınarak 
1955 yılma devredilecek gelir fazlası (365 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Masraf bütçesi 

îki cetvel halinde sunulan masraf bütçesinde; Fâtih Külliyesi tamiri, mülhak vakıflara ait ca
mi ve mescit hademeleri ücret farkı ve esası vakıf olmıyan hayrata yardım için hazine yardımı 
faslına konulan (1 425 000) lira ile birlikte (12 560 300) liraya baliğ olan varidata göre müteva-
zin olarak tanzim edilmiştir. 

Vakıfta gayeyi teşkil eden hayri ve sosyal hizmetlere bilhassa ehemmiyet atfedilmekte ve 
fakat gelirin kifayetsizliği karşısında matlûp derecede tahsisat ayrılmamakta idi. 

Gelirin\ çeşitli sebeplerden inkişafı dolayısiyle bu hizmetlerin daha geniş ölçüde yapılması im
kân dâhiline girmiş bulunmakla hayri ve sosyal hizmetlerden olup evvelki yıl bütçelerinde ayrı 
ayrı fasıllarda dağınık bir şekilde gösterilmekte bulunan Guraba Hastanesi, imaretler, çeşitli ha-
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yır şartları, üniversite ve okullar muhtaç öğrencilerinin yurt ve kamp masrafları, çeşitli sosyal 
masraflar, muhtaç ve körlere yardım olarak maaş namı altında verilen paralar (Hayri ve sosyal 
hizmetler) adiyle açılan bir fasılda toplanmış ve tahsisat miktarları geçen seneden (612 001) lira 
fazlasiyle (1 325 000) liraya çıkarılmıştır. 

1954 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yukarda arz edilen {612 001) lira ile 
birlikte bâzı fasıllara (3 280 815) lira zam yapılmış ve bâzı fasıllardan (123 515) lira temzil olun
muştur. 

(1 241 500) lirası da yatırımlar kısmına taallûk eden bu zammın ve (123 515) liralık tenzilin 
sebepleri ve müfredat itibariyle miktarları sırasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşları 665 000 798 000 133 000 

Bütçeye mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi bulunduğu cihetle aynen ipka edilmiş ve yalnız 6211 sa
yılı Kanun mucibince verilecek tahsisat için (665 000) liranın % 25 şi nispetinde olmak üzere 
(133 000) lira bir zam yapılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

201 12 Vilâyet memurları maaşları 900 000 1 0 8 0 000 180 000 

Bütçeye mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi bulunduğu cihetle aynen ipka edilmiş ve yalnız 6211 sa
yılı Kanun mucibince verilecek tahsisat için (900 000) liranın % 25 şi nispetinde olmak üzere 
(180 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

201 14 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları * 20 000 30 000 10 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zaptedilmiş veya idaresi mazbutiyet altına 
alınmış olan vakıfların evlât ve mütevellilerine o sırada cari olan hükümlere göre tahsis edilerek 
bütçeden ödenmesine devam edilen ve bugünkü hayat şartları muvacehesinde pek cüzi bulunan 
bu aylıklar; 6084 sayılı Kanunla akar kiralarına zam yapılmış olması göz önüne alınarak bir 
misli artırılmıştı. 1955 yılında akar kiralarının serbest bırakılacağına göre bir misli daha artırıl
ması muvafık görülerek geçen sene (20 000) liraya iblâğ edilmiş olan mezkûr tahsisat (10 000) li
ra daha zammiyle (30 000) liraya çıkarılmıştır. 

F . M. Tahsisatın ntev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

201 21 Merkez memurları açık maaşı . 6 000 6 000 — 

Hâlen açık maaşı alan kimse yok ise de ileride zuhuru muhtemel ihtiyaçlar için konulmuş 
olan bu tahsisatın (4 500) lirası açık maaşı ve (1 500) lirası 6211 sayılı Kanun mucibince veri
lecek tahsisat karşılığı olmak üzere (6 ÖÖO) lira aynen teklif edilmiştir. ' 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 7 000 7 000 

Haıen açık maaşı alan bir memur mevcut olup, almakta bulunduğu açık maaşının senelik tu
tarı (2 100) liradan ibaret ise de ileride zuhuru muhtemel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 
yine (7 000) lira teklif edilmiştir. Bu (7 000) liranın (5 250) lirası açık maaşı, (1 750) lirası 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığıdır. 
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F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası * 

202 12 Vilâyetler memurları ücreti 75 000 85 000 10 000 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı hakkında olan 6219 sayılı Kanunla kaldırılmış 
olan Vakıf Paralar Müdürlüğünün ücretli memurları kadroları da ilga edilmiş bulunduğu cihetle 
bir miktar tasarruf temin edilmiş olduğundan (10 000) lira daha zam edilerek (85 000) liraya 
iblâğ edilmiş bulunan bu tahsisatın (66 250) lirası ücret ve (18 750) lirası 6211 sayılı Kanun mu
cibince verilecek tahsisat karşılığıdır. 

F. M. ' Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 
^ ^ ^ ^ • _ ^ j . . 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 46 350 - 79 755 33 405 

Satmalmacak hizmet arabası için bir şoför, lüzumuna binaen üç daktilo, iki memur ve üç 
hademe kadrosu ilâve ve bir kadro vilâyetler kısmından nakledilmiş ve merkezde Ankara Müdür
lüğü ihdas edilmesine binaen dâva takip memurluğu kadrosu ile lüzumu kalmıyan bir işçi kadrosu 
kaldırılmıştır. Şu suretle (1^ 000) lira bir ücret farkı husule gelmiş olduğundan bu ücretlere 
karşılık olan tahsisat miktarı geçen yıla ait bulunan (46 350) lira ile birlikte (61 350) liraya ba
liğ olmuş ve bunun % 25 i olan (18 405) lira da 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisata 
karşılık olmak üzere zammedilerek 1955 yılı teklifi (33 405) lira fazlasiyle (79 755) liraya çıka
rılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

202 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 462 500 '696 375 233 875 

(E) cetveline dâhil olup daimî bir mahiyet alan (1) teknisiyen ve (2) usta kadrosu (E) cetve
linden çıkarılarak (D) cetveline nakledilmiş ve bundan başka yeniden açılması düşünülen imaret
ler ve talebe yurtları için (6) aşçı ve yine talebe yurtları için (3) idare memuru ve (5) hademe, 
Vakıf Guraba Hastanesi için (2) memur, Antalya'da yaptırılmakta olan turistik otel için (1), 
Gazianteb'deki iş hanı için (1) kaloriferci, Konya'daki iş hanı için (1) idare memuru, yeniden 
yaptırılmakta olan han ve apartmanlar için (4) hademe, (3) sanatkâr işçi, tesbit ve satış komis
yonları emrine verilmek üzere satmalmacak jip için (1) şoför, (4) daktilo, (3) işçi ki ceman (37) 
kadro ilâve edilmiş, lüzumu kalmıyan yem valide hanı kasa dairesi memur yardımcısı ile Mülga 
Vakıf Paralar Müdürlüğü" ihbar ve tebliğ memurluğu ve (3) işçi kadrosu kaldırılmış ve hiçbir has
tanede (75) liradan aşağı ücretli hastabakıcı bulunmadığı cihetle Guraba Hastanesindeki (50) li
ra ücretli 26 aded hastabakıcı ücreti 75 liraya çıkarılmıştır. 

Kadroda yapılan bu değişiklik neticesinde husule gelen fark (94 600) lira olup geçen yılın tah
sisatı ile birlikte ücret tutarı (557 100) liraya ve bunun !% 25 i olan (139 275) lira da 6211 sayılı 
Kanun mucibince verilecek tahsisat karşılığı olmak üzere ilâve edilmiş bulunduğundan 1955 yılı 
teklifi (233 875) lira fazlasiyle (696 375) liraya bıliğ olmuştur. 

F. M.* Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

202 40 întifa hakkı suretinde maktu olarak 
tahsis edilecek aylıklar 135 000 190 000 55 000 

Bugüne kadar zaptedilen vakıfların alâkalılarına; vakfiye şartları ve bu baptaki nizamname 
uyarınca tahsis edilmiş intifa haklarının bir kısmının 1939 yılından evvel o zamanki rayiçlere gö
re ve bir kısmının Millî Korunma Kanunu ile tahdit edilmiş olan kira miktarları üzerinden hesab-
edilmiş bulunmaları dolayısiyle cüzi birer miktardan ibaret kalmış olmaları alâkalıların sızlanma
sını mucip olmakta idi. 1954 yılında kiralara % 200 nispetinde bir zam kabul edilmesi üzerine sö-
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# zü geçen intifa haklan da bir misli artırılmıştır. 1955 yılında akar kiralarının serbest bırakılaca
ğına göre bu aylıklara bir misli daha zam yapılması uygun görülerek (135 000) lira olan tahsi
satı (55 000) lira ilâvesiyle (190 000) liraya iblâğ olunmuştur. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 120 000 170 000 50 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 147 000 250 000 103 000 

Bu tahsisat hayrat ve âbidelerin onarımı ile akar inşa ve onarımı işlerinde istihdam olunan 
teknisyenlerin ve 6092 sayılı Kanun mucibince yapılmakta olan tesbit ve satış işlerinde çalıştırılan 
tesbit memurlarının ücretleri karşılığıdır. * 

1955 yılından itibaren kiraların serbest bırakılmasiyle inkişaf edecek gelirle mütenasip olarak 
hayrat ve âbidelerin ve vakıf akarların onarma maddelerine (1 194 500) lira fazlasiyle 3 200 000) 
lira tahsisat konulmuş olup bununla 1954 yılında kinden daha çok sayıda eser tamir ve ayrıca akar 
ve toprak satış bedeli fonundan mütaaddit yeni binalar inşa ettirileceği gibi 1953 yılında başlan
mış olan tesbit ve satış faaliyetine de devam edileceği cihetle mevcut onarma ve yapma teknisye-
iıi kadrosunun artırılması zaruri görüldüğünden mevcuda ilâve edilecek bu kadroların ücretlerine 
ve 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisata karşılık olmak üzere (153 000) lira zam yapıl
mıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

203 13 Fatih Külliyesi onaranı geçici hiz
metlileri ücreti 33 000 40 000 7 000 

1952 yılında İstanbul Belediyesinden Vakıflar Umum Müdürlüğüne devir edilerek dört yıl zarfın
da bu Umum Müdürlükçe tamir ettirilmesi muvafık görülen istanbul'daki Fatih Külliyesi onanmı 
için Hazineden verilmekte olan (500 000) liranın (33 000) lirası bu maddeye ve (467 000) lirası 
702 nci fasla konulmakta idi. Bu kadroda müstahdem bulunanlara da 6211 sayılı Kannu mucibince 
tahsisat verilmekte olduğundan 702 nci fasıldaki (467 000) liranın (7 000) lirası sözü geçen tahsi
sata karşılık olmak üzere bu maddeye nakledilmiştir. 

„F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

206 21 Merkez memurları doğum yardımı 1 600 3 000 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 2 000 3 000 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 4 000 6 000 
40 Yakacak zammı 810 990 

Son yılların sarfiyatına nazaran merkez memurları doğum yardımiyle merkez ve vilâyetler memur
ları ölüm yardımı maddelerindeki tahsisatın ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığından bu tertiplere 
birer miktar zam yapılmıştır. Yakacak zammı maddesine ilâve edilen (180) lira; rakımının 1500 den 
fazla olduğu ahiren tesbit edilmiş olan Yozgad vilâyetindeki vakıflar memurlarına verilecek yakacak 
zammı karşılığıdır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenek
leri ile artış farkları 119 050 124 418 5 368 

12 % 1 ek karşılıklar 21 645 22 621 976 

11 nci maddedeki tahsisat maaş ve ücret tertip lerindeki tahsisatın maaş ve ücretlere ait bulunan 

1 400 
1 000 
2 000 

180 
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kısmının .% 5,5 ğu ve 12 nci maddedeki tahsisat kezalik maaş ve ücretlere ait tahsisatın % 1 i üze
rinden hesaplanmış olup kanun hükmüne istinadetmektedir. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

209 13 .Emekli ikramiyesi 100 000 150 000 50 000 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin tadiline - dair 
olan 6122 sayılı Kanun mucibince 25 hizmet yılını doldurmuş olan memurlara da ikramiye veril

mesi lâzımgelmekte olup bu tertipteki (100 000) lira tahsisatın ihtiyacı karşılıyamıyacağı tahmin 
edildiği cihetle (50 000) lira daha zam yapılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

209 14 Sandık yönetim masrafları 7 815 11 077 3 262 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince hesap
lanarak 1955 yılında ödenmesi gereken 1954 yılı sandık yönetim masrafının, 1954 bütçesine mevzu 
% 5 ve % 25 ve % 100 lere ait tahsisatın 0,093043 nispeti ile hâsılı zarbına müsavi olacağı Emekli 
Sandığı Umum Müdürlüğünden bildirildiği ve işbu nispetin 1954 bütçesindeki (119 050) lira kese
nek tahsisatı ile hâsılı zarbının (11 077) lira olduğu cihetle bu miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

209 15 Diğer ödemeler 92 000 110 000 18 000 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanların; kaldırılan hükümlere göre iktisabettikleri 
fiilî ve itibarî hizmetlerinin her yılı için 1946 yılı iptidasmdaki maaşlarının 3656 sayılı Kanunda 
yazılı emsalleri seneliğinin % 15 i nispetinde bir para ayrılarak 15 senede ve 15 müsavi taksitte 
sandığa ödeneceği ve bu paraların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faize tâbi tutu
lacağı yazılıdır. 

Yapılan takribi bir hesaba göre; yukarda açıklanan esas dairesinde verilmesi lâzımgelen para 
miktarının (1 376 00O) liraya baliğ olacağı tahmin edildiğinden şimdiye kadar bütçelere (92 000) 
lira tahsisat konulmakta idi. Tahmin edilen miktara faizinin de inzimam etmesi ve Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 39 ncu maddesine göre re'sen emekliye ayrılacakların 
(55) ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan aylık veya ücret tutarı yıllık toplamı
nın % 10 u nispetinde olmak üzere Emekli Sandığına ödenecek paraların da bu maddeden verilmesi 
lâzımgelmesi dolayısiyle (92 000) liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından (18 000) lira 
zam edilerek (110 000) liraya çıkarılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

302 20 Döşeme 6 000 15 000 9 000 
30 Demirbaş . 8 000 9 000 1 000 

Birçok vakıflar idarelerinin döşeme ve demirbaşı pek pejmürde bir haldedir. Bir kısmında ise 
döşeme ve demirbaş yok gibidir. Bu idarelerin bir program dâhilinde birkaç sene içinde tanzim ve 
ıslahı zaruri görüldüğünden (10 000) lira ilâve edilmiştir. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

303 — Basılı kâğıt ve defterler 25 000 30 000 5 000 
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Beş yıl kullanılacak şekilde tertibedilmiş olan bir kısım defterlerin yenilenmesi lâzımgelmesi-

ne binaen normalin fevkinde bir masrafı istilzam edecek olan bu iş için (5 000) lira bir zam tek
lif edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

6 000 
8 000 
5 000 
9 500 

7 000 
10 000 
<6 000 

12 000 

1 000 
2 000 
1 000 
2 500 

1954 bütçesi umumi yekûnu (9 403 000) lira idi. 1955 yılı bütçesinin umumi yekûnu (3 280 815) 
lira fazlasiyle (12 560 300) liraya baliğ olmuştur. Bu artış ile mütenasip olarak iş hacminin da ar
tacağı göz önüne alınmış ve bundan başka son yıllarda telefon şebekesi kurulmuş ve peyderpey 
kurulmakta olan mahallerdeki vakıflar idarelerine birer telefon alınması zaruri bulunmuş olduğun
dan bu sebeple tezayüdedecek masraflara karşılık olmak üzere posta ve telgraf ücretleri ile tele
fon masraflarına birer miktar zam yapılmıştır. 

F . M. 

307 10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi 

8 000 16 000 
90 000 180 000 
17 000 30 000 

Fazlası 

8 000 
90 000 
13 000 

6245 sayılı yeni Harcırah Kanunu ile memur ve müfettişler yollukları önemli miktarda artırıl
mış bulunduğundan kanun hükmüne uyularak bu tertiplere (111 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

307 92 

93 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 
ncu maddesi gereğince verilecek taz
minatlar 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 
ncu maddesi gereğince verilecek va
sıta avansı karşılığı 

15 000 

2 000 

15 000 

2 000 

Muayyen bir daire dâhilinde seyyar olarak ifayı vazife eden ve hayvan beslemek mecburiyetinde 
bulunan zeytinlikler fen memurları ile Başkoruyucu ve koruyuculara ve süvari tahsildarlara ayda 
(15) şer lira hayvan yem bedeli verilmekte idi. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi ge
reğince bu gibilere maaş veya ücretlerinin % 30 una kadar aylık tazminat ve vasıta tedarik etme
ye mecbur tutulacaklara tazminatlarının senelik tutarı kadar avans Verilmesi esası vazedildiği ci
hetle yeniden açılan bu maddelere (17 000) lira ilâve edilmiştir. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

309 21 
22 
31 
32 

Merkez taşıtları işletme masrafları 
Merkez taşıtları onarma masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

1 
1 

4 000 
1 000 

3 000 
1 500 
6 500 
3 000 

2 999 
1 499 
2 500 
2 000 

Taşıt olarak îstanbuldaki imaretlerde bir kamyonet ve Antalya'daki Murat Paşa Çiftliğinde dört at 
mevcut idi. 1949 yılında satmalmarak fakir semtlerdeki (45) ilkokulun yardıma muhtaç öğrencilerine sı
cak yemek tevzii işinde kullanılan kamyonet amorti edilmiş ve işe de yaramaz bir -hale gelmiş bulundu-
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ğundan bir yenisinin satmalınması iktiza ettiği gibi 6092 sayılı Kanun mucibince yapılmakta plan 
tesbit ve satış işleri dolayısiyle köylerde çalışan komisyonların mahallerinde motorlu vasıta teda
rik edememeleri yüzünden köyler arasındaki seyahatlerini at arabası veya hayvanla yapmak mecburi
yetinde kaldıkları ve hattâ bunları dahi tedarikte müşkilât çektikleri cihetle emirlerine bir jip 
arabası olsun verilmesi çok faydalı olacağı ve hizmetleri gittikçe gelişmesi dolayısiyle çok sık seyahat 
zaruretinde bulunan Umum Müdürlük personeli için de bir hizmet arabası alınması zaruri görül
düğü cihetle sözü geçen taştlann işletme ve onarma masraflarına karşılık olmak üzere (8 998) 
lira bir zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Noksanı 

405 — Muhafaza ve fen memurlarına verile
cek hayvan yem bedeli 3 600 — 3 600 

Belli bir mmtaka dâhilinde süvari olarak vazife gören Vakıf Zeytinlikler Fen Memurları ile mu
hafaza memurlarına ayda (15) şer lira hayvan yem bedeli verilmekte idi. Ahiren meriyete giren 
6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu gibilere maaş veya ücretlerinin % 30 na kadar bir tazminat 
verilmesi esası kabul edilmiş olduğundan bunlara artık hayvan yem bedeli verilmesine lüzum kal
madığı cihetle (3 600) liradan ibaret olan tahsisatı kaldırılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifir? Fazlası 

407 10 Aidat , 120 000 160 000 40 000 

Vakıflar idareleri tahsildarlarına 3461 sayılı Teşkilât 'Kanununun 8 nci maddesi mucibince akar 
kiraları tahsilatından % 2, icarei müeccele ve mukataa tahsilatından % 5 nispetinde aidat veril
mektedir. 1955 yılından itibaren akar kiralarının serbest kalacağı ve yeni yapılan akarların geti
receği kiralar göz önüne alınarak gelir bütçesinin icarei vahide maddesine (3 100 000) lira zam yâ  
pılmış olması dolayısiyle bu gelir tahsilatı için verilecek aidat miktarı da artacağından (40 000) 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Noksanı 

407 30 Geriverilecek paralar 68 000 50 000 18 000 

Sön yılların sarfiyat seyrine nazaran (50 000) liranın kifayet edeceği anlaşıldığından (18 000) 
lirası tenzil edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nerl 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Fazlası 

f 407 40 Mahkeme harçları 156 000 206 000 50 000 

Son yılları sarfiyat seyri ve bilhassa 1953 yılı sarfiyatının (205 000) küsur liraya baliğ olmuş 
bulunması göz önüne alınarak (50 000) lira zam yapılması zaruri görülmüştür. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Fazlası 

417 11 Bina ve Arazi vergileri 262 00G 330 000 68 000 

Bina ve Arazi vergileri için birkaç yıldır bütçeye (262 000) lira tahsisat konularak tahakkuk 
eden miktara göre husule gelen fark; Muhasebei Umumiye Kânununun 48 nci maddesi uyarınca te
min olunmakta idi. 1953 yılı sarfiyatı (339 000) küsur lira gibi önemli bir miktara baliğ olduğundan 
farkının bütçeye ilâvesi zaruri görülmüş ve ancak bu miktar meyanmda aynı tertipten verilmekte 
olan eski yıllara ait vergiler de bulunduğundan (68 000) lira zammiyle ,. (330 000) liraya iblâğ 
olunmuştur. 
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P. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi ' Fazlası 

417 12 Belediye vergi ve resimleri 70 000 100 000 30 000 

Yeni yaptırılan binalar gerçi (3) yıl müddetle bina vergisinden istisna edilmekte ise de bele
diye vergi ve resimlerinden dolayı bir muafiyetleri yoktur. Bu sebeple yeniden yaptırılan ve yap
tırılmakta olan vakıf han ve apartmanların belediye vergi ve resimlerinin ehemmiyetli bir mik
tara baliğ olacağı anlaşıldığından bunlara karşılık olmak üzere (30 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit masraflar 185 000 230 000 45 000 

Bu tahsisat, vakıf han ve apartmanlardan kaloriferli olanlar için alman maden kömürü bedeli, 
gerek bunların ve gerek kaloriferi bulunmıyanların umumi yerlerindeki elektrik ve su sarfiyatı 
bedelleri ve bilûmum vakıf akarlar için kira, satış dolayısiyle yapılan ilân ücretleriyle vakıflara 
ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinden tesbiti işlerinde ve bu hususta icra 
edilecek tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacaklara yapılacak ödemeler ve bu işlere ilişkin 
bilcümle masraflar, müzayede ve ihale heyetlerinin gayrimuvazzaf âzalarının huzur ücretleri kar
şılığıdır. Firar ve tagayyübeden eşhastan metruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun 
mucibince (Evkaf hazinesine) intikal etmiş olan mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller 
için vâkıflarına verilmesi lâzımgelen mukataa ve taviz bedelleri de bu tertipten ödenecektir. 

Son yıllarda İstanbul, Erzurum, Gazianteb, Manisa ve Aydın'da inşa edilen işhanı ve apart
manların yukarda sözü geçen masrafları dolayısiyle bu tertibin sarfiyatı bir hayli artmış bulun
makta ve toptan kiraya verilmiş olan istanbul'daki Birinci ve ikinci vakıfhanlarm kiracıların
dan devir alınması, inşa halinde bulunan Konya ve Sivas'taki işhanlarının ikmali ve 1955 yılı 
içinde yenilerinin inşasiyle daha da artacağı cihetle (185 000) liranın" kâfi gelmiyeceği anlaşıl
dığından (45 000) lira zammedilerek (230 000) liraya çıkarılmıştır. 

P . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

421 Arazi incirlikler ve zeytinlikler umu- [\\, 
mi masrafları 50 000 75 000 25 000 

Bu tahsisat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay ve Muğla'daki zeytinlik
lerle Aydm'daki incirliklerin imar ve timar masrafları karşılığıdır. Antalya'daki toplu zeytinlik
lerle Muğla'nın Güllük mevkiinde vaktiyle tesis edilmiş olan büyük zeytin fidanlığının imar ve ti-
marına bir program dâhilinde önem verilmesi gerekli görüldüğünden (25 000) lira zam yapılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Fazlası 

422 20 İmaretler masrafları 150 000 300 000 150 000 

Bu tahsisat, şimdiye kadar müstakil bir fasla konulmakta idi. Bu kere (Hayri hizmetler) adiyle 
açılan 422 nci faslın 20 nci maddesine alınmıştır. ^ ' 'f ]''*' * " 

Biri Eyyüp, biri Haseki ve biri Üsküdar'da olmak üzere halen İstanbul'da üç imaret mevcuttur. 
Birkaç vilâyette daha imaret açılması kararlaştırılarak (75 000) lira olan tahsisatı 1954 yılı bütçesiyle 
(150 000) liraya çıkarılmıştı. Bu tahsisat ile halen Antalya, İzmir ve Aydın'da birer imaret açılması 
derdest bulunmaktadır. Bu imaretlerde yoksul kimselerle ilkokul talebelerine sıcak öğle yemeği ve
rilmektedir. 
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Vakıflar İdaresinin başta gelen hayri hizmetlerinden olan bu işin daha bâzı vilâyetlere de teşmili 

maksadiyle bu tertibe (150 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

422 30 Çeşitli hayır şartları masrafları 44 999 222 000 177 001 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca mazbut vakıflar arasına alman binleree vakfın çeşitli 
hayır şartları bulunmaktadır. Bunlardan hatim ve mevlüt okutulması gibi dinî mahiyette 
olanlar cami hizmetlerine Vakıflar Umum Müdürlüğünce bakılmakta iken kısmen ifa olunu
yordu. Camilerin Diyanet İşleri Reisliğine devri üzerine bu hizmetlere ait tahsisat da Vakıflar 
Umum Müdürlüğü bütçesinden Diyanet İşleri Reisliği bütçesine aktarıldığı cihetle bu reislikçe 
yerine getirilmiyen bâzı vakfiye şartlarının eskisi gibi ifası ve ayrıca çok çeşitli olan diğer hayır 
şartlarının da bir tasnife tâbi tutularak bugünün ihtiyaçlarına uygun olanların Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce tesbit ve tatbik olunacak uzun vadeli bir program dâhilinde peyderpey yerine 
getirilmesini temin için 1953 yılı bütçesinde (20 000) lira olarak yer almış bulunan bu tahsisat 1954 
yılı bütçesiyle (44 999) liraya çıkarılmıştı. 

Sözü geçen işlerin daha şümullü bir şekilde ifasını temin maksadiyle bu kere de (177 001) lira 
zammedilerek (222 000) litfaya iblağ olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Fazlası 

422 40 Üniversite ve okullar muhtaç öğren- 100 000 300 000 200 000 
çileri yurt ve kamp masrafları 

Şimdiye kadar müstakil bir fasla konulmakta olan bu tahsisat da bu kere (Hayri hizmetler) 
adiyle açılan 422 nci faslın 40 ncı maddesine alınmıştır. 

Muazzam vakıflar vücuda getirmiş olan atalarımız vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlan ara-
. smda fakir ve yoksul çocukların tahsil işine geniş ölçüde yer ayırmış ve bu konuda etraflı şartlar 
koymuşlardır. Bu şartları bütçe imkânları dâhilinde ve mümkün olduğu kadar aynen yerine getir
mek Vakıflar İdaresinin gayelerinden biridir. Bu sebeple halen tamir ettirilmekte bulunan İstan
bul'da Fâtih Külliyesinde 1954 - 1955 ders yılı başında (150) kişilik bir yüksek tahsil talebe yurdu 
açılmak üzere 1954 yılı bütçesine (100 000) lira tahsisat konulmuştur. Bu yurdun daha geniş im
kânlarla idare edilmesi ve aynı zamanda ilkokulu ikmal edip de mahallinde ortaokul veya ortaokulu 
ikmal edip de mahallinde lise bulunmaması dolayısiyle tahsil imkânından mahrum kalan fakir çocuk
ların barındırılması için daha bir kaç vilâyette yurt açılarak bunların orta ve lise tahsillerinin ve 
liseyi bitirenlerin İstanbul'daki yurda aktarılmak suretiyle yüksek tahsillerinin sağlanması vâkıf
ların arzularına uygun ve yerinde bir tedbir görülerek bu tertibin (100 000) lira tahsisatı (200 000) 
lira fazlasiyle (300 000) liraya çıkarılmıştır. 

Açılacak yurtlara tercihan köylü çocukları alınacak re tatil devrelerinde ilk okulların fakir öğ
rencileri arasından seçilecek zayıf ve kansız çocuklar için açılacak kampların masrafları da bu 
maddeden ödenecektir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

422 60 Muhtaç ve körlerin maaşları 90000 100 000 İti 000 

Muhtaç ve körlere yardım maksadiyle maaş namı altında verilen paraların âzami haddi (6) 
liradan ibaretti. Bu tertibin (45 000) lira tahsisatı 1954 yılı bütçesiyle (90 000) liraya çıkarıla
rak bahis konusu maaşların âzami haddi (15) liraya iblâğ olunmuştu. Bu kere de yalnız körlerin 
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maaşlarının (25) liraya çıkarılması uygun görülerek husule gelecek farka kargılık olmak üzere 
(10 000 )lira zammedilmiştir. 
F M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

450 — Üniversite ve yüksek okullarda oku- 15 500 23 250 7 750 
tulacak öğrencilere verilecek burslar 

Bu tahsisat Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde okutulan (10) öğrenciye verilecek burs 
karşılığı idi. Umum Müdürlüğün birkaç yıldır gelişmeye başlayan âbide tamirleri ve yeni akarlar 
inşası faaliyetinin vüsati dolayısiyle mecburi hizmetli yüksek mimar ve yüksek mühendise bil
hassa ihtiyaç görüldüğü cihetle Teknik Üniversite inşaat ve mimari fakültesiyle Güzel Sanatlar 
Akademisi yüksek mimarlık şubesi öğrencilerinden (5) kişiye de burs verilmesi uygun görülerek 
bunların burs ve sömestr harcına karşılık olmak üzere (7 750) lira zam yapılmıştır. 

(23 250) liranın (22 500) lirası ayda (125) lira hesabiyle (15) öğrenciye verilecek burs ve (750) 
lirası (50) lira hesabiyle (15) kişinin sömestr harcı karşılığıdır. 

F. M. Tahsisatın nev'i } 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanınma 25 000 50 000 25 000 
masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın işleri, vakfiyelerin yayın ve teşhiri ,resim ve fotoğ
raf malzemesi satmalınması, vakıflar haritası, vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi, hayrat
tan anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini yaymak maksadiyle yapılacak her çeşit tanıt
ma işlerinin, masrafları bu tertipten verilmektedir. 

1954 bütçesiyle alınan tahsisatla hazırlıkları ikmal edilmek üzere bulunan Vakıflar Dergisinin 3 
ve 4 ncü sayılarının 1955 yılı içinde bastırılarak neşri mukarrer bulunduğundan bu hususta ihti
yar olunacak masraflara karşılık olmak üzere (25 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Fazlası 

454 10 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 20 000 50 000 30 000 
nci maddesi gereğince ayrılacak si
gorta karşılığı 

13 . V I . 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi; vakıflara ait binaların 
yalnız yangından doğacak zararlarını kapamaya karşılık olarak bir milyon liraya baliğ oluncaya 
kadar her yıl Umum Müdürlüğün bütçesine (20 000) liradan az olmamak üzere bir para konulup 
nemalandırılmasını âmir bulunmaktadır. 

Adı geçen kanunun neşrinden evvel bütçe kanunlariyle alman salâhiyete istinaden de her yıl 
(15 000 )lira ayrılmakta idi. Yıl sonlarında tahakkuk eden faizi de aslına ilâve edilmekte olan 
bu sigorta karşılığından yangın dolayısiyle husule gelen zararlar telâfi edildikten sonra halen 
(550 658) lira birikmiş bulunmaktadır. 

Akar kiralarının serbest bırakılmasiyle gelirin inkişafı karşısında âzami had olarak tâyin edi
len bir milyon liraya daha kısa bir zaman zarfında erişilmesi için (20 000) liranın (50 000) lira
ya iblâğı uygun görülerek (30 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

Ş0! — Geçen yıl borçları 18 000 23 600 5 600 
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Şimdiye kadar (18 000) lira ihtiyaca kâfi gelmekte iken 19,58 yılı sarfiyatı (20 880) liraya ba

liğ olmugtnr. Bütçe hacminin genişlemesinden mütevellit bulunan bu durum göz önüne alınarak bu 
fasıldaki tahsisat miktarı (5 600) lira fazlasiyle (23 600) liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklif i Noksanı 

502 10 1950-1953 yılları borçları 30 383 10 600 19 783 
20 1928-1949 yılları borçları 673 541 132 

Bu iki maddedeki tahsisat; tahakkuk etmiş olan borçların ödenmesi için artırılmıştı. Bu borçlar 
ödenmiş olup halen elde tahakkuk etmiş bir borç bulunmadığı cihetle zuhuru muhtemel borçlara 
karşılık olmak üzere 10 ncu maddeye (10 600) lira ve (20) nci maddeye (541) lira tahsisat tek
lif olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit 180 000 225 000 45 000 
hademe ücretleri farkları ile tahasi-
satları 

Mazbut vakıflara ait cami ve mescit hademelerine ayda en az 60 lira ücret verilmekte ve geliri 
müsait olmıyau bir kısım mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin vâkıflarından almakta 
oldukları ücret miktarı ise bunun çok dununda bulunmaktadır. Aradaki bu ikiliği bertaraf etmek 
için farkları Hazineden verilen karşılıktan temin edilerek aylık ücretleri miktarı (60) liraya iblâğ 
edilmektedir. 1955 yılında da (60) lira üzerinden tediyata devam edileceği cihetle (180 000) lira 
aynen ipka edilmiş ve yalnız verilecek tahsisata karşılık olmak üzere (45 000) lira zam yapılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

701 10 Vakıf akaarlarla kira getirmiyen bi
nalar onarımı ve küçük yapılar 225 500 700 000 444 500 

Kendi gelirleriyle yaşıyan Vakıflar Umum Müdürlüğü; bu gelirinin üçte ikisine yakın bir kıs
mını akar ve meskenlerin kiralarından temin ettiği cihetle bunların mamur bir halde idamesini sağ
lamak mecburiyetindedir. Geçen yıllarda Millî Korunma Kanunu ile kiralara konulmuş olan tahdi
dat dolayısiyle bu husus için fazla bir tahsisat ayrılmasına imkân bulunamamakta idi. 1955 yılın
dan itibaren kiraların serbest bırakılması dolayısiyle gelirde husule gelecek tezayüdün (444 500) li
rası onarma işlerine tahsis edilerek (255 500) liradan ibaret bulunan tahsisatı (700 000) liraya çıka
rılmıştır. 

F . M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

701 20 Hayrat ve âbideler onarımı 1 750 000 2 500 000 750 000 

, Mühim kısmı harap bir halde olup tamirleri için milyonlarca liraya ihtiyaç bulunan hayrat 
ve âbidelerimizin bir program dâhilinde önemle ele alınmış olan tamir işine bir kat daha hız ve
rilerek daha fazla eserin kurtarılması için; kiraların serbest bırakılmasiyle husule gelecek ar
tışın (750 000) lira gibi mühim bir kısmı bu tertibe ilâve edilerek (1 750 000) lira olan tahsisatı 
(2 500 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

Bu maddenin 1953 yılındaki tahsisatı (960 000) liradan ibaret idi. 6084 sayılı Kanunla kira
lara bir nispet dâhilinde zam yapılması kabul edilmesi üzerine 1954 yılı tahsisatı (790 000) 
lira fazlasiyle (1 750 000) liraya çıkarılmıştı. Bu kere de (750 000) lira fazlasiyle (2 500 000) 
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liraya iblâğ ecülmiş olduğuna göre şu iki yıl zarfında (1 540 000) lira gibi mühim bir zam yapıl
mış olmaktadır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1954 yılı tahsisatı 1955 yılı teklifi Fazlası 

752 — Taşıtlar satmalma masrafları — 47 000 47 000 

•309 ncu taşıt giderleri faslına ait esbabı mucibede ve izah edildiği üzere İstanbul'daki vakıf 
imaretlerde bir kamyonet mevcut idi. 1949 yılında satmalmarak fakir semtlerdeki (45) ilkoku
lun yardıma muhtaç öğrencilerine sıcak yemek tevzii işinde kullanılan bu kamyonet amorti edil
miş ve İşe de yaramaz bir hale gelmiş olduğundan1 bir yenisinin satmalmması iktiza ettiği gibi 
6092 sayılı Kanun mucibince yapılmakta olan tesbit ve satış işleri dolayısiyle köylerde çalışan ko
misyonların mahallerinde motorlu nakil vasıtası tedarik edememeleri yüzünden seyahatlerini at 
arabası veya hayvanla yapmak mecburiyetinde kaldıkları ve hattâ bunları dahi tedarikte müş
külât çektikleri cihetle emirlerine bir jip verilmesi çok faydalı olacağı ve hibmetlerinin gittik
çe gelişmesi dolayısiyle çok sık seyahat zaruretinde bulunan Umum Müdürlük personeli için 
de bir hizmet arabası alınması zaruri görüldüğü cihetle bunların mubayaa bedellerine karşılık 
olmak üzere (47 000) lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 74 ) 



Rapor 

25. XII. 1954 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkiki tevdi buyurulmuş olan Vakıflar İdaresinin 1955 yılı bütçesini tetkik ettik. Bütçenin mas
raf ve geliriyle bir . yıllık mesaisine ait müşahede ve mütalâalarımızı aşağıda sıra ile arz ederiz : 

1. 1955 yılının karekteri masraf kısmında 1954 yılma nazaran 3 157 300 lira bir fazlalık ve ge
lir kısmı da 1954 yılma göre 3 157 300 lira bir artış göstermektedir. Masraflarda görünen bu fazla
lığa mukabil gelir kısmında tahmin olunan artış dikkate alındığı takdirde 1955 yılı bütçesinin denk 
bir bütçe olarak tanzim edilmiş bulunduğu müşahede edilmektedir. Maaş ve ücretler tahsisatındaki 
artışları şu mucip sebepler içerisinde tetkik edebiliriz. 

201 nci faslın 11 nci maddesinde görünen 133 000 lira fazlalığı, 6211 sayılı Kanuna göre ödenecek 
% 25 1er karşılığı teşkil etmektedir. 

Ayni faslın 12 nci maddesinde bulunan 180 000 lira da vilâyetler memurlarına ödenecek % 25 1er 
karşılığından ibarettir. 

14 ncü maddeye konulmuş olan 10 000 liralık fazla tahsisat, Vakıflar Kanununun neşrinden evvel 
zaptedilmis vakıfların evlâd ve mütevellilerine muhassas miktarın bugünkü hayat şartlarına tevafuk 
etmemesi dolayısiyle akar kiralarının artışı dikkate alınarak adedleri 12 vilâyette 108 kişiden ibaret 
olan kimselere yapılan tediyelere zam için konulduğu anlaşılmıştır. 

2. 202 nci ücretliler faslının muhtelif maddelerinde görünen ceman 332 280 liranın, 176 430 
lirasını c/o 25 1er karşılığı, 100 850 lirasını kadroya yeni ilâve olunan 36 müstahdem ödeneği, 55 000 
lirasını da Vakıflar Kanunu hükmüne tab'an vâkıfların evlâtlarına verilmekte olan ödeneğe yapı
lan bir miktar zam teşkil etmektedir. 

3. 933 ncü geçici hizmetliler faslına konulan 160 000 lira tutarındaki zam, merkez ve vilâyetler-
deki geçici hizmetlilere 6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisatı teşkil etmektedir. 

4. 206 nci fasılda görünen doğum ve ölüm yardımları ödeneği, mevcut memur adedine göre ge
çen yılların yardım nispeti dikkate alınmak suretiyle 4 580 lira fazlasiyle konulmuştur. 

5. 209 ncu fasılda görünen 77 606 lira, kanuni hükümlerin, âmir olduğu nispetler dikkate alına
rak konulmuştur i •• 

6. 303 ve 304 ncü fasıllarda görünen tezayütler, bu masraflar için 1954 yılında konulmuş olan 
ödeneğin kifayet etmemiş olması dikkate alınarak konulmuştur. 

7. 307 nci harcırah faslında görünen 128 000 lira tutarındaki zammın 6245 sayılı Harcırah, Ka
nunu hükmüne riayet dolayısiyle yapıldığı görülmüştür. 

8. 309 ncu taşıt vasıtaları masraflarına konulan 8 998 lira fazlalığın sebebini tetkik ettiğjmjz 
zaman bu fazlalığın bu sene mubayaa olunacak iki motorlu vasıtanın işletme ve tamir masraflarının 
ileri geldiği görülmüştür. 

Umum Müdürlüğün bugüne kadar motorlu vasıta olarak İstanbul'da küçük bir kamyonetten başka 
vasıtası bulunmamakta idi. Altı sene evvel alınmış bulunan bu vasıta miadını doldurmuş.ve kullanıl
maz bir hale gelmiş olmasından dolayı yenilenmesi ve idarenin taşradaki imar işleri bir hayli artmış 
olduğundan bunları murakabe edebilmek üzere vazife ile gönderilecekler için bir kaptıkaçtı arahsa-

* siyle zeytinlikler tesbit ve satış komisyonları için bir jeep arabası alınması zaruri görülmektedir. 

(S . Sayısı: 74) 



Ö. 4Ö7 nci fasla konan 90 000 lira, kira bedelkrinin artmasından dolayı Muhasebei Umumiye 
kanununun 48 nci maddesi hükmüne uygun olarak konulmuştur. 

10. 417 nci faslın 11 nci maddesini teşkil eden bina ve arazi vergileri ödeneğine konulmuş olan 
68 000 lira, geçen sene tahsisatının kifayetsizliği dikkate alınarak konulmuştur. 

Bu faslın 10 ncu maddesinde görülen 30 000 lira fazlalık da, yeni yapılan binaların ödenmesi 
zaruri olan Belediye vergi ve resimlerinden mütevellit bir zaruret olduğu anlaşılmıştır. 

14 ncü maddedeki 45 000 liralık artış ise, yeni yapılan binaların kalorifer ve sair malzeme ihti
yaçlarını karşılamak üzere konulduğu müşhede edilmiştir. 

11* 421 nci fasla eklenen 25 000 lira fazla ödeneğin sebebini Milas kazasının Küllük nahiyesiyle 
Antalya'daki Muratpaşa Çiftliğinde bulunan zeytinlik sahasında devam etmekte olan imar, ihya, 
teşcir, aşılama ve bakım işlerinin bu sene daha ehemmiyetli bir surette ele alınması teşkil etmektedir. 

12. 422 nci hayri ve sosyal hizmetler faslına konulmuş olan 612 000 lira tutarındaki artışın se
beplerini şu suretle ifade edebiliriz. 

a) 20 nci maddedeki imaretler masrafı olan tahsisat şimdiye kadar müstakil bir fasılda iken, 
bu kerre hayri hizmetleri tek bir fasılda toplamanın daha faydalı ve amelî bir netice vereceği mü
lâhaza edilerek 422 nci faslın 20 nci maddesi olarak konulmuştur. Bu maddeye konulmuş olan 
300 000 lira ile mevcut imaretlere ilâveten bu sene yeniden altı imaretin açılmasına karar verilmiştir. 

b) 30 ncu çeşitli hayır şartları masraflarına ait maddeye bu sene 177 001 lira fazla tahsisat ko
nulmuştur. Bu fazla ödenekle vakfiyelerindeki hayır- şartlarının daha geniş bir mikyasta ifası lüzu
mu dikkate alınmış ve muvafık görülmüştür. 

c) 40 nci öğrenci yurtları maddesine konulmuş bulunan 200 000 lira fazla tahsisatla 1955 yılı 
içinde 10 vilâyette açılacak talebe yurtları için konulduğu ve bu yurtların tahsisen vakıf gelirleri 
mevcut olan mahallerde tesis edileceği tetkikat neticesinde anlaşılmış ve uygun görülmüştür. 

d) 50 nci maddede görülen 75 000 lira haddizatında yeni bir tahsis olmayıp evvelce müstakil 
bir fasıl iken hayri ve sosyal hizmetlerin bir fasılda toplanması neticesi bu fasla konulmuştur. 

e) 60 nci maddede görünen 10 000 liralık artış ise, bu maddeden körlere yapılmakta olan aylık 
15 lira yardıma bu kerre 10 lira daha zam edilerek 25 liraya çıkarılmasından ileri geldiği anlaşılmış 
ve muvafık görülmüştür. 

13. 450 nci bölüme yapılmış olan 7 750 lira zammı, Vakıflar İdaresi namına Teknik Üniversite ve 
Güzel Sanatlar Akademisinde yetiştirilecek beş mimarın tahsil bursları karşılığını teşkil etmektedir. 

14. 451 nci başka giderler faslına eklenen 25 000 lira fazla tahsisatla bu sene vakıflara ait ya
yın ve tanıtma faaliyetine daha fazla ehemmiyet verileceği gibi, Vakıflar dergisinin 3 ve 4 ncü nüs
halarının da bastırılması mukarrer bulunduğundan, yerinde görülmüştür. 

15. 454 ncü faslın 10 ncu maddesine konulan 30 000 lira fazla zammın sebebi, 2762 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesi mucibince iç sigorta tahsisatı olarak her sene bütçeye konulmakta olan ödene
ğin bir an evvel bir milyon liraya çıkarılabilmesi için tahsisatın bir miktar artırılması lüzumundan 
ileri gelmiştir. 

16. 601 nci faslın 30 ncu maddesine Hazine yardunı olarak mevzu tahsisat geçen sene olduğu 
gibi bu sene de 700 000 liradır. Dernekler tarafından yaptırılmakta olan cami inşaatına bu fasıldan 
yardımlar yapılmakta ise de, vâki taleplerin genişliği karşısında bu miktarın kâfi gelmediği verilen 
izahattan anlaşılmakla bu yardımın Hazinece hiç değilse bir milyon liraya iblâğının muvafık ola
cağını mülâhaza etmekteyiz. 
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lT. 6Ö4 ncû fasılda bulunan 45 000 lira fazlalığın, mülhak vakıflara ait cami ve mescit hade

melerinin alacakları tahsisatı teşkil ettiği görülmüştür. 

Yatırım kısmı 

İS. Vakıflar idaresinin yatırımlar kısmında görülen 1 241 500 lira tutarındaki fazlalık vakıflar 
akarlariyle hayrat ve âbidelerinin daha geniş bir ölçüde tamir ve ihyası için konulmuş ve muvafık 
görülmüştür. İdarenin bu mevzuda bir sene zarfında başarmış olduğu işlere ait malûmat, raporu
muzun nihayetinde arz edilmiştir. 

Gelir kısmı 

19. Vakıflar İdaresinin bir yıllık gelir hâsılası talimini B cetvelinde beş fasıl üzerinden ceman 
12 560 300 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Bu gelir miktarı geçen seneye nazaran 3 731 300 lira fazla ve 574 000 lira noksanı ile tahmin olun
muştur ki, bu hususun mucip sebepleri şunlardan ibarettir. 

a) Birinci faslın birinci maddesinde görülen 3 100 000 liralık fazla tahmin, Millî Korunma Ka
nununun kira bedellerinde yapılan tadilâta ait 6084 sayılı Kanun icabı olarak temin olunacak ge
lirle inşaatı ikmal olunup bu sene hizmete girmiş olacak yeni akarların temin edecekleri varidat 
dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

b) Varidat bütçesi şimdiye kadar icareler, türlü gelirler, Hazine yardımı ve geçen yıldan devir 
olunan gelir fazlası olmak üzere dört faslı ihtiva etmtkte idi. , 

6219 sayılı Kanuna müsteniden (Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı) adı ile kurul
muş olan bankanın, temin edeceği temettülerle kanunları uyarınca tenmiyesi lâzımgelen paralar için 
vereceği faizlerin ayrı bir fasılda gösterilmesi daha uygun görülerek 1955 yılı varidat bütçesi, ica
reler, temettü ve faizler, türlü gelirler, Hazine yardımı ve geçen yıldan devir olunan gelir fazlası 
adı ile beş fasla ayrılmıştır. 

Kanunları mucibince tenmiyesi lâzımgelen vakıf para sermayesi ile taviz bedelleri şimdiye ka
dar Vakıf Paralar Müdürlüğünce tenmiye edilerek vakıf para sermayesi için % 10, taviz bedelleri 
için % 6 - ı% 7 nispetinde temettü verilmekte idi. 

Bu mevcudun 6 875 000 lirası dörtte bir sermaye olarak bankaya devredilmiştir. 

Nisan 1954 zarfında teşekkül eden bankanın henüz teşkilât devresinde bulunması ve içtinabı im
kânsız olan kuruluş masrafları dolayısiyle ancak 75 000 lira kadar bir temettü temin edeceği tahmin 
olunmuştur. v 

Diğer taraftan eldeki akaar ve toprak satış bedeli mevcudu ile yeni akaarlar yaptırılmakta ol
ması dolayısiyle miktarları azalmakta olduğu cihetle faizi de bu azalış ile mütenasiben tenezzül ede
cektir. 

Bu sebeplerle varidat bütçesinin 2 nci faslında 475 000 lira bir noksanlık husule gelmiştir. 

. Bankanın vereceği 75 000 lira temettü bundan tenzil edilince hakiki noksan miktarı 400 000 li
radır. 

e) Türlü gelirlerde görülen 511 300 liralık fazla hasılat, geçen yılların tahsil seyrine göre bu 
gelirlerden her sene elde edilen fazlalık dikkate alınmak suretiyle tahmin olunmuş ve her »eneki ta
hakkukların da tahminin sıhhat ve isabetini teyidetmekte olduğu bittetkik ayrıca müşahede edil
miştir. 
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q) Hazineden yapılan yardım geçen seneye nazaran 45 000 lira» fazla olup, bu fazlalık mülhak 

vakıflar hademelerine verilecek tahsisatın karşılığını teşkil etmektedir. 

d) Beşinci faslı teşkil eden (Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası) nda görülen 99 000 lira tu
tarındaki noksan, 1954 yılı içinde memur ve ücretlilere 6211 sayılı Kanun gereğince ödenen tah
sisattan mütevellit olduğu görülmüştür. 

e) Bu kısmın umumi durumu gelir hâsılası itibariyle varidatın her sene biraz daha inkişaf ve 
tezayüdünü göstermektedir. 1950 senesi varidatı 4 570 390 lira olmasına mukabil 1955 yılı tah
mini 12 135 300 liraya baliğ olmakla varidatın tezayüdüne müspet bir misal teşkil etmektedir. 

20. Ücretliler kadrosunu ihtiva eden D cetvelinde geçen seneye nazaran merkez teşkilâtında 
200 lira ücretli bir memur 125 lira ücretli iki odacı ve 250 lira ücretli bir şofpr ile taşra teşkilâ
tında muhtelif hizmetler için 32 memur ve müstahdem kadrolarının ilâve edildiği, ve kadroların 
görülen ve görülmesi mukarrer bulunan hizmetlerin zaruri bir icabı olarak konulduğu ve bunlara 
tahsis olunan' ücretlerin de emsallerine nazaran fazla olmadığı tetkikatımızla anlaşılmıgtr. 

21. Bütçeye merbut L ve R cetvellerinde yeni bir değişme görülmemiştir. 

İdarenin mesaisi 

İdare gelirinin artırılması hususunda akaar kısmında yapılan işler : . ' ! 

1. İstanbul 128 odalı îşhanı ve altında büyük banka 

2. 5 Erzurum 40 daireli 4 apartman 
6 » 4 2 odalı 18 dükkanlı işhanı 
7 Aydın 72 dükkanlı hal binası 
8 İstanbul 60 odalı 8 dükkanlı işhanı 
9 Gazianteb 6 dükkân 18 odalı işhanı 

10 Manisa 14 dükkân 11 büro 2 daireli işhanı 
11 Koçarlı 17 dükkanlı hal binası 
12 Tekirdağ 13 sıra dükkân 

Bu 12 binanın getirmekte olduğu rant nispeti % 21 dir. Ayni mevzuda, yapılmakta olup 1955 
de hizmete girecek binalar : 

1 Konya 15 dükkân 42 odalı işhanı 
2 Antalya 28 oda 50 yataklı turistik otel 
3 Aydın 100 ton kapasiteli soğuk hava deposu 
4 Çine 20 dükkanlı hal binası 

; 5 Giresun 14 kurnalı ve 7 odalı gazino ve her türlü müştemilâtı havi hamamlı otel 
6 îzmit 8 dükkanlı 6 daireli apartman 
7 Edirne 19 oda 30 yataklı büyük gazino ve lokantayı havi otel 
8 Kütahya 10 dükkân ve 4 daireli apartman 
9 Tire 40 otolu ve her türlü tesisatı havi santral garajı 

10 Sivas 8 dükkân 16 odalı işhanı 
11 Erzincan 24 dükkân 13 odalı işhanı 

idarenin bunlardan başka 1955 senesi içinde daha 15 vilâyette yeni tesisler vücuda getirmek tasav
vurunda olduğu öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan idarenin % 55 sermayesine sahip bulunduğu Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçerek ilk önce İstanbul ve Ankara şubelerini 
açmış ve son zamanlarda da İzmir'de bir ajans tesis eylemiştir. Teşrinisani sonu mizanına göre 
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10 küsur milyon lira mevduat toplamış bulunan banka, ilk tesis masraflarını ve şube açmak için 
talıammül ettiği külfetleri varidatı ile karşılayabilmiş ve bu 8 aylık devrede hissedarlarına temettü 
dahi verebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. 

Âbidat ve hayrat tamirUH 

Bu maksat için 1949 yılı bütçesine 626 000 lira tahsisat konulup 50 cami tamir edilmiş iken 1951 
yılında 927 000 lira tahsisatla 116 cami, 1952 yılında 1 448 000 lira tahsisatla 130 cami, 1953 yı
lında 1 928 000 lira tahsisatla 170 cami onarılmıştır. 1954 yılında 2 milyon lira tahsisatla 200 cami, 
onarılmış veya onarılmakta bulunmuş ve 1955 yılında ise, 2,5 milyon lira ödenekle 250 caminin 
tamiri derpiş edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre 1949 yılma nazaran 1955 de tahsisat bakımından üç mislinden fazla bir artış 
vardır. Sosyal yardım işleri 1954 yılında esaslı bir surette ele alınmış ve 1955 yılı için 1 325 000 
lira tahsis suretiyle bu mevzuun daha geniş bir sahada başarılmasına karar verilmiştir. 

Bu meyanda memleketin muhtelif mahallerinde imaretler, talebe yurtları ve sebiller tesisi sure
tiyle ecdadın vakıf yoliyle meydana getirdiği tesisler bu suretle geçen yıllara nazaran daha geniş 
bir şekilde ele alınmış bulunmaktadır. Bu hususu rakamla tebarüz ettirdiğimiz takdirde 1949 sene
sinde bu gaye için bütçeye konulan tahsisatla 1955 yılında konulmuş bulunan ödeneği karşılaştır
dığımız zaman arada üç misli bir tezayüdün mevcudiyeti müşahede olunabilir: 

378 000 1949 senesinde 
787 999 1954 » 

1 325 000 1955 » 

Bu meyanda mazbut vakıfların evlât haklarının artırılması hususu da ele alınmış ve 1954 bütçe
siyle bu haklar bir misli artırıldığı gibi 1955 yıb bütçesiyle de tekrar bir misli artırmak suretiyle 
alakalıların tatmini cihetine gidilmiştir. 

Aydın Mebusu Ordu Mebusu 
Zühtü Vray Refet Aksey 
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Bütçe Encüır 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. i/139 
Karar N&. 15 

Yüksek 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı 
bütçesi hakkında Başvekâletin 30 . XI . 1954 ta
rihli ve 71/2835 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise gönderilen kanun lâyihası encümenimize ha
vale buyurulmakla Başvekâlet Müsteşarı, Vakıf
lar ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum müdürleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörün raporu 
okunduktan ve idare uin faaliyeti ile alâkalı su
aller cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin tetkikma geçilmştir. 

Bütçe lâyihasının birinci maddesine merbut 
(A/l) işaretli âdi masrafları ihtiva eden kısmı 
1954 yılı bütçesine nazaran (1 922 800) lira faz
lalıkla (8 853 300) ve (A/2) işaretli yatırım 
kısmına ait cetvel ise (1 234 500) lira fazlasiyle 
(3 707 000) lira olarak Hükümetçe tespit ve teklif 
edilmiştir. 

Bütçenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
yekûnuna nazaran artış miktarı 1954 bütçesine 
nispetle (3 157 300) lira olup bu artışın her fa
sıl ve maddeleri hakkında lâyihanın esbabı mu-
cibesinde izahat verilmiş olmakla beraber mühim 
kısmının 6211 sayılı Kanun gereğince memur ve 
müstahdemlere senede üç maaş olarak ödenmek
te olan tahsisatın ait oldukları fasıllara % 2*5 
nispetinde yapılmış olan zamlardan ve istanbul'
da Fâtih külliyesinde 1954 - 1955 ders yılı ba
şında (150) kişilik bir yüksek tahsil talebe yur
du açılmak üzere 1954 yılı bütçesine mevzu tah
sisata gerek yurdun daha geniş imkânlarla ge
nişletilmesini ve gerek vakfiyelerde yazılı çeşitli 
hayır şartları arasında fakir ve yoksul çocukla
rın da tahsil işine geniş ölçüde yer verilebilme-
sini teminen 422 nci faslın 40 ncı maddesine ge
çen yıla nazaran (200 000) lira ve yatırımlar 
kısmında ise 701 nci (Onarma ve yapma işleri) 

eni mazbatası 

7.1. ms 

Reisliğe 

faslının maddelerine vakıf akarlar, hayrat ve 
âbideler onarımı için geçen yıla nazaran 
(1 194 500) lira fazla tahsisat konulmasından 
ileri geldiği müşahede edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da 1954 yılı va
ridatına nispetle (3 157 300) lira fazlalıkla 
(12 560 300) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
tesbit edilmiş olup fazlai varidattan (3 100 000) 
lirasının gerek inşa halinle bulunan çeşitli va
kıf akarların ve gerek mevcut akarların artan 
kira bedellerinden tahassul edeceği anlaşılmakta
dır. 

Gayrimenkul kiralarına ait 3780 sayılı Kanu
nun ticarethanelere ait hükmünün 6084 sayılı 
Kanunla 1 . VI . 1955 tarihine kadar tahdidedil-
miş olması muvacehesinde (B) cetvelinin (1) nci 
faslının (1) nci maddesi için Hükümetçe yapıl
mış olan tahmin üzerinde durulmuş, alman iza
hat sonunda yapılan tahminin aynen kabul edil
mesinde bir mahzur görülmemiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkikat-
ta mevzu tahsisatların ihtiyaçlara tekabül edece
ği anlaşılmış olduğundan gerek masraflara ait 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde ve gerek va
ridatı gösteren (B) işaretli cetveldeki tahmin 
üzerinde bir değişiklik yapılmamak suretiyle 
madde ve cetveller Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
sırasında halen müze olarak kullanılmakta olan 
İstanbul'daki Dolmabahçe Camii ile depo ve 
benzeri hizmetlerde kullanılan istanbul dışı di
ğer camilerimizin bir an evvel tahliye edilerek 
ibadete tahsis edilmeleri hususunun hükümetten 
temenni edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı 
bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle 
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dikte Umumi Heyetih tasvibinle 
ere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Aydın 

Z. Uray 
Denizli 

M. Karasan 
Eskişehir 

A. Potuoğîu 

Reis V. 
Balıkesir 
H. tmre 

Ankara 
Ş. K. Bengü 

Balıkesir 
H. M. Timurtaş 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

îzmir 
B. Bilgin 

i arz edilmek 

Mazbata M. 
istanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
A. Tokuş 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Konya 
M. Bağnaçtl: 

Malatya 
N. Yetkin 

Niğde 
H. A. Göktürk 

İmzada bulunamadı 
Rize 

H. Agun 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Tokad Trabzon 

ICttgU 
. 1 . Sanoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Sivas 
A. Özel 

Urt'a 
1. Baç S. F. Kalaycıoğlu F. Ergin 

Van 
K. Yörükoğlu 

Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yil% bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için; bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (8 853 300) lira ve yatırım masrafla
rı için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 707 000) lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1955 yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(12 560 300) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1955 bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 1955 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) li
raya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 bütçesinin ait ol
duğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
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ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye-Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Gümrük ve İnhisarlar 

Vekil Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yrdımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili ve 

Ziraat Vekil Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
E. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G-. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikba§ 

OB. as. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul;edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 74) 



F. M. 

201 
11 
12 
13 

14 
21 
22 

30 

202 
11 
12 
21 
22 
30 
40 

203 
11 

. 
12 

13 

— 30 — 

rrr v ı - OETVILI 

Tahsisatın nev'i 

t kinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşları 
Vilâyetler memurları maaşları 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları maaşları 
Tevliyat ve evlâdiyet maaşları 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 
5634 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi uyarınca Hazineye ödene
cek karşılıklar 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fer ' i hizmetler tahsisatı 
întifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
Fâtih Külliyesi onarımı geçici 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayışı : 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

665 000 
900 000 

2 070 
20 000 
6 000 

7 000 

7 200 

1 607 270 

2 700 
75 000 
46 350 

462 500 
16 200 

135 000 

737 750 

120 000 

147 000 

33 000 

300 000 

: 7 4 ) 

-

1955 yıh ıçm 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

798 000 
1 080 000 

2 070 
30 000 
6 000 

7 000 

7 200 

1 930 270 

2 700 
85 000 
79 755 

696 375 
16 200 

190 000 

1 070 030 

170 000 

250 000 

40 000 

460 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

798 000 
1 080 000 

2 070 
30 000 
6 000 

7 000 

7 200 

1 930 270 

2 700 
85 000 
79 755 

696 375 
16 200 

190 000 

1 070 030 

170 000 

250 000 

40 000 

460 000 
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11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

İT - 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-
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1904 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 

61 00 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
810 

94 810 

1905 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. „ : • .. 

20 000 

61 000 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

Encümence 
kabul edfflaa 

Lira 

20 000 

61 000 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

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 92 000 110 000 110 000 

119 050 
21 645 

100 000 
7 815 

124 418 
22 621 

150 000 
11 077 

124 418 
22 621 

150 000 
11 077 

Fasıl yekûnu 340 510 418 116 418 116 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 529 401 529 401 529 401 

İkinci kısım yekûnu 3 611 842 4 509 308 4 509 308 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraftan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Pasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9 000 
6 000 
8 000 
7 000 
4 500 

13 000 

47 500 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9 000 
15 000 
9 000 
7 000 
4 500 

13 000 

57 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9 000 
15 000 
9 000 
7 000 
4 500 

13 000 

57 500 

Basılı kâğıt ve defterler 25 000 30 000 30 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 6 000 7 000 7 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 8 000 10 000 10 000 

21 Merkez telefon masrafları 5 000 6 000 6 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 9 500 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 28 500 35 000 35 000 

Vilâyetler kira bedeli 10 000 10 000 10 000 
Giyecekler 21 000 21 000 21 000 
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1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

4 000 
6 000 

10 000 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 8 000 16 000 16 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 90 000 180 000 180 000 
30 Müfettişler harcırahı 17 000 30 000 30 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 1 1 1 
92 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 0 15 000 15 000 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek vasıta avansı karşılığı 0 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 115 001 243 001 243 001 

4 000 4 000 
6 000 6 000 

10 000 10 000 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 1 3 000 3 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 1 1 500 1 500 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları " 4 000 6 500 6 500 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 1 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 5 002 14 000 14 000 

Üçüncü kısım yekûnu 289 003 447 501 447 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 
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i 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1986 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edlen 
Lira Lira * 

407 

10 
30 
40 

417 
11 
12 
13 
14 

418 

10 
20 

419 

421 

422 
10 
20 
30 
40 

50 

60 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Aidat . 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

120 000 
68 000 
156 000 

Fasıl yekûnu 344 000 

Vakıf akarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu hare ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

262 000 
70 000 
14 000 
185 000 

Fasıl yekûnu 531 000 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Faiz 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Özel kanunu gereğince yapıla
cak teshit ve satış masrafları 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masraf lan 
Hayrı ve sosyal hizmetler 
Gruraba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafları 
Çeşitli hayır şartları masrafları 
Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp mas
rafları 
Çeşitli sosyal yardım masraf
ları 
Muhtaç ve körlerin maaşları 

2 000 
3 000 

5 000 

70 000 

50 000 

100 000 

o 
90 000 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 

330 000 
100 000 
14 000 

230 000 

674 000 

2 000 
3 00(f 

5 000 

70 000 

75 000 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 

300 000 

75 000 
100 000 

330 000 
100 000 
14 000 

230 000 

674 000 

2 000 
3 000 

5 000 

70 000 

75 000 

328 000 
150 000 
44 999 

328 000 
300 000 
222 000 

328 000 
300 000 
222 000 

300 000 

75 000 
100 000 

Fasıl yekûnu 712 999 1 325 000 1 325 000 
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Tahsisatın nev'i 

5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 
Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

Yayın ve tanıtma masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit yayın ve tanıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 30 000 55 000 55 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 2 000 2 000 2 000 
Sigorta masrafları 
2762 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ayrılacak si
gorta bedeli " 20 000 50 000 50 000 
Diğer sigorta masrafları 500 .500 500 

Fasıl yekûnu 20 500 50 500 50 500 

Düşünülmiyen masraflar 500 • 500 500 
Kurs masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1944 099 2 855 250 2 855 250 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yıh için 
Hükümetçe Encümene» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

147 000 147 000 147 000 

7 000 7 000 7 000 

15 500 23 250 23 250 

5 000 

25 000 

5 000 

50 000 

.5 000 

50 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 18 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1950 - 1953 yılları borçları 30 383 
20 1928 - 1949 » » 673 

Fasıl yekûnu 31 056 

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 

Beşinci kısım yekûnu 64 056 

23 600 

10 600 
541 

11 141 

15 000 

49 741 

23 600 

10 600 
541 

11 141 

15 000 

49 741 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar ve ihya karşılığı 45 000 
20 Yakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 

30 Dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek • 
hayrata yardım 700 000 

Fasıl yekûnu 765 000 

45 000 

20 000 

700 000 

765 000 

45 000 

20 000 

700 000 

765 000 

602 

604 

0 

Edremit Belediye Hastanesine 
yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 
Çeşitli sosyal yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

1 500 

180 000 
75 000 

1 021 500 

1 500 

225 000 
0 

991 500 

1 500 

225 000 
0 

991 500 
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Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 
Yıl ı 

tahsdsatı 
Lira 

1955 yık için 
Bftkfrnrtfte Eneümenc* 

istenen kabul edil*» 
Lira Lira 

3 611 842 
289 003 

1-944 099 
64 056 

1 021 500 

6 930 500 

4 509 308 
447 501 

2 855 250 
49 741 

991 500 

8 853 300 

4 509 308 
447 501 

2 855 250 
49 741 

991 500 

8 853 300 

A/2 - CETVELİ 

YaUnmlar 

I - Onarmalar 
Onarma ve yapma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirme
yen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 
Hayrat ve âbideler onarımı 

255 500 
1 750 000 

700 000 
2 500 000 

700 000 
2 500 000 

Fasü yekûnu 2 005 500 3 200 000 3 200 000 

Fâtih Külliyesi onarımı 467 000 460 000 460 000 
Taşıtlar satmalma karşılığı 0 47 000 47 000 

Yatmmlar yekûnu 2 472 500 3 707 000 3 707 000 
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B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

îcareler 
1 İcarei vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Temettü ve faizler 
1 Türkiye Vakıflar Bankası te-

mettüleri 
2 Akar ve toprak satış bedeli 

faizi 
3 Taviz bedeli faizi 
0 Vakıf paralar faizi 
4 Hayrat satış bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
1 Mahlûl muaccelesi 
2 Zeytinlikler hâsılatı 
3 Arazi ve incirlikler hâsılatı 
4 Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı 

ve kira bedeli 
5 Vakıf memba suları hâsılatı 
6 Çeşitli varidat ve hâsılat 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 1955 yılı için * 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

4 400 000 7 500 000 7 500 000 
350 000 350 000 350 000 
50 000 50 000 50 000 

4 800 000 7 900 000 7 900 000 

0 75 000 75 000 

385 000 300 000 300 000 
580 000 250 000 250 000 
60 000 0 0 
3 000 3 000 3 000 

1 028 000 628 000 628 000 

300 000 
100 000 
250 000 

600 000 
50 000 

431 000 

1 731 000 

433 300 
200 000 
309 000 

800 000 
50 000 

450 000 

2 242 300 

433 300 
200 000 
309 000 

800 000 
50 000 

450 000 

2 242 300 

1 380 000 1 425 000 1 425 000 

464 000 365 000 365 000 

9 403 000 12 560 300 12 560 300 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

> 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
» 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

8 . 3 . 1 9 3 4 

20 . 4 • 1936 

19 . 5 .1934 

6 . 5 . 1953 

28. 6 .1952 

21 . 7 .1953 

İcarei vahide 

2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

6084 Millî Korununa Kanununun tadili hakkında Kanım 

icarei müeccele 
Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

6183 .Ânınıe Alacaklarının Tahsil l'suKi hakkında Ka
nun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
13. 1 .1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak

lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri 

Akar ve toprak satış bedeli faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 
1 . 7 . 1953 ' 6092 Vakıf Zeytinlik., incirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvalıkların Satış Şekli hakkında Kanun 

5 .6 .1935 
Taviz bedeli faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Hayrat satış bedeli faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 1.3 ncü maddesi 

Mahlûl muaccelesi 
27 .12 .1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

( S. Sayısı: 74) 



Vergilerin, resimlerin ve "başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Tarihi Numarası 

19 . 5 .1934 

40 

Ö Z E T İ 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 

5. 
20. 

17 
4 

6 
4 

1 
1 

Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işle
tilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Çeşitli varidat ve hasılat 

1935 
1936 

.1936 

.1934 

26. 5 .1927 

2762 
2950 

2554 

1050 

Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 
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Memuriyetin nev'i 

— 41 __ 
D - CETVELİ 

Aded Ücret I. G. 

Merkez hizmetlileri 

Usta 
Sanatkâr i§çi 
Şoför 
Daktilo 

Memur 

Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 
Dağıtıcı 
îşçi (6 aylık) 

Vilâyetler hizmetlileri 

Teknisyen 

Usta 

Sanatkâr işçi 

» » 

Şoför 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

» 

Aşçı yamağı 
Daktilo 

» 

» 
» 

Memur 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
2 
1 
1 

150 
200 
250 
300 
250 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
100 
150 
125 

400 
350 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
250 
175 
150 
200 
150 
100 
75 
75 
250 
200 
150 
125 
100 
400 
350 

Memuriyetin nev'i 

Dâva takip memuru 
» » » 

6 Hademe 

» 
Bekçi 

Başkoruyucu 
Koruyucu 
îşçi (6 aylık) 

> 
» 

Tarım işçisi 

Aded 

1 
1 
3 
4 
S 
67 
1 
1 
23 
77 
49 
5 
5 
4 
3 
13 
6 
6 
2 
1 
86 
1 

Üe*«t 

300 
200 
150 
125 
100 
75 
200 
150 
100 
75 
50 
100 
75 
50 
125 
100 
125 
75 
75 
100 
50 
100 

Guraba Hastanesi hizmetlileri 

2 Usta 
3 Sanatkâr işçi 

Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

Laborant 
» 

Hastabakıcı 
3 Hastabakıcı 

» 
Gassal 

4 Daktilo 
5 Memur 

6 îşçi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
-7 
15 
77 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

100 
250 
200 
125 
100 
300 
200 
150 
100 
125 
100 
125 
100 
75 
75 
100 
200 
150 
125 
100 
100 
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Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

Maaşı 

20 
20 
20 
32,50 
20 
20 
20 
20 

Vilâyeti 

İstanbul 
» 
» 
» 

„ » 

» 
» 

Bursa 

Adı 

Abdülfettah Güren 
Ali Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
îbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rami Gülman 
Abbas Esen 

B. M. 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
13 Fatih külliyesi onarımı geçici hiz

metlileri ücreti 

Muhasebe Müdürlüğü 

Hesabı katî bürosu: 

13 Kâtip 

Tetkik ve takip bürosu: 

13 Kâtip 

D. 

11 
13 

11 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

Avukat 
Kâtip 

tnşaat Müdürlüğü 

Ressam ve fotoğrafçı 

Aded 

1 
1 

1 

Maaş 

30 
20 

30 

L - CETVELİ 

D. 

1 20 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merkez masraf ve vezne bürosu: 

13 Kâtip 1 20 

Levazım ve ayniyat bürosu: 

13 Kâtip 1 20 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

Takip ve Tetkik Bürosu: 

13 Kâtip 2 20 

1 20 
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13 Kâtip 
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1). 

13 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 

Kâtip ve tahakkuk memuru 2 20 
Kâtip 20 

D. 

11 
14 
13 

Memuriyetin ııev'i 

VİLÂYETLER 

Müdür 
Memur 
Muhasip, mümeyyiz, başkâtip 

Aded 

5 
41 

Mad| 

30 
15 

Emlâk ve Arazi Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 20 

Ziraat, Maden ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü 

7 Mütehassıs 
13 Kâtip 

1 60 
1 20 

Zatişleri Müdürlüğü 
13 Kâtip 1 20 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 20 

14 
ayniyat muhasibi 
Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

20 

14 
9 

10 
14 

11 
12 
13 
9 

ayniyat muhasibi 
Memur ve kâtip 
Orman mühendisi 

» » 
Orman ve zeytinlikler mua
melât ve cibayet memuru 

Ücretli memurlar 

Kadastro memuru 
i » 
» » 

Orman mühendisi 

5 
42 

1 
1 

6 

1 
1 
1 
4 

15 
15 
40 
35 

15 

Ücret 
85 
75 
60 

120 
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R - CETVELİ 
Fasıl 201 — Maaşlar 

Madde 11 — Merkez memurları maaşları 
Madde 12 — Vilayetler memurları maaşları 
Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 

Madde 22 — Vilâyetler .memurları açık maaşı 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da i>u tertipten ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Madde 13 — Fatih Külliyesi geçici hizmetlileri ücreti 

6211 sayılı Kanun «mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa 
haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden verilir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere verilecek ücretlerle 1263 

sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — Vakıf akarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve arazi vergileri 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

Madde 12 — Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

Madde 13 — Tapu hare ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu iş

lerde çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydın atma masrafları, su sarfiyatı bedelleri, bütün 

vakıf akarların fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alât ve malzeme bedelleri, kira, sa-
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tı§, alım ve nakil- işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapıla
cak her türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya 
ücretli olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eş
hastan metruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf hazinesine) inti
kal eden mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen 
icare ve mukataalar ve taviz bedelleri, icareteynli ve mukataalı olanlar da dahil olmak üzere 
bilumum vakıf gayrimenkullerin * mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti işleriyle bu hu
susta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacaklara yapılacak tediyeler ve bu işe 
mütaallik sair bilcümle masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419. — özel kanunu gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının icrası 

ve kıymetlendirümeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak bilir
kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yolluk
ları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye mas
rafları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azala
rın huzur ücretleri, taşıt masrafları ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421. — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, bu işlerde ça

lıştırılacak usta ve iş başı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayısiyle is
tihdam edilecek bilirkişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler Çift
liği arazisinin borçlandırma yoluyla köylüye dağıtılması masrafları, Artırma, Eksiltme ve îhale ko
misyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının huzur 
ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422. — Hayri ve sosyal hizmetler 
Madde 10. — Guraba Hastanesi masrafları 

Erzak, tıbbi alet ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tâdil ve 
tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 20. — İmaretler masrafları 
Erzak mubayaası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 30. — Çeşitli hayır şartlan masrafları 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından,, Vakıflar Umum Müdürlüğünce 

yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü'nde-
ki Yenicami imamlarının sükna bedelleri bu maddeden ödenir. 

Madde 40. — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihti

yaçlarını temin gayesiyle tesis edilmiş ve edilecek.yurtlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, 
elektrik, su, yakacak, kira ve her çeşit öteberi masrafları, öğrencilerin iaşe, ibate, kitap, defter ve 
diğer ders levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, mubayaalar dolayısiyle yapılacak ilânların 
ücretleri ile Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan azalarına veri
lecek huzur ücretleri, yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, okul ta
tillerinde açılacak kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak memur ve hizmetlile
rin yoluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 486 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 

Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tebcili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere -veri
lecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza edilmek
te olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün masraflar bu 
fasıldan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf aletleri ve malzemesinin 
bedelleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf te
rimleri sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkları ile tahsisatları • 
Vakıflar varidatından muhassas aylık ücretleri 60 liradan az olan imam ve hatiplerle müezzin 

ve kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendilerine ödenerek 
yukardaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince ücretleri 
Umum Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Onarma ve yapma işleri 
Madde 10 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 

Yapma ve onarma için satinalmaeak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlenme
sinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince bu iş
lerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, vakıf akaarlara vükubu-
lan tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkeme
lerce takdir veya idarece tesbit olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri ile 
yapma ve onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraf
lar da bu maddeden verilir. 

Madde 20 — Hayrat ve âbideler onarımı 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin de

netlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gere
ğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, eski eserler 
sicillerinin tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getiri
lecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve harımindeki gayrimenkullerin istimlâk ve 
emvali metrûkeden olup halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satmalma bedelleri, âbi
de mahiyetindeki akaarlarm onarma karşılıkları, artırma , eksiltme ve ihale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri ile onarma işleri için yapılacak ilân
ların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 702 — Fâtih Külliyesi onarımı 
Bu onarma işi dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri bu fasıldan ödenir. 
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T afatlar Umum Müdürlüğü 1954 yık Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayattık* -

rak (E) ettvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri üereti 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Barem Kanununa tâbi kadrolu 

Kurs öğretmeni (1) 
» » (2) 
» » (3) 

Aylık ücret 
Sayı Lira 

r 

2 150 
2 150 
2 150 

Süre 
Ay 

4 
4 
4 

Tutarı 
Lira 

1 200 
1 200 
1 200 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil 
müteferrik müstahdemler 

Yapı teknisiyeni 

Onarma teknisiyeni 

Teknisiyen 
» 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

Tesbit memuru 
Desinatör 
Tesisatçı 
Onarma ustası 

Kayıtçı • 

2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

875 
750 
625 
875 
750 
550 
400 
550 
300 
475 
300 
350 
225 

' 175 
200 
125 

10 
12 
12 
10 
12 
10 
8 

12 
12 
4 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

17 ,500 
18 000 
7 500 
8 750 

27 000 
5 500 
3 200 
6 600 
3 600 
1 900 
3 600 
4 200 
2 700 
2 100 
2 400 
1 500 

119 650 

(1) Haftada (4) saati geçemez. 
(2) Haftada (3) saati geçemez. 
(3) Haftada (2) saati geçemez. 
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F.. M. Tahsisatın nev'i Görevin çeşidi 
Aylık ücret Süre 

Sayı Lira Ay 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil 
müteferrik müstahdemler 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçic 
metlileri ücreti 

Tutarı 
Lira 

Yapı teknisyeni 
» » 
» » 

Onarma teknisyeni 
» > 
» » 
» » 

Tesisat teknisyeni 
Teknisiyen 
Eski eserler tesbit ve tescil 
memuru 
Eski eserler tesbit ve tescil 
memur yardımcısı 
Tarım teknisiyeni 
Sürveyan 

» 
» 

Tesbit memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Mahlûlât tasfiye memuru 
> » » 
> » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
4 

875 
750 
625 
750 
750 
625 
550 
625 
475 

550 

225 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
200 
200 
350 
250 
200 

8 
11 
12 
12 
10 
12 
Vi 
12 
12 

12 

12 
10 
11 
12 

9 
11 
11 
31 
11 
10 
12 
10 
10 

7 000 
8 250 
7 500 
9 000 
7 C00 
7 500 
0 600 
7 500 
5 700 

6 600 

2 700 
3 000 
8 800 
8 400 
2 700 
3 850 
6 600 
5 500 
8 800 
2 000 
8 400 
5 000 
8 000 

146 900 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dahil 
müteferrik müstahdemler 

203 13 Fâtih külliyesi onarı- Onarma teknisiyeni 
mı geçici hizmetlileri » » 
ücreti » » 

Sürveyan 

1 
1 
1 
2 
1 

875 
625 
550 
250 
200 

12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
7 500 
6 600 
6 000 
2 400 

33 000 

t>m<i 
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1955 Yılı 

Petrol Dairesi Reisliği 
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Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/138) 

Başvekalet \><, 30 . XI . 1954 
Kanunlar ve Kararlar > 

Tetkik Dairesi ' '* , 
0yı: 71/2849,799 
^ T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Pettrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı bütçesi h a k k ı n d a haz ı r lanan ve Yüksek Meclise t akd imi İ c ra 
Vekil leri Heyet ince 26 . X I . 1954 ta r ih inde kara r laş t ı r ı l an k a n u n lâyihasının esbabı mucibe ve ili-
şikleriyle bir l ikte sunulmuş o lduğunu saygı lar ımla arz ederim, 

; Başvekil 
' • • • ~" • ''* A , Menderes 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

F. ML 

201 11 Memurlar aylığı : 
157 875 l ira tahsisat teklif edilmiştir. Geçen yıl tahsisatına nazaran olan 31 575 lira faz
lalık 6211 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeden tahsisat tan ileri gelmektedir. 

12 Mukaveleliler aylığı : 
Geçen yılın tahsisatı kifayet edeceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 

21 Açık aylığı : 
1954 yılı bütçesinde mevcut olmıyan bu maddenin (1) l ira tahsisat konulmak suretiyle 
açılması uygun görülmüştür. 

202 Hizmetliler ücreti : 
12 150 lira fazlası ile 45 750 l ira teklif olunmuştur. Bu fazlalığın (2 100) lirası 1954 
yılında muhasebe müdür lüğünde mevcut olmıyan daktiloluk için 175 lira aylıklı bir dak
tilo kadrosu teklifinden, 900 lirası da 550 lira aylıklı topağraf kadrosunun 625 l iraya 
çıkarılmasından i leri , gelmektedir. Geri kalan 9 150 l ira da 6211 sayılı K a n u n gereğin
ce verilmesi icabeden tahsisat tan doğmaktadır . 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun la ra yardımcı personelin ücretleri : 
Petrol K a n u n u ve Nizamnamesinin ihzarı için çalışan ecnebi uzman ve yardımcılarının 
ücretleri 1954 yılı bütçesinden ödenmekte ise de mezkûr kanun ile nizamnamesi tatbi
ka t ından çıkabilecek mevzular üzerinde çalışmalarda is t ihdam edilecek ecnebi uzman
larla yardımcılar ı için geçen yıl tahsisatının yarısının kâfi geleceği düşünülerek 
112 500 l ira noksaniyle 112 500 lira feklif olunmuştur. 
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206 11 Çocuk zammı : _ 
Vasati olarak her memur için (2) çocuk hesabı ile 7 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldı
ğından 3 000 lira noksaniyle 7 000 lira teklif olunmuştur. 

21 Doğum yardımı : 
1954 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : ' : - ' İ -• 
1954 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen konulmuştur. • > 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı : 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatı yekûnunun % 5,5 ğu. (9 000) lira teklif 
edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatının % 1 i 1 630 lira teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesi) : 
Aylık olarak reis için 500, iki muavin ile iki teknik müşavire 400 er lira üzerinden geçen 
yıl olduğu gibi 25 200 lira teklif olunmuştur. 

301 10 Kırtasiye : 
1954 yılı tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Dairenin ilk tesis ihtiyacı 1954 yılında karşılandığından bu maddeye 20 000 lira noksa
niyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Yukardaki esbabı mucibe ile bu maddeye 7 500 lira noksaniyle 7 500 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
1954 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynı miktar bu yıl da teklif olunmuş
tur. 

50 Aydınlatma : 
1954 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynı miktar bu yıl da teklif olunmuş
tur. 

60 Isıtma : 
Dairenin kiraladığı binada kalorifer tesisatının mevcut olması ve teshin masrafının ev 
sahibine ait bulunması itibariyle maddenin muhafazası için (1) lira tahsisat konularak 
3 999 lira tasarruf edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Kâfi geleceği tahmin edilmekte olduğundan geçen seneki 10 000 liralık tahsisat aynen 
teklif edilmiştir. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
21 Telefon masrafları : 

Sarfiyat seyri göz önünde bulundurularak posta ve telgraf ücretleri maddesine, telefon 
masrafları maddesinden düşülen (1 000) lira ilâve edilmiş ve bu suretle fasıl yekûnunda 
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bir değişiklik yapılmadan maddeler için sırasiyle 4 000 ve 8 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

305 Kira bedeli : 
Dairenin işgal etmekte olduğu binanın kirası 20 000 liradır. Mukavele masrafları ta
rafeyne ait olduğu cihetle böyle bir masrafın tahaddüsü halinde onu karşılamak üze
re (500) lira ilâvesi ile 20 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Geçen yılın tahsisatı kâfi görülmüş ve aynen bütçeye konulmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yıl mevcut olmıyan bu madde açılmış ve kâfi geleceği tahmin olunan 1 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Sürekli görev bölümüne konulan 1 000 lira düşülerek 24 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Kâfi geleceği tahmin olunduğundan geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksaniyle 
25 000 lira teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlileri ile bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları: 
Kâfi geleceği anlaşılmakla geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif 
olunmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları : 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiş ve bu miktar tah
sisatın kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

309 21 Taşıt işletme masrafları : 
22 Taşıt onarma masrafları : 

Geçen yılın tahsisatı 2 000 er liranın kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle 3 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

407 30 Geriverilecek paralar : 
40 Mahkeme harçları : 

Geçen yılın tahsisatı (1 000) er lira aynen teklif edilmiştir. 

417 10 Petrk hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme ve masrafları : 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masrafları : 
Bu sene iki maddeye ayrılmış olan bu fasıl geçen sene tek bir fasıldan ibaret idi. Bu 
tefrikin ve yeni bir madde ilâvesinin sebebi şudur : İstimlâk bedellerinin bir taraftan 
(B) işaretli cetvele varidat, diğer taraftan (A/l) işaretli cetvele tahsisat kaydedilme
si icabetmekte olduğundan bu cihet Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe Kanunu 
6 ncı maddesinde derpiş edilmiş ise de (A/l) işaretli cetvelde böyle bir fasıl açılma
mıştır. Bu itibarla bu yılı bütçesinde fasıl iki maddeye ayrılarak yeni bir madde ilâ
ve olunmuş ve bu maddeye 1 000 lira tahsisat konulmuştur. Diğer madde için geçen 
yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. ; \'• * - • ,\- -.• . .. 
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Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı Kanunun 21 nei maddesi gereğince komiserlere ve
rilecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı 25 000 lira aynen konulmuştur. 

Satmalma ve abone : 
Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı sırasiyle 5 000 ve 2 500 lira aynen teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Bu yıl geçen yıl borçları faslı açılarak çıkması muhtemel borçları karşılamak üsert 
(1 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : * 
Geçen yılın tahsisatı (1 000) lira aynen teklif olunmuştur. 
Satmalmacak bir aded arazi kaptıkaçtısı : 
Araba 1954 yılında alınmış olduğundan fasıl kaldırılmıştır. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Yatırımlar dışında kalan masraflar için hazine yardımı : 
Aşağıda kendi fasıllarında izah olunduğu üzere Petrol Dairesinin varidatı 375 002 
lira ve geçen seneden devredecek nakit mevcudu 200 000 lira ki, ceman 575 002 lira 
tahmin edilmiştir. 1955 yılı (A/ l ) cetveli yekûnu ise 669 457 liradır. Bu iki yekûn 
arasındaki fark 94 455 lira hazine yardımını teşkil etmektedir. 
Yatırımlar için hazine yardımı : 
1955 yılı için yatırım olmadığından bu madde kaldırılmıştır. 

Petrolden devlet hakkı : 
Bu varidatın miktarı 375 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Üç bölgede beş şirketin 
her birinin 50 000 hektarlık beşer ruhsatname alacağı nazarı itibara alınarak 6326 
sayılı Petrol Kanununun 56 ncı maddesi mucibince 1 ve 2 nei yıllar için hektar başına 
elli kuruş tahsil edileceği esasından hareket edilmek suretiyle bu neticeye varılmıştır. 
Hesap şekli : 3X5X50 000X5X0,50 — 1 875 000 
Devlet haklarının % 20 si Petrol Dairesinin varidatı olduğuna göre 
1 875 000 X 20 

375 000 
100 

Müteferrik varidat : 
Bu faslı muhafaza etmek için (1) lira konmuştur. 

Te*berrular : 
Bu faslı muhafaza etmek için (1) lira konmuştur. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar 
hazine yardımı şeklinde olan varidat, diğer taraftan Eylül 1954 tarihinden 1954 ma
lî yılı sonuna kadar yapılacak tediyat göz önünde bulundurularak bunlar arasında
ki devredilecek nakit mevcudunu teşkil eden fark 200 000 lira olarak tesbit edil
miştir. 
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26 . I . 1955 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki Yüksek Komisyonca tarafımıza verilmiş olan Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı büt;'e 
tasarısını tetkik ettik. 

6326 sayılı Kanun mucibince 1954 yılında teşkil edilmiş olan bu daire kanunun 16 Martta neşri 
üzerine 18 Mart 1954 te teşkilâtını kurmaya başlamış bulunmaktadır. 

Kanunun 54 ncü maddesine tevfikan Türkiye'nin petrol araştırmaları bakımından bölgelere 
ayrılması hakkındaki kararname 11 Nisanda neşredildikten sonra jeolojik istikşafta bulunmak 
üzere müracaat eden 8 şirkete 6 Mayıs 1954 - 19 Ekim 1954 tarihleri arasında müsaade verilmiş
tir. Bunlardan ikisi Türk kanunlarına göre kurulmuş, sermayelerinin ekseriyeti ecnebiler elinde 
olan şirketlerdir. Diğer 4 ü Amerikan menşeli sermaye ile biri İngiliz - Holânda müşterek ser
mayesi ile biri de Alman sermayesi ile kurulmuştur. 

Bu şirketler açık olan sahalarda satıh jeolojisi, havadan alınmış arazi fotoğrafları üzerinde tet-
kikat, paleontolojik ve gravimetrik etüdlerle meşgul olarak nizamnamenin neşrinden sonra istiye 
çekleri arama sahalarının nerelerde olabileceğini tâyin maksadı ile çalışmışlardır. Bu faaliyetle
rinde 38 kadar ecnebi mütehassıs eleman kullanmak ve her bir şirket birkaç yüz bin lira para 
sarf etmek suretiyle kısa zamanda âzami netice almak gayretiyle çalışmalarda bulunmuşlardır. 
Bu hâsıla kendi arama enstitümüzün buna benzer çalışmaları ile kıyas edilecek olursa aynı devre
de yapılanların sekiz on mislini geçen bir netice alındığı söylenebilir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı bütçesi geçen yıla nazaran yatırımlarda dâhil muhtelif fa
sıllarda (48 226) lira fazlalık ve (184 369) lira noksanlık mevcut olup netice itibariyle geçen 
seneye nazaran (136 143) lira noksaniyle (669 457) liradır. 

Bütçe ile istenilen tahsisatın geçen seneden biraz daha az olması kanun ve nizamname hazırlıkları 
sona ermiş olması hasebiyle ecnebi müşavir tahsisatının azaltılmasından ileri gelmiştir. Bununla 
beraber arama ve işletme safhalarına geçildiği takdirde daire faaliyetinin artacağı ve bugünkü mü-
tevazi kadronun değiştirilmesi ve teşkilâta ait araçlar ve binaların da gereği gibi tevsii ve kurulması 
lüzumu hâsıl olacağı da anlaşılmıştır. Faaliyetin bu safhalarında gerek kanun ve gerekse nizam
namenin emreylediği hususları, temin için yapılacak bâzı masrafların bulunduğu şimdiden anlaşıl
mış olduğundan 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince «6326 sayılı Kanunun 
27, 38, 51 ve 52 nci maddelerinin gerektirdiği masraflar unvanı altında» yeni bir fasıl açmak ve bu
na (7 000) lira tahsisat vaz'etmek lâzım geldiği anlaşılmış olduğundan bu tahsisatın bütçenin aşağı
daki fasıl ve maddelerinden temin edilecek tasarruflarla karşılanması mümkün görülmüştür. 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira 

301 30 Demirbaş 1 000 
50 Aydınlatma 1 000 

304 21 Telefon masrafları 1 000 
307 20 Geçici görev yolluğu 4 000 

^ 7 000 

Petrol kanununa ait nizamnamenin bir an evvel tasdik ve mer'iyete girmesini temenniye şayan 
görerek raporumuzu takdim ederiz. 

Afyon K. Balıkesir Çorum Zonguldak 
_ A. Demirer 8. Ytrcah Y. Gürsel E. Balık 
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Bütçe Encümeni uıazbataai 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 10. lî. 195â 
Esas No. 1/138 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . X I . 1954 tarihli ve 71/2849 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encüme
nimize havale edilmiş olmakla İşletmeler Veki
li, Petrol Deiresi Reisi ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı Bütçe 
Kanununu encümenimiz namına tetkik eden ra
portörlerimizin raporu okunduktan ve idarenin 
faaliyet sahasına giren işleri hakkında vâki su
aller hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine 
geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispet
le (116 143) lira ncksaniyle (669 457) lira ola
rak tesbit ve teklif edilmiş olup fasıl ve madde
lerdeki artış ve eksilişler lâyihanın esbabı mu-
cibesinde ayrı ayrı ifade edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler ve bunlara mevzu tahsisat 
üzerinde yapılan incelemede 6326 sayılı Pet
rol Kanununun 27, 38, 51 ve 52 nci maddeleri
nin gerektirdiği masraflara karşılık olmak 
üzere 417 nci fasılda bir madde açılarak bu 
maddeye (7 000) lira ilâve edilmesi ve bu mik
tarın da 301, 304, 307 nci fasılların maddele
rinden yapılacak tenzilât ile karşılanması hak
kındaki raportörlerimizin teklifi uygun görü
lerek (A/l) işaretli cetvel yekûnunda miktara 

tesir etmeden bu değişiklik yapılmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Petrol) Dairesi Reisliğinin 1955 yılı varida
tını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
(94 455) lirası umumi bütçeden yapılacak yar
dımdan, (375 000) lirası petrolden, devlet hak
kından ve (200 v 000) lirası geçen yıldan devre
decek nakitten terekkübetmek üzere (660,457) 
lira olarak hükümetçe tesbit ve tahmin edilmiş 
olup bu miktarlar da encümenimizce aynen ka
bul -edilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri 
hükümetin teklifi veçhile 7 nci maddesi kanu
nun meriyet tarihi tasrih edillmek surletiyle 
ve 8 nci maddesi ise hükümetin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1955 yılı ^ütçe 
kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
- S Ş - • 

Rize Balıkesir istanbul 
/. Âkçal H. İmre H. Hüsman 

Kâtip 
Siird Afyon K. Ağrı 

B. Erden A. Demirer K. Küfzevi 
Antalya Aydın Balıkesir 

K. Akmanlar Z. Vray M. H. Timuptaş 
Balıkesir Çankırı Çoruh 

8. Yırcalı T. Uygur Y. Gümüşel 
Çorum Diyarbakır Diyarbakır 

Y. Gürsel Y. Azizoğlu t. H. Tiğrel 
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Garianteb Hatay îzmir Eke Sinob Süıob 
E. Cenani §. înal B. Bilgin H. Agun N. Sertoğlu 8. Somuncuoğlu 
Kırklareli Konya Muğla Sivas Trabzon Van 
Ş. Bakay M. Bağnaçtk N. Poyrazoğlu A. özel S. F. Kalaycıoğlu K. Yörükoğlu 
Muğla Niğde Ordu Yozgad Zonguldak 

A. Sartoğlu H. A. Göktürk B. Aksay D. Akbel H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI 

Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı hütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (669 457) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1955 
bütçe, yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
669 457 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğine© 
1955 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 yılında 
da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip
lerinden alınacak mebaliğden idarece irat kay
dı lâzım gelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvele varidat diğer taraftan bağlı (A/l) işa
retli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Vekâle
tince tahsisat kaydolunur. 

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 fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir, 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve İşletmeler vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Petrol Dairesi B&isliği 1955 yıh bütç$ Umunu 
lâyihası 

MADDE 1. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmigtm 

MADDE 3. — Ayniyle kabul ediliştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —- Bu kanun 1 Mart 1955 tari* 
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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pevlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Güm. ve înhi. Vekili V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeyîinoğlu 

Stfu ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Devlet Vekili ye 
Ziraat Vekili V. 
Osman Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
E. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Ttrcalt 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavupğlu 

işletmeler Vekili 
E. Çelıkbaş 
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A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Memurlar maaşı 
12 Mukaveliler maaşı 
21 Açık maaşı 

126 300 
121 500 

0 
157 S75 
121 500 

1 
157 875 
121 500 

1 
Fasıl yekûnu 247 800 279 376 279 376 

202 
204 

206 

209 

Hizmetliler ücreti 
Ecnebi' uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Çocuk zammı 
21 Doğum yardımı 
31 ölüm yardımı 

11 

12 
14 

15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
,% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
!.% 1 ek karşılıklar 
Sandık yönetim 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

33 600 

225 000 

45 750 

112 500 

45 750 

112 500 

Fasıl yekûnu 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

7 000 
2 000 
3 000 

12 000 

7 000 
2 000 
3 000 

12 000 

p 
masraflarına 

Fasıl yekûnu 

10 000 
2 000 

5 000 
1000 

18 000 

9 000 
1 630 

5 000 
1 000 

16 630 

9 000 
1 630 

'5 000 
1 000 

16 630 
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F. 

210 

301 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

25 200 

564 600 

8 000 
25 000 
15 000 
5 000 
4 000 
4 000 

61 000 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 200 

491 456 

8 000 
5 000 
7 500 
5 000 
4 000 

1 

29 501 

, için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 200 

491 456 

8 000 
5 000 
6 500 
5 000 
3 000 

1 

27 501 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 10 000 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

305 
306 
307 

11 
21 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Devamlı vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

3 000 
9 000 

12 000 

20 000 
2 500 

0 
25 000 
30 000 

4 000 
8 000 

12 000 

20 500 
2 500 

1 000 
24 000 
25 000 

4 000 
7 000 

11 000 

20 500 
2 500 

1 000 
20 000 
25 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 10 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 65 000 55 000 51 000 
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Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 

21 İşletme masrafları 
22 Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

5 OOO 3 000 3 000 

2 000 
2 000 

4 000 

179 500 

2 000 
2 000 

4 000 

136 501 

2 000 
2 000 

4 000 

129 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 

10 Petrol hakiki sahipleri tarafın
dan ika olunacak zararların 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme ve 
ması afları 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait 
istimlâk bedelleri karşılığı ve 
ilgili masrafları 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 
27, 38, 51 ve 52 nci maddeleri
nin gerektirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayısı 

5 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 

o 

o 

1 000 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 

1 000 

o 
2 000 

3 000 

1 000 
1 000 

2000 

1 000 

1 000 

7 000 

9 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve masraflar 

1954 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçft Encümeno* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 25 000 25 000 

10 
20 

*. 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

5 000 
2 500 

7 500 

40 500 

0 
1 000 

1 000 

5 000 
2 500 

7 500 

39 500 

1 000 
1 000 

2 000 

5 000 
2 500 

7 500 

46 500 

1 000 
1 000 

2 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

564 600 
179 500 
40 500 

1 000 

491 456 
136 501 

# 39 500 
2 000 

491 456 
129 501 
46 500 
2 000 

785 600 669 457 669 457 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Satmalmacak bir aded arazi 
kaptıkaçtısı 20 000 
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7 "" 1 B - OKTVELÎ T~''""" 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümende 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Hazineden yardım 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 735 598 94 455 94 455 
Yatırımler için # 20 000 0 0 

Fasıl yekûnu 805 598 94 455 94 455 

Petrolden Devlet hakkı 0 375 000 375 000 
Müteferrik varidat 1 1 1 
Teberrular 1 1 1 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 0 200 000 200 000 

UMUMÎ YEKÛN 805 600 66& 457 669 457 
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O - CETVELİ 

Kanun Numarası 

6326 

Adı 

Petrol Kanunu 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Topograf 
Ressam 
Şoför ' 

4 Daktilo (Dil bilir) 
» 
» 

Doktor 
6 Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 

î\ 

1 

E - CETVELİ 

Faslın unvanı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

12 

625 
475 
225 
475 
250 
175 
150 
125 
125 
175 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlileriyle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri 

. . . .>.. 
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Devre : X 1 O / 
îçtima: 1 S, S A Y I S I : IQH 

Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin değiştirilmesine dâir 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

d / 1 7 4 ) 

T. a 
Başvekâlet 24 . 1' . 1955 

Kanunim" ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-29, 185 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5421 sayılı Kanunun 89 ncu madesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Malûm olduğu veçhile, memleketimizde gelir vergisi sisteminin tatbikine ilk olarak 1950 yılın
da başlanmıştır. Bu sistemin tatbikinin ilk senelerinde şartların mümkün olduğu kadar hafif ol
masına itina edilmiş ve bunun neticesi olarak da vergi nispetleri düşük tutulmuştur. Bu nispet
ler, bilhassa yüksek dilimlere giren gelirlerde, çok düşük bulunmaktadır. 

Mer'i hükümlere göre halen şu nispetler üzerinden vergi alınmaktadır : 

İlk 
Sonra gelen 

» • » 

» » V 
» » 
» » 
» » 

Gelir dilimleri 

2 500 lira için 
5 000 > » 

10 000 » » 
20 000 » » 
20 000 » » 
20 000 » » 
22 500 » :> 

Verginin 
nispeti % 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Bu nispetlerin ortalaması % 35 e tekabül etmektedir. 
Yine mer'i hükme göre 100 000 lira ve daha fazla olan matrahlara ancak % 35 nispeti tatbik 

olunmaktadır: Matrah bir milyon lira ve daha fazla olsa dahi vergi olarak bunun ancak % 35 i 
alınmaktadır ki bu derece yüksek gelirleri % 35 gibi düşük bir nispetle teklif eden hiçbir memle
ket yoktur. 

Gelir Vergisi Kanununun Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında da yüksek gelirlerin 
bu kadar düşük nispetlç vergiye tâbi tutulması ciddî itirazlarla karşılaşmış idi. 

Gelir Vergisi, beş yıldan beri tatbik edilmekte olan ve artık memleketin alıştığı bir vergi siste
midir. Bu sistemin memlekete ilk getirildiği devrede kabul olunan yüksek kademelere ait nispetlerin 
bugün de aynen muhafazası vergi adaleti bakımından da tatminkâr bulunmamaktadır. Modern ver-



gi telâkkileri «vergi ödeme iktidarı» ve «fedakârlıkta müsavat» esaslarına dayanmaktadır. 100 000 
liralık geliri olan bir mükelefin ödiyeceği % 35 nispetindeki vergi ile 150 000 veya 200 000 liralık 
geliri olan mükelleflerin ödiyecekleri % 35 nispetindeki vergi, «vergi ödeme iktidarı» ve «fedakâr
lıkta müsavat» bakımlarından aynı telâkki olunamaz. 150 000 veya 200 00Ö liralık geliri olan mü
kellefler daha yüksek nispetleri daha kolaylıkla ödiyebüirler. 

Gelir Vergisi sistemini tatbik eden muhtelif memleketlerden aldığımız aşağıdaki misallerde bu
günkü vergi sistemlerinde bu prensiplerin geniş ölçüde yer bulduğunu göstermektedir. 

A) Kanada'da : 2 800 Türk lirasına kadar olan gelirlere % 17; 70 000 ilâ 100 000 Türk lirası
na tekabül eden gelirlere % 55; 100 000 ilâ 150 000 Türk lirasına tekabül eden gelirlere % 60; 
150 000 ilâ 200 000 liralık gelirlere % 65 nispet tatbik eder ve bu nispetler bu hadlerde de durmaz 
ve daha yüksek gelirlerde % 86 ya kadar çıkar. 

B) Birleşik Amerika'da : 5 600 Türk lirasına kadar olan ilk gelir diliminde % 19,2; 90 000 
ilâ 100 000 Türk lirasına tekabül eden gelirlerden % 65; 100 000 ilâ 150 000 liraya tekabül eden ge
lirlerden takriben % 70; 150 000 ilâ 200 000 liraya tekabül eden gelirden % 75 nispetinde vergi alı
nır ve bu nispetler daha yukarı kademelerde % 90 ı aşar. 

C) ingiltere'de : îlk 800 Türk lirasına kadar olan gelire % 12 1/2 ; mütaakıp 1200 Türk lira
sına kadar olan gelire % 25 ve onu takibeden 1200 liralık gelire % 35 nispet tatbik olunmakta ve 
16 000 Türk lirasına kadar olan gelirlerden yukarda mevzuubahis kısımlar çıktıktan sonra kalan 
kısmına % 45 nispet uygulanmaktadır. 

16 000 Türk lirasını aşan gelirlere, yukardaki nispetlere ilâveten, müterakki munzam bir vergi 
salınmaktadır. Bu suretle 80 000 ilâ 100 000 Türk lirasına tekabül eden gelir dilimine, yekûnen, 
% 80 ; 100 000 ilâ 150 000 liraya tekabül eden gelir dilimine takriben % 90 ; 150 000 lirayı aşan 
gelirlere ise % 97 yi mütecaviz bir nispet tatbik olunmaktadır. 

D) Batı Almanya'da : Mükellefler, 500 Türk lirasına tekabül eden miktardaki gelirleri için 
vergi ödemezler. 500 ilâ 800 liraya kadar olan gelirler % 10 ; 800 ilâ 1600 liraya kadar olan gelir
ler % 15 ; 1600 ilâ 2400 liraya kadar olan gelirler % 20 nispetinde vergiye tâbidir. 

Diğer taraftan 67 000 ilâ 100 000 Türk lirasına tekabül eden gelir dilimi % 80 ; 100 000 ilâ 
134 000 liraya tekabül eden gelir dilimi % 85 ; 134 000 ilâ 167 000 liraya tekabül eden gelir dili
mi % 90 ve bundan yukarı gelirler ise % 95 nispete tâbi tutulmaktadır. 

Yukardaki misallerden de anlaşılacağı veçhile başka memleketlerde, bilhassa, yukarı kademelere 
isabet eden gelirlerden alman verginin nispeti çok yüksek olmakla beraber memleketimizde, bu 
kadar yüksek nispetlerin tatbiki cihetine gidilmesi uygun görülmemiş ancak vergi nispetlerinin 
daha normal bir hale getirilmesi derpiş olunmuştur. Bu maksat ile hazırlanan tasarıya göre 
100 000 liraya kadar olan gelirlere tatbik olunan nispetler değiştirilmemekte yalnız 100 000 ilâ 
150 000 ve 150 000 ilâ 200 000 liralık gelir dilimlerine tatbik olunacak nispetler yükseltilmekte
dir. Bu suretle uygulanacak vergi nispetleri, 100 000 ile 150 000 lira arasındaki gelirlerde % .50, 
150 000 ile 200 000 lira arasındaki gelirlerde % 60 olacaktır^Ancak, 200 000 lira ve daha fazla 
olan gelirlerde fiilen tatbik olunacak nispet % 60 olmayıp, DU nispetlerin vasatisini teşkil eden 
% 45 tir. 

Bu itibarla halen mer'i bulunan hükümlere göre 100 bin liradan fazla yıllık gelirler* tatbik 
olunan âzami ve fiilî % 35 nispeti, yeni teklife nazaran 200 bin lira ve daha fazla gelirlerde 
% 45 e yükseltilmektedir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/174 
Karar No. 27 

9 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası, Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
müzakere edildi. 

Gelir Vergisi nispetlerinin 100 bin liradan 
sonra gelen 50 bin liralık matrahın % 50 ve 150 
binden sonraki 50 bin liralık kazancın % 60 nis
peti üzerinden hesaplanmak üzere üst kademede 
iki tranş daha ilâvesini ve 200 bin liradan yuka
rı olan kazançlara % 45 sabit bir nispet uygulan
masına ve bu nispetlerin muvakkat bir madde ile 
1954 yılı kazançlarına teşmilini istihdaf etmek
tedir. 100 binden yukarı kademelere ilâve edilen 
ve % 50 ve % 60 nispetini ihtiva eden iki kade
me ile birlikte meselâ 200 bin liralık bir matra
hın vergisi ortalama % 45 tutmaktadır. 

Tadil teklifinden evvel mer'i kanuna göre ha
len bu miktar kazancın vergisi ortalama % 35 
tutmaktadır. Demek oluyor ki yeni lâyiha 100 
binden yukarı kazançlara münhasır kalmakta ve 
200 binden fazlası için ortalama nispetle sadece 
yüzde on kadar bir yükselme yapmaktadır. 

Esbabı mucibe lâyihasında gösterilen birçok 
yabancı memleketlerin vergi mevzuatında tatbik 
edilen âzami nispetlerle mukayese edildiği takdir
de teklifin yadırganacak derecede fazla bir nispet 
zammını hedef tutamadığı, bilâkis emsaline na
zaran 200 binden fazla matrahlarda nispetin 
% 45 gibi büyümsenmiyecek sabit bir nispette 
ipka edildiği görülmektedir. Vergilerde müte-
rakkiyet esasının tatbikinde bu esasın ilmen ka
bul edilen faidelerinin son kademelerde vergi 
nispetinin sabit kalmasiyle, istihsal edilemediği 
ve bu subeple belli bir kazançtan sonra gelen en 
yüksek kazançlarının % 100 e yakın nispetler
de teklif edilecek adaletin tesisi münakaşa ve 
müdafaa edildiği malûmdur. 

Bu mülâhazalarla kazançlarda nispet kade
melerinin çoğaltıldığı ve hattâ bâzı memleket
lerde % 80 veya 90 m üstünde nispet tatbik 
edildiği müşahede edilmiştir. Bizim Gelir Vergi

mizde bugüne kadar % 35 vasati nispetin bil
hassa 100 binden yüksek ,olan kazançlarda % 45 
nispetinde sabitleşmesi vergi nispetinin yüksek 
olduğu hakkındaki iddiaları bertaraf edecek 
mahiyette bulunmaktadır. 

Henüz beyanname verme ve vergi ödeme za
manı hoylûlet etmediğinden bu yeni nispetin be
yan edilecek matrahlara tatbik edilmesi de bü
yük bir mahzur davet etmiyecektir. 

Ancak Gelir Vergisinin tatbikine başlanıldı
ğından bu yana tadil, ikmal ve ıslah edilecek 
birçok cihetleri görülmüş olacağına şüphe olma
dığı gibi nispetlerin tatbikinde diskriminasyon 
esaslarının da göz önünde tutulması lâzım gele
ceğinden, yapılacak umumi tadilâtın bir an ev
vel getirilmesi hususu da hükümetten temenni
ye şayan görülmüş ve lâyihanın aynen kabulü
ne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete ısuhulur. 

Maliye En. Reisi Mazbata Muharriri 
Ankara Hakkâri 

M. TarTum Ü. Seven 
Kâtip 

Kayseri Amasya 
H. Eurmel Muhalefet şerhi eklidir. 

H. Koray 
Çankırı Çorum 
A. Emre Ş. Gür ses 
Erzurum Kocaeli 

S. Erduman N. Akın 
imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kocaeli Malatya 
Muhalefet şerhi eklidir. N. Ocakcıoğlu 

E. Alican 
Mardin Samsun 

A. KalûA) Ş. Uluçay 
Seyhan Siird 

\ M. Akçalı M. D. Süalp 
Sivas Tokad 

K. Oskay ö. Sunar 
İmzada bulunamadı 
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Muhalefet şerhi 
Memletin süratle kalkınmasındaki müspet 

ve yapıcı tesiri aşikâr bulunan ferdî gayret ve 
hususi teşebbüslerin taazzuv ve inkişafına ça
lışılır, sermaye yatırımına olan şiddetli ihtiyaç 
dikkat nazarına alınarak teşvikkâr tedbirlere 
başvurulur ve türlü kolaylıklar vaz'eden hüküm
lerle yabancı sermaye celbi yoluna gidilirken 
vergi nispetlerinde artırım yapılması bu prensip 
ve kararlara aykırı olduğu kadar sermaye yatı
rımını da ürkütücü ve korkutucu bir hareket
tir. Nispetlerde icrası derpiş olunan artırımla
rın 1954 gelirlerine teşmili ise Adalet kaidele-
riyle kabili telif değildir. Nispetlerin tezyidin
den beklenen varidat fazlasının, kaçakçılığa 
meydan veren açık kapıların, esas kanunda ya
pılacak tadilâtla kapatılması suretiyle, temini 
mümkündür. Bu sebeplerle, esas kanun hüküm
lerini tadil eden lâyiha gelmedikçe, mücerret 
nispetlerin artırılmasını istihdaf eden bu lâyi
haya muhalifim. 

Amasya 
ffâmit Eoray 

Muhalefet şerhi 
Gelir Vergisi Kanunumuz vergi hukuku

muz manzumesi içerisinde en mühim mevkii 
işgal eden bîr kanundur. Bu kanun her ne 

kadar dört yıldan beri memleketimizde tat
bik edilmekte ise de, ihtiva ettiği geniş boş
lukları ve memleketin istikrar bulmamış ikti
sadi bünyesi dolayısiyle memleketimiz şartla
rına henüz tam manasiyle. intibak edememiştir. 
Bu intibakı sağlayıcı hükümlerle kanunun boş
lukları doldurulmadan, sırf bütçe mülâhaza-
lariyle verginin velevki üst kademe gelirlerin
de, nispetleri artırma yoluna gidilmesi, ka
çakçılık yapmayı itiyat edinmiş kimselere prim 
vermekte devamdan, hakikî kazançlarına göre 
vergilerini ödeyen vatandaşların da bedbinlik
lerini teşvikten başka bir mana ifade etmez. 

Kanunun umumi tadili Dek yakında Mec
lise geleceğine göre, bu kanunun boşlukların
dan müşteki vatandaşları tatmin edici hüküm
lerle beraber, gerekirse nispetler üzerinde de 
durulabilir. 

O zaman vergi hukukunun esas prensip
lerinden biri olan fedakârlıkta müsavat pren
sibi yerine getirilmiş ve Gelir Vergisinin yal
nız muayyen bir vatandaş kitlesine Minadetti-
rilmesi gibi bir tatbikata son verilmiş olur. 

Bu sebeplerle işbu münferit tadil lâyiha
sına muhalifim. 

Kocaeli 
Ekrem Alican 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/174 
Karar No. 39 

11M .M55 

Yükse Reisliğe 

5421 sayılı Gel r Vergisi Kanununun 89 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 24 .1.1955 tarihli ve 71/29 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Maliye En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha

yalle edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 89 ıncu maddesinin tadilini istihdaf et
mekte ve lâyihayı bidayeten tetkik eden Mali
ye Encümeni de mazbatasında yazılı mütalâa
lara istinaden 'lâyihayı hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul etmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve bu hususta Maliye Ve
kilinden alman mütemmim izahattan sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiş, birinci mad
de kelime değişikliği yapılmak suretiyle ve 
muvakkat madde vuzuh temini için ibare ilâve
siyle, ikinci ve üçüncü maddeler ise şeklen de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası müstacelen ve tercihan görüşülmesi temen-
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze

re Yüksek Beisliğe sunulur. 
Reis Mazbata M. 
Rize İstanbul Afyon K. 

Î.Akçal ff. Hüsman M. Â. Ülgen 
Balıkesir Çankırı Çorum 
S. Yırcah T. Uygur Y. Gürsel 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 

/ . H. Tiğrel M. Başkurt E. Cenanı 
Giresun İzmir Muğla 

M. Şener B. Bilgin N. Poyrazoğlu 
Muğla Niğde Ordu 

A. Sanoğlu H. A. Göktürk R. Aksoy 
Rize Seyhan 

H. Agun S. Barı 
İmzada bulunamadı 

Sinob Sinob 
Söz hakkım mahfuzdur S. Somuncuoğlu 

N. Sertoğlu 
Sivas Tokad 

A. özel Söz hakkım mahfuzdur 
., t. Baç 

Trabozn Urfa 
8. F. Kalayctoğlu F. Ergin 

Yozgad Zonguldak 
D. Akbel 8. Ataman 
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8 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5421 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun layihası 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 89 neu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 89. — Gelir vergisi aşağıdaki nispet
lerde alınır : 

Verginin 
nispeti % 

İlk 
Sonra gelen 

Gelir dilimleri 

2 500 lira için 
5 000 » » 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 

» 10 000 » » 
> » 20 000 » » 
» » 20 000 » » 
» » 20 000, » » 
» » 22 500 » » 
» » 50 000 » » 
» » 50 000 » » 

200 000 lira ve daha fazla olan matrahlara 
% 45 nispeti tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
vergi nispetlerine taallûk eden hükümleri 1954 
ve 1955 takvim yıllarının kazanç ve iratları ile 
Maliye Vekâletince tâyin edilmiş olan özel hesap 
dönemleri 1954 veya 1955 takvim yıllarında ni
hayet bulan mükelleflerin bu dönemlere ait ka
zanç ve iratlarına da tatbik olunur. 

Bu kanunun meriyet tarihinden sonra tarhe-
dilmiş olsa dahi yukarıki fıkra şümulü haricin
de kalan geçmiş zamanlara ait vergiler 5421 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesindeki nispetlere 
göre hesaplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

MADDE 3. -i- Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

24.1.1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
5421 sayılı Kanunun 89 ncu madesinin deği§tiril-

meâine dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kar 

nunun 89 ncu madesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 89. — Gelir Vergisi aşağıdaki nis
petlerde alınır : 

Verginin 
Gelir dilimleri nispeti % 

İlk 
Sonra gelen 
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» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 

2 500 lira 
5 000 
10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 
50 000 
50 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 

200 000 liradan fazla olan matrahlara % 45 nis
peti tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun ver
gi nispetlerine taallûk eden hükümleri 1954 ve 
1955 takvim yıllarının kazanç ve iratları ile Ma
liye Vekâletince tâyin edilmiş olan özel hesap dö
nemleri 1954 veya 1955 takvim yıllarında niha
yet bulan mükeleflerin bu dönemlere ait kazanç 
ve iratlarına da tatbik olunur. 

Bu kanunun meriyet tarihinden sonra tarh 
edilmiş olsa dahi yukarıki fıkra şümulü haricin
de kalan geçmiş zamanlara ait vergiler 5421 sayı
lı Kanunun 89 ncu maddesinin bu kanunun bi
rinci madesi ile değiştirilmesinden evvelki nispet
lerine göre hesaplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye Vekili memurdur. 
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S. SAYISI : 205 
Arazi Vergisi kıymetlerinin arttırılması ve Arazi ve Bina vergile
riyle Binalardan alınan Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiye-
ye devri, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâle
ti kısmına eklenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen alına
cak memurlar ve Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihaları ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/170, 171, 172) 

Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle Binalardan alınan Buhran 
Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri hakkında kanun lâyihası (1/170) 

T.C 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 21 .1.1955 
Tetkik Dairesi ' 

Sayı : 71/2,175 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle binalardan allman Buhran 
Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mecli
se takdimi icra Vekilleri Heyetince 19 . I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

\ ESBABI MUCİBE LÂYİHASI . . . . . 

I - Vilâyet hususi idarelerince tahsil edilmekte olan Arazi Vergisi, arazinin tahrir ve tadilât usul
leriyle bulunan kıymetleri üzerinden alınmaktadır. 

Arazi tahriri en son 1936 yılında yapılmış ve mevcut mevzuatta tahririn 10 senede bir yenilen
mesi esası vaz'edilmiş olmasına rağmen üzerinden 18 yıl geçmiş olduğu halde tahrirler yenilenmemiş 
ve nadir mevziî veya ferdî tadiller haricinde araz'nin vergi kıymetlerinde hiçbir değişiklik yapılma
mış, bu gelirden alman hâsıla hemen hemen sabit kalmıştır. 

Bu suretle vergi, esasen mahiyetinde mündemiç olan fiyat ve kıymet hareketlerine ve konjonktüre 
karşı hassasiyetsizlik hususiyeti dolayısiyle sağladığı hâsıla bakımından ehemmiyetini kaybetmiş, tah
sil masrafı yükselmiş, devlet gelirlerine nazaran nispeti % 6 dan (% 0,69) a yüzde yarım civarına in
miştir. * ; . " • . . . 

Bu vergi, sermaye ve iradı ilgilendirmesi hasebiyle, gerek umumi tahrirlerde ve gerekse mevziî ve 
ferdî tadillerde kıymet' takdir olunurken bir taraftan tedavül kıymetleri ve getirebilecekleri kira bede
liyle beraber diğer taraftan da arazinin kuvvei imbatiyesi ve yetiştirebileceği mahsullerin nev'i naza
rı dikkate alınmaktadır. 

Bu mahiyetiyle, Arazi Vergi hâsılasının da muayjren} ölçülülere göre tesbitinde, yani devamlı vfc 

Devre : X 
İçtima : 1 



- İ -
tabiî hallerde vâki olacak azalma veya çoğalmalar, nazarı itibara alınarak ayarlanmasında zaruret 
vardır. 

Bundan 18 yıl evvel bütün memlekete şâmil olmak üzere yapılan umumi arazi tahririnde o gü
nün şartlarına, tedavül kıymetlerine ve nihayet toprak mahsullerinin değerlerine göre takdir edilen 
vergi kıymetlerinin bugün hakiki durumu ifade etmekten çok uzak olduğu izahtan varestedir. 

Sadece çeyrek asra yakın bir zaman geçmiş olması dahi, Arazi Vergisine esas olan kıymetlerin, 
hakiki rayice uygun bir seviyeye iblâğını icabettirmektedir. 

Bundan başka, 1950 den bu yana Hükümetimiz tarafından sarf olunan muazzam gayretler saye
sinde tahakkuk ettirilen umumi iktisadi kalkınmamızın ve büyük bayındırlık hizmetlerinin 
muhassalasj olarak, memleket topraklarının kıymetlerinde, geçen tahrir zamanmdakilerle kıyas 
kabul etmiyecek derecede kıymet artışları vukua gelmiştir. 

-Filhakika: -
1. Zirai mahsullere, değer fiyatlariyle devamlı talep yaratılmış olması; 
2. Ekiliş sahasının mühim nispette arttırılmış bulunması; 
3. Zirai kredi temini, geniş mikyasta suni gübre istimalinin sağlanması, iyi vasıflı tohumluk 

tevzii, çiftçilerimizin çeşitli vasıta ve makineler ve. teknik bilgiler ile teçhiz edilmiş bulunması; 
4. Geniş mikyasta küçük ve büyük sulama, taşkın ve sellerden koruma tesislerinin vücuda 

getirilmesi ve barajlar inşası; 
5. Devlet il ve köy yolları mevzuunda ve diğer münakale sahalarında büyük hamleler yapıl

mış bulunması; 
6. Yurdumuzun muhtelif yerlerinde liman, iskele ve barınakların ıslah ve inşa edilmiş olması; 
Bu neticeyi tevlideden başlıca âmiller olarak hulâsa edilebilir. 
Arazi Vergisi, umumiyetle toprak kıymetinin % 1 i olduğu ve halen bu vergi hâsılasının yılda 

14 milyon lira civarında bulunduğu nazara alınır ise, bütün Türkiye'deki toprak servetinin sadece 
1 milyar 400 milyon liradan ibaret olması lâzımgelir. Halbuki 1953 senesi millî gelir hesaplarına 
nazaran bir yılda 7 milyar 235 milyon lira değerinde gayrisâfi istihsal sağlıyan toprağın kıyme
tinin, bir yıllık gayrisâfi istihsalin beşte biri değerinde bulunduğu tasavvur bile olunamaz 

Arazinin hali hazır rayiçlerinin 18 sene evvel tesbit edilmiş olan vergi kıymetlerine nazaran 
kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğu yapılan tetkikler ile de teeyyüdetmektedir. 

Nitekim zayıf, orta ve iyi vasıfta olan arazinin tedavül kıymetlerindeki vâki yükselmenin arz 
ettiği nispeti, tesbit bakımından yapılan monoğrafik tetkikler neticesinde artış vasatisinin 22 
misli bulduğu anlaşılmıştır. 

Yukarda arz edildiği veçhile, tahrirde konulan vergi kıymetlerine nazaran arazinin tedavül 
kıymetlerinde vasati 22 misle baliğ olan bu artışlara mukabil Arazi,Vergisinin 1938 yılı tahakku-
katma göre hiçbir artış olmamıştır. 

Bu durum, Arazi Vergisi Kanununun, verginin hakiki kıymet üzerinden ammasmı âmir hük
münün yerine getirilmemesi gibi bir netice tevlidettiği kadar, gerek vergi adaleti ve gerek vergi 
verimi bakımından 1936 rayiçlerine göre tesbit edilen tahrir kıymetlerinin yeni bir umumi tahrir 
yapılmak suretiyle bugünün rayiçlerine iblâğ edilmesinde zaruret vardır. 

Böyle bir ameliye ile kısmen de olsa vergi hâsılasının normale yakın bir seviyeye çıkarılması 
maksadı yanında vergi mükellefleri arasında mevcut adaletsizliğin bertaraf edilmesi düşüncesi de 
yer almaktadır. 

1955 yılında başlanarak 3 - 4 yılda tamamlanması mümkün olacak umumi tahrir neticelerinin 
tatbik mevkiine konulmasına kadar geçecek bir nevi intikal devresine has olmak ve kısmen de 
tahrir masraflarını karşılamak ve mümkün olduğu kadar her hangi bir adaletsizliğe mahal kalma
mak üzere arazinin kıymetlerine vasati artışın yarısına yakın bir miktar ilâvesi derpiş edilmiş
tir. Bu ilâveler derpiş edilirken 1942 yılından sonra mevziî veya ferdî tadilât suretiyle arazi ve 
arsalara takdir olunan kıymetler o yılların rayiçlerine ve yükselen fiat seviyesine uygun olduğu 
ve bütçe yılının o tarihte Haziranda başlaması cihetleri nazara alınarak 1942 yılı Haziran ayı 
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mebde ittihaz edilmiş ve bu tarihten sonra gerek mevziî gerek ferdî tadillerle yeniden kıymet tak
dir edilen arazi ve arsalar mevzu dışı bırakılmıştır. 

I I - 6 . V I I . 1931 tarih ve 1833 sayılı Arazi, 14. V I I . 1931 tarih ve 1837 sayılı Bina vergileri ile 
31 . V . 1932 tarih ve 1996 sayılı iktisadi Buhran Vergisi evvelce mahallî hizmetrin daha iyi ifasına 
imkân verecek seyyal ve akstaki birer gelir kaynağı olmak üzere 2871 sayılı Kanunla Vilâyet Hu
susi idarelerine devredilmiş idi. Aradan geçen uzun seneler zarfında hususi idareler tarafından 
yürütülen tatbikatın istenilen neticeleri vermediği bilhassa teşkilâtın bünyesi itibariyle personel 
ve sair eibayet masraflarının yükselmesi yüzünden mezkûr vergilerin beklenilen faide- ve hâsılayı 
sağlamaktan uzak kaldığı ve bu idarelerin malî durumunu düzeltemediği müşahede edilmiştir. 

Geniş bir vatandaş kütlesini ilgilendiren vergilerin, muayyen usul ve esaslar dairesinde, tek 
elden idare ve tahsilindeki faydalar bilhassa organizasyon, kalifiye personel ve eibayet masrafları
nın tasarrufu bakımlarından sağladığı imkân ve kolaylıklar izahtan varestedir. 

Bu itibarla vilâyet hususi idarelerince verimli bir surette eibayet olunamıyan arazi ve bina 
vergileriyle iktisadi buhran vergisini muvazenei umumiyeye almakla mezkûr idareleri hem bu 
vergilerin eibayet masraflarından kurtarmak, hem kanunlarla uhdelerine tevdi edilmiş çeşitli 
âmme hizmetleri için bütçelerinden tahsisat ayırmak zarureti meyanında yeni bir umumi tahri
rin icabettireceği masraf ve külfetlerden vareste tutmak gayesi güdülmüştür. Evvelce ilkokul öğ
retmen maaşlarının hastane işletme masraflarının mühim bir kısmının muvazenei umumiyeye 
devredilmiş olması ve halen köy içme suları ile köy yolları için her sene Bütçe kanunlarından 
yardımlarda bulunulmak suretiyle mezkûr idarelerin malî yükünün ehemmiyetli miktarda hafif-
letilmesine ilâveten * bu kere Arazi, Bina, Buhran vergilerinin de muvazenei umumiyeye alınması 
ile bu vergilerin eibayet masraflarından kurtarılmış olan hususi idarelere buna mukabil bu mem-
balardan sağladıkları gelire muadil her yıl muayyen miktarda tahsisat verilmekle mahallî hiz
metlerin daha iyi bir şekilde ifasına yol açılmakta ve bu hususu teminen lâyihaya hüküm kon
maktadır. 

I I I - Lâyihanın 1 nci maddesiyle : Yeni tahrirlerin yürürlüğe gireceği yıla kadar arazi ve ar
saların 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan vergi kıy
metlerine; 

Dokuz misli ilâvesi ve ikinci maddesiyle de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1955 
senesinden evvelki yıllar için tarh olunacak vergilere bu misil zamlarının aksettirilmemesi derpiş 
edilmektedir. 

3 - 6 ncı maddelerde; evvelce 2871 sayılı Kanunla vilâyet hususi idarelerine devredilmiş olan 
Arazi, Bina ve binalardan alman İktisadi Buhran ve güeriyle bu vergilerle ilgili vergi cezaları ve gecikme 
zamları bakayalarının ve bu vergilere ait her türlü kayıt ve vesikalarla dosyaların, defterlerin kul
lanılmış ve kullanılmamış evrakı matbua ve makbuzların Maliye teşkilâtına devri derpiş olun
makta ve buna karşılık her malî yıl için mezkûr idarelere ve belediyelere umumî muvazeneden 
verilecek tahsisatın miktarı ve bunun sureti tevzii tâyin edilmektedir. 

Lâyihanın 7 nci maddesiyle; muvazenei umumiyeye alınacak Arazi ve Bina ve İktisadi Buh
ran vergilerine ait kayıtların ve bakaya hesaplarının sureti devrinin ve halen vilâyet hususi ida
relerinin intifamda bulunan binalarla demirbaş eşyadan devir dolayısiyle lüzumlu bina, demirbaş, 
mefruşatın hemen temini kabil olamıyacagı ve bu suretle işlerin aksamamasım temin maksadiyle 
Hazinenin bedelsiz olarak muvakkaten istifadesi şeklinin Maliye Vekâletince hazırlanacak bir tali
matname ile belirtileceğine dair hüküm sevk olunmaktadır. 

Lâyihanın 8 nci maddesi; bu devrin tabii b i r neticesi olarak 1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
muaddel 9 ucu fıkrası ile Dahiliye Vekâletine bırakılmış olan yetkinin Maliye Vekâletine devrini temi
nen bu fıkranın ve yine aynı kanunun 8 nci maddesindeki (vilâyet hususi idareleri varidat idare
sine) ibaresinin (Vergi dairesine) şeklinde tadilini tazammun eylemektedir. 

Lâyihanın 9 neu maddesi; 5887 sayılı Harçlar Kanununun geçici birinci maddesinin 1 numaralı 
bendi, umumi tahririn yürürlüğe gireceği tarihe kadar arazi ve arsalardan alınacak tapu ve ka-
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dastro harçlarının hesabında ve Vergi Usul Kanununun 252 nci maddesinde yazılı vergi değerinin 
tâyininde nazarı dikkate alınacak kıymetler hakkında hüküm ihtiva etmektedir. 

Zam lâyihası ile tahrire kadar geçecek zamana has olmak üzere arazi ve arsaların muakayyet 
kıymetleri değiştirilmiş olduğundan bu kıymetler tapu ve. kadastro harçlarının hesabında nazarı 
itibara alınacağı cihetle Harçlar Kanununun mezkûr 1 numaralı bendi ilga edilmiş ve yerine lâyi
hanın 9 ncu maddesi tedvin olunmuştur. 

10 ncu madde kaldırılan hükümlere taallûk etmekte ve 11, 12 nci maddeler de yürürlüğe ait 
bulunmaktadır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi 
ve Bina vergileriyle binalardan alman Buhran 
Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bu kanun neşri tarihinden 
sonra yapılacak tahrirlerin yürürlüğe gireceği 
yıla kadar arazi ve arsaların 1 Haziran 1942 ta
rihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle tak
dir edilmiş olan kıymetlerine 9 misli ilâve edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten soîıra 1955 senesinden evvelki yıllar 
için tarh olunacak vergilere zam tatbik olunmaz. 

MADDE 3. — 1833 numaralı Arazi ve 1837 
numaralı Bina ve 1996 numaralı Buhran Vergi
si kanunlariyle tadil ve ekleri mucibince hususi 
idarelerce tarh ve tahsil edilmekte bulunan ver
giler, bu vergilerle ilgili vergi cezaları ve gecik
me zamları bakiyesi ile birlikte muvazenei umu
miyeye devredilmiştir. 

MADDE 4. — Her malî yıl için hususi idare
lere 34 milyon lira, belediyelere 4 milyon lira ve
rilir. 

MADDE 5. — 4 ncü madde mucibince husu
si idare ve belediyelere verilecek hisseler karşılı
ğı olarak her yıl Maliye bütçesine tahsisat ko
nur. 

Bu tahsisat her ay sonunda müsavi taksitler 
halinde Dahiliye Vekâleti emrine ayrı ayrı iki 
hesaba kayıt olunmak üzere İller Bankasına yatı
rılır. 

îller Bankasında Dahiliye Vekâleti emrinde 
her ay toplanan bu paralar bankaca en geç erte
si ayı n 15 ine kadar Dahiliye Vekâletince, netice-
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leri ilân edilmiş son nüfus sayımına göre ihzar 
ve tevdi edilecek cetvellere müsteniden hususi 
idarelere ve belediyelere tevzi dilir. 

MADDE 6. — Arazi, Bina, Buhran v Müda
faa vergilerine ait kanun, nizamname, talimatna
me ve umumi tebliğlerle bu vergilere mütaallik 
bilûmum tahakkuk ve tahsil kayıtları ve bunların 
evrakı müsbiteleri ve tebliğ edilmiş, edilmemiş 
ihbarname ciltleri ve dip koçanları, tahsilat mak
buzları ve mezkûr vergilere ait muamelâtı ihtiva 
eden bütün vesaik ve dosyalar kullanılmış, kulla
nılmamış diğer matbu evrak ve defterler, Mali
yeye devrolunur. 

MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte hususi idarelerin işgal ve intifamda 
veya isticarında bulunan binalar ile demirbaş 
eşyadan Maliye Vekâleti muvakkat bir zaman 
için istimal ve işgal etmek suretiyle intifa eyler. 

3 ncü madde mucibince devir alman vergilere 
ait kayıtların ve bakaya hesaplarının muvaze
nei umumiyeye devri sureti ve yukarıki fıkra
ya göre intifa şekli Maliye Vekâletince hazırla
nacak talimatnamelerde belirtilir. 

^ MADDE 8. — 1837 numaralı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değişik 9 ncu fıkrasındaki (Dahili
ye Vekâleti) kaydı (Maliye Vekâleti), aynı ka
nunun değişik 8 nci maddesindeki (Vilâyet hu
susi idareleri varidat idaresine) kaydı (vergi 
dairesine) şeklinde tadil olunmuştur. 

MADDE 9. — Bu kanunun 1 nci maddesiy-
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le yapılan zamlar neticesinde hâsıl olacak mu
kayyet kıymetler, mezkûr maddede yazılı arazi 
ve arsaların tapu ve kadastro harçlarının hesa
bında ve Vergi Usul*Kanununun 252 nci mad
desinde yazılı vergi değerinin tâyininde nazara 
almır. 

MADDE 10. — 30 . X I I . 1935 tarihli ve 2871 
numaralı Kanun, 29 . V . 1941 tarihli ve 4040 
numaralı Kanunun 31 nci maddesinin 3 ncü ve 
mütaakıp bentlerinin, vilâyet hususi idarelerine 
ait hükümleri, 1 . VII . 1948 tarihli ve 5237 nu
maralı Kanunun 4 ncü maddesi, 1454 numaralı 
Kanunun 13 ncü maddesiyle 5453 numaralı Ka
nunun 1 nci maddesinin (b) fıkrası, 29 . III . 
1952 tarihli ve 5887 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin 1 numaralı bendi ilga edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanım 1 . III . 1955 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 12. — Bu kanan hükümlerini icra-

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve Hususi İdarelerden naklen alınacak me

murlar hakkında kanun lâyihası (1/171) 

T. C, 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 21 . I . 1955 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-5, 176 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve Hususi' idarelerden naklen alınacak 
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ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 
Bina ve Arazi vergileriyle binalardan alınmakta olan iktisadi Buhran Vergisinin maliyeye dev

ri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle hazırlanan esbabı mucibe lâyihasında açıklandığı veç
hile ; geniş bir vatandaş kitlesini ilgilendiren vergilerin, muayyen usul ve esaslar dairesinde; tek 
elden istifasmdaki faydaların bedahatı karşısında bilhassa organizasyon, kalifiye personel temini 
ve personel1 masraflarının tasarrufu gayesiyle hazineye devri mukarrer işbu vergiler münasebetiy
le alınması icabeden memur kadroları hakkındaki ilişik kanun lâyihası ve merbutu kadro cetvelleri 
de, kalifiye personel temini ve personel masraflarının mümkün olduğu kadar azaltılması.prensip
leri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

ilişik kanun lâyihasının muvakkat 2 nci maddesi, hususi idarelerin Bina ve Arazi vergileri iş
lerinde çalışan memurlarından Maliye Vekâleti teşkilâtına alınabileceklerin intihap şekli hakkın
daki hükümleri ihtiva etmekte* olup, vergi sistemimizde yapılan reform dolayısiyle Maliye Vekâ
leti teşkilâtına en az lise mezunu alınması hakkındaki prensip kararının devam ettirilmesi gayesiy
le, diğer dairelerden veya hariçten daha üstün vasıfta memur temini mümkün olduğu takdirde 
almabilmelerini temin gayesiyle komisyonlarca seçilecek memurları inha edip etmemekte defter
darlara salâhiyet verilmesine lüzum görülmüş ve devirlerin bir an evvel alınarak teşkilâtın faali
yete geçirilmesini sağlamak maksadiyle de komisyon çalışmalarının müddetle takyidi cihetine gi
dilmiş ve devir muamelesine 1. I I I . 1955 tarihinde başlanılabilmesi için de kanunun 1 Şubat 1955 
tarihinde yürürlüğe konması uygun bulunmuştur. 

Ancak bütün kadroların 1 Şubat 1955 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen yalnız devir işleri 
için • Hüzündü miktarına tâyin yapılarak bu memurların maaşları 1954 yılı bütçesinin merkez me
murları ve vilâyetler memurları maaş fasıllarına mevzu tahsisat tasasruflariyle karşılanarak 1954 
yılı bütçesine fazladan bir masraf tahmiline yer verilmiyecektir. 

5655 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, Bina ve Arazi vergileriyle özeli idarelere ve belediyelere 
ait diğer vergiler için kurulacak muvazzaf itiraz komisyonları başkan ve üyeleriyle raportör ve 
diğer hizmetlilerin aylık ve ücretlerinin ve müntehap âzanm huzur haMariyle komisyonların di
ğer masraflarının kuruldukları vilâyetin hususi idaresi bütçesinden ödeneceğini ve bu komisyon
ların kadrolarının kuruldukları vilâyet hususi idarelerinin kadrolarına icra Vekillerince ilâve ola
cağını âmir olup, Bina ve Arazi vergilerinin maliyeye devredilmekte olması ve hususi idare ve 
belediyelerce cibayet edilen diğer vergi ve resimler için muvazzaf itiraz komisyonu kurulmamış 
bulunması hasebiyle lâyihanın 2 nci maddesiyle 5655 sayılı Kanunun sözü geçen 30 ncu maddesi 
ilga edilmektedir. 

Lâyihanın 3 ve 4 ncü maddeleri yürürlüğe taallûk etmektedir. 
icmal 

Maaşler : 
Senelik 

Aded tutarı 

Merkez 
Komisyonlar 
Vilâyetler memurları 

-

Ücretler : 
Merkez 
Komisyonlar 
Vilâyetler memurları 

41 
26 

2 877 

2 944 

26 
10 

154 

186 300 
118 800 

6 906 900 

7 212 000 

66 000 
21 600 

211 800 

190 299 400 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Vekaleti kısmına eklenecek 
kadrolar ve hususi idarelerden naklen alınacak 

memurlar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar, 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin Maliye Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — İlişik iki sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1955 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Maliye Vekâle
tine ait kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
neşri tarihinde hususi idarelerin Bina ve Arazi 
vergileri işlerinde çalışan memurlarından, vilâ
yetlerde defterdarların reisliğinde defterdarlık ge
lir ve muhasebe müdürleriyle hususi idare mü
düründen ve valilerce vilâyet daimî encümeni 
azaları arasından seçilecek bir 'zatın iştirakile 
kurulacak komisyonlar tarafından, sicilleri tet
kik edilmek ve idari tahkikat yapılmak, müfettiş 
ve kontrolörlerin mütalâaları göz önünde bulun
durulmak/suretiyle yapılacak tetkikler sonunda 
ehil görülenleri, Maliye Vekâleti kadrolarına 
alınabilir. 

Mezkûr komisyonca ehil görülenlerin Maliye 
teşkilâtına naklen tâyinleri için muvafakat istih
saline lüzum olmadığı gibi, komisyonların ehil 
gördükleri memurları defterdarlar, inha edip et
memekte ve bu vasıftaki memurların mevcuriye-
tine rağmen açıktan veya başka dairelerden nak
len memur tâyinine salahiyetlidirler. 

Bu madde gereğince teşekkül edecek komis
yonlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren âzami iki ay zarfında vazifelerini bitir
meye mecburdurlar. 

MADDE 2. — 5655 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1.11.1955 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

19 .1.1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
//. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. Ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu -
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Maliye Vekaleti kısmına 
eklenecek kadrolara ait cetvel 

D. 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 

Merkez kadroları 

Memuriyet unvanı 

Müşavir 
Genel müdür yardımcısı 
Vasıtasız vergiler müşaviri 
Şube müdürü 
Başraportör 
Şube müdür yardımcısı 
Raportör 
Servis şefi 
Vergi memuru 

» » 

Yekûn 

Aded 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

41 

Maaş 

90 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

Senelik 
tutarı 

15 000 
13 200 
13 200 
11 400 
22 800 
19 200 
24 000 
21 000 
18 000 
15 000 
13 500 

186 300 

Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf İtiraz Komisyonu kadroları 

4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

Başkan 
Üye 
» 

Raportör 
» 

Servis şefi 
Memur 

» 
» 
> 

Yekûn 

2 
2 
2 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
2 

26 

90 
80 
70 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

15 000 
13 200 
11 400 
22 800 
28 800 
7 200 
6 000 
5 400 
4 800 
4 200 

118 800 
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Senelik 
D. Memuriyet unvanı Aded Maaş tutarı 

Vilâyetler Memurları kadroları 

6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
8 
9 

.10 
11 
12 
9 
10 
11 
12 
13 
12 
13 
9 
10 
11 
12 
13 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
13 

Gelir Müdür Yardımcısı 
Vergi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Servis 
» 
» 
» 
» 

Vergi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

icra 
» 
» 
» 
» 

Dairesi 
» 
» 
» 

Müdürü 
• » 

» 
» 

» Müdür yardımcısı 
» 
» 

kontrol 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı şefi 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 

memur 
» 

memuru 
» 
> 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 
» 

Tahsildar 
» 
» 

» » 
» » 

memuru 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 

L 

yardımcısı 
» 

Yekûn 

1 
4 

' 7 
• 2 

7 
13 
15 
6 
5 
10 
15 
15 
15 
25 
15 
16 
24 
30 
33 
3 
50 
77 
182 
483 
666 

..:. 5 
304 
7 
11 
5 
29 
2 
3 
8 
4 
9 
22 
38 
711 

2 877 

7-0 
80 
70 
60 
50 
60 
50 

' 40 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
>30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
30 
25 
20 

5 700 
26 400 
39 900 
9 600 
29 400 
62 400 
63 000 
21 600 
28 500 
48 000 
63 000 
54 000 
45 000 
67 500 
36 000 
67 200 
86 400 
90 000 
89 100 
7 200 

180 000 
231 000 
491 400 

1 159 200 
1 398 600 

12 000 
638 400 
25 200 
33 000 
13 500 
69 600 
4 200 
10 800 
24 000 
10 800 
21 600 
59 400 
91 200 

l 493 100 

6 906 900 
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£2] SÂVILI CETVEL 

1955 yılı bütçesinin (D) işareMi cetvelinin Maliye Vekâleti 
kısmına eklenecek kadrolara ait cetvel 

Merkez ücretli kadrolun 

Senelik 
Memuriyetin unvanı Ade.d Maaş tutarı 

Memur 
» 

Daktilo 
Hademe 

» 

5 
5 
10 
2 
2 
2 

26 

250 
200 
250 
150 
125 
100 

15 000 
12 000 
30 000 
3 600 
3 000 
2 400 

66 000 

Bina ve Arazi vergileri Muvazzaf itiraz komisyonları ücretli 
kadroları 

Daktilo 
» 

Hademe 

3 
3 
2 
2 

250 
200 
125 
100 

9 000 
7 200 
3 000 
2 400 

10 21 600 

Vilâyetler ücretli kadroları 

Daktilo 

Gece bekçisi 
Hademe 

12 
12 
20 
20 
40 
30 
20 

250 
200 
150 
100 
100 
75 
50 

36 000 
28 800 
36 000 
24 000 
48 000 
27 000 
12 000 

154 211 800 
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Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/172) 

T. C. 
Başvekâlet 21 .1 . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/3,174 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletin
ce hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 19 . I . 1955 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alman tkıhrarı 
Vergisinin muvazenei umumiyeye devri hakkında hazırlanmış olan kanun lâyihasının Yüksek Mec
lisçe kabuliyle meriyete girmesi halinde 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi icabeylemektedir. Bu lüzuma binaen ilişik tadillâyihası hazırlanmıştır. 

1. Mezkûr lâyihanın birinci maddesiyle 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun, tahrir kamisyonu-
rıun görev ve kuruluşuna taallûk eden 71 nci maddesinde yapılan değişiklik : 

a) Komisyonun başkanı ile üyelerden birinin tâyin ve seçme yetkilerinin valilerden ve il genel 
meclisinden alınarak her ikisinin de tâyin suretiyle tavzifleri için Maliye Vekâletine yetki verilmesi; 

b) Komisyonun sıfat ve yetkilerini göstermek üzere tanzim olunacak vesikanın Maliye Vekâle
tince verilmesi, 

Hususlarından ibarettir. 
Yukarda mevzuubahis kanun lâyihasına göre, Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alman Buhran 

Vergisinin muvazenei umumiyeye devri üzerine yapılacak olan arazi ve bina' tahrirlerinin, bilgi ile 
icrası gereken ve bu konudaki bütün mevzuata ve hususiyle vergi tatbikatına vukufu icabettiren iş
lerden olacağı müstağnii izahtır. Bu itibarla tahrir komisyonlarının muvaffakiyetle sevk ve idaresin
de başlıca âmil durumda bulunacak olan başkanın bu vasıfta kimselerden olması lüzumu aşikârdır. 

Birçok vilâyetlerimizde matlup vasıfta kimseter bulunması mümkün olamıyacağı cihetle memleke
tin her yerinde tahririn muvaffakiyeti ve yeknesak bir surette icra ve ikmal olünabilmeşini temin 
için başkanın Maliye Vekâletince tâyini münasip görülmüştür. 

Bundan başka tahririn 10 yılda bir tekrar edilmesi kanun icabından olup tahrir kayıtlarından bu 
süre içinde ihtieaç olunabilmesi için tahrir muamelelerinin gerektirdiği kayıtların gayet itinalı tesis 
edilmiş ve her türlü yanlışlıklardan hâk ve silintiden âri bulunmuş olması lâzımgelmektedir. 

Halbuki seçilmiş üyelerin ekserisinin bu lüzuma lâkayıt kaldıkları tecrübe ile sabit bir keyfiyet 
olduğundan komisyonun yazı ve kayıt işleri hemen her yerde komisyon reisinin işleri meyanma gir
mektedir. Bu itibarla yazı ve kayıt işlerinde zaruri gecikmeler olmakta ve bu hal de tahrir işleri
nin sürüncemede kalmasını intaceylemektedir. • 

İşte bu mahzurları bertaraf eylemek üzere komisyon reisi gibi mevzuata vâkıf bir zatın ko
misyon kâtipliği için tavzifi zaruri bulunmasına binaen komisyon üyeerinden birinin de Maliye 
Vekâletince tâyini uygun bulunmuş, ve esasen komisyonun faaliyet bölgesini teşkil eden muhiti 
tanımak ve bu yerine şeraiti iktısadiyesi bakımından komisyon heyetini tenvir eylemek husus
larında bir üyenin komisyona seçim yolu ile iştiraki maksada kâfi görüldüğünden maddenin bu 
sebep ve maksata tadili arz ve teklif edilmiştir. 
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2. Lâyihanın; birinci maddesiyle değiştirilen Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin sonun& 
(bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse üyeler il merkezlerinde valiler ilçelerde kaymakam
lar tarafından seçilir.) şeklinde bir hüküm fıkrasının ilâvesiyle bu maddede değişiklik yapılmasın
dan maksat, tahrir komisyonu için asıl ve yedek üyelerin seçilmeleri hususundaki mecburiyetin 
yerinex getirilmemesi halinde bu yüzden o mahalde tahrir komisyonunun faaliyetinin gecikmesini 
önlemektir. 

3. Lâyihanın 2 nci maddesi, 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 80 nci maddesinin (Tahrir ko
misyonunun başkanı hastalık gibi bir sebeple veya mezuniyetle görevine devam edemiyecek olursa 
yerine valiler tarafından bir başkan vekil tâyin olunur.) diye yazılı fıkrasının yürürlükten kaldı
rılmasına dairdir. 

Filhakika lâyihanın 1 nei maddesiyle yapılan değişikliğe göre tahrir , komisyonu başkanının 
Maliye Vekâletince tâyini lâzımgeldiği cihetle başkanın vazifesine devam edememesi halinde Me
murin ve Maaş Kanunu hükümleri dairesinde icabının yapılması muktazi bulunduğundan mezkûr 
fıkranın ilgasiye tatbikatta bu kabil ahvalde komisyon başkanı hakkında da mezkûr kanunlar hü
kümlerinin uygulanması imkân dâhiline alınmış bulunmaktadır. 

4. Lâyihanın 3 ncü maddesiyle Usul Kanununun Arazi Vergisine matrah olacak kıymetin ne 
gibi esas ve unsurlara göre tâyin edileceğine mütedair olan 291 nci maddesinin 1 nci fıkrasın
daki hükme bâzı hükümler ilâvesi suretiyle bir değişiklik yapılmıştır. 

Fjkraya ilâvesi tekif edilen hüküm, arazinin kıymetinin takdirinden evve yüz ölçümünün tesbit 
edilmesine ve bu tesbitte eğer kıymeti takdir olunacak arazinin kadastro veya tapu tahriri yapıl
mışsa bu tahrir neticesinde tesbit edilmiş olan ölçü miktarlarının esâs tutulmasına, şayet böyle bir 
tahrir yapılmamışsa yüz ölçüsünün tahmin edilmek ve ihtilâf halinde basit bir şekilde ölçülmek 
suretiyle tâyin olunmasına taallûk etmektedir. 

Filhakika arazinin vergiye matrah olacak kıymetinin takdiri için evvel emirde yüz ölçümünün 
bilinmesi lâzımgelir.' Usul Kanununda bunu temin edecek bir hüküm mevcut değildir. Vergi Usul 
Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış olan 2901 sayılı Arazi Tahrir Kanununda bu husus hükme bağ
lanmış bulunuyordu; bu sebeple Vergi Usul Kanunundaki bu noksanlığın tamamlanması zaruri 
görülmüştür. 

Maddeye ilâvesi teklif olunan hükme nazaran arazinin yüz ölçümü yine tahmine istinede-
cektir. Zira tahrir sırasında vergi mevzuuna giren bütün arazinin ölçülmesi cihetine gidilecek 
olursa, tahrir senelerce devam eder ve tahrir komisyonuna birer fen memuru tefrik etmek zaru
reti hâsıl olur. Halbuki tahririn kısa zamanda neticelendirilmesi asıldır. Bu itibarla tahmin 
esası muhafaza edilmekle beraber kadastrosu veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerde bunlardan 
istifade etmek ve tesbit edilen ölçüleri takdire mesnet ittihaz eylemek yolu tercih olunmuştur. 

5. Lâyihanın 4 ncü maddesiyle, 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun, itiraz komisyonlarının 
temyiz edilemiyecek olan kararları hakkındaki 369 ncu maddesinin «Bina Vergisinde (50) liraya 
kadar olan gayrisâfi iratlara, Arazi Vergisinde (500) liraya kadar olan kıymetlere yapılan itiraz
lar (Verilen karar neticesinde irat veya kıymetin bu hadleri aşmamış olması şartiyle) » diye yazılı 
2 numaralı fıkrasındaki miktarların, memleketimizin her tarafında son zamanlarda iştira kabi
liyetinin artmasından hâsıl olan talep fazlalığı karşısında Bina ve Arazi kıymetlerinde husule 
gelen tereffüler dolayısiyle, artırılması ve Bina ve Arazi vergilerinin değişik nispetlere tâbi bulun
maları dolayısiyle bu husus da nazara alınarak, binalardan mesken ve akar olmalarına göre mer'i 
hükümere nazaran (Bina Vergisine bağlı Buhran ve Müdafaa vergieriyle belediyelere ait Temiz
leme ve Aydınlatma Resmi dâhil) yılda 36 ve 48 ve araziden iratsız ve iratlı arsa veya arazi olma-
arına göre 25 ve 50 lira raddesinde alınacak olan miktar itibariyle cüzi vergilere matrah teşkil 
eden gayrisâfi irat ve kıymetlere mütaallik itirazların bu fıkranın şümulü dâhilinde kalmasını 
teminen mezkûr fıkradaki 50 liralık haddin 250 ve 500 liralık haddin de 5 000 liraya çıkarılması 
uygun görülmüştür. 

6. Lâyihanın 5 ve 6 nci maddeleri yürürlüğe taallûk etmektedir. 

( S. Sayısı : 205 ) 



— 13 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5432 sayıllı Vergi Usul Kanu
nunun 71 ve 72 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Görev ve kuruluş : 
Madde 71. — Binaların ve arazinin genel 

tahriri üçer kişilik tahrir komisyonları tarafın
dan yapılır. 

.Bu komisyonlar, Maliye Vekâleti tarafından 
tâyin olunan bir zatın reisliğinde yine Maliye 
Vekâletince tâyin edilecek bir üye ile seçilmiş 
bir üyeden kuruUur. 

Her ilçede ilçenin büyüklüğüne göre lüzumu 
kadar «tahrir komisyonu» kurulur. 

Maliye Vekâletince tahrir komisyonlarına sı
fat ve yetkilerini gösteren birer vesika verilir. 
Komisyonlar gittikleri yerde bu vesikayı gezi
lip görülecek bina veya arazinin mutasarrıfla
rına veya şagillerine göstermeye mecburdurlar. 

Üyelerin seçillmesi : 
Madde 72. — Tahrir komisyonlarına: 
1. Belediye sınırları içindeki yerlerin tah

riri için belediye meclislerince kendi üyeleri ve
ya diğer hemşehrileri arasından; 

2. Köylerde yapılan tahrirlerde köy ihti
yar meclisi tarafından kendi üyeleri arasından 
veya köy halkından; 

Biri asili ve biri yedek olmak üzere iki üye 
seçilir. 

Belediye meclisleri asıl ve yedek üyeleri, ge
nel tahrir kararının ilânından başlıyarak en geç 
bir ay içinde seçmeye ve bunların adlarını en 
büyük mülkiye memuruna bildirmeye mecbur
durlar. Bu mecburiyet, zamanında yerine geti
rilmezse üyeler il merkezlerinde valiUer, ilçeler
de kaymakamlar tarafından seçilir. 

- MADDE 2. — Aynı kanunun 80 nci madde
sinin 4 neü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE . 3. — Aynı kanunun 291 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Arazi kıymeti ve yüz ölçüsü : 
Madde 291. — Arazinin takdir olunacak 

kıymeti alelade alım, satım kıymetidir. Arazi
nin kıymetinin tahmininden evvel yüz ölçümü 
tesbit edilir. Yüz ölçümünün tesbitinde, ka
dastro veya tapu tahrir heyetleri tarafından 
tesbit edilmiş olan ölçü miktarları esas tutulur. 
Kadastrosu veya tapu tahriri yapılmamış olan 
yerlerde yüz ölçümü, tahmin edilmek, ihtilâf 
halinde basit bir şekilde ölçülmek suretiyle tâ
yin olunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 369 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağı
daki şekil'de değiştirilmiştir: 

2. Bina Vergisinde 250 liraya kadar olan 
gayrisâfi iratlara, Arazi Vergisinde 5 000 lira
ya kadar olan kıymetlere yapılan itirazlar (ve
rilen karar neticesinde irat veya kıymetin bu 
hadleri aşmamış olması şartiyle) ; 

MADDE 5. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19.1.1955 

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 iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. Jî. Zorlu 
Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavusoğlu 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 205 ) 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Muvakkat Encümen 20 .II. 1955 

Esas No. 1/170,171,172 
Karar No. 2 • 

Yüksek Reisliğe 

Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve 
Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alman 
Buhran Vergisinin muvazenei umumiyeye dev
ri hakkındaki kanun lâyihası ile Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar 
ve hususi idarelerden naklen alınacak memur
lar hakkındaki lâyiha ve yine bunlarla ilgili 
olarak 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki lâyiha 
Yüksek Meclisin karariyle teşkil olunan Mu
vakkat Encümenimizde Maliye ve Dahiliye ve-
killeriyle bu vekâletler mümessillerinin iştira
kiyle müzakere olundu. 

İlk önce Arazi vergilerine zam yapılması ve 
Arazi ve Bina vergilerinin muvazenei umumi
yeye Devrine mütaallik olan Kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakere açıldı. 

Hükümetin gerek bu husustaki esbabı mu
cibe lâyihasında ve gerekse Maliye Vekili, Ma
liye mümessilinin Encümenimize verdiği iza
hatta, bundan on sekiz yıl evvel bütün mem
lekete şâmil olmak üzere yapılan umumi arazi 
tahririnde o günün şartlarına, tedavül kıymet
lerine ve nihayet toprak mahsullerinin değerle
rine göre takdir edilen vergi kıymetlerinin bu
günkü hakiki durumu ifade etmekten çok 
uzak olduğuna işaret edilerek, 1950 den bu ya
na hükümetimiz tarafından sarf olunan mu
azzam gayretler sayesinde tahakkuk ettirilen 
umumi iktisadi kalkınmamızın ve büyük ba
yındırlık hizmetlerinin neticesi olarak tojjrak 
kıymetlerinde artışlar vukua geldiği, nitekim, 
zayıf, orta ve iyi vasıfta olan arazinin teda
vül kıymetlerindeki yükselmenin arz ettiği nis
peti tesbit bakımından yapılan monografik tet
kikler neticesinde artış vasatisinin 22 misli bul
masına mukabil umumi tahrirden sonra her on 
senede bir yapılması lâzımgelen tahrirlerin 
yapılmamış olması yüzünden Arazi Vergisi
nin 1938 yılı tahakkukatma göre hiçbir artış 

kaydetmediği açıklanma! ta ve işbu kanun lâ
yihasında derpiş olun di ğu üzere, yeni yapı
lacak umumi tahrirler neticelerine kadar mu
vakkaten tatbik olunmak üzere kıymet artı
şının en asgari- haddi olan dokuz mislin Arazi 
Vergisine zammedildiği ve verginin evvelce 
olduğu gibi Maliyeye devredilerek mahallî ida
relere hisse verileceği bildirilmektedir. 

Bu mevzu üzerinde Encümenimizde devanı 
eden müzakere ve münakaşalar sonunda başlı
ca iki fikir üzerinde durulmuş olup bunlardan 
birisinde : 

1. Arazi kıymetlerinde görülen artışın aynı 
nispette arazi gelirlerinde görülmediği, her 
mahsul fiyatındaki artışın dahi aynı derece
de olmadığı; 

2. Çiftçinin mahsul fiyatlarındaki artışa 
muvazi olarak her çeşit maliyet masraflarının 
da artmış olduğu; 

3. Arazi kıymetlerindeki artışın daha zi
yade uzun vadeli kredi ile arazi alımının ko
laylaşmasından, makinenin ziraate tatbiki do-
layısiyle ziraat sahasının genişlemesinden ve ni
hayet paranın iştira kabiliyetinin düşmesinden 
ileri geldiği; 

4. Bilhassa küçük çiftçinin iktisadi kalkın
madan henüz hakkiyle istifade temin edemediği; 

5. Ziraatte; henüz hava şartlarının hâkim 
olduğu , zirai sigortanın mevcut bulunmadığı, 
lüzumlu miktarda gübre temin edilemediği, 
birçok yerlerde tek çeşit ziraat yapıldığı, kıtlik 
senelerinde anormal vaziyetlerin hadis olduğu, 

.zirai mücadelenin çok pahalı bulunduğu, maki
neleşmenin şekil ve mahiyetinin henüz hakkiy
le anlaşılamadığı bir memlekette ziraatin istik
rar kesbedinceye kadar böyle bir zamma ta
hammülü olamıyacağı; 

6. Geçen devrede ziraate gelir vergisi tat
biki hakkındaki kanun teklifi karşısında Hü
kümetin," ziraatin henüz gelişmediğini ileri süre
rek böyle bir vergi tatbikinin zamanı olmadı
ğını beyan etmesine mukabil kuraklık yüzün-

( S. Sayısı • 205 ) 
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den hariçten buğday ithali mecburiyeti hâsıl 
olduğu bir devrede arazi vergisine dokuz misli 
zam yapmasmdaki maksadın anlaşılamadığı; 

7. Kıymete dayanan arazi vergisinin aslın
da gayriâdil bir vergi olması hasebiyle bunu 
dokuz misli arttırmak suretiyle adaletsizliğin de 
aynı nispette artacağının tabiî bulunduğu ; 

8. Bu zamanın seyyanen bütün ziraat erba
bına tatbiki halinde, Hükümetçe verilen rakam
lara göre sekiz küsur milyon arazi vergisi mü
kelleflerinden yedi milyonunun otuz dönüme 
kadar arazi sahibi, 300 -1 kuruş arasında vergi 
ödiyen mükelleflerden ibaret bulunmasına na
zaran, umum çiftçimizin % 83 ünü teşkil eden 
bu zümre üzerinde dokuz misli zammın çok ağır 
geleceği ve psikolojik bakımdan çok menfi bir 
tesir yaratacağı; 

9. Bu şartlar aUtmda ancak ziraatten geniş 
mikyasta istifade sağlıyan bir kısım çiftçi gru-
punun vergi ile teklif altına alınmalarının içti
mai adalet kaidelerine uygun düşeceğini, bu
nun da Arazi Vergisine zam suretiyle değil, mü
tekâmil bir vergi olan Gelir Vergisinin ziraate 
tatbiki suretiyle temin edileceği mucip sebeple
rine dayanarak lâyihanın hükümetçe geri alın
ması istenillmiştir. ikinci bir fikir ve mütalâa 
olarak da arazi kıymetlerindeki bariz artışlar 
dolayı siyle Arazi Vergisinin de artırılması pren
sibine taraftar olmakla baraber büyük ve kü
çük çiftçi farkı gözetmeksizin hepsine seyyanen 
dokuz misli zam tatbikinin doğru ve âdil ola-
mıyacağı ve bu itibarla küçük çiftçinin zam
dan muaf tutulmasını sağlıyacak şekilde lâyi
hayı yeniden gözden geçirmek üzere bir su ko
misyonu teşkili istenilmiştir. 

Bu mütalâalar üzerine Maliye Vekili ikinci 
oturumun sonunda lâyihanın yalnız Maliye Ve
kâletinin değil, hükümetin bir teklifi olması ha
sebiyle geri alma işini ancak hükümetle görüş
tükten sonra bildireceğini söylemiş, lâyihanın 
bir su komisyonda incelenmesini arzu etmek
le beraber büyük ve küçük çiftçi tefrikinin 
imkânsızlığına işaret ederek küçük çiftçinin 
zamdan muaf tutulmasının doğru olamıyacağı-
m beyan eylemiştir. 

Üçüncü oturumda Maliye Vekili gelmediğin
den Maliye Varidat Umum Müdürü bu kanun 
lây i b asiyle derpiş edilen varidat fazlasının Ge
lir Bütçesine donulmuş olmasından bahsile liı--

(S . Say: 

yihanın Hükümetçe geri alınamıyacağmı bildir
miştir. Aynı mevzu üzerinde cereyan eden 
müzakere sonunda biri lâyihanın reddi ve di-
geri bir su komisyonuna havalesi hakkında iki 
teklif yapılmış ve bu tekliflerden reddi muta-
zammm olan teklif altı reye karşı yedi reyle 
ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Arazi vergilerine zam yapılmasına mütaal ik 
olan kanun lâyihası esastan redde mâruz kaldı
ğına göre bu kanun lâyihasiyle alâkalı ve bu 
lâyihanın kabul edilmesi mülâhazasına müste
niden hazırlanmış bulunan diğer iki kanun lâ
yihası da müzakereye vaz'edilmeksizin redde
dilen kanunla birlikte "Umumi Heyete arz edil
mek üzere Yüksek Riyaset Makamına saygı ile 
sunulur. 
Muvakkat En. 

Reisi 
Ankara 

Muhalifim 
M7 Tarkan 

Amasya 
M. Zeren 

Gazianteb 
E. Cenani 
Seyhan 

Muhalifim 
A. Kınık 

Urfa 
Muhalifim 
F. Ergin 

Mazbata M. 
Amasya 

K. Eren 

Balıkesir 
Muhalifim 

// . İmre 
Kocaeli 

E. Alican 
Seyhan 

M. Akçah 

Diyarbakır 
Müstenkifim 
/. E. Tiğrel 

Kâtip 
Kocaeli 

Müstenkifim 
N. Akın 
Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Manisa 

S. Mıhçtoğlu 
Siird 

Muhalifim 
M. D. Süalp 

Hatay 
Ş. Mursaloğlu 

Muhalefet şerhi 
Arazi ve Arsa vergilerine alelıtlak 9 

misli zam yapılmasında bâzı haksızlıklar 
olacağı ve tasarının hali aslisiyle ademika-
bulü belki düşünülebilir. Fakat 7,5 milyar 
gelir sağlıyan takriben 75 milyarlık bir ser
veti temsil eden arazi sahiplerinin 13 milyon 
gibi gayet az bir vergi ile devlet masrafla
rına iştirak etmeleri vergi yükünün, vatan
daşlara âdil esaslara göre tevezzü etmemiş 
olduğunu açıkça göstermektedir. 

Memur, ücretli, işçi ve esnaf büyük öl
çülerde vergi vererek âmme hizmetlerine 
katılırken toprak sahiplerini (yedi milyona 
yakın kısmıma 1-3 kuruş arasında pek cüzi 
bîr vergiye tâbi tutmak, içtimai adalet kai
delerine uygun olmıyacağı gibi bu zümreye 
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dâhil mükellefleri de vergi vazifesini ifadan 
mahrum bıraktığı için şüphe yok ki üzmek
tedir. Arazi Vergisi Kanunu aynı zamanda 
iratsız arsaları da şümulü dâhiline almakla
dır. Arsa fiyatlarındaki yükseliş bilhassa 
büyük şehirlerimizde astronomik rakamlara 
baliğ olmuştur. 18 sene evvelki tahrir kayıt
larında metre karesi 25 kuruş ve belki daha 
aşağı tesbit edilen öyle arsalar vardır ki hali 
hazırda metre karesi 1 500 - 2 500 lira arasın
da satılmakta ve bu alım ve satımlarda sahip
lerinin hiçbir suretle zekâ ve emekleri katıl
madan kendilerini büyük servetlere sahip 
kılmaktadır. Bunların • sadece birkaç kuruş 
Arazi Vergisi ödemeleri vergi adaleti cep
hesinden üzerinde durulmaya değer bir key

fiyet telâkki edilmek lâzımgelir. 
Arazi ve Arsa vergilerine zam yapılma

sını istihdaf eden tasarının; bütün bu ci
hetler nazarı itibara alınmadan ve basit bir 
tetkika tâbi tutulmadan topyekûn reddedil
mesi doğru değildir. 

Tasarının zamma mütaallik hükümleri
nin Meclis komisyonları tarafından ariz ve 
amik tetkik edilerek, aksak ve adaletsiz ta
rafları giderilmek suretiyle bir tadile tâbi 
tutulması ve en âdil şeklin tesbit olunarak 
kanun haline getirilmesi muvafık olacaktır. 

Bu sebeplerle Muvakkat Encümenin 
mazbatasmdaki ret esaslarına muhalifiz. 

Ankara Seyhan ( Siird 
M, Tarhan A. Kınık M. D. Süalp 

.-• 
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istanbul Birleşik idaresinin Ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/163) 

T. C. 
Başvekâlet 7 . 1 . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 77, 71 - 2863 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri 
Heyetince 25 . XII . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
, A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul Vilâyeti Mahallî İdaresiyle İstanbul Belediyesi 6349 sayılı Kanunla 18 . III . 1954 
tarihinden itibaren ayrılmış ve belediye ve umumi meclis seçimleri yapılıncaya kadar da aynı 
kanunun muvakkat maddeleriyle bir intikal devresi için lüzumlu hükümler tesis olunmuş idi. İn
tikal devresi hükümleri umumi meclis seçimlerinin Ağustos ve belediye seçimlerinin Eylül ayla
rında ' yapılacağına göre ayarlanmıştı. 

Bu defa belediye meclisi seçimlerinin belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5669 sayılı Kanunu tadil eden 6424 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair 6437 sayılı Kanunla Haziran ayının son Pazarında ve umumi meclis 
seçimlerinin, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
6423 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 6438 sayılı Kanunla Eylül ayının son Pazarında yapılma
sı kabul buyurulması üzerine mevzuubahis intikal devresi hükümlerinin buna göre ayarlanma
sına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihanın 1 nci maddesiyle, 6349 sayılı Kanunun muvakkat 1 ve 3 ncü maddelerindeki 1 Mart 
1955 ve 1955 malî yılı tarihleri 1 Mart 1956 ve 1956 malî yılı olarak değiştirilmiştir. 

Lâyihanın 2 nci maddesiyle değiştirilen muvakkat ikinci maddenin 1 nci fıkrasiyle intikal ida
resinin 1955 yılı bütçesinin ne suretle yapılacağı belirtilmiştir. Zira, 6349 sayılı Kanunla birleşik 
idarenin bütçesinin ne suretle yapılacağına dair olan Belediye Kanununun 152 nci maddesi kal
dırılmış bulunmaktadır. 1955 yılı bütçesinin de mülga 152 nci madde esasları dairesinde yapıl
ması derpiş edildiğinden mülga hükümler buraya aynen alınmıştır. 

Muvakkat maddenin 2 nci fıkrası ile de 1954 ve 1955 yılı bütçelerinin ne suretle tatbik olu
nacağı açıklanmıştır. 

Bu fıkranın D bendinde de belediye meclisi seçiminden sonra birleşik idarenin umumi meclisi 
kalmadığına göre tatbikatta, umumi meclis seçimi yapılıncaya kadar bu meclise mevdu ve bütçe 
tatbikatı dışındaki vazifelerinin ifasını kolaylaştırmak maksadiyle vilâyet umumi meclisi vazife
sini görecek meclis tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/163 
Karar No. 18 

17 1955 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hak
kındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası, Dahi
liye Vekilinin iştirakiyle encümenimizde görü
şüldü : 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında taf-
silen izah edildiği veçhile Birleşik İdarenin Ay
rılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunla* vaz'-
edilmiş bulunan intikal hükümlerinin, ahiren 
neşredilmiş olan 6437 ve 6438 sayılı kanunlar
daki hükümlerle ayarlanmasırîı temin maksa-
diyle bu lâyihanın hazırlanmış olduğu anlaşıl
mış ve bu hususta serdedilen mucip sebepler 
eneümenimizce de yerinde görülerek müzakere 
mevzuu lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi yerine 

Mazbata Muharriri Bu Mazbata M. 
*ı İzmir Konya 

P. Arat M. Keskin 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Yahni 

Çoruh 
Z. Vral 

Gümüşane 
/. H. Baykal 

Kastamonu 
M. Kuşakçıoğlu 

İmzada bulunmadı 
Muğla 

Y. Başer 

Samsun 
E. Anıt 

Trabzon 
P. Sanac 

Ö. L. } 

Çanakale 
AS*. Karanakçı 

Çorum 
B. Koldaş 

Kastamonu 
S. Çağlar 

İmzada Bulunmadı 

Konya 
M. R. Özal 

Niğde 
C. Kavurmaeıoğlu 

Samsun 
M. Özkefeli 

Tlşak 
Y. Aysal 

Yozgad * 
Vrzurumluoğlıı 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esasa No. 1/163 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

1 , II . 1955 

İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hak
kındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası, hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle Encümeni
mizde müzakere edildi. 

Mezkûr idarenin ayrılmasına dair olan 6349 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin, sonradan 
çıkarılmış bulunan 6437 ve 6438 sayılı Kanun 
hükümleriyle ayarlanması maksadiyle hazırlan
mış olan lâyiha ve bu hususta hükümetçe gös
terilen mucip sebepler Eneümenimizce de ye
rinde görülmüştür. 

Ancak, metne vuzuh vermek maksadiyle bâ
zı maddelerde redaksiyon yapılmış ve diğer 
maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Ankara 

M. Tarhan 

Bu M. Kâtibi 
Tokad 

(). Sunar 

Bu M. Muharriri 
Siird 

M. D. 

Amasya 
H. Koray 
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Bolu 

8,_ fiaya&l 
Kars 

R. Çakır 

Çorum 
Ş. Gikses 

Kocaeli 
N. Akın 

Erzurum 
S. Erduman 

Koaeli 
E. Âlican 

Malatya 
M. N. Ocakcıoğlu 
Niğde Samsun 

A. N. Kadıoğlu Ş. Uluçay 

Mardin 
A. Kalav 

Sivas 
K. Oskmy 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T: B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas- No. 1/163 
Karar No. 52 

20.11. 1§55 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hak
kındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Dahiliye Vekâletince ha
zırlanıp Başvekâletin 25 , X I I . 1954 tarih ve 
71/2863 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası, Dahiliye ve Maliye encümenleri mazba-
taiariyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla, yetkili mümessiller hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, hükümet esbabı mucibesinde de taf-
silen arz edildiği üzere İstanbul Birleşik İdare
sinin Ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanu
nun muvakkat maddeleriyle tesis edilmiş olan 
intikal) hükümlerinin sonradan çıkarılmış ve be
lediye meclisi ile umumi meclis seçim tarihleri
ni" değiştirmiş bulunan 6437 ve 6438 sayılı Ka
nun hükümleriyle ayarlanması maksat ve zaru
retine dayanmaktadır. 

Dahiliye ve Maliye encümenlerince de aynen 
kabul edilen lâyiha, encümenimizde cereyan 
eden müzakereler ve salahiyetli mümessillerden 
alman izahlardan sonra yerinde görülmüş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

* Birinci madde aynen, ikinci madde 6349 sa
yılı Kanunun muvakkat ikinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir ibaresinden sonra 
zaruri görülen bir cümle ilâvesi ve bâzı kelime 
ilâve ve değişiklikleriyle, maddenin II işaretli 
paragrafındaki 1954 tarihi, 1954 bütçesinin so

na ermiş bulunması nazarı dikkate alınarak 
kaldırılmak suretiyle, muvakkat 4 ncü madde 
ile 3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi temennisiyle Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 

ReisveMli 
Balıkesir 
H.- îmre 

Mazbata Muharriri Bu Mazbata Muharriri 
İstanbul 

H. Hüsman 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Aydın 
Z. Uray 

Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Giresun 
M. Şener 

Niğde 
11. A. Göktürk 

Seyhan 
8. Ban 
Tokad 
/. Baç 8. 

Van 
K. Yörükoğh 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çoruh 
. Y. Gümüşel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Hatay 
Ş. tnal 

Ordu 
R. Aksoy 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 

Zonguldak 
8. Ataman 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Rize -
/ / . Agun 

Sivas 
A. Özel 

Urfa 
F. Kalaycıoğlu ' F. Ergin \ 

u 
Zonguldak 

/ / . Balık. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İstanbul Birleşik İdaresinin ayrılması hakkın
daki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun 1 ve 
3 nci muvakkat maddelerindeki (1 Mart 1955) 
ve (1955 Malî yılı) tarihleri (1 Mart 1956) 
ve (1956 malî yılı) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun mu
vakkat 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

I - Birleşik idarenin 1955 yılı bütçesi üç 
umumi kısımdan mürekkeptir : 

a) Kanunlarla vilâyet işlerine tahsis edil
miş varidata mukabil vilâyet hizmetleri bi
rinci, 

b) Kanunlarla belediye işlerine tahsis edil
miş varidata mukabil belediye hizmetleri için 
iktiza eden masraflar ikinci, 

c) Vilâyet ve belediye idarelerinin müşte
rek teşkilât ve hizmetleri masrafları üçüncü 
genel kısım olarak tesbit olunur, 

d) Bütçenin yapılması ve tasdiki vilâyet 
bütçeleri hakkındaki hükümlere tâbidir. Bele
diyeye bağlı işletme müesseselerinin bütçeleri 
de aynı şekilde tetkik ve tasdik edilir, 

e) Hususi kanunları ahkâmına göre husu
si idare varidatından muhtelif hizmetlere tef
rik olunan hisseler bu maddenin (a) fıkrasın
daki varidata münhasırdır. 

I I - 1954 ve 1955 yılı bütçeleri tatbikatı 
aşağıdaki şekilde yürütülür : 

a) Birleşik idarenin umumi meclisi beledi
ye meclisi seçimleri yapılıncaya kadar daimî 
komisyon (b) fıkrasındaki birleşik encümen te
şekkül edinceye kadar vazifelerine devam eder
ler, 

b) Belediye seçimini takibeden 30 gün 
içinde belediye meclisi encümen azalarını seçer. 
Belediye encümeni seçili üyeleri, belediye hu
dutları dışından seçilmiş olan mevcut daimî en
cümen üyeleriyle birlikte valinin veya tevkil 
edeceği zatın reisliğinde (Birleşik Encümen) 
olarak içtima ve 1955 yılı bütçesi tatbikatına 
devam eder. 

Umumî meclis seçimlerini takibeden 30 gün 

4 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Birleşik İdaresinin ayrılması hakkında
ki 6349 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun 1 ve 
3 ncu muvakkat maddelerindeki (1 Mart 1955) 
tarihli (1 Mart 1956) ve (1955 malî yılı) da 
(1956 malî yılı) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

'.( S. Sayısı : 208 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Birleşik İdaresinin ayrılması- hakkın
daki 6349 saydı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 10 . III . 1954 tarihli ve 
6349 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Birleşik idare
nin 1955 yılı bütçesi aşağıdaki şekilde ihzar ve 
tatbik olunur : 

I - Bütçe üç umumi kısımdan mürekkeptir : 
a) Kanunlarla vilâyet işlerine tahsis edil

miş varidata mukabil vilâyet hizmetleri birinci, 
b) Kanunlarla belediye işlerine tahsis edil

miş varidata mukabil belediye hizmetleri için 
iktiza eden masraflar ikinci, 

c) Vilâyet ve belediye idarelerinin müşte
rek teşkilât ve hizmetleri masrafları üçüncü 

genel kısım olarak tesbit olunur. 
d) Bütçenin hazırlanması ve tasdiki vilâ

yet bütçeleri hakkındaki hükümlere tâbidir. 
Belediyeye bağlı işletme müesseselerinin büt
çeleri de aynı şekilde tetkik ve tasdik edilir. 

e)» Hususi kanunları ahkâmına göre hususi 
idare varidatından muhtelif hizmetlere tefrik 
olunan hisseler yalnız (a) fıkrasındaki varidat 
üzerinden hesaplanır. 

I I - 1955 yılı bütçesi tatbikatı aşağıdaki şe
kilde yürütülür : 

a) Birleşik idarenin umumi meclisi beledi
ye meclisi seçimleri yapılıncaya kadar daimî 
komisyon (b) fıkrasındaki birleşik encümen te-' 
şekkül edinceye kadar vazifelerine devam eder
ler, 

b) Belediye, seçimini takibeden (30) gün 
içinde belediye meclisi encümen azalarını seçer. 
Bu azalar, belediye hudutları dışından seçilmiş 
olan mevcut daimî encümen âzasiyle birlikte 
valinin veya tevkil edeceği zatın reisliğinde 
(Birleşik encümen) olarak içtima ve 1955 yılı 
bütçesi tatbikatına devam eder. 

Umumi meclis seçimlerini takibeden (30) 

( S . Sayısı : 208 ) 
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i§inde umumî meclis toplanarak daimî encü
men azalarını seçer. Daimî encümen azaları, 
seçildiği tarihten itibaren 1955 malî yılı sonu
na kadar belediye encümeni seçili üyeleri ile 
birlikte (Birleşik encümen) olarak içtima ve 
1955 yılı bütçesi tatbikatına devam eder. 

Birleşik encümenler her iki idareye kanun
larla mevdu bütün hak ve vazifeleri 1 Mart 
1956 tarihine kadar istimal ve ifa eyler. 

e) 1956 malî yılı iptidasına kadar vazife 
görecek olan bu encümen azalarına daimî en
cümen azalarına mahsus huzur hakkı ödenir. 

d) Belediye seçimini mütaakip İstanbul 
vilâyeti umumi meclisi belediye hudutları dı
şından seçilmiş bulunan mevcut umumi meclis 
üyeleriiiin belediye meclisine iştirakiyle teşek
kül eder ve bu meclis umumi meclis seçimleri 
yapılıncaya kadar vilâyet umumi meclisi vazi
fesini görür. 

MADDE 3. — İstanbul Birleşik İdaresinin 
ayrılması hakkındaki 6349 sayılı Kanunun mu
vakkat 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 4. — Belediye mec
lisi Şubat 1956 içtimamda Belediye reisini inti-
habeder ve reis 1 Mart 1956 tarihinde vazifeye 
başlar. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

25 . XII . 1954 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
Dr. M. Saroî 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polaikan 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Mal. E-. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci madde» ay
nen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Müaakalât Vekili 
M. Ç*vu§*ğlu 

işletmeler Vekili , 
8. Ağteğlu 
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gün içinde umumi meclis toplanarak daimî en
cümen azalarını seçer. Daimî encümen azaları, 
seçildiği tarihten itibaren 1955 malî yılı sonuna 
kadar belediye encümeni âzalariyle birlikte 
(Birleşik encümen) olarak içtima ve 1955 yılı 
bütçesi tatbikatına devam eder. 

Birleşik encümenler her iki idareye kanun
larla mevdu bütün hak ve vazifeleri 1 Mart 1956 
tarihine kadar istimal ve ifa eylerler. 

e) 1956 malî yılı iptidasına kadar vazife 
görecek olan bu encümen azalarına daimî encü
men azalarına mahsus huzur hakkı ödenir. 

d) Belediye seçimim mütaakip İstanbul vi
lâyeti Umumi Meclisi, belediye hudutları dışın
dan. seçilmiş bulunan mevcut umumi meclis âza
larının belediye meelisine iştirakiyle teşekkül 
eder ve bu meclis umumi meclis seçimleri yapı
lıncaya kadar vilâyet umumi meclisi vazifesini 
görür. 

MADDE 3; — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( 8. Sayısı : 208 ) 





S. S A Y I S I : Z Z O 

608S sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1/201) 

T. C. 
Başvekâlet M . II . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayt: 71/31, 534 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . II . 1955 tarihinde 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muaibtsiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekili Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

~ ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 nci maddesi bu kanunun 6, 12, 13 ve,75 nci mad
deleri hükümlerinin kanunun neşri tarihinde ve diğer maddelerin geçici 5 nci maddede gösterilen 
teşkilât kanunlarının neşri tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini âmir bulunmaktadır. 

Geçici 5 nci maddede yazılı teşkilât kanunlarından Adalat Vekâletini ilgilendiren 6406 sayılı 
Kanun Emniyet Umum Müdürlüğü ile Karayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât kanunlarını taki
ben 22 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 6085 sayılı Kanunun 22 Eylül 1954 tarihinde 
meriyete girmesi icabetmiştir. 

Yapılan tetkikler ve kanunun tatbiki için gerekli personelin temininde bâzı güçlükler olduğunu 
göstermiş ve Emniyet Umum Müdürlüğünün yurdun her tarafında trafiği tanzim ve murakabe 
için teşkil edeceği bölge ve vilâyet trafik zabıtası teşkilâtının icabettirdiği 1406 âmir ve memurun 
derhal tâyin edilip vazifeye başlattınlmalannın imkânsız olduğu görülmüştür. Diğer taraftan 
mevzuun yeniliği, umumi zabıta bilgisi yanında trafikle ilgili hukuki ve teknik malûmatı da lü
zumlu kılması, tâyini mümkün olabilecek memurların kurs ve eğitime tâbi tutulmaları zaruretini 

( doğurmuş, bunun da uzun bir zamana mütevakkıf olduğu görülmüştür 
Bu şartlar altında kanunun 22 Eylül 1954 tarihinde yurdun her tarafında yürürlüğe girmesinin 

büyük aksaklıklar meydana getireceği ve kifayetsiz olmakla beraber, evvelden beri mevcut olan 
nizamın da ortadan kalkması dolayısiyle memleketin birçok kısmında trafiğin başı boş kalması 
neticesinin doğacağı göz önünde tutularak. Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına kadro
lar ilâvesi hakkındaki 6376 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesi ile 1954 bütçe yılı içerisinde 
Trafik Kanununun tatbik olunacağı bölgelerin İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmesi hükmü 
Yüksek Meclisçe kabul olunmuştur. 

1954 malî yılı içindeki tatbikat da göstermiştir ki, kanunun mevzua hakkile vâkıf elemanlar tara
fından ehliyet ve kabiliyetle tatbiki, bu maksat için kullanılacak teknik vasıtaların teminiyle, bunla
rın istimali hususundaki talim, terbiye uzun bîr zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Devre : X 
İçtim*: 1 



1955 malî yılı başında trafik Kanunu yurdun her tarafında yürürlüğe girdiği takdirde vilâyet ve 
gölge trafik zabıtasını teşkile, muayene ve imtihan komisyonlarının kurularak faaliyete geçirilmesi
ne, kanunun icabettirdiği basılı kâğıt ve formüller ile ehliyetname ve plâkaların derhal teminine 
maddeten imkân bulunamıyacaktır. 

Bu itibarla 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun trafiğin en kesif olduğu bölgelerden başla
narak tedrici surette memlekete teşmili yoluna gidilmesinin ve bu surette elde edilecek tecürbe ile 
tatbikatın mükemmelleştirilmesinin daha uygun olacağı, bu sebeple kanunun her malî yıl içinde yur
dun hangi bölgelerinde tatbik edileceğinin îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmesi mütalâa olun
maktadır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen 26 . 27 . 1955 
Esas No. 1/20P 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihası Encümenimizde Dahiliye Vekili 
ve hükümet mümessilleri huzuriyle tetkik edil
di. 

Trafik Kanununun daha evvelki hükme gö
re 22 Eylül 1954 tarihinde yurdun her tarafın
da yürürlüğe girmesindeki imkânsızlıklar Bü
yük Meclisçe kabul olunarak 6376 sayılı Kanu
nun muvakkat 2 nci maddesiyle 1954 bütçe yılı 
içerisinde Trafik Kanununun tatbik edileceği 
bölgelerin İcra Vekilleri Heyetince tesbit edil
mesi hükmü sevk olunmuştu. 

Bu kere hükümet 1954 maK yılı içindeki 
tatbikatın bu kanunun bütün yurtta meriyeti 
halinde mevzua* vâkıf elemanların kifayetsiz
liği ve gerekli malî imkân ve motorlu vesaitin 
noksanlığı sebebiyle istihdaf edilen neticenin 
elde edilemiyeceğini beyan ve encümende de 
izah etmiş ve Encümenimiz de filhakika, kanu
nun bütün yurtta tatbiki halinde gereken tah
sisat ile lüzumlu motorlu vasıtaların ve betah-
sis kalifiye trafik memurunun halen temin edi
lememiş olması sebebiyle büyük müşkülâtın 
zuhur edeceği ve istihdaf edilen neticenin elde 
edilemiyeceği kanaatine varmıştır. 

Ancak, 6085 sayılı Kanunun meriyet hük
mü6376 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci mad
desiyle bir kere tadil görmüş bulunduğundan 
ve yukarda mâruz nevakısm âzami üç sene 
zarfında ikmal edilebileceği hükümet tarafın
dan bildirildiği gibi Encümenimizce de müm

kün mütalâa olunduğundan bu müddet zarfın
da Vekiller Heyetince tensip olunacak yerler
de kanunun peyderpey tatbika konmak üzere 
nihayet 1 . III . 1958 tarihinde bütün yurtta 
seyyanen tatbikini âmir bir fıkranın ilâvesi En
cümenimizce lüzumlu görülmüştür. Hükümet 
teklifi işbu tadil ile kabul olunmuş ve işin müs
taceliyetine binaen ruznameye alınarak takdi-
men ve müstacelen müzakeresine karar veril
miştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

Gazianteb 
8. Kuranel 

Kâtip 
Erzurum 
§. Erker 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Z. Gökçer 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
T.. Uygur 

İmzada bulunamadı 
Samsun 
E. Anıt 

M. M. 
Çankırı 

0. Boynuk 

Afyon K 
B. Çerçel 

Ankara 
F. Zincirktran 

Konya 
M. E. Özaî 

Tokad 
0. Haeıbaloğlu 

îmzada bulunamadı 
Trabzon Urfa 

P. Sanaç F. Ergin 
Urfa 

M. DrM, 

( S. Sayısı : 226) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ MUVAKKAT ENCÜMENİN TÂDlLÎ 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bu kanun 6, 12, 13 ve 75 nci maddeleri ile 
58, 59 ve 60 nci maddelerindeki 12 ve 13 ncü 
maddelere ait ceza hükümleri kanunun neşri ta
rihinde meriyete girer. Diğer maddelerin yur
dun hangi bölgelerinde meriyete gireceği her 
mali yıl için icra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . H . 1955 
Başvekil Vekili Devlet Vekili ve 
O. Ş. Çiçekdağ Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. B. üz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Tardıma 

îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Tırcalı 

Güm. ve tnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

S. Ağaoğlu 

lâyihası 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bu kanunun 6, 12, 13 ve 75 nci maddeleri 
ile 58, 59 ve 60 nci -maddelerindeki 12 ve 13 
ncü maddelere ait ceza hükümleri kanunun 
neşri tarihinde meriyete girer. Diğer maddele
rin yurdun hangi bölgelerinde meriyete gireceği 
her malî yılı için İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılır. Herhalde bu maddelerin tamamı 
en geç 1 . III . 1958 de meriyete girer. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü madesi ay
nen kabul edilmiştir. 

•«••» 
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