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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Maarif Vekâleti; 
Ankara Üniversitesi; 
İstanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 ma

lî yılı bütçelerinin heyeti umumiyesi görüşüldü, 
inikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Hakkâri Mebusu 

îhsan Baç Übeydullah Seven 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

İkinci celse 
Maarif Vekâleti; 
Ankara Üniversitesi; 
istanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 ma

lî yılı bütçelerinin heyeti umumiyesinin müzake
resine devam edildi.. 

inikada ara verildi. 
Reisvekili 

Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Üçüncü celse 

Maarif Vekâleti bütçesinin dikkate alman 
takrirle birlikte encümene verilen 450 nci fas
lından maada diğer fasılları kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi; 
istanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı Bütçe kanunları kabul olundu. 
Nafıa Vekâleti bütçesinin 792 nci faslından 

maada diğer fasılları ile 
Devlet Su işleri bütçesinin bir kısım fasıl

ları kabul edildi. 
Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 

781 nci faslından maada diğer fasılları kabul 
olundu. 

iktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesinin heye
ti umumiyesinin müzakeresine geçildi. 

27 . I I . 1956 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Kâtip 
•Hakkâri- Mebusu 

Übeydullah Seven 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Mazbatalar 

1. — istanbul Üniversitesi 1952 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mubakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tez'keresi ile İstanbul Üniversitesi 1952 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası (3/115, 1/117) (Ruz-
nameye) 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, il 
idaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/247) (Ruzna-
meye) 

3. — 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle 

eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hak
kında Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski 
Mebusu merhum ismail Hakkı Çevik'in III Nu> 
maralı Muvakkat Arzuhal) Encümeninin 15 . Iff-. 
1950 tarihli haftalık 'karar cetvelindeki 2123 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (5/3, 
4/18) (Ruznameye) 

4. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Türk 
Ceza Kanununun 370 ve 383 neü maddelerinin 
tadiline dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/162) (Ruznameye) 

5. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve Kon
ya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, Avukat;-
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I : 46 27 .2 
lık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiş'tirilien 
21 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifi ve Adliye Encümeni maz
batası (2/237) (Ruznameye) 

6. — Mülga Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı he-

1956 C : 1 
sabi katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1953 mala yılı Hesabı 
Kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (3/225, 1/310) (Ruznameye) 

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

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 

KÂTİPLER : Edibe Sayar (Zonguldak), Ömer Mart (Kayseri). 

3. 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Muğla Mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MARUZATI 

1. — Kocaeli Mebusu Selâmı Dinçer ve Kon
ya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, Avukatlık 
Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 
nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkın
daki kanun teklifinin geriv er ilmesine dair tak
riri (2/237, 4/192) (1) 

Riyasete 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinin 1 

nci fıkrasının tadili hakkındaki Kanun teklifi
min geriverilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Kocaeli 
Reyhan Gökmenoğlu Selâmi Dinçer 

RE IS — Geriv erilmiştir. 
Zabtı sabık hakkında Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, dünkü zabıtların tetkiki sırasında ar
kadaşım Sadettin Yalım; «Avrupa'ya gitmek için 
Başvekile yalvarmadm mı?» demiş olduğunu gör-

(1) 119 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

düm. Bendeniz aynı zamanda Yüksek Meclisin 
Avrupa Konseyinde de temsilci bulunmam hase
biyle bu hususu izah etmek lüzumunu hissettim. 

Muhterem arkadaşlar; Sadettin Yalım'm mev-
zuubahsettiği hâdise şudur : Avrupa Konse
yinde Profesör Fonten ile vâki şifahi anlaşma 
üzerine her sene yani, her tahsil döneminde bir 
kaymakamın Fransa'ya giderek, Fransa Hükü
meti hesabına mektepte okuması kararlaştırıl
mıştır. Kendisi eskiden beri tanıdığım bir dos
tumdur. Ve her sene bir Türk kaymakamının 
Fransa'ya gönderilmesini istemişti. Bendeniz de 
bunu geldiğim zaman Sayın Başvekile söyledim. 
Ve profesör Fonten Türkiye'ye Âmme İdaresi 
Enistitüsü kurmak için geldiği zaman tanımış 
olduğu Mukaddes Öztekin'i bana söylediler. Ben 
de aynı ismi sayın Başvekile bildirmiştim. Baş
vekil Bey de lütfedip Mukaddes Öztekin'i Fran
sa'ya gönderdiler. Mesele bundan ibarettir. Şah
sımı ilgilendiren hiçbir husus mevzuubahis de
ğildir, bunu böylece tavzih ederim, efendim. 
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5. — MÜZAKERE 

1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) . 

A — İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesi 

REİS — İktieat ve Ticaret Vekâleti Bütçesi
nin müzakeresine devam ediyoruz. İlk söz Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Kâmil 
Kırıkoğlunun'dur. Buyurunuz, efendim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KÂMİL 
KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhterem arkadaş
lar; 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerin
deki konuşmalar, her sene bütçenin heyeti umu-
miyesi üzerindeki konuşmalarla tedahül etmek
tedir. Bu talihsiz bakanlık kuruluşundaki vu
zuhsuzluk, mevzuu ile salâhiyet ve kadrosu ara
sındaki nispetsizlik ve bilûmum hizmet bölüm
leri ile sıkı alâkası yüzünden tasarruf ve icraa
tında disiplin temin edebilmekte müşkülâta uğ
ramaktadır. Yukardan ve aşağıdan gelen mü
dahalelerle istiklâl ve inisiyatifini kaybeden ve
kâlet çok zaman tatbikatta Başvekâlete merbut 
teknik bir umum müdürlük durumuna düşmek
tedir. 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı adı ile bütçesi
ni konuştuğumuz bu bakanlığın, adını fonksiyo
nuna veya fonksiyonunu adına uyduracak esas
lı bir istihaleye ihtiyacı vardır. 

Muhtelif senelerin bütçe konuşmalarında de-
faetle 'tebarüz ettirilen bu zaruretin son zaman
larda kısmen hükümetçe de kabul edildiğini gör
mekle memnunuz. İhdası düşünülen yeni bir ba
kanlığa maden, sanayii ve küçük sanatlar daire
lerinin devri her ne kadar İktisat ve Ticaret 
Bakanlığını, yetişemediği bir kısım meşgalesin
den kurtaracaksa da bünyesinde arzuladığımız 
cezri inkilâbı yapamıyacaktır. 

Bu dairelerin ayrılışı ile Ticaret Vekâleti da
lı, yaprağı budanmış fakat nescinde mevcut ma
razlarla malûl bir gövde halinde kalmakta de
vam edecektir. 

İktisat ve Ticaret Bakanlığına, bütün hizmet 
bölümlerine şâmil bi*1 plânlama ve koordinasyo
nu cleruhde edebilecek yeni hüviyet vermek ve 
bu zihniyetle statü ve kadrosunu tanzim etmek 
lâzımdır. Bunun ilk şartı da plân ve program 

İDÎLEN MADDELER 

fikrini benimsemektir. Plân ve programın tari
fi müteveffa cemiyeti akvamdaki «mütecavizin 
tarifi» gibi bugüne kadar aramızda bir türlü hal 
edilememiştir. 1956 bütçesi heyeti umumiyesi 
üzerinde hükümet namına konuşan Samet Ağa-
oğlu'nun sözlerinden de anlaşıldı ki, hükümet 
plân ve program hakkında ciddî şekilde imali 
fikir etmediği gibi söylenenlerden de bihaber
dir. Bu muhterem zat Büyük Millet Meclisi za
bıtlarında plân ve programın ne olduğu hakkın
da bizim tarafımızdan söylenmiş tek satır bulun-

I madiğim, varsa gösterilmesini talebetmiştir. Sa-
! yın hükümet sözcüsünü tatmin edebilir ümi

diyle geçen seneki İktisat ve Ticaret bütçesinin 
tarafımızdan yapılan tenkid konuşmasından 
bâzı parçalar okumama müsaadenizi istirham 
ederim. Geçen sene bu konuşmada, 24 . II . 1955 
te : 

Millî iktisadın temel meselelerini muayyen 
bir plân ve programa mazhar kılmak lâzımdır. 
Ancak bu suretle ilmin değişmez prensipleri ha
ricine çıkmanın ağır mesuliyetinden kurtulmak 
ve fevri ilhamlar, mahsulü iktisadi ataklarla mil-

i lî servet ve enerjinin heder olmasına son vermek 
mümkün olur. İktidar ilmî mutalardan müstağ
ni kalmakta İsrar etmekle iç ve dış ticarette mâ
ruz kaldığımız muhtelif müşküller yüzünden ef
kârı umumiyede yerleşmiş ve gün gün artan en
dişeleri devam ettirecektir. Hükümetin her fır
satta ilân ve iftihar ettiği iktisadi kalkınma 
gayretlerinin temel prensiplerini tesbit eden bir 
plân maalesef mevcut değildir. Aksine hüküme
tin plân ve program kelimelerine ve telâkkile
rine karşı bariz bir idyosenkrazisi vardır. Beş 
senedir plân meselesi yılan hikâyesini de geçen 
sâldide münakaşaların vesilesi olmuştur. 

Bazan hükümet programımızın plânsızdır 
«bazan bizim plansızlığımız sizin plansızlığını
za müreccahtır.» şeklinde asabiyetin telkin et
tiği fevri mukabelelerle cevaplandırdığımız ol
muştur. 

Plân deyince memleketin tarih içindeki ikti
sadi seyrini, içtimai bünyesini, iç ve dış bünye
mizdeki imkânlarını ve müstakbel ihtimalleri 
derpiş eden temkinli bîr görüşle teşebbüsleri
mizi sıralıyan onların vüsat ve hacımlarını dik
katle tâyin eden âm ve şâmil bir plân mevzııu-
bahistir. Böyle bir plân şüphesiz camit, köstek-
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leyiei bir ahdi atik buyruğu olnııyacaktır. Bilâ
kis günün icaplarına göre süratle istikamet 
ayarlamalarını icabettirecek fakat hiçbir zaman 
tesbit edilmiş prensiplerin haricine çıkmıyacak-
tır. İktisadi plândan mahrumiyet yüzünden son 
beş sene devammca Demokrat Parti kendi parti 
programı ve taahhütlerinin aksine hareket etti
ğini müşahede ettik, demiştik. Bu ve buna mü
masil konuşmalar hemen her sene yapılmıştır. 
1952 bütçesinde yine plân ve program hakkın
daki tenkidlerimizi o zaman İktisat ve Ticaret 
Bakanı olan Sayın Muhlis Ete cevaplandırırken 
bir noktayı daha arz edeyim. Zannedilmesin ki, 
bir plân yapmak gayet kolay bir iştir. Plân 
yapmak demek iktisadi bünyeyi tamamen bil
mek demektir. Eeğer iktisadi bünyeyi tam 
mânasiyle bitmezsek yapacağımız plânlar kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûmdur. (Sağdan, bravo 
sesleri) Bu sebepledir ki; evvelâ iktisadi bünye
mizi, iktisadi emvanterimizi anlamak mecburi
yetindeyiz. Bu itibarla diğer bakanlıklardan 
aldığımız arkadaşlarla beraber heyetler teşkil 
ediyoruz. Hüseyin Balık arkadaşımızın da te-
yiden söyledikleri gibi bâzı vilâyetlerimize tet
kik heyetleri gönderilmiş bulunuyordu. Bu 
heyetler; Af yan'da Çanakkale'de, Zonguldak'ta 
çalışmakta ve bölge tetkiklerini yapmaktadır
lar. Ancak İktisadi emvanteri tesbit ettikten 
sonra elimize tam bir tetkik bulunacak ve on
dan sonra bir adım daha yürüyeceğiz; denmiş
tir. 

Fakat ne yazık ki, Sayın Ete tarafından his
sedilen ve izalesine çalışılan bir ihtiyacın karşı
lanması, bilâhara hükümetin seriüsseyir bir 
iktisadi kalkınmanın plânla telifinin güç ola
cağı mazereti ile ihmal edilmiştir. 

Bu vekâletin bilhassa son senelerde büsbü
tün istikrarsızlığa düşmesini, bir Bakanlar giyo
tini haline gelmesini memleketin yanlış iktisa
di politikası ile sıkı alâkasına hamletmek lâzım
dır. Esas prensiplerinde aksayan umumi, iktisa
di politikası tabiatiyle bir vekâletin mesaisinde 
aksaklıklara sebebolacaktır. İlim görüşünden 
temkin ve hesaptan mahrum gayesi iktidarın 
devamını teminden ibart bulunan bir iktisadi sis
tem daha doğrusu sistemsizlik bu vekâleti cid
den perişan hale sokmuştur. 

Tediye açıkları, döviz buhranı ve daha bir
çok ıstırabı olan dış ticaretin hesabını bu ve
kâletten isteriz... 

. 1956 Ö : 1 
Hızla genişliyen Enfİasyon, memleketin ik

tisadiyatında, siyasetinde, ahlâkında, hulâsa her 
hücresinde tahribatını yaparken fiyat kontro-
lundan, iç ticaretten bu vekâleti sorumlu tuta
rız. Fakat ne yapalım ki, çaresiz armomisi kay
bolmuş bir camia içinde Ticaret ve İktisat Ve
kâletinin de şüphesiz tenkidlerden hissesi ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Merkez Bankasında muvaffak bir memuriyet 

hayatının tecrübelerinden faydalandığını büt
çe müzakereleri devammca memnuniyetle müşa
hede ettiğimiz Sayın Fahrettin Ulaş, komisyon
daki tenkidleri ilmî bir anlayışla cevaplandır
dı. Maliye Bakanının aynı komisyonda tebellür 
eden kanaatlerini ve hükümet başkanının 30 
Ocak demecinden ana haklarını çizdiği iktisadi 
tedbirleri daha geniş ifadesiyle söyleyelim. Ye
ni iktisadi rejimi samimî olarak savundu. Ve 
mükerreren bu tedbirlerin müessir olacağına 
hükümetin bugüne kadar devam eden iktisadi 
gidişinin ıstıraplarını bu yeni rejimin tedavi 
edeceğine inandığını söyledi, şimdi bütçe üze
rindeki hükümet sözcülerinin yaptığı konuşma
lardan nüksettiği anlaşılan eski inanışlar ve id
dialarla sayın bakanın bu güzel fikirlerinin na
sıl telif edilebileceğini düşünmekten nefsimizi 
menedemiyoruz. 

Bundan evvelki üç kabineye müstakil ve 
şahsi politikasını kabul ettiren Sayın Menderes'
in son kabinede değişik düşünen arkadaşlariyle 
fikren ve hissen ivazsız anlaşacağı hususunda 
endişe ve tereddüdümüz vardır. Bu endişede ne 
kadar haklı olduğumuzu geçen kısa zamanda 
teyidetmiştir. 30 Ocak beyannamesinde «daha 
sıkı tasarruf zihniyetiyle hareket etmek sure
tiyle bütçede muvazene temin olunacaktır» di
yen Sayın Menderes gördük ki üçüncü Mende
res Hükümeti tarafından kabarık rakamlarla 
getirilen masraf bütçesinin daha da kabaran ra
kamlarla Büyük Millet Meclisine takdim edilen 
son şeklini büyük bir hahişle kabullenmiştir. 
Hükümet sözcüleri bu son rakamın müdafaasını 
yapmışlardır. Bu suretle Hükümet sözcüleri 
hattâ bu meyanda sayın sözcü Adnan Mende-

j res'e dahi Hükümet Başkanı Adnan Menderes'i 
| tekzibetmişlerdir. Üçüncü Menderes Hükümeti-
j nin hazırladığı bütçe, Dördüncü Menderes Hü-
| kümeti tarafından benimsendiğine göre 30 Ocak 
i beyannamesini Mister Randall'e bir kudumive 

— 929 — 



1 : 46 27.2 
bir ayak bastı hediyesi olarak tavzif etmek her 
halde haksızlık sayılmamalıdır. Dış ticaret reji
mimizin tenkidine aynı beyannamenin şu parağ-
rafiyle başlıyacağım : 

«Gayemiz başlanmış bulunan kalkınma pro
jelerimizi hiç aksatmadan ikmal etmek olduğu
na göre, girişilecek yeni envestisman teşebbüs
lerinin bu gayenin tahakkukunu alendar etme
mesine son derece dikkat olunacak. Ve bunlar 
ancak tediye muvazenemiz üzerinde en kısa za
manda müspet tesirler icra edecek neviden olan
lara inhisar edecektir» denmektedir. 

Dış ticaret açıklarımızın normal ve eski 
açıklara nispetle mühimsenmiyecek kadar kü
çük olduğu iddiasından cayılmış ve ıslah çare
leri aranmaya başlanmış olduğunu göstermesi 
bakımından bu ifadeyi takdirle karşılarız. Bir 
taraftan dış ticaret rejimi müspet tesirli enVes-
tismanlarla düzeltilecek derken öte taraftan 
uzun vadeli envestismanlarm pek yakın âtide 
hemen 1956 senesi içerisinde bol bol sermayele
rini vereceği şayanı hayret bir kolaylıkla iddia 
olunmaktadır. 

Hükümet dış ticaret açıklarımızın kapanma
sını eğer kısmen bu en kısa zamanda tesirini 
gösterecek envestismanlarla ve 1956 da müstah
sil hale gelecek yatırımlarla mümkün görüyor
sa şimdiden haber verelim ki, inkisara uğrıya-
caktır. 

«Pek yakın», «en kısa» gibi sıfatlarla ümit 
verici kılıklara sokulan kelimelerin artık inan
dırıcı tesirini kaybettiğini tebarüz ettirmek is
terim. 

İhracatımızın merkezi sikletini hububat ve 
pamuk gibi hava şartlarına bağlı maddeler teş
kil ettiği müddetçe temkinli konuşmayı Hükü
mete tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1951 senesinde ihracatımızın 762 400 000 
1952 ı» » 897 400 000 
1953 » » 969 300 000 
1954 i» » 812 900 000 

lira olmasına mukabil : 
1955 senesinde 770 900 000 liraya düşmüş

tür. Bu tenezzülün çeşitli sebepleri vardır. Bu 
meyanda başta 1954 senesinin gayrimüsait ha
va şartlarını ve bunun yanında mevcut ziraat 
makinelerinin gerek eskimesi gerekse bilgisiz 
ellerde hor kullanılması yüzünden ve yedek par-
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ça noksanından çalışma gücü ve sialarmın azal
dığını zikretmek doğru olur. Filhakika : 

1953 te 8 000 000 olan hububat rekoltesi 
1954 » 4 900 000 ne düşmüştür. 
Hububat ihracından ise : 
1954 te 213 000 000 lira. 
1955 te 56 000 000 lira elde edilmiştir. 
İhracatımızın bu düşük seviyesinde malla

rımızın kalite düşüklüğü de âmil olmuştur. İh
raca tâbi emtianın % §1 sinde tatbik edilebilen 
kontrol sistemi geniş bir kadro ve tatbikatta 
âzami hassasiyet istediğinden lâyıkiyle müessir 
olamamıştır. Bu sene başlıyan kontrolün mü
kemmeliyeti kabul edilse dahi tesirinden ancak 
mütaakıp senelerde ve tedricen görüleceği ta
biîdir. Alıcı nezdindeki itimadın teessüsü, kayb
edilmesinden daha uzun zaman ve daha büyük 
gayretlere vabestedir. İktisadi politikamızdaki 
umumi düzensizliğin fiyat yüksekliği yaratması 
da ihracatta müşkülât doğurmuştur. Aynı se
beplerle ticaretimizin E. P. U. memleketleri 
haricine sürüklenmesi Avrupa Tediye Birliği 
memleketlerinin bizden alacakları malları baş
ka memleketlerden tedarik etmelerini intacet-
miştir. 

Tediye Birliği haricinde kliring anlaşmaları 
münasebet ve mübadele sahamızı daraltmış bin-
netice mübadelenin karşılıklı ihtiyaçlarının te-
tabukundaki müşkülâtı mucib olmuştur. 

Filhakika ihraç mallarımızdan her hangi bi
risi için ticari münasebette bulunduğumuz mem
leketler kabarık adedde olduğu takdirde bu 
memleketler arasından en çok ihtiyacı olan ve 
en yüksek fiyatı veren alıcıyı bulmak kolay ol
duğu halde alıcı adedinin azalması ve iki taraf
lı anlaşmaları kaçınılmaz hale gelmesi güçlük
ler yaratmıştır. 

İhracatımızın azalmasında bilhassa ariyeler 
yüzünden dış itibarımızın kırılması çok mües
sir olmuştur. Her ne kadar Fransa, İngiltere, 
İtalya, Batı - Almanya, Holânda, Belçika, İsveç 
ve Norveç'te ihracatımızın bir kısmı borçları
mıza mahsubu yapılması. hususundaki anlaşma
lar yapılmışsa da bunun günlük palyatif bir 
tedbir olmaktan başka ifadesi yoktur. 

Tediye muvazenesi tesis edilmediği müddet
çe bu ariyelere tahsis edilen miktarlar karşılı
ğında başka borçlanmalarla her sene tediye 
açıklarımızın müzmin şekilde ve daha süratle 
kabarmasına sebebiyet vereceği şüphesizdir. Bu 
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meyanda kalitesi tâyin edilerek muayyen fiyat 
konulan bir kısım malların yerine daha yüksek 
kaliteli malların ihracı ile elde edilen fazla dö
vizin dış memleketlerde kalması elbette ki ihra
catımızda husule gelen azalmanın âmillerinden 
birisi olmaktadır. Ayrıca bu yoldan dışarda dö
viz karaborsasının teşekkül ettiğini de hatır
latmak yerinde olur. 

Türk parasının düşüklüğünü intaceden bir 
seri yanlış para operasyonlarının en akla gel
mez yönlerden iktisadi hayatımıza iras ettiği 
zararları sırası gelmişken bir defa daha tekrar 
etmekten men'i nefsedemedik. 

Muhterem arkadaşlar, 
İthalâtımızda 22 Eylül 1952 den itibaren 

ayrıldığımız liberasyon sisteminin kaçınılmaz 
neticelerini gün gün artan ıstıraplar halinde 
hissetmekteyiz. Bu tarihten evvel pek cömertçe 
ihsan edilen ithal dövizlerinin mütaakıp sene
lerde lüzumundan fazla daraltılmasına mecbu
riyet hâsıl olması ve ciheti tahsislerindeki isa
betsizlik tahdit rejimi aslında mevcut mahzur
ların kat kat fevkinde zararlı hale sokmuştur. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Siz bun
lardan bir şey anlıyor musunuz? 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Siz an
lamazsınız, karışmayın. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Sizin ka
dar anlıyorum. 

REİS — Kâmil Bey, o kadar hassas olma
yın, sözünüze devam edin. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Güdüm
lü bir dış ticaret rejimini zaruret olarak kabul 
etmek mümkün olsa dahi, arz ettiğimiz şekilde 
isabetsiz tatbikat, hattâ bugün tahkikat safha
sında bulunan muhtemel yolsuzluklar bu tah
dit rejimini, zarureti izalede yardımcı bir vası
ta olmaktan çıkarmıştır. Tahdit sistemi açığı 
kapatmakta âmil olamadığı gibi yeni ıstıraplara 
vesile teşkil etmiştir. 

Ticaret Bakanlığının büyük mesuliyeti bu 
rejim içerisinde her türlü umumiyet ve aleniyet 
esaslarını terk ederek işine ve adamına göre mu
amele yürütmek ithamına mâruz kalmasıdır. 
1954 te yapılmış olan rejim tatbik edilmemek
tedir. Çünkü bu rejimin tanıdığı hakları bakan
lık is'af edecek durumda değildir. Böyle olun
ca umumi kaideler devri kapanmıştır. 

Ne tüccar, ne de bakanlıktaki ilgili memur 

. 1956 C : 1 
kime hangi muamelenin tatbik edileceğini bil
mez olmuştur. 

Diğer taraftan vaktiyle sirkülerler vasıta-
sijde tüccar sık sık tenvir edilirdi. Ezcümle an
laşmalar böyle idi. Çoktan beri bunlar tüccarın 
ıttılaına arz edilmemektedir. 

Zamanında sirkülerlerle herkes haberdar 
edilmediği müddetçe bâzı tüccarların evvelden 
haberdar olarak işlerini ona göre tertipliyebil-
melerine elbette imkân mevcudolacaktır. Sayın 
Ulaş'm bu mâruzâtımızı dikkat nazarına alaca
ğına eminiz. 

Merkez Bankasına yatırılan % 10 1ar eğer 
normal ve mâkul müddetler içinde lisanslar çık
sa idi yerinde bir tedbir addolunabilirdi. Fakat 
yıllarca bekletildiğine göre tüccarın parasını fa
izsiz Merkez Bankasında tutuğu müddetçe hü
kümet haksız durumdan kendini kurtaramaz. 
Her halde transferin sonradan gelmesi anlayışı
na son verilmelidir. Ya, lisans verilmemeli ya
hut transferi de birlikte verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İthalâtımızın seneden seneye artmasında en-

vestisman ihtiyaçlarının âmil olduğu iddiası 
tatminkâr değildir. İthalât rakamlarının kabar
masında asıl âmillerin neler olduğunu mütaakıp 
mâruzâtımız gösterecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
1954 senesindeki 11 aylık ithalât 1 220 000 000 

iken 1955 senesinde 1 275 000 000 liraya yüksel
miştir. Artışın demirperde arkası memleketle
rinden olan ithalâtımıza raci olduğu E. P. V. 
memleketlerinde yapılan ithalâtımızın 80 380 000 
liraya düştüğünü görüyoruz. 

Kredili ithalât neticesi ithal mallarının mali
yet terfileri, iki taraflı anlaşmalar dolayısiyle 
birçok tâli ve lüks maddelere ait mecburi ithal
ler, iç piyasada yüksek fiyat temini ve ayrıca 
dışarda döviz fazlası elde etmek maksadiyle tüc
car tarafından menşe faturalarında yüksek alış 
fiyatları gösterilmek suretiyle elden çıkardığı
mız döviz karşılığında kâfi mal ithal edememek
teyiz. 

İthalâtımızın % 25 e yakın kısmının makine
lere ve binnetice istihsal malzemesine sarf edil
diği binaenaleyh, bu açıkların envestismanlar 
dolayısiyle husule geldiğini, yakında fabrikala
rın faaliyete geçmesiyle dış ticaret açığının ka
panacağı iddiası da cidden yersizdir. ' 
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Senede vasati 300 milyon liralık dış finans

man karşılığı olan yatırımlara ve bunların müs
takbel neticelerine bağlanacak ümit bir pamuk 
ipliği garantisinden daha fazlasını vermez. Dış 
ticaret açıklarımız mütemadiyen ve mütezayi-
den her sene birbirine* eklenmektedir. 1955 se
nesinin 11 aylık açığı 504 497 000 liradi'r. Dış 
piyasaya olan borçlarımızı bugünkü iktisat sis
temi içinde kendi imkânlarımızla ödiyemiyece-
ğimize inanıyoruz. Dış yardımın her zamandan 
çok lüzumuna kaani olmakla'beraber aynı ikti
sadi sistemin devam edeceğini son bütçe konuş-
malariyle ilân eden hükümetin dış yardım te
mininde muvaffakiyet şansını çoğaltmıyacağmı 
sanıyoruz. 

Dış ticaretimizdeki buhranın çeşitli yollar
dan iç ticaretimizde akislerini görmek tabiîdir. 

Hükümet günlük piyasa ihtiyaç ve tazyik
leri karşısında günUük kararlar vermek duru
muna düşmüştür. Bugün şetker, yarın kahve, 
öbürgün daha başka maddelerin darlığı kara
borsa için en müsait iklimi yaratmaktadır. En-
filâsyonis't sebeplerle yükselen fiyatlar ayrıca 
bu yoldan da alabildiğine bir kat daıha fırla
maktadır. 

Tahsis ve tevzi sistemi, bu sistemin bünye
sinde bizatihi mevcut mahzurlardan başka ihti
yaçları tesbit edecek esaslı bir usulün ademimev-
cudiyeti yüzünden piyasaya menfi tesirler yap
makta, haksız kazanç ve karaborsanın âmili ol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fiyat tereffüleri ve hayat pahalılığı .mevzu

unda iktisat ve Ticaret bütçesinde konuşmak 
âdet olduğu için biz de bu usule uyacağız. Yok
sa Ticaret Bakanlığının bu ana kadar aldığı 
tedbirlerden fayda görülmediği gibi, bundan 
sonra da memul değildir. Kül halinde hüküme
tin umumi politikasiyle alakalı bir meselede be-
taihsis Ticaret Vekâletini muhatap tutmak pek 
revayı hak sayılmaz. Bütün ümit ve icraatını 
enfilâsyoriist bir sisteme istinadettiren bir hü- j 
küme'tin Ticaret Bakanlığı binlerce ve ciltler 
dolusu sirküler neşretse de fiyat tereffüünü ön- j 
liyemez. Sayın Ticaret Bakanının Bütçe Ko
misyonunda tadil ve teşcliden gelecek Millî Ko
runma Kanununa inanarak konuştuğuna inan
dık. Fakat bu kanunun müspet neticeler vere
ceğine inanmakta bizi mazur görsün, iktisadi '' 
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güçlüklerin, iktisadi tedbirlerle yenilebileceği 
hakikatinin aksi ispat edilmedikçe polis tedbir
lerine kendileri gibi hadlâli müşkülât gözü ile 
ba'kamıyacağız. 

Geçen yaz boyunca basılan depo ve ambar
ların bakanlar ağziyle radyodan ilânı,, hüküme
tin mücerret (Yo'k) kelimesini bile tecziye ede
ceği tehditleri netice vermemiştir. Zirai ve sı
nai krediler bu memlekette spekülatif maksat
larla kullanıldıkça müreffeh bir istifçi zümresi 
izzet ve ikbal ile payidar olacaktır. 

Piyasa mevcudu istihlâki karşılıyamamakta 
devam ettiği müddetçe karaborsacı, memur, dul 
ve yetimin maşlarına yapılan zamları ayın so
nu gelmeden kendi cebine aktarmanın kolayını 
bulacaktır. Tekel ve işletmeler Vekâleti saitıcı 
vasıflariyle mamullerine zam üstüne zam yap
tıkça, yedek parça iç ve dış lâstik bulamıyan 
şoförün tarife fazlası talebi müşteri tarafından 
hüsnükabul görecektir. Hükümet bunu bile
cek ve boynunu bükecektir. 6-7 ay evveline 
nispetle bugün ton başına nakliye ücreti 60 li
radan 110 liraya çıkmıştır. 

Piyasada ambalaj kâğıdı yoktur. Bunun ye
rine iyi cins kâğıt kullanılmaktadır. Yarın iyi 
cins kâğıt bitecek, belki de bol kese kâğıdı bu
lunacaktır. Fakat hesapsızlık ve basiretsizlik 
varken ikisini bir arada bulmak daima güç ola
caktır. 

Yine Sayın Bakana bu kürsüden Jıaber veri
yorum. Piyasada kurşun kalem bulmak dost 
bir kırtasiyecinin ahbabı olmadığınız takdirde 
bugün ,asla mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasvibetmediğimiz 
icraatı tenkid ve murakabe etmek bizim için 
vicdani borçtur. Maalesef çok zaman bu ten-
kidler yanlış anlayışların kurbanı oluyor. Ge
çen sene bu memlekette iktisadi meselelerin hal
le muhtaç tarafları vardır. Vazıh, ahenkli, 
plânlı ve programlı ve her halde ilmî esasları 
ihmal etmiyen müstakar bir görüşün iktisadi
yata hâkim kılınması lâzımdır. Hükümetin ya
kın zamanda bu lüzumu takdir edeceği kanaati 
en büyük tesellimizdir, demiştik. Maalesef hü
kümet eski yolunda ve eski tutumunda devam 
etmekle bizi bu teselliden de mahrum bırak
mıştır. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Muhlis Ete. 
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HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRÜPU ( 

ADINA MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; Hürriyet Partisi Meclis Orupu adına 
İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesini tetkik et
meye başlamadan önce bu vekâlette beraber 
çalıştığım ve güç şartlar altında çalıştıklarım 
daima gördüğüm eski mesai arkadaşlarımı bu
rada takdirle anarım. Bu sözüm Sayın arkada
şım Ulaş'a da racidir. 

Ticaret ve İktisat Vekâletinin faaliyeti hak
kında bir fikir edinmek için, vekâletin tedviri 
ile mükellef olduğu politikalara bir göz gezdirir -
sek bu işlerin hakikaten ne kadar güç şartlar 
altında başarılmaya çalışıldığını görürüz. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti; ticaret poli-
tikasiyle, mahsuller politikasiyle, iç ticaret po-
litikasiyle, kredi ve bankalar politikasiyle, si
gorta, şirketler, kooperatifler, istihlâk, meslekî 
teşekküller politikasiyle, sanayi ve küçük sana
yi politikasiyle, maden, su mahsulleri, Ecnebi 
Sermayeyi Teşvik Kanunu politikasiyle uğraşan 
bir vekâlettir. Bütün bu politikaları tedvir eder
ken elimizdeki teşkilât ve verilen tahsisat ve 
kadrolar mâalesef bu işleri lâyıkiyle başaracak 
bir mahiyette değildir. Buna rağmen bu vekâ
lette bulunan arkadaşlar ellerinden geldiği ka
dar bu işleri başarmaya çalışmaktadırlar. Fakat 
yakında bu vekâletin bir kısmının yani sınai 
ve maden kısmının İşletmeler Vekâletiyle bir
leşeceğini ve bunun için bir kanun lâyihasının 
Meclise sevk edildiğini duyuyoruz. 

Arkadaşlarım; şunu söyliyeyim ki, Cumhu
riyetten beri bu vekâlet 12 defa şeklini değiş
tirmiştir. Bu vekâlet bazan Ekonomi Vekâleti, 
bazan Ticaret Vekâleti, veya bir başka isim ta
şıyarak ortaya çıkıyor. Fakat vekâletin devlet 
teşkilatındaki yer ve diğer vekâletlerle olan 
münasebetleri tam bir şekilde tanzim edileme
diği için, bilhassa Hariciye Vekâletiyle, Maliye 
Vekâletiyle icabında Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletiyle olan münasebetleri tam mânasiyle tes-
bit edilemediği için, bütün gayretlere rağmen 
bu vekâletten, istediğimiz randımanı alamıyo
ruz. O itibarla, bu sefer bu vekâletin bir kısmı
nı öbür vekâlete katarken gönlümüz şunu ister 
ki, diğer vekâletlerle olan münasebeti tanzim 
edilsin, tekerrürlere ve tedahüllere meydan ve
rilmesin. 

Muhterem arkadaşlarım, 
iktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesinin tetkik 

1956 C : 1 
ve tahlili de ben arkadaşınıza düştü. Bu vesile 
ile memleket iktisadiyatını ve bu arada İktisat 
Vekâletinin faaliyet sahalarını teşkil eden iç ve 
dış ticaret ile hususi sanayie taallûk eden mese
leler üzerinde Hürriyet Partisinin görüşlerini 
arz etmek istiyorum. 

Konuşmamda şöyle bir usul takibedeceğim. 
Önce son senelerde ticaret ve sanayi âlemimizin 
durumunu teşrih edecek, hastalık varsa, teşhis 
etmeye ve imkân nispetinde tedavi çareleri tav
siye etmeye çalışmak suretiyle yapıcı bir yol ta
kibedeceğim. 

Arkadaşlarım, 1956 senesine geçerken Tür
kiye iktisadiyatı şöyle bir vaziyet arz ediyor : 

Devlet iktisadiyatı envestismanlar parolası 
altında bütün hıziyle devam ediyor. Tam raka
mını bir türlü tesbit edemememize rağmen, ka
rayolları, demiryolları, su işleri, baraj ve elek
trifikasyon işleri, liman ve iskeleler, havayolları, 
hava filosu, deniz ticaret filosu da dâhil olmak 
üzere nafıa işlerine, program olarak 4 küsur 
milyar, şimdiye kadar yatırılan miktar ise 2 
küsur milyon Türk lirasıdır. 

Diğer taraftan : Mensucat sanayiine, şeker 
sanayiine, çimento sanayiine, demir ve çelik 
sanayiine, azot sanayiine, makina ve kimya sa
nayiine, Cam ve Soda fabrikalarına, Traktör 
Fabrikasına, Boru Fabrikasına, Et ve Balık ve 
Etibank tesislerine program olarak 3 küsur mil
yar Türk lirası ve fiilî yatırım olarak 1,5 milyar 
Türk lirası sarf edilmiştir. 

Sayın Maliye Vekili birkaç gün evvel bütçe 
nutkunda ise bütün yatırımların mecmuunu 
6 948 841 000 lira olarak göstermektedir. 

Arkadaşlarım, bugün huzurunuzda yatırım
ların tahlilini yapacak değilim. Hürriyet Partisi 
olarak da bu yatırımları topyekûn ret edecek 
bir görüşte olmadığımızı peşinen arz etmek is
teriz. Bilâkis Türkiye gibi iktisaden geri kal
mış bir memlekette nafıa tesisleri ve ana sanayie 
taallûk eden tesisler gibi birinci derecede mü
him olan işlerin bir an evvel ele alınmasında 
hemfikiriz. 

Esasen vatanını seven hiçbir Türk vatandaşı 
tasavvur etmeyiz ki, bu topraklar üzerinde ya-
şıyan fertlerin insanca yaşamaları için gereken 
vasıtaların istihsalini" çok görsün. 

Hükümetten ayrıldığımız nokta, umumi söz
cümüz Ekrem Alican arkadaşımızın da, sair ar-
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kadaşlarm da belirttiği ve belirteceği gibi, kal
kınmanın esasında değil, kalkınmada takibedi-
len politikadır. Çünkü her tedbir gibi kalkınma 
dolayısiyle yapılan yatırımlar da, gaye değil, 
yüksek gayeye ulaşacak birer vasıtadır. Gaye 
millî refahı, memleketin iktisadi muvazenesini 
sarsmadan ve milleti çok fazla sıkıntıya sokma
dan tahakkuk ettirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Filhakika Hükümet Reisi ve azaları, prog

ram bu ölçüde tahakkuk ettiği takdirde, istih
salin artacağını, malların piyasalara dökülme
siyle ihtiyaçların karşılanacağını, enflâsyonun 
ve hayat pahalılığının zail olacağını ifade et
mektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, bu arzunun tahakkuk et
mesini biz de isteriz. Yalnız takibedilen usuller-
deki isabetsizliğinden «Kalkınma hareketinin» 
sıkıntısız geçmiyeceğinden endişeliyiz. 

Envestismanlarm bilhassa sanayi mahiyetin
deki olanlarının tesis yerleri, işletme cesametle
ri, kapasite ve meşguliyet dereceleri mamulle
rin maliyet ve sürümleri mevzularından her biri 
münakaşaya değer meselelerdir. 

Burada tetkik edeceğimiz hâdise, piyasayı ya
kından tesiri altına alması bakımından, yatı
rımların istilzam ettirdiği finansmanın ithalâtın 
teşkil ettiği zorluklardır. Yatırım faaliyetinin 
istilzam ettirdiği koordinasyon meselesi de ayrı
ca tetkika ve münakaşaya değer bir mevzu ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Yatırımların finansmanı, başka bir ifade ile 

bu işlere para ve sermaye buluş tarzları bugün 
iktisadi değildir. Kendi malî kaynaklarımızla 
bu vüsatte tesisi, bu kadar kısa bir zamanda, 
finanse edecek durumda değildir. Millî tasarruf 
ve ihracatımızın bu durumu ile hem ithalâtımı
zı, hem bütün bu tesislerin dış borçlarını rahat
ça ödemek bize çok pahalıya mal olacaktır. Te
sislerin işletme sermayelerini tedarik işin de he
nüz halledilmiş bir mesele değildir. 

Sayın Başvekilin 30 Ocak 1956 tarihinde 
verdiği sarih beyanata göre iktisadi devlet te
şekküllerinin işletme ve yatırım masrafları ken
di kaynakları ile finanse edilecektir. 

Bunun böyle cereyan etmesini bizler de te
menni ederiz. Ancak mevcut iktisadi devlet te
şekküllerinin âmme mülâhazaları muvacehesin-
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de fiyatları istedikleri gibi yükseltmedikleri fa
kat buna mukabil mubayaa ettikleri hammad
de, istihdam ettikleri işçinin fiyat ve ücretleri
ni konjonktüre göre devamlı olarak artırmaya 
mecbur oldukları için tabiatiyle fazla kâr ya
pamamakta ve bu kârdan yeter miktarda mü-
tedavil sermaye temin edememektedirler. Dev
let bütçelerinden yardım olamayınca işletme ser
mayesi yahut kredi ihtiyacı için Merkez Banka
sının emisyonuna dayanmaktadırlar. 

Bundan sonra ne olacak?. Başta Toprak Ofi
si ve Şeker Şirketi gibi muazzam işletme serma
yelerine ihtiyacı olan iktisadi devlet teşekkülle
rinin muhtacolduğu kredilerin ne suretle karşı
lanacağına dair alâkalı vekillerden tam bir ce
vap alamadım. 

Arkadaşlarım; 
Yarını tam bilmiyoruz, fakat şimdiye kadar 

olan tatbikat, yani Merkez Bankasının emisyon 
mekanizması, piyasaya, mevcuda bir küsur mil
yar ilâvesiyle 2 küsur milyar Türk liralık ban-
kınot ihracetmiştir. 

Haddizatında Merkez Bankasından emisyon 
yoliyle paranın çıkışı tehlikeli bir hal değildir, 
fakat çıkan para piyasada bu paraya tekabül 
eden bir mal hacmıyla karşılaşamazsa, vaziyet 
değişir paranın kıymeti düşer, fiyatlar yüksel
meye başlar, fiyatlar çok fazla yükselirse enfi-
lâsyon dediğimiz iktisadi hastalık başgösterir. 

îşte arkadaşlarım, dahilî piyasamız, bir ta
raftan bu enfilâsyonun tesiri altında, diğer ta
raftan dövizsizlik dolayısiyle (yine ithal madde
lerinin getirilmemesi yüzünden) bir mal darlı
ğı sıkıntısı çekmektedir. Bu hal müstehlik kadar 
müstahsıla da inikas etmektedir. 

Dış ticaretimizin aldığı istikamet : 

Muhterem arkadaşlar; 
iktisadi kalkınma hareketleri bütün hızı ile 

devam ederken, tediye bilançomuzun gittikçe 
aleyhte bir durum arz etmesi, yatırım süratini 
frenlediği aşikârdır. Iktisaden inkişaf etmiş olan 
memleketlerde emtia hareketlerinin yambaşm-
da sermaye veya hizmet hareketlerinin de bü
yük bir rol oynamasına mukabil, iktisaden az ge
lişmiş olan memleketimizde dış münasebetler 
siklet merkezini emtia ithalât ve ihracatın teş
kil ettiği malûmunuzdur. Nitekim bizim dış ti
caretimizi son yıldaki seyri şöyledir : 
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Milyon Türk Lirası 

Yıllar İthalât ihracat Açık 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

800 
1 125 
1 557 
1 491 
1 339 
1 393 

730 
879 

1 016 
1 109 
938 
877 

62 
242 
541 
382 
401 
516 

Arkada§larım; 
Dikkat edilecek olursa, 1952 senesinden beri 

bilançomuz büyük açıklarla kapanmaktadır. 
1953 ten sonra ihracat aşağı seviyelere düşmüş
tür. 1952 de yarım milyar lirayı bulan açık mü-
taakıp senelerde biraz azalmış fakat 1955 te tek
rar bu miktarı bulmuştur. 

İhracattan ithalâtı karşılıyacak kâfi döviz 
bulamayınca muhtacolduğumuz malların bir 
kısmını, Merkez Bankasında mevcudolan 402 
milyon liralık 124,6 ton altından 113 tonunu 
ecnebi bankalara terhin etmiye mecbur kaldık. 
Nihayet ithalâtın büyük bir kısmını kredi ile 
almıya başladık, öyleki 1955 te yaptığımız 
her bir liralık ithalâtın ancak 56 kuruşunu ken
di kaynaklarımızla ödiyebilmiş oluyoruz. 44 ku
ruşu uzun veya orta vadeli borçlar halinde te
raküm etmektedir. 

İktisadi bünyemizin elverişsizliği ve takibet-
tiğimiz aşırı kalkınma politikasının bir netice
si olarak Avrupa Tediye Birliğine dâhil memle
ketlerden uzaklaştığımız için ithal mallarımı
zın mühim bir kısmını en elverişli buluduğumuz 
memleketlerden değil, ihracat mallarımızın bir 
miktarını almaya razı olan memleketlerden mu
bayaaya mecbur olduk. Böylelikle hem ihtiyacı
mız olan bâzı malları getirtmemek veya bu 
tarzı ticaretin bir neticesi olarak pahalıya malet-
mek neticesiyle karşılaştık. 

Halbuki memleketimizin ilk fırsatta orta ve 
Batı - Avrupa pazarlarına iştirak etmesi lâzım
dır. Bu, Avrupa İş ve Tediye Birliğinin de 
Birleşik Amerika'nın da bir arzusudur. Avrupa 
memleketlerinin daha çok ve daha ucuz istih
sal edebilmek ve satabilmek kaygısiyle araların
da müşterek pazar tesis ettikleri bir devirde 
bizim bunlardan uzaklaşmamız iktisaden oldu
ğu kadar siyaseten de doğru değildir. 

İktisadi İş Birliği ve liberasyon sistemi mah
zurlu bir sistem değildir. Nitekim bu sistemin 
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cari olduğu 1950 ve 1951 senelerinde dış tica
retimiz nispî bir muvazene halindeydi. Ancak 
1952 den sonra takibedilen enflâsyonist maliye 
ve iktisat politikası memleketin dış âlemle olan 
muvazenesini altüst etti. 

Bir meslektaşımın dediği gibi dış âlemle 
olan iktisadi muvazenemizi liberasyon değil, enf
lâsyon bozdu. 

İç ticaret hareketleri : 
(Umumi talebin mütemadiyen artışı karşı

sında mal darlığı) 
Eski senelere göre millî gelir artmakta, fa

kat fiyatların da mütemadiyen artması yüzün
den bu artış pahalılık muvacehesinde tesirsiz 
kalmaktadır. Gelirin artmasiyle beraber istih
lâk maddelerinin süratle talep ve istihlâk edil
diğine şahidolmaktayız. (Umumi ve hususi in
şaatın da talebi artırdığı bir vakıadır.) Talebin 
artmasının bir sebebi de paranın kıymetten düş
mesi dolayısiyle menkule hücumdur. Nüfus 
tezayüdünün de talebin artışında dahli vardır. 
Şu halde talep mütemadiyen yükselmiş, arz bu
nu takibedememiştir. Bilhassa dövizsizlikten 
dolayı ithalâtın kısılmış olması, memlekete bâ
zı makinalarm, yedek parçaların, oto lâstikle
rinin, kauçuk, teneke, kalay, kanaviçe, mıh çi
visi ve saire gibi mühim maddelerin az girme
sini mucib olmuştur. 

Mahdut sayıda giren malların maateessüf 
esaslı bir tahsis ve tevzi sistemine tâbi tutula-
mamaları, memlekette istifçiliğe ve karaborsaya 
imkân vermiştir. İhtikâr muhtelif şekiller arz 
etmektedir. Bu havadan faydalanmak istiyen 
bâzı zayıf ahlâklı tüccar ve esnaf, kontrolsüz
lükten de istifade ederek, gayrimeşru spakülâs-
yonlara atıldılar. Ticaret Vekâletinin ve beledi
yelerin teftiş ve kontrolları bu işe kifayet ede
medi. Millî Korunma Kanununun bâzı mer'i hü
kümleri bile tatbik edilmedi, edilmezdi de; çün
kü işin esası bozuktur : Çünkü palyatif tedbir
lerle ve şiddetli cezalarla iktisadi hastalıkların 
kökünden halledildiği vâki değildir. Mal darlı
ğı çok geçmeden istihsal kollarına da sirayet 
etmekten geri kalmadı. Ambalaj ve çivisizlik-
ten dolayı birçok mahsulümüz sevk edilemedi. 
Bodrum'da mandalineler denize döküldü; Trak
ya'da peynir ve yoğurt tenekesizlik yüzünden 
sevk edilemedi. Yedek parçanın tedarik edile
memesinden ötürü birçok traktörler ve makine
ler aylarca muattal kaldı. Yine yedek parçasız-

— 935 — 



İ : 46 27.2 
hk ve lâstiksizlik yüzünden memleket yolların
da çalışan otobüs ve kamyonların bir kısmı ha
reketsiz kaldı. Nakliyat sekteye uğradı, bu yüz
den maliyetler arttı. Bunlar sıkıntıların ancak 
bir kısmıdır. 

Hastalık tekrar edelim, istihlâk ve talebin, 
istihsal ve arzdan fazla olmasından dolayı ikti
sadi ve malî muvazenenin bozulmasıdır. Arz : 
Enflâsyon dolayısiyle fiyat artışı ve pahalılık 
tahdidat dolayısiyle mal darlığı ve karaborsadır. 

Tedavi usulleri bir yandan 1. istihlâki tah-
didetmek veyahut mal darlığını ortadan kaldır
mak, 2. öteyandan para istikrarını tesis etmek 
yani enflâsyonu durdurmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisat Vekâleti çeşitli sanayi ile yakından 

alâkadar olması gereken bir vekâlettir. Bu se
beple hususi sanayiin durumunu bir gözden ge
çirelim : 

Demokrat Parti programı «Hususi sanayie 
birinci derecede ehemmiyet vermekte, devlet iş
letmeleriyle, benzeri hususi işletmeler arasında 
eşit muameleden bahsetmekte, sanayii teşvik ka
nunu çıkacağına işaret etmekte hattâ daha ileri 
giderek devlet elindeki bâzı işletmeleri hususi 
teşebbüslere devredeceğini kaydetmektedir.» 

Nitekim iktidara geçtikten sonra tertibedi-
len sanayi kongresinde, sanayicilerimizin dilek
lerinden mülhem olarak geniş ölçüde vaitlerde 
bulunulmuştur. Bu vaitler arasında «Muamele 
Vergisinin süratle ıslâhı, Sanayi Kanununun bir 
an evvel çıkarılması, sanayii sıkan iş mevzua
tının tadili, ticaret rejimini sanayicinin lehinde 
ayarlamak bu vadide alınması gereken tedbir
lerdir. 

Bu hususta yapılan birçok hazırlıklara rağ
men (Muamele Vergisinin ıslâhı, sanayi kanu
nunun hazırlanması ve saire) sanayie yeter bir 
yardım yapılamamış ve devlet yatırımlarının 
tevlidettiği döviz darlığı hususi sanayii çok güç 
bir duruma sokmuştur. 

Muamele Vergisinin bir türlü ilga ve ıslâh 
edilememiş olması kalkınmadan faydalanmak 
istiyen birçok atelye ve fabrikaların büyümesi
ne mâni olmuş, vergi kaçakçılığının artmasına 
ve Hazinenin zararına sebebiyet vermiştir. İstih
sal matlup şekilde gelişememiş veya maliyetler 
yükselmiştir. 

Fakat asıl üzüntülü durum, bir kısım ham
maddesinin (Takriben % 25 nispetinde) veya 
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yedek aksamının dış memleketlerden getirtmek 
mecburiyetinde olan sanayi : Tops, demir, kalay, 
aleminyum, kimyevi maddeler, naylon, kauçuk 
gibi mühim mevaddı yeter derecede ve zamanın
da getirememek yüzünden faaliyetlerini kısmış
lar veya zaman zaman tatil etmek zorunda kal
mışlardır, iş mevzuatı muvacehesinde, işçisine 
yol veremiyen fabrikalar, ücretleri tediye et
mek suretiyle çok güç bir duruma düşmüşlerdir. 

Bu yüzden bir kısım sanayi istihsali azalmış, 
mamullerin maliyet ve satış fiyatları yükselmiş
tir. Bilhassa sanayi işletme kredisi ile iştigal 
eden bir müessesenin mevcudolmayışı yüzünden, 
kredi ihtiyacı da had bir hal almış bulunuyor. 
Yalnız şurasını da kaydetmek lâzımdır ki, son 
senelerde 1. C. A. mn yardımı 1955 te 72 mil
yonu bulmuş ve sanayie mühim bir destek ol
muştur. 

Buna mukabil hususi sanayii tesis kredisi ile 
teçhiz etmek üzere istanbul'da kurulmuş olan 
Sanayi Kalkınma Bankası da, bâzı sebepler do
layısiyle, son seneler zarfında gayretini azalt
mış daha doğrusu bu bankanın Amerika'daki 
ana müessesesi olan «Dünya Bankası» Türkiye'
den gelen projelere ilk senelerde olduğu kadar 
alâka göstermemiştir. 

i thal mallarının darlığı ve tahsis tatbikatı : 
iktisat Vekâleti, verileceğini vadettiği tah

sisleri sanayicilere verememiş veya ihtiyacın çok 
dûnunda tahakkuk ettirebilmiştir. 1955 yılında 
en çok sıkıntı çeken fabrikalarımız hususi çi
mento fabrikalariyle (tops) la ilgili mensucat 
fabrikalarıdır. Yedek parça ve işletme malze
mesi getiremedikleri için, kapasitelerinin çok 
dununda çalışmaya mecbur kalmışlardır. Bu 
yüzden yalnız istanbul'da Şubat 1955 te 35 fab
rika faaliyetini tatil etmiş ve diğer bâzı fabrika
lar da kapasitelerinin % 15 ile % 50 si arasın
da imalâta devam edebilmişlerdir. 

Yabancı Sermaye Kanunu : 
Yine iktidarın ikinci senesinde çıkarılan ve 

bil âh ara tadil edilen Yalbancı Senmayeyi Teşvik 
Kanunu gerekli propagandanın yapılamamış 
olmasına rağmen, ilk sıralarda büyük bir tesir 
yaratmıştır. Bu kanuna göre memle'kete vâki 
ecnebi sermayesi talebi 265 milyon Türk lirayı 
bulmuştur. 

Fakat son senelerde Tür'k parasının istikra
rını kaybetmesi, memle!ke'tiin mütemadiyen ha-
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rice borçlanması ve döviz transferlerinin güç- i 
lüğü dolayısiyle bu şekilde kurulmuş olan bâzı j 
müesseselerin çolk lüzumlu olan hammaddeleri- j 
ni zamanında tödarilk edememeleri, bu kanuna j 
göre kurularak çalışanları güç duruma soktu- j 
ğu gilbi, yeniden gelecek olanlarda tereddütler ; 
uyandırmaktadır. j 

Bu sebepten dolayıdır ki, yabancı matbuat
ta, Türk iktisadiyatı aleyhine yazılan mübalâ
ğalı yazıları cerhetmek, bu mevzu ile alâkadar 
olan resmî mercilerimizin hassasiyetle ele alma
ları lâzımgellen bir vazifedir. 

Yalnız arkadaşlarım; bu hususta arkadaş
larımdan bir noktanın tavzihini rica edeceğim. 
Bu 205 milyon lira hakikaten fiilen Türkiye'ye 
gelmiş miktar mıdır? Yoiksa Türkiye'ye gelmek 
için .müracaat eden sermaye miktarı mıdır? Bu
nu tam mânasiyle öğrenemedim. Arkadaşım
dan tavzihini rica edeceğim. Yalnız bu tavzih 
için bana verilecek done hakkında son zaman
larda Ticaret Odaları Birliğinin çıkartmış oldu
ğu ve bana da yeni gönderilen ekzakt bir etü
dünden faydalanmak mümkündür. 

İKTISAT VE TICARET VEKILI FAHRET-
TÎN ULAŞ (istanbul) — Müracaat eden mik
tardır. 

MUHLİS ETE (Devamla) — Arkadaşım, 
müracaatların yekûnu diyor. Benim de anladı. 
ğım vaziyet bu idi. 

Esnafın durumu : 
Hususi sanayie temas etmişken, Türkiye'de 

mühim bir mevki işgal eden esnaf ve küçük sa
natkâra ait birkaç temennide bulunmak yerin
de olur. Bilhassa imalâtçı esnafa mal tahsi
sinde rüçjhaniyet bahşetmek, Halk Bankası ve 
kefalet kooperatifleri vasıtasiyle bir miktar 
kredi sağlamak gilbi yardımlara rağmen, bu 
zümre matlup derecede inkişaf edememektedir. 
Halk Bankasının sermaye ve mevduatını artır
mak ve bilhassa tesis kredisi vermesini temin 
etmek, küçük sanatkârı muhtelif meslekî ve ik
tisadi meselelerini bir nizam altına almak mak-
sadiyle, başka memleketlerde olduğu gibi, Kü
çük Sanatlar Kanununun bir an evvel çıkarıl
masında "partimiz elinden gelen yardımı diriğ 
etmiyecektir. 

Hayat pahalılığı : 
1950 den bu yana ve memleketi topye'kûn 

kalkındırmayı hedef tutan kararların tatbikatı. 
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her tarafta büyük bir iş hacmi yaratmış ve her 
sahada iktisadi faaliyet ve hareketler gelişmiştir. 

Böylece mal ve hizmet talebi çoğalmış ve arz 
fazla olmamıştır. Liberasyonun ve nispetin öl
çülü bir bütçe ve kredi politikasının tatbiki sa
yesinde, ilk zamanlarda bütün fiyatlarda - dar
lığın yarattığı spekülatif farklarda eriyerek-
büyük düşmeler meydana konulmuş bir bolluk 
ve ucuzluk devresi başlamışsa da, ihraç malla
rımızın dünya fiyatlarından ayrılmasını ve nor
mal usullerle dış ticaretimizin devamını müm
kün kılmıyaıı ve dolayısiyle açık ve kapalı yol
lardan karşılıklı ve üçlü takasa müncer olan 
yanlış ticaret politikası yüzünden, ilk günlerin 
bahar kavası, çabukça kaylbolmuş ve her gün 
artan bîr hızla içerde fiyatlar yükselmiş, pi
yasaya arz olunan ithal malı ihtiyaç maddeleri 
azalmış ve dünya ticareti ile münasebetlerimiz 
kesilmeye yüz tutmuştur. 

Binnetice piyasalarımız malsız, fiyatlarımız -
mal bulunabilirse - nispetsiz derecede yüksek bir 
vaziyete girmiştir. 

Üç beş cümle ile huzurunuzda çizilen bu tab
loyu teyit için yine ilâçtan, yedek parçadan, 
hammaddeden misaller vermek ve kızağa çekil
miş otobüslerden hâdiseleri tekrarlamaya lüzum 
yoktur. O kadar çok konuşulmuş, yazılmış ve 
herkesçe münakaşasız kabul edilmiş bir vakıa ile 
karşı kar siyayız. 

Esasen bu durumun en yenisini, 4 ncü Men
deres Hükümeti Başvekilin, bütçe müzakereleri
nin ortasında, Anadolu Ajansı yolu ile ilân et
tiği iktisadi ve malî programda bulmak kaabil-
dir. Filhakika bu beyanatta bütün şu mâruzâtı
mız dolayısiyle kabul ve ikrar olunmakta, mem
lekete iktisadi nizamın iadesi için bugüne- kadar 
tatbik olunan ölçüsüz ve enflâsyoncu politikadan 
vazgeçileceği itiraf edilmekte ve açıklanmaktadır. 

hal böyle olmasına rağmen samimiyette bir 
adım daha atılarak bütün memlekette sarih bir 
ıstırap kaynağı olan hayat pahalılığı hâdisesine 
temas olunmamıştır. Bilâkis, bu noktada -artık 
dil pelesenki haline gelen ve mizah edebiyatına 
şaheserler kazandıran «Ayarlama» kelimesiyle 
bu muazzam sosyal dâvanın mevcudiyeti bile in
kâr olunmak istenmektedir. 

Fakat teessürle arz etmek icabeder ki, bu büt
çe devresinde üzerinde durulması lâzımgelen en 
büyük derdimiz artık tahammül edilmez ölçülere 
varan hayat pahalılığıdır. Gerçekten bu bütçe 
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devresinde üzerinde en fazla durmamız ve bir 
çıkar yol aramamız icabeder. Sosyal mevzuumuz: 
«Vatandaşın geçim şartlarını tanzim etmek» ol
malıdır. 

Çünkü her geçen gün «pahalılık» denilen bir 
âfetin yayılmasına ve düne kadar onun tesirle
rinden uzak kalmaya muvaffak olanların da bi
rer birer mağlûp ve perişan hale gelmelerine şa
hit olmaktadır. 

Gerçektendir ki, iktidar Hükümetler 1951 
den bu yana, fiyat artışları karşısında kazançla
rın da artması nazariyesine dayanarak daima bir 
«ayarlama» edebiyatı bulabilmişler fakat, en 
nikbin beyanlarında bile, daima, memurların, 
müstahdemlerin, bâzı işçilerin, dul ve yetimlerin, 
kirası dondurulmuş bulunan emlâk sahiplerinin 
zor durumlarını tesbit etmişlerdir. 

Bugünkü şartlar ise, bu "zor durumda olan 
vatandaş kütlesini, maalesef genişletmekte ve şe
hir ve kazalardan sonra köylerimizi de içine al
maktadır. 

1951 yılında buğdayını 30 kuruşa sattığı için 
müreffeh sayılan Orta Anadolu Çiftçisi, 1955 
yılında aynı kalan buğday fiyatına rağmen şah
lanmış bir piyasadan ihtiyacını temin etmek 
mecburiyetinde bulunuyor. 

Hakikaten buğday bugün yine 1951 deki gibi 
30 kuruştur. Fakat buğday müstahsilinin geliri 
ile satmalmak zorunda olduğu malların fiyatları 
hangi seviyededir? Traktör yedeğinden lâstiğine 
ve nal mıhına kadar, Devlet inhisarında bulunan 
çaydan sigarasına kadar. 

Cidden gayritabiî yüksek bir konjonktür için
deyiz, iktisat ve Ticaret Vekâletinin bir seneye 
yakın bir gecikme ile neşrettiği «konjonktür» bül
teninin bu günlerde dağıtılan Mart 1955 sayısı
nın 5 numaralı cetvelinde 1939 senesinden 1954 
yılma kadar geçen 15 yıl içinde yıllık vasati ıs
panak fiyatı 30 kuruşu aşgm olarak kaydedilme
miştir. Bu kış ortalama 100 kuruştan satmalmak 
durumunda kaldığımız ıspanak halk dilinde 
içinde yaşadığımız geçim zorluğu devrinin mü
şahhas misali olmuştur. 

Bütün bu gerçekleri bir yana bırakarak : 
«Hayat pahalılığı yoktur» ve «herkes kalkınma 
sayesinde gelirini giderine ayarlamıştır» demek, 
en hafif tâbiri ile insafsızlık"olur. Ve halkla ev
lenmek mânasına gelir. Onun için bu noktada 
dikkatli olmak, vakıayı kabul etmek çareler ara
mak ve varılacak kararları samimiyetle - hatır 
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gönül istisnaları yapmadan - tatbik etmek icabe
der. 

Takas politikasının fena neticeleri olan ve 
vitrinlerde vatandaşın sefaleti ile alay eder gibi 
duran üç sıfırlı buz dolabı, avize, radyo gibi mi
salleri harcı âlem addetmiyerek, yalnız bir döviz 
israfı diye bir yana bıraksak bile, 5 liraya et, 
100 kuruşa İspanak, iki ile 4 liraya elma, ve he
pinizce malûm fiyatlara peynir, zeytin ve nihayet 
her gün yeni bir ayarlama mevzuu olan İnhisar 
maddeleri ve Devlet elindeki nakliye vasıtaları, 
fiyat ve tarifeleri üzerinde olsun durmak lâzım-
geleceği aşikârdır. 

Şu halde, emeklisinden memuruna, müstahde
minden bir kısım müstahsıla kadar geniş bir top
luluk geçim zorluğu içinde kıvranmakta ve siz
lerden dertlerine çare, ıstıraplarına melhem ola
cak kararlar ve bilhassa samimî tatbikat bekle
mektedirler. 

Yabancı memleketlerle olan münasebetimiz : 
Muhterem arkadaşlar; 
Yabancı memleketlerden malî yardım göre

bilmek, hattâ yabancı malî mahfellere ciddî bir 
zemin hazırlıyabilmek için, her şeyden evvel 
kartvizitimizin üzerine «Müstakar paralı bir 
memleketten geldiğimizi yahut hiç olmazsa, bü
tün samimiyetimizle bu yola girdiğimizi» yaza
bilmemiz icabeder. 

Kartvizitimizin üzerine böyle bir ibare koy
madıkça askerî yardımlarla uzaktan veya ya
kından alâkalı olmaksızın esaslı bir malî yardım 
görmemiz güçtür. Avrupa'nın bol sermayeli 
memleketi olan İsviçre'den, bâzı Garp memle
ketlerinin yaptıkları istikrazlar meydandadır. 
Bu iktikrazlar icra olunurken borç alan memle
ketin para durumu bilhassa göz önüne alınmak
ta, memleketin iktisadi ve içtimai düzeni en kuv
vetli bir teminat makamına geçmektedir. 

Dış borçlarımızın âdeta kar topu gibi artma
sı. Batı - Avrupa'daki itibarımızı bir başka yön
den hırpalamaktadır. Batı - Almanya'da, İsviçre 
ve Fransa'da meselâ kitapçıların bile krediyi 
kesmeleri Türkiye'de senelerden beri muamele
de bulundukları müşterilerine peşin para alma
dıkça kitap göndermek istememeleri en müte
vazı ticaret erbabı nezdinde de bugünkü hali
mizin nasıl bir itimatsızlıkla karşılandığını gös
termeye kâfidir. Malî itibarımızın bu derece sar
sılmasına meydan verilmemeli idi. 
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îşte aziz arkadaşlarım, acı da olsa iktisadi

yatımızın bir görünüşü de budur. Hükümet ik
tisadiyatımızı başka bir gözlükle görerek mü
talâalarını yürütecek ve belki de haklı olduk
ları bâzı müspet tarafları tebarüz ettirmeye ça
lışacaklardır. 

Bu memleket hepimizin vatanıdır, bunun 
üzerinde titremek hepimizin vazifesidir. Siz 
böyle görürsünüz, biz başka türlü görürüz, me
sele münakaşa ede ede bir hakikata varabil
mektedir. Yalnız hakikatleri çok geç kalmadan 
görmek lâzımdır. Yabancı ikazından evvel, mu
halif partilere mensubolsa bile kendi vatandaş
larımızın ikazlarını kaale almaya alışmamız lâ
zımdır. 

Teklifler : 
Görüşlerimizin yapıcı bir tenkidin muhassa-

lası olduğunu ispat için aşağıdaki tedbirlerin 
memleket menfaatleri bakımından ittihazını za
ruri sayarız : 

1. Bütçe masraflarının kısılması, 
2. Enflâsyonun bugünkü fiyat seviyesi üze

rinde durdurulması, 
3. İhracatımızın terkibini daha yüksek de

ğer taşıyan mevzulara göre değiştirmeye çalış
mak, «hayvan ve hayvan mahsulleri, meyvalar, 
yağlı tohumlar, turizm ve saireyi geliştirmek 
suretiyle», 

4. Bütün iktisadi faaliyetleri takip, tetkik 
ve koordine edecek partilerüstü bir iktisat şû
rasının kurulmasını, 

5. Yatırım politikasını esaslı bir revizyon
dan geçirecek ve bunlardan şimdilik vazgeçil
mesi mümkün olanların daha sonraki senelere 
terk edilmesini tavsiye edecek bir koordinasyon 
komitesinin kurulmasını dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi görüşlerimin 
bir hulâsasını da bir iki cümle ile, Türkiye İkti
sadiyatı hakkında buraya gelen yakından mü
şahede edip raporliar ve konferanslar vermiş 
bulunan mütehassısların ve iktisadi devlet teşek
küllerinin Ocak 1956 yılında neşrettiği rapor
dan alıyorum Hükümetimizi de alâkadar eden 
fikirlerini 3, 4 satırla hulâsa edeceğim : 

«Tornburg'n raporunu bir türlü elde edeme
dik. Fakat bir mecmuadan aldığım bir hulâsayı 
arz edeceğim. (Hangi senenin, sesleri) Son se
nenin. Eğer bir yanlışlık olursa arkadaşlarımın 
ikaz etmelerini rica ederim, Çünkü mehaz ra-
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porun aslı değildir, arz ettiğim gibi, bir mec
muadan alınmıştır : 

Tornburg'n raporundan : 
«Netice ve hulâsa : 
İktisadi kalkınma programları lüzumundan 

fazla süratle yörütülmektedir. Bütün mevzula
rı ihata eden şümullü plânlama için gereken 
teşkilât zayıf olduğu için Türkiye'nin yeni en
düstrilere akıtmakta olduğu sermayenin ancak 
yarısı tam randıman verebilecek durumdadır. 

Tavsiyeler : 
1. Yatırımlara ve istihsale istikamet vere

cek büyük ve salahiyetli bir koordinasyon ko
mitesinin derhal teşkiline ihtiyaç vardır, 

2. Bâzı büyük ana projelerin 1960 senesin
den sonraya tehiri, 

3. İthalâtın, kredinin tahdidi ve sıkı bir 
surette murakabesi,» 

Şimdi Sayın Başvekilin kendisinden sitayiş
le bahsettiği profesör Myrdall'ın konferansın
dan bir başka parça : 

«Yatırımlar gibi» ileride dış borçların faiz 
ve amortismanları karşılıyacak bir surette plân 
ve koordinasyona tâbi tutulmazsa borçlanma 
ve dolayısiyle daha ağır ödeme şartlarına mal 
olacaktır. 

Üçüncüsü : 
Bir hafta evvel, 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı (OECE) Türk 

ekonomisinin durumu ve meseleleri, adlı bro
şürden : 

Tarihi : 1956 Ocak, 
Raporun 16 ncı maddesi : Madde de şu tav

siyelerde bulunulmaktadır. 
Bizim de dâhil bulunduğumuz İktisadi İş Bir

liğinde : 
«Şimdilik yatırımlara tahsis olunacak para

ları iç ve dış firasmandan temin olunacak im
kânlara göre tahdidetmelidir. Bu itibarla yatı
rım projelerine mütaallik masrafları uzun bir 
devre üzerine taksim edilmelidir. İfrata var
mış bir talepten hâsıl olan tazyik bir kere ber
taraf edildikten ve tediye bilançosu nispeten 
memnuniyet verici bir hale geldikten sonra hiç 
şüphesiz, yatırımların seyrini muayyen bir öl
çü dâhilinde dış istikrazlara müracaat etmek 
suretiyle tacil etmek mümkündür.» 

«Merkez Bankası vasıtası ile krediler tem-
didedilmeleli, paraya bir istikrar verilmelidir. 

Türkiye ekonomisinde bir muvazene tesis 
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edildiği takdirde yabancı yatırımları teşvik için 
çıkarılan son kanunlardan yabancı memleket- ; 
lerin daha fazla istifade edeceklerini haklı ola- ! 

i 

rak ümidederiz, muhterem arkadaşlarım.» i 
Ve son olarak muhterem arkadaşlar, Sayın j 

Başvekilin 30 Ocak 1956 tarihli beyanatı aynı j 
şeyi teyidetmektedir. Başvekil diyor ki : j 

«1. Yeni envestisman teşebbüslerinin baş- i 
lanılan kalkınma projelerimizi • haleldar etme- j 
meşine dikkat olunacaktır. 

2. Daha sıkı tasarruf zihniyeti ile hareket ı 
etmek suretiyle bütçede muvazene temin edile- ! 
çektir. j 

3. İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
ve yatırım masraflarının kendi kaynaklariyle 
karşılanması temin olunacaktır. 

4. Banka kredileri, verimli projelere hasre
dilecek spekülatif teşebbüslerin finansmanına 
imkân verilmiyecektir. 

5. İthalât politikamızın hedefi, memleket 
ihtiyaçlarının bir ekonomik priorite sırasına gö
re karşılanmasını mümkün kılınacaktır.» 

Görüyorsunuz ki ; bunlar, biraz zaman geç
se dahi, Türk iktisatçıları ecnebi iktisatçıları 
söylemekte ve iktidar iktisatçıları tarafından te-
yidedilmektedir. Mesele bu gelişmeyi temin et
mektir ve dönüşü zamanında yapmaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, sü
rekli alkışlar) 

REİS — Hilmi Dura. 
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU ADI

NA HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem | 
arkadaşlar; j 

İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesi hakkın- i 
da ve umumiyetle hükümetlerimizin iktisadi i 
gayret ve hamleleri etrafında muhalefetlerimi- j 
zin daima ortaya attıkları plân ve program me
selesi ile mevzua girmek istiyorum. 

Partimizin iktidara geçmesini mütaakıp gi
rişilen büyük kalkınma hareketinin muvaffaki
yetle yürümesini, eski ve yeni iktidarı mukaye
se bakımından millete yeni bir ölçü daha vere
ceğini hesaplıyan Cumhuriyet Halk Partisi, bu. 
seri ve hummalı çalışmayı millet nazarında göl
gelemek için kendilerinin de inanmadıkları bir 
dâvayı, plân ve program dâvasını ortaya atmış | 
bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tara- | 
fmdan bu mevzuuda kürsüde serdedilmiş fikir- | 
lerin en genişi geçen sene 1955 yılı İktisat ve 
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Ticaret Vekâleti bütçesi dolayısiyle ifade edil
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
adına yapılan ve bugünde tekrar olunan beya
natta şunlar denilmektedir. «Millî iktisadın te
mel meselelerini muayyen bir plân ve programa 
mazhar kılmak lâzımdır. Beş senedir plân me
selesi yılan hikâyesini de geçen sâldide müna
kaşaların vesilesi olmuştur. Bu sene Bütçe Ko
misyonunda tazelenen aynı mahiyette tenkidle-
re karşı Sayın Ticaret Bakanı - yatırımların 
hepsinin bir plânı olduğunu fakat süratle inki
şaf eden iktisadi kalkınmamızın kesin bir plân
la tahakkuk ettirilemiyeceğini - söylemekle yi
ne mevzuu dışında kaldı. Başlanan her şeyin 
plânı olması elbette lâzımdır. Fakat plân ve 
program derken kasıt şüphesiz bu olmamalıdır.» 
Cumhuriyet Halk Partisi her faaliyet şubesinin, 
her vekâlet ve teşekkülün muayyen plânlar et
rafındaki çalışmalarını kendi kasıtlarının muh
tevasında bir plân ve program saymamakta ve 
plân ve programın memleketin tarih içindeki 
iktisadi seyrini, içtimai bünyesini iç ve dış bün
yemizdeki imkânlarını ve müstakbel ihtimalle
ri derpiş etmesini, temkinli bir görüşle teşebbüs
lerimizi sağlamasını, onların vüsat ve hacım-
larım tâyin etmesini prensip olarak ileri sür
mektedir. Memleketimizin, iktidarları zamanın
daki ve hattâ bugünkü imkânları "muvacehesin
de, böyle bir plânın tahakkuku kabiliyeti üze
rindeki görüşleri az sonra izah etmek üzere ev
velâ Cumhuriyet Halk Partisinin bu mevzuda 
da samimî olmadığını, maatteessüf belirtmek 
zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Cumhu
riyet Halk Partisi plân ve programı bu suretle 
tarif ettiğine ve daha birkaç gün önce sayın 
sözcüleri Nüvit Yetkin, partilerinin iktisadi sa
hada plânı ve programı bulunduğunu bu kürsü
den ifade eylemiş olduğuna ve başka vesilelerle 
de en salahiyetli kimseleri biz ne yaptıksa plân 
ve programla yaptık demiş olmalarına göre, bu 
tarif içindeki plân ve programlarını araştıra
rak, mevcudolmadığı reddedilemez delillerle tes-
bit edildikten sonra, üzülerek ifade etmeye mec
bur bıraktıkları, samimiyetsizlik iddiası dolayı
siyle bizi mazur göreceklerini ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 1945 yılı 7 aylık büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle o zamanın Maliye 
Vekili 21 . V . 1945 tarihinde bu kürsüden şöy
le demiştir : «Biri diğerinden önemli büyük iş
ler karşısındayız. Bunların büyük bir kısmını 
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Devlet gerçekleştirecek, vatandaşlara da geniş 
hareket ve faaliyet sahaları isabet edecektir. 
Başarmak zorunda bulunduğumuz bu büyük iş
ler, geniş gelir kaynakları istemektedir. Malî 
genişliğimiz, Millî Ekonominin gelişmesine bağ
lı olduğuna göre, her şeyden önce millî ekono
minin gelişmesini sağlıyacak tedbir gerekmek
tedir. Bu maksatla millî kalkınma mevzularımı-
zı ihata eden bir programın bir an önce hazır
lanarak uygulanmasına geçilmesi için ilgili ba
kanlıklar, Başbakanın emriyle çalışmaktadır
lar.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 1945 yılma ka
dar elde bir plân bulunmadığı bu suretle tesbit 
edildikten ve bu mevzuda Başbakanın emri ile 
ilgili bakanlıkların çalışmaya başladıkları öğre
nildikten sonra, tarih sırasiyle kendi ifadeleri 
ile saldide yılan plân hikâyesine devam edelim: 

Bu tarihten 2 sene, 7 ay, 9 gün sonra 30 . 12 . 
-1947 tarihinde İktisat Vekâleti bütçesinin görü
şülmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisinin 
iktisat Vekili şunları söylemiştir: 

«Bizim, önümüzdeki sene içerisinde Yüksek 
Meclisinize sunmayı düşündüğümüz bir tasarı 
vardır. Bu tasarı Ekonomi Genel Meclisinin ih
dasına taallûk edecektir. Bu Meclis, memleke
tin, muayyen bir zaman zarfında kalkınma ha
reketini, sanayileşme hareketini plânlaştırabile-
ceği gibi yurtta her hangi bir tesisin meydana 
gelmesi derpiş edildiği, zaman o tesisin ham 
maddesinden, müstehlikin ayağına ulaştırılması
na kadar olan bütün mevzuları mütlâa edecek
tir.» 

Muhterem arkadaşlar, 30 . 1 2 . 1947 de, mü-
taakıp. sene için Meclise sunulacağı bildirilen 
bir kanunla kalkınma ve sanayileşme hareket
lerimizin plânlaştırılacağı va'dinin neticesini, 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidardan ayrıl
masından tam üç ay evvel 22 . 2 . 1950 tarihin
de, 1950 yılı bütçe müzakerelerinde İktisat Ve
killerinin ağzından dinliyelim. Cumhuriyet Halk 
Partisinin son Ekonomi ve Ticaret Vekili şöyle 
diyor: 

«Plânlı çalışma meselesi ortaya sürüldü. 
Bunda da arkadaşlarımla beraberim. Bugüne 
kadar birçok işler yapılmıştır. Hiçbirisine plân
sız denilemez. Umumi bir plân olmadığından 
bu işler tam istenildiği şekilde çıkmamıştır. 
Plânlarımız vardır, her sahada çalışıyoruz. Fa-
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kat bunları huzurunuza sererek değerlendire
cek bir şekilde hazırlanmamış bulunuyoruz.» 

Muhterem arkadaşlar, iktidarımızın her 
salladığı kazmanın ve attığı her adımın karşı
sına plân ve program diye dikilmek suretiyle 
vatanın hayırma müteveccih çalışmaları umumi 
efkâr nazarında itibardan düşürmek istiyen 
Cumhuriyet Halk Partisinin plân anlayışı ve 
tatbikatı işte budur. 

Şimdi, tariflerini yaptıkları ve istedikleri 
plân ve programın, gerek kendi zamanlarında 
ve gerekse iktidarımız zamanında niçin tahak
kuk etmediğini, daha doğrusu henüz niçin ta
hakkuk edemez olduğunu arz edeceğiz. Mese
leyi buraya getirmekle, millete karşı olan hiz
met borçlarını muhalefet saflarında ifaya ka
rarlı olarak içimizden ayrılan ve diğer muhale
fet partilerine murakabe ve tenkid vazifesinin 
yerine getirilmesinde en iyi numuneleri verecek
lerini ümidetmiş bulunduğumuz halde, ilk gün
den itibaren Cumhuriyet Halk Partisinin tuttu
ğu yolu bilerek veya bilmiyerek takibedegel-
mekte olan Hürriyet Partisini teşkil eden muh
terem arkadaşlarımızın plân ve program hak
kındaki düşüncelerine gelmiş oluyoruz. 

Hürriyet Partisinin Sözcüsü kıymetli arka
daşımız Ekrem Alican tıpkı C. H. P. gibi «kal
kınma hareketlerinin memleketi topyekûn kal
kındırmak şeklinde ifade edilen ana prensibine 
her zaman ifade ettiğimiz gibi, esas itibariyle 
mutabık olmamaya elbette imkân yoktur.» diye 
sözlerine başladıktan sonra, bu hareketin plân
lı, programlı ve hesaplı bir şekilde yapılmama
sını tenkid ettiklerini bildirmektedir. Bu mev
zuda söz almış bulunan Sayın Fethi Çelikbaş 
da : «Kalkınmaya itiraz yok, itirazlar halkı ıs
tıraba sevk eden, maliyetleri ağırlaştıran finans
man yollarına ve program ve plânın mevcudol-
mayışma» demektedirler. 

Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi Sözsücü 
Sayın Nüvit Yetkin'e ve Hürriyet Partisi Söz
cüsü Sayın Ekrem Alican'a ve program mevzu
unda grupumuz ve hükümetlerimiz adına pek 
yakın bir mazide bu kürsüden açıklanmış ifa
deleri tekrar ederek cevap vermek istiyoruz. 

İktidarımızın ilk İşletmeler Vekili Muhterem 
Muhlis Ete 27 Kasım 1950 tarihinde bir sözlü 
soruya cevaben bu kürsüden : «Aziz arkadaş
lar; son zamanlarda muhtelif iki şeyi birbirin
den ayırdetmek lâzımdır. Bunlardan biri plân-
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h iktisat, diğeri iktisadi plânlaşmadır. Plânlı 
iktisat, yüksek malûmları olduğu veçhile, daha 
ziyade totaliter devletlerin tatbik ettikleri bir 
politikadır. Bu nevi plânlı veya güdümlü ikti
satlarda devlet istihsali istihlâke, daha doğru
su istihlâki istihsale göre ayarlar. 

Buna mukabil iktisadi plânlaşmada vaziyet 
başkadır. Devlet, iktisadın içinden üstüne çık
tıkça (cebrî plânlama) yerine muayyen bir nâ
zım fikre göre tedvin ettiği bir sosyal ve eko
nomik politika ile iktisadiyatını tanzim ile ik
tifa eder. Nitekim bizde de muhtelif bakanlık
lar muayyen plânlar üzerinde durmakta ve bun
ları işlemektedirler. Bugün bir büyük sulama 
ve bir küçük sulama plânı üzerindeyiz. Kara
yolları ve limanları plânlara istinaden yapmaya 
devam ediyoruz. İşletmeler Bakanlığının tedvin 
ile mükellef bulunduğu bellibaşlı siyasetlerden 
mahrukat politikası, petrol politikası, demir ve 
çelik sanayii politikası da muayyen plânlara 
dayanmaktadır. Diğer taraftan muhtelif ba
kanlıklar arasındaki muayyen plânlar üzerinde 
koordinasyonlar eskiye nazaran çok sıkı bir tarz
da cereyan etmektedir. Hemen her gün bakan-
lıklararası Komisyon ve komiteler toplanmakta, 
müşterek görüşler ve hareket tarzları tesbit 
edilmektedir. Bu mevzii çalışmalar gelecek büt
çe yılından itibaren memleket ölçüsünde geniş-
liyecek ve sayın arkadaşımın özlediği millî 
plânlaşmalara müncer olacaktır.» 

Yine Muhterem Muhlis Ete 27 . II . 1952 
tarihinde iktisat ve Ticaret Vekili sıfatiyle Ve
kâletinin bütçesi görüşülürken §unları söyle
mişlerdir : 

«Geçenlerde arz ettiğim gibi, hükümet plân
lı çalışmayı şiar edinmiştir. Yalnız bâzı arka
daşlarımızın dedikleri gibi, iğneden ipliğe ka
dar bütün istihsal vasıtaları ve bütün istihlâk 
maddeleri üzerinde topyekûn bir plân yapmak 
niyetinde değildir. Esasen konsepsiyonumuz bu
na mânidir. Buna rağmen her vekâletin yine 
geçen gün arz ettiğim gibi plânları ve projele
ri vardır.» 

Sayın Muhlis Ete bakınız ne güzel devam 
ediyorlar : 

«Bir noktayı daha arz edeyim : Zannedilme
sin ki, bir plân yapmak gayet kolay bir iştir. 
Plân yapmak demek, iktisadi bünyeyi tamamen 
bilmek, demektir. Eğer iktisadi bünyeyi tam 
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mânasiyle bilmezsek yapacağımız plânlar kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûmdur. Bu sebepledir 
ki, evvelâ iktisadi bünyemizi, iktisadi envante
rimizi, iktisadi envanterlerimizi anlamak mec-
buryetindeyiz. Bu itibarla diğer bakanlıklardan 
aldığımız arkadaşlarla beraber heyetler teşkil 
ediyoruz. Bâzı vilâyetlerimize tetkik heyetleri 
gönderilmiş bulunuyor. Bu heyetleri Afyon'da, 
Çanakkale'de, Zonguldak'ta çalışmakta ve böl
ge tetkiklerini yapmaktadırlar. Ancak iktisadi 
envanteri tetkik ettikten sonra elimizde tam bir 
tetkik bulanacak ve ondan sonra bir adım daha 
yürüyebileceğiz. Aksi takdirde yapılacak plân
lar nazari kalmıya mahkûmdur.» 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Muhlis Ete ar
kadaşımızın iktidarımıza ve millete İşletmeler 
ve İktisat ve Ticaret vekilleri olarak hizmet fır
satını bulduğu yakın mazide haklı olarak ser-
dettikleri bu mütalâaları kendilerine halef olan 
diğer kıymetli arkadaşlarımız da teyit ve takvi
yeden hâli kalmamışlardır. (Soldan alkışlar). 

Şimdi Hürriyet Partisinin Genel Başkanve-
kili olan eski İktisat ve Ticaret Vekilimiz Enver 
Güreli'de, program ve plân yapılması için önce 
tamamlanması icabeden tetkikler cümlesinden 
olarak vilâyetlere gönderilmekte bulunan heyet
leri ve iktisadi plân ve programı kastederek 
26 . I I . 1953 tarihinde vekâletinin bütçesi dola-
yısiyle şöyle demişlerdir : 

«63 vilâyetteki tetkiklerimiz bittikten sonra 
Türkiye'nin bir envanteri meydana çıkacak ve 
hususi teşebbüs hangi safhada çalışabilmek im
kânı olduğunu kestirebilecektir. Biz hiçbir za
man ekonomi dirijeyi bize empoze edecek dü
şüncelerle sanayi kurmak niyetinde değiliz». 

Muhterem arkadaşlar; iktidarımızın 1950 -
1954 faaliyet devresinin son İktisat ve Ticaret 
Vekili Sayın Çelikbaş'm da biraz sonra naklede
ceğimiz beyanlariyle bu görüşten uzakta bulun
madığını öğrenmek kolaylıkla kabil olacaktır. 

Plân ve program mevzuunda bugünkü Hür
riyet Partisinin, dün partimiz hükümetlerinde 
vazife ve mesuliyet almış güzide mensupları dı
şında, mebus olarak grupumuzda bulunmuş di
ğer azaları için de bu yolda misallere tesadüf 
etmek kabildir. Bu arada Sayın Emrullah Nut
ku arkadaşımızın grupumuza ve hükümetimize 
tavsiyeleri de her zaman olduğu gibi alâka çeki
ci karakterdedir. Muhterem arkadaşımız 2 1 . I I . 
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1952 tarihinde bütçe müzakereleri dolayısiyle 
şöyle demişlerdir : 

«Memleketimiz bu safahatiyle henüz sıfırın 
altındadır. Onu sıfıra çıkarmak azmiyle; ikti
sadi durumunu düzelttikten sonra, onu idari, 
malî ve iktisadi istikametlerini tâyin edecek 
plânlara bağlamak hakikaten doğrudur. 

Vergilere zam yapılması tenkid edilmekte
dir. Hakikaten vergilere yapılan zamlar hiç şüp
hesiz memlekette mahsus derecede bir hayat pa
halılığı doğurmaktadır. 

Fakat arkadaşlar, şunu bilmek lâzımdır ki, 
bu memlekette henüz tabiî hayat seviyesi stan
dart hale gelmemiştir. Bu memlekette yapıcı ve 
envestismanlı, yatırımlı bir bütçe hazırlarken 
hiç şüphesiz bunun varidat kaynaklarını da bul
mak üzere bâzı zamlar yapılmak zarureti var
dır.» • 

Görülüyor ki, sayın arkadaşlariyle tam bir 
mutabakat içinde Emrullah Nutku arkadaşımız 
da orijinal bir tarzda fikirlerini ifade eylemiş 
ve hattâ yapıcı ve yatırımlı bir bütçe için vergi
lere zam yapılmasına da ruhsat vermiş bulun
maktadırlar. 

Aziz arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın sözcüsü: «Yıllardan beri iktidarla aramız
daki ihtilâf ve münakaşa konusu olan husus ik
tisadi kalkınmanın lüzumu üzerinde değil bunu 
sağlamanın çare ve yolları üzerindedir.» demiş
lerdir. Elbet kalkınmaya açıkça lüzum yok, di
yebilecek hiçbir şahıs ve siyasi teşekkül bu mil
letin huzuruna çıkamaz. Yıllarca iktidarda bu
lunan bir siyasi parti için kalkınma lüzumuna 
inandığının en sağlam delili, bunu saglıyacak 
çare ve yollar üzerinde müspet görüşlere sahib-
olması ve müspet adımlar atmış bulunması ol
mak lâzımgelir. Büyük Türk Milletini en ipti
dai hayat şartlarına mahkûm bir millet sevi
yesinde istihlâkle başbaşa bırakmak, istihsalini 
ve kalkınmasını o iptidai seviyeye mütenazır 
tutmak elbet bizim kalkınma çare ve yollarımız 
olamazdı. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisinin 
İktisat Vekili 25 . V . 1945 tarihinde neler 
söylüyor : 

«Çimentoya gelince; memleket bugün bir sı
kıntı hissetmemektedir. Fabrikalarımızın stok 
durumu, hattâ bir gün istihsalâtımızı daha kıs
makla karşı karşıya kalmak vaziyetini icabet-
tirir bir mahiyet göstermektedir.» 
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tarihinde. Yine Cumhuriyet Halk Partisinin İk
tisat Vekili söylüyor : 

«Bugün artık memlekette çimento darlığı 
yoktur. Hattâ denilebilir ki, bir çimento fazla
lığı, fazla istihsal vaziyeti vardır. Ve müessese
lerimiz memleketin ihtiyacına göre istihlâkleri
ni ayarlamak zaruretini hissetmeye dahi başla
mışlardır.» 

Yine aynı gün şeker mevzuunda söyledik
leri : 

«Hattâ arkadaşlar, şekerimizin bir kısmını 
memleketin muhtacolduğu ve sıkıntı çektiği 
bâzı maddelerle, Sayın Başbakanın da geçen 
müzakerede Heyeti Celilenize arz ettiği gibi de
ğiştirme karar ve cesaretini kendimizde görü
yorum.» demiş, ve Türk Milletinin istihlâkinden 
fazla olduğunu bildirdiği; şeker istihsalinin 127 
bin ton olduğunu ilâve eylemiştir. 

Demokrat Parti hükümetleri çimento ve şe
kerde bugün vardığımız rakamları bile Türk 
Milletine lâyık bulmazken, C. H. P. nin İkti
sat Vekili, o günün hakikaten cılız rakamlarına 
rağmen, çimentoda istihsali kısmak ve şekerde 
ihraç imkânlarını aramakta ve Türk Milletinin 
büyük kütlesinin daha geniş ve insani bir hayat 
şartına kavuşması esbabı yolunda bir ümit ve 
işaret vermeyi aklının kenarından geçirmemek
tedir. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi çimen
to ve şekerde bile ihraç durumuna gelmiştik 
diye, kalkınmanın kendileri tarafından tahak
kuk ettirildiğine inanmak durumundadır. İşte 
kalkınmanın çare ve yolları üzerinde C. H. P. 
ile birleşebilmemiz için, Türk Milletinin sıhhi, 
iktisadi, içtimai ve kültürel sahada nelere muh-
tacolduğunda anlaşmamız lâzımdır. İktidarda 
iken bu anlayıştan uzak bulunan C. H. P. nin, 
Demokrat Parti iktidarından sonra meydana 
çıkmaya başlıyan eserler ve onların Türk Mil
leti tarafından büyük bir iştiyakla benimsen
mesi karşısında yeni bir şuura sahibolduğunun 
ancak belirtilerini müşahede etmekle zevk duy
duğumuzu ilâve etmek yerinde olur. 

Muhalefet partilerimizin üzerinde durduk
ları diğer iktisadi ve ticari meselelerimize ce
vap verirken az yukarda müracaat ettiğimiz bir 
usule tekrar döneceğiz. 

Sayın Fethi Çelikbaş henüz vekil olmadan 
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28 . I I ' . 1953 tarihinde grupumuzun görüşleri
ni kürsüden şöyle arz etmişlerdi : 

«Hâdiselerin iyice tavazzuh edebilmesi için 
belirtmek isteriz ki, hükümetin iktisadi ve malî 
politikasının üç yıllık seyrinde bâzı sevkulceyş 
sahaları, nirengi noktaları tesbit etmek kabil
dir. 

Hükümet, memleketin geri kalan - istihsalini 
artırmak, millî geliri çoğaltmak ve bunların ne
ticesi olarak halkın hayat standardının yüksel
mesi gayesiyle bilhassa muayyen noktalarda 
politikasını teksif etmiş bulunmaktadır. Üç yıl
lık umumi muvazeneye dâhil daireler bütçeleri 
üzerinde değil, fakat katma bütçeler, iktisadi 
devlet teşekkülleri ve bâzı hallerde hususi ida
reler ve belediye bütçelerinin tatbikatında or
taya çıkan hakikatler şunlar olarak gözükmek
tedir : 

Evvelemirde memleketin münakale şebeke
sini ikmal ve ıslah etmek... (Çelikbaş bu mevzu
da geniş izahat, veriyor) 

İktidarımız ve hükümetin üzerinde durdu
ğu diğer mühim bir mevzu da su ve sulama işle-
rimizdir. (Bunlar da taraflarından izah edilmek
tedir. ) 

Üçüncü olarak, hükümet bilhassa bu yıldan 
itibaren memleketin çok yakın bir âtide çehre
sini değiştirecek olan mühim bir dâvaya el koy
muş bulunmaktadır. Bu da, bol, ucuz bir mu
harrik kuvvet temin etmek davasıdır. İçtimai, 
iktisadi, kültürel sahada ilerlemiş milletlerin 
tarihi tetkik edildikte görülüyor ki, tutulan yol, 
bugün bizde de hükümetin tuttuğu yoldur» 

Sayın Çelikbaş, muhalefet partilerince, bu 
sene olduğu gibi o zaman da bütçe tenkidlerin-
de iktisadi politikamızın bir bütün olarak mü
talâa edilmesinden ve ticaret politikası, tediye 
muvazenemiz, emisyon vaziyeti, döviz durumu 
ve saire gibi mevzulara dikkatlerini teksif etmiş 
bulunmalarından acı acı şikâyet etmektedir. 
Diyorlar ki : Bir koordinasyon kabinesinin de
ğil, fakat Mecliste ekseriyette olan bu partinin 
bağrından çıkmış bu hükümetin politikasını bir 
sistem, bir manzume halinde mütalâa etmek 
icabeder. Bu itibarla, ticaret bilançosunu, tedi
ye muvazenemizi, kredi politikasını, faiz politi
kasını hulâsa iktisadi hayatın muhtelif sahala
rında alman tedbirlerin hepsini muayyen bir 
maksada matuf bir politika olarak telâkki etmek 
lâzınıgeür, arkadaşlar, 
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Mevzuu bir cepheden almadıkları içindir ki, 

bilhassa muhalefet sözcülüğünü yapan arkadaş
larımızdan bâzıları dikkatlerini bütçe müzake
relerinin umumi seyri esnasında ticaret politi
kası, tediye muvazenemiz, emisyon vaziyeti, 
döviz durumu ve saire gibi münferit mevzular
da teksif etmişler, meselelerin yekdiğeri ile mü
nasebetini kesmişlerdir. Bu yüzdendir ki, ikti
sadi muvazenenin terki bahsine, ticaret muvaze
nesi üzerinde durmuşlar, istihsalin artışının pa
ra tedavül hacmini kabartacağını gözden uzak 
tutmuşlardır. Halbuki partimizin seçim beyan
namesi ve programında açık ifadesini bulduğu 
veçhile memleketin potansiel kuvvetlerinin, mü
nakale şebekelerinin kurulmaması, bu işlerinin 
ve enerji dâvasının halledilmemesi gibi sebepler 
yüzünden uyur halde kalan işlenmemiş servet
lerini seferber etmek ve değerlendirmek bizim 
başlıca hedefimizdir.» 

Şimdi bütçe rakamlarının kabarmasını ten-
kid eden ve indirilmesi için tekliflerde bulunan 
Hürriyet Partisine yine Sayın Fethi Çelikbaş 
cevap verecektir: 

«Diğer taraftan bütçelerin tetkiki bize açık 
olarak göstermektedir ki, her sene hükümetin 
varidatı muntazam bir tempo ile artmaktadır. 
Bu artan varidat memleketin iktisadi kaynakla
rını seferber, gelir kaynaklarını takviye etme
yi ve çoğaltmayı hedef tutmakta ve bu suretle 
esbabı mucibe lâyihasında tafsilâtı ile belirtildi
ği veçhile, devletin artan gelirini yeni istihsale 
tercih imkânları geniş ölçüde hâsıl olmaktadır. 
İşte bu yüzdendir ki, Hükümet Başkanının ge
lecek yıllar bütçelerinin daha kabarık rakam
larla huzurunuza getirileceği hakkındaki beyan
larını, tutulan umumi iktisat ve maliye politi
kasının tabiî bir neticesi olarak kabul etmek ik
tiza eder.» 

Her üç muhalefetimizin de dış ticaret açığı 
hakkındaki tenkidlerini yine Sayın Çelikbaş'm 
ağzından cevaplandıracağız : 

«Bir açığın iyi veya kötü olduğu hakkında 
bir hüküm verebilmek için... (Dedikten sonra) 
bunun birtakım istihlâk maddelerinin ithal edil
mesinden mi, yoksa makine, otomobil, kamyon 
ve saire gibi istihsal vasıtalarının veya, fabrika 
kurulması, yol, bina inşası için alman malzeme, 
tesisat ve saire ithalinden mi ileri geldiğinin te
ker teker tetkik edilmesi lâzımdır. İthal edilen 
emtianın cins ve nevine baktığımız takdirde, bu-
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nun da hakikaten memleket hayrına ve iktisadi 
kalkınmamızın zaruri kıldığı birtakım istihsal 
mallarından ibaret olduğunu görmek ve binne-
tice bu açıktan muhalefetin de endişe etmemesi, 
fakat memleketin âtisi için tediye muvazenesin
de ve ticaret bilançosunda aktif bir unsur oldu
ğunu düşünerek bunlara sevinmesi iktiza eder. 
Bütün bunlar hakikaten ahenkli bir şekilde kal
kınmakta olan bir memleket iktisadının muhtaç-
olduğu istihsal vasıtalarıdır.» 

Aynı mevzudaki fikirlerini Ticaret Vekili 
olarak 9 . X I I . 1953 te şu suretle ifade etmiş
lerdir : 

«Yalnız bugün dış ticarette raslanan müş
külât memleketin istihlâk ihtiyaçlarım fazla-
siyle ithal etmekten ziyade, bilhassa yatırım 
mevzuunda hamle yapmak düşünce ve maksa
dından ileri geldiği için raslanan müşkülâtın 
geçici ve muvakkat bir karakter arz ettiğini de 
belirtmek yerinde olur. Bu müşkülât o neviden 
bir müşkülâttır ki memleketin envestisman 
programı bir kere tahakkuk ettikten sonra, dış 
tediye müşkülâtı ile karşılaşmak şöyle dursun 
bilâkis ihracat imkânlarının bugünden çok daha 
fazla artmasını mümkün kılacak bir müşkülât
tır.» 

Muhterem arkadaşlar, Hürriyet Partisinin 
bilhassa tenkidine mâruz kalan 1953 ten sonra
ki ticaret ve iktisat politikamız için o tarihte 
aynı tenkidleri yapan C. H. Partisine cevaben 
İktisat ve Ticaret Vekilimiz Fethi Çelikbaş 
25 . I I . 1954 te şunları söylemiştir : 

(Refahın millet ölçüsünde bütün geniş taba
kalara sirayet etmesinin ölçüsü müşahhas olarak 
gayrikabili ret bir şekilde ispat edilecek şey, 
halkın istihlâk ettiği maddelerin istihlâkinin ar
tıp artmadığını tetkik etmektir. Refahın geniş 
kütlelere teşmili yolunda bir politika takibedil-
diği istihlâk maddelerinin artışı ile sabittir. Ya
ni millî gelir rakamları, hayat pahalılığı endek
si, bunları bir tarafa bırakacağım. Şeker istih
lâkini alıyorum. Şeker istihlâki 1949 un Tem
muz başından 1950 nin Haziranın sonuna ka
dar 120 600 ton iken 1950 - 1951 de 128 000 to
na çıkmıştır. Bakınız birinci yıl, gelir gelmez fi
yatları düşürmüş olmamıza rağmen artış azdır. 
Çünkü vatandaşın satmalma gücü henüz tahak
kuk ve tekevvün etmemişti. 1951 - 1952 de 
150 810 tona, 1952 - 1953 te 179 000 tona ve son 
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yılda da 210 000 tona kadar yükselmiştir. Eğer 
Adapazarı fabrikası süratle çalışmaya koyulma-
saydı Türkiye hariçten şeker ithal etmek lüzu
munu dahi duyacaktı. Bugün yapılan tenkidle-
rin çok büyük bir kısmı, iktisadi muvazenemizi, 
yıllık muvazene içinde mütalâa etmekten ileri 
gelmektedir. Halbuki yatırımlar bir kere tahak
kuk ettikten sonra memleket, ileride yüksek se
viyede, yani vatandaşların hayat şartları değiş
miş olarak bir muvazene bulacaktır. Üç yıldan 
beri takibedilen politikada bunun bariz delilini 
vatandaş görmektedir. Çarık bugün köylerden 
yok olmaktadır. Artık üstü başı yırtık insanlar 
görünmez olmuştur, işte bu, yüksek seviyede 
iktisadi politika takibetmenin neticesinde hâsıl 
olan işlerdir. 3,5 yılın tatbikatı artık münakaşa 
edilemiyecek kadar sabit olmuştur. Bu memleke
tin tabiî servet kaynaklarının imkânı düşünüle
rek halkın gayreti, çalışkanlığı ve liyakat ve 
ehliyet derecesini düşünerek tatbik edilen bir 
program, kısa bir zaman içinde memleketin de
rinden bünyesini değiştirmeye imkân verecek 
bir şey yapmıştır. Şu halde böyle bir program, 
milletin isteklerine uygun düşüyor demektir. 
Böyle bir programı takibetmeye hükümetiniz 
yine kararlıdır.) 

Evet, hükümetimiz yine kararlıdır. Dikkate 
şayan olan cihet, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
Reisvekilinin, büyük halk kütlelernin değişen 
hayat seviyesine, köyde çarığın kalmadığına, üs
tü başı yırtık insanların görünmez olduğuna 
dair bu beyanlarına rağmen, Dahiliye Vekâleti 
Bütçesinde Hürriyet Partisi sözcüsü (Köyde ha
yat standardının yükselmiş olduğu iddiası ken
di kendimizi teselliden ibarettir) diyebilmiş ve 
Demokrasinin bir ahlâk ve fazilet müessesesi 
olduğunu) da sözlerine ilâve eylemiştir. 

Sayın Ekrem. Alican konuşmasını hazırlar
ken iktisadi durumumuzun bilhassa 1954 yılın
dan itibaren iyi gitmediğine işaret etmeye bil
hassa itina etmiştir. Bunun, hükümetlerimizin 
iktisat politikasının tatbikte birbirlerini takiben 
yıllarca vazife alan ve nutkunu hazırlarken ken
disini hayli müşkülâta sevk eden şimdiki bâzı 
grup arkadaşlarına az mesuliyet sıçratmak en
dişesinden ileri geldiğini fark etmek zor değil
dir. Ancak, büyük hamlelerin icabettirdiği ik
tisadi çalışma ve tedbirlerin müspet veya menfi 
tesirlerinin bilhassa mütaakıp senelerde hissolu-
nacağı pek tabiî bulunduğundan, 1954 ve 1955 
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durumumuzun evvelki yılların tedbir ve faali
yetleriyle sıkı alâkasını katedivermeye imkân 
var mıdır? Muhterem Çelikbaş, şimdi karşınızdan, 
varsa mesuliyetlerimizin hesabını verebilirim di
yorlar. Eğer bugün bizim vardığımız netice mu
halefetin ilân etmeye çalıştığı gibi çıkmaza sap
lanmış olmak ise, 4 sene iktisadiyatnmızm sevk 
ve idaresinde çok mühim rolleri ve vazifeleri 
(bulunan bu zevat, dernek ki bize ve millete bu 
kötü âkibeti hazırlamışlar ve ondan sonra ara
mızdan ayrılmanın esfoalbmı temin etmişlerdir. 
Biz memleketin ilerisi için taşıdığımız imanı, 
büyük Türk Milletinin de benimsediği eserlerin 
verdiği cesaretle, asla kaybetmediğimiz için ve 
kendilerinin safllarımızdalki çalışmalarından as
la şüphe götürmediğimiz için, onların bu ka
naatlerinden çok uzaklardayız. Bütün siyaset 
hayatlarının ve hükümet icraatlarının toptan 
inkârını yapan ve şimdi de kendi icraatlarını 
kendilerine karşı bize müdafaa ettirmek gibi 
çok garip bir hal içinde bulunan insanların, ye
ni bir politikanın alemdarlığmı yapmak iste
meleri Türk Milletinin elbette gözünden kaç-
mıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Hürriyet Partisi di
yor ki : (Senelerden beri plân, program, finans
man diye üzerinde ısrarla durulan, hükümet
ten tedbirleri alınması istenilen meseleler bun
lardır.) 

Şimdi biz, senelerden beri üzerinde ısrarla 
durulduğunu bildirdikleri bu meselelerin, sene
lerden beri taraflarından nasıl taltlbik ve mü
dafaa edildiğini şu suretle ispat edince, büyük 
arzular ve küçük imkânlarla dünyaya gelen ve 
Hürriyet Partisi adını alan bu siyasi teşekkü
llün, büyük kütleler nezdinde itibar görmemiş 
olmasının sebep ve saiklerini de tesibit etmiş 
bulunmaktayız. Suni olan ve bir millî ihtiya
cın mahsulü bulunmıyan siyasi partilerin âki-
betleri, gerek memleketlimiz ve gerekse yabancı 
memleketler siyasi tarihlerinde zaten başka tür
lü yazılmamıştır. 

Sözlerime Hürriyet Partisi adına yapılian ko
nuşmadan bir parça ile son vereceğim : 

(Devlet adamlarımıza konuşurken, yazar
ken düşünmek mecburiyetini murakabemizle 
tahmil etmiyeoek olursak, devlet idaresinin 
bir nevi açık artırma, taviz verme sanatı hali
ne geleceğinde şüphe yoktur.) 
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Hükmü Muhterem Heyetiniz verecektir. 

Kimdir bu zenaatin sanatkârları? (Soldan, bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Daha ön

ce grup sözcüsünün plân ve program mevzuun
daki görüşünü öğrenmek istiyoruz. (Soldan, 
kürsüye, kürsüye sesleri) (Suali soramazsın ses
leri) 

REİS — Fethi Bey, Hürriyet Partisi Grup 
Reisvekili olarak söz veriyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; Nizamname, mebusların gerek 
hükümete, gerekse komisyon sözcülerine sual 
sormalarına imkân verir. Fakat nedense Büt
çe Komisyonu sualimize cevap vermekten imti
na etti. 

Arkadaşlar; müzakerelerimizin cereyan et
tiği tarih 1956 yılının 27 Şulbatı. Bu bakımdan 
daha beş gün evvel Bütçe Komisyonu Umumi 
Sözcüsü Mazhar Şener'in şu sözleri kulakları
mızda çınlamaktadır: «Düne kadar plân ve 
programa ihtiyaç yoktu ama, bugün hâdiseler 
plân ve programların hazırlanmasını emretmek
tedir.» (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar; hakikaten benim için, 
grupumuz için büyük bir talih eseri olmuştur 
ki, İktisat Vekâletinin bütçesi, sıcağı sıcağına 
üniversite muhtariyetinin mahiyetini takibetti
ğimiz, tetkik ettiğimiz günün arkasından gel
miştir. (Soldan, Allah, Allalh s'esleri) 

Arkadaşlar; üniversiteler araştırma, tahlil 
etme ve yaratma yerleridir. (Soldan, sadede gel 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim; müsaade buyurun. Hatip 
sadede gelecek. Girizgâhla sözüne başlıyor. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çok muh
terem arkadaşlar; hakikaten saJbrmızı rica ede
ceğim. (Soldan, gürültüler) İşte arkadaşlar eğer 
üniversitelerini... (Soldan, gürültüler, sıra ses
leri) 

REİS — Müsaade buyurun, oraya bağlamak 
için söylüyorum, diyor. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Üniversi
teleri yaratıcılığından, araştırma yapmak ro
lünden ayırdığınız andan itibaren huzurunuzda 
söz alan kimselerin grupunuzun muhterem söz
cüsü Hilmi beyler gibi olması mukadderdir. 

Arkadaşlar (Soldan, gürültüler) dün haki
katen Başvekil Beyin bir jimnastikhaneye ben-
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zetmek sadedinde ortaya attığı bir teşbihin mak
sadını anlamak lâzımdır, jimnastikhane bildiği
miz jimnastikhane değildir, Zühtü Bey siz din
leyiniz. Muayyen tarzlardaki ifadelerin, şartla
rı dikkate almaksızın tasvibeder geçersek, mem
leket meseleleri muallâkta kalmakta devam 
eder. (Soldan, gürültüler) Şimdi öğrenmek is
tiyorum, mesele sarih ve basit. İktisadiyatımı
zın bugünkü merhalesinde grupunuz, öyle anla
şılıyor ki, bir program veya plân yapmak lüzu
munu hissetmemektedir. (Soldan, bilâkis sesle-
leri) Anlaşılan mâna budur. 

RElS — Efendim, izah ediyor, anlayışımız 
budur diyor, hatibi karşılamamanızı rica ede
rim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — O halde 
madem ki, benim bu konuşmamı hareketleriniz
le reddediyorsunuz grup sözcünüzden rica edi
yorum, Türk milleti önünde burada, program 
ve plân yapmak lâzımdır, desinler. Eğer muh
terem grupunuz bu meselede size taallûk eden 
bir şey yoktur diyorsa, ona da cevabımızı arz 
edelim. Program, plân, muhalefet partilerine de 
taallûk eden bir meseledir. Bu bizim şahısları
mızın meselesi değildir. Memleket meselesidir. 
Bütün vatandaşların meselesidir. Grupunuz, 
plân mevzuunda, Murad Âli Beyin dediği gibi, 
lüzum yok, derse, bu tesbit edilir. Yoksa grupu
nuz Mazhar Şener'in ifade ettiği gibi lüzum var
dır, derse, bu da tesbit edilir. Evvelâ vakıala
rın tesbiti gerekir. Bakınız biz konuşmalarımız
da umumi sözcümüz, bütün sözcülerimiz müşah
has vakıalara istinadetmeyi itiyat haline geti
rerek konuşuyoruz. (Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; gerek, teker teker, ge
rekse grupunuzun sözcüsü bu umumi mevzuda-
ki görüşümüzü öğrenmek istiyorsunuz. Cevap 
vermeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Bizim vaktiyle söylediğimiz, yazdığımız şey
lerin muhasebesini, Muhterem Hükümet Reisi
nin evvelce ifadet etmiş olduğu veçhile, huzuru
nuza ben getirecek değilim. Bunun tecessüsün
de olanlar varsa, buraya getirirler, konuşuruz. 
(Soldan, geldi ya, işte sesleri) Biz onların söy
lendiği tarihler için muteber olduğunu umumi 
sözcümüz ağziyle teyidetmiş bulunmaktayız. Şu 
halde iktisadi meseleler zamanın şartlarına gö
re tetkik edilmediği müddetçe ortada halledil
miş bir şey yoktur arkadaşlar. (Soldan, gürül
tüler). 
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İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Ama geçen gün 

aksini söylüyordun, Başbakana. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İhsan 

Bey, izin verin arz edeyim. Birçok memleketler 
1930 buhranı sırasında veya onu takibeden sene
ler paralarının kıymetlerini düşürdüler, fiyatlar 
yükseldi. Bu arada Büyük Britanya Devleti de 
parasının kıymetini düşürdü, fiyatlar yükselme-
di. Niçin? Çünkü Büyük Britanya ekonomisi 
dünya ekonomisine tâbi bir ekonomidir. Dünya 
hammadde fiyatları düşerken para kıymeti dü
şürülünce iki zıt tesir birbirini ifna etti ve fiyat
lar seviyesini muhafaza etti. 

Şimdi izin verirseniz, karakter arz eden ve 
bu kadar teknik ilmî metotlarla tetkik ve tahlil 
edilmek lâzımgelen meseleleri; bütün bunlara 
yüz çevirerk zabıtları karıştırmak suretiyle ve 
üsüste getirmek suretiyle huzurunuza getirilen 
konuşmanın değerini artık sizin takdirlerinize 
arz ederim. (Soldan, gürültüler... Onu sen tak
dir etmesen de millet takdir eder sesleri). 

REİS — Efendim, müsaade edin, lütfen sü
kûnetle dinliyelim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, tekrar aynı sözleri arz edece
ğim, iktisadi meseleler, malî meseleler o mahi
yette meselelerdir ki, yalnız grupumuz değil 
arkadaşlar, bütün grupları yanyana getirip itti
fak ettirseniz ve ne kadar çalışsanız mahiyetle
rini değiştirmeye gene kaadir olamazsınız. Na
sıl k i ; şu gözlüğe ittifak ederek; başka bir şey 
deseniz; gene gözlük, gözlük olmakta da devam 
eder. Değiştiremezsiniz. (Soldan, gürültüler, 
gülüşmeler) 

Hükümet için, hükümetin muhterem reisi 
için hakikaten gayet müşkülce cevaplandırılması 
lâzımgelen bir noktaya temas edeceğim; varidat 
artmıştır. Evet artmıştır. Türk ekonomisinin 
kuvveti arttıkça mevcudolan vergi sisteminin 
millî gelirle olan elastikiyeti nispetinde vari
datın artacağı tabiîdir. Ama bu nasıl olmuştur. 
Bilhassa 1954 ten sonra katılan arkadaşlara arz 
ederim; sene 1951. Bütçe müzakeresine geldi 
hükümet. Gelir Vergisinin 1951 yılında tatbik 
edilmemesi için muvakkat madde koydu. O 
zaman Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarınız 
itiraz ettiler. Gelir Vergisi mahiyeti itibariyle 
öyle bir vergidir ki, bünyesinde haiz olduğu 

î elastikiyet dolayısiyle millî iktisadın kalkınma-
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si, millî gelirin artmasını intaceder, dendi. 
Eğer arkadaşlar, bugün varidatın artan seyri 
île tahakkuk etmekte olduğunu görüyorsanız, 
müsaade buyurunuz, bunun neticesi muhterem 
hükümet reisine ait değildir. Eğer muvakkat 
madde devam etse idi, millî geliri takibetmekten 
ilmen mahrum olan Kazanç Vergisi, Türkiye'de 
millî gelirin artmasına rağmen, Hazinenin vari
datını artırmıyacaktı. Şu halde millî gelirin... 
(Mevzu ile alâkası yok sesleri) Mevzu ile alâka
sı var beyler... Arkadaşlar Hürriyet Partisi, 
parti olarak ve sözcüleriyle iktidarın verimli 
olduğunu gördüğü politikasını mükerreren ve 
teyiden ifadeden çekinmemektedir. Fakat 
buna mukabil, iktidarın hatalı olduğunu gör
düğü politikasını hem söylemekte ve hem de 
söylemeye devam edeceğini yine teyidetmekte-
dir. Demokrat Partiden farkımız budur arka
daşlar. Varidatın artmasının sırrı işte budur 
arkadaşlarım. Şimdi muhterem sözcü arkadaşı
ma söyliyeyim. İktisat ilminde, gerek yatırımlar
da, gerek ihtiyaçların tatmininde bir işba nok
tası diye bir şeyden bahsederiz, hali işbaa geldi 
deriz. Halk dilinde amiyane tâbirle (Gına gel
di) derler. Envestisman yapmaya aynı hızla de
vam ederseniz, piyasa bakımından, iktisadi şart
lar bakımından (Saturation) a işba haline ge
lirsiniz, îşte umumi sözcünüzün raporunda ifa
de ettiği veçhile Türkiye 1950 den sonra girmiş 
olduğu kalkınma devrinin yatırım politikası 
üzerinde bir işba noktasına bugün gelmiştir. 
Bizim iddia ettiğimiz de budur, arkadaşlar. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Hangisini 
bırakalım, Fethi Bey? 

REİS — Müdahale etmeyiniz rica. ederim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Himmet 

ölçmen arkadaşımız, hangisini bırakalım diyor
lar. Kendilerini cevapsız bırakmak istemediğim 
için, bu, hangisini bırakalım, suallerine cevap 
vereceğim. 

İSMET USLU (Seyhan) — O zaman niye 
söylemediniz ? 

REİS — Herkes ayrı ayrı sual sormasın ri
ca ederim, oturduğunuz yerden müdahale etme
yiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Şimdi ar
kadaşlar, hangisini bırakalım, sualine geliyorum. 
İşte bunu, bir ihtisas, bir ilim işi olarak kabul 
etmek lâzımdır. Kudretleri, sezişleri ne olursa 
olsun, bu mevzularla meşgul olmamış, bu mev-
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zuları hiç araştırmamış, tahlil etmemiş ve bu 
yolda yetişmemiş olan insanlarla böyle bir prog
ramı, meydana getirmek mümkün değildir. 

İşte bu sebeple, biraz evvel Sayın Muhlis 
Ete arkadaşımız söyledi. Bu, ihtisas adamların
dan, ilim otoritelerinden mürekkep bir heyet 
vasıtası ile ortaya çıkacak plân veya program
dır. 

Bakınız sizleri memnun etmek için bir şey 
hatırlatacağım, nasıl olmuş da Hilmi Bey bula
mamış, şaştım. 

Arkadaşlar, yakın geçmişte bir devir olmuş
tur ki, o devirde iktisat ilmi ile uzaktan yakın
dan alâkalı olanlar plân, plân diye o kadar çok 
bahsedilmiştir ki, bir iktisatçı, devrimiz bir plâ-
nomani devri, plân hastalığı devri diye tafsif 
etmek yerindedir, demiştir. Ben bir vesile ile 
bu tâbiri de kullanmıştım. Hilmi Bey arkadaşı
mız bunu bulamamış, yazık olmuş. (Soldan; gü
rültüler) 

Hükümet Reisimizin çok memnun olduğunu 
gördüğüm için şimdi bunun mânasını da ifade 
edeyim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Devam edin Allah aşkına, çok memnun 
oluyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, Sayın Muhlis Ete'nin o zaman ve bu defa 
işaret ettiği veçhile plân mânasının delâlet et
tiği' şeyler, birbirinden farklı olmak üzere iki
ye ayrılmaktadır. Hususi mülkiyete dayanan hu
susi teşebbüse istinadeden, rekabet kabul eden 
ekonomide plân ayrıdır. Sovyetlerde olduğu gi
bi iktisadi merkezi bir otoritenin sevk ve ida
resine ve her sahada merkezileştirilen idareler
de ekonomi de, plân yine ayrıdır. Biz, bunu da 
tesbit ettik istifade ederler diye söylüyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, umumi sözcümüz Ekrem 
Aliean'm beyan ettiği ve bizim bütün vekillik 
zamanımızda beyanlarımızla teeyyüdetmiş bu
lunan ısrarlarımızda belirttiğimiz gibi Türkive 
ekonomisinde alınacak tedbirler behemahal ih
racatın artırılması tenevvü kazanması noktasın
da bilhassa temerküz etmelidir. İşte bu bakım
dan iktisadi muvazeneyi aşağı seviyede tutmak 
meselesiyle yukarı seviyede tutmak meselesi 
arasındaki fark ortaya çıkıyor. Eğer biz, ikti
sadi, malî politikamızı, gayet ihracatımız üze
rinde bir artırma yapmaya lüzum hissetmeden 
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bugünkü ihracata göre yapalım dersek ki ; bu
gün için bunu demeye de imkân yoktur; vak
tiyle bunu demiş olsaydık, bizlerin aranızda bu
lunduğumuz sırada Türkiye iktisadi bir muva
zene teessüs ederdi. Ederdi ama arkadaşlar aşa
ğı bir seviyede teessüs ederdi. Bugün, 1956 yı
lının bu tarihinde bir bakıma göre maalesef 
bir bakıma göre maalmemnuniye demek lâzım, 
bugün artık ithalâtımızı ihracatımıza göre tev-
zin etme imkânları dahi yoktur, arkadaşlar. 

Burada rakamlar okundu, Türkiye ihracatı 
nihayet bir milyarın civarında cereyan ediyor, 
ama Türkiye ithalâtı behemehal bir milyar 200 -
300 milyonun etrafında cereyan ediyor. 

Söz buraya gelmişken belki birtakım fikir
lerin tashihine medar olur düşüncesiyle yine 
arz edeyim, Hükümet Reisi ifade ettiler, yaptı
ğımız yatırımlar sayesinde ithal ettiğimiz mal
ların dövizlerini tasarruf ediyouz. Doğrudur, 
ama arkadaşlar yüksek seviyede iktisadi mu
vazene kurmak odur ki, bu dövizlerin tasarruf 
edilmesi dâvanın halledilmesine kifayet edecek 
tedbirlerden değildir. 

Sizin iç piyasanız bir kere yeni yeni ihti
yaçlarla karşı karşıya geldi mi (Kalkınmanın 
ölçüleridir, reddetmiyorum.) düne kadar şu ve
ya bu maddeyi almıyan her hangi bir kimse o 
maddenin kullanılmasına alıştı mı, ondan iti
baren artık pazarınızı o mallarla beslemeye 
mecbursunuz. Aksi takdirde karaborsa alır yü
rür, aksi takdirde fiyatlar yükselir, aksi takdir
de paranın kıymeti zirüezber olur. (Soldan, gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Mekki Sait Bey zatı-
âlinize hitabedeyim; biraz matbuatla alâkanız 
olduğu için... 

Arkadaşlar; meseleleri içinde bulundukları 
şartlara göre mütalâa etmek kudretini göstere-
bilirsek derde de\^a bulmanın içerde ve dışar-
da imkânlarını ortaya koyabiliriz. Fakat mese
lelerimizi içinde bulunduğumuz şartlardan tec-
rideder, kendi hayalimizde yarattığımız bir 
âlemde mütalâa etmeye başlarsak, bugün oldu
ğu gibi, yarın da iş başında olan hükümetler 
veya iktidarlar kim olursa olsunlar iktisadi ve 
malî meselelerimizin ve bunların tazyik altında 
bulundurduğu halk kitlelerimizin dâvaları hal
ledilmekten uzak kalmaya mahkûmdur. Şeke
rin istihlâki arttı, çayın istihlâki arttı, kahve 
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arttı ve saire. Bunların istihlâkinin artmadığını 
bugün Türkiye'de iddia eden biri mi çıktı ki. 
arkadaşımız bunları okumak lüzumunu hisset
ti. Hayır arkadaşlar, siz hâlâ bu kadar elle tu
tulur, rakama vurulur meseleleri dahi hissiya
tınızın tesiri altında kalarak siz yaptınız, falan 
yaptı, diyorsunuz. Eğer biz yaptık ise şu sözle
rimi dahi şu anda bizim yapmadığımızın, söy
lemediğimizin delili olarak kabul etmek iktiza 
eder. Şu halde Abidin Potuoğlu'ndan veya Grup 
Sözcüsünden rica ediyorum, bizim muayyen 
maddelerin istihlâkinin azaldığını söylediğimiz 
kanaatinde iseler bu mevzuda verdiğimiz ra
kamları buraya getirsinler. Biz de bilelim istih
lâkin azaldığı yerler de olur. Onu da arz ede
yim, îthal imkânı azalır. Kalayda, nal çivisin
de, Grupunuzda geçen mevzular... Döviz yoklu
ğu yüzünden ithal yapamazsanız, elbette Abi
din Potuoğlu, istihlâk azalır, arkadaşlar. Bakın 
şartlar ne kadar başka. (Gürültüler) 

Şimdi yine arkadaşlar, çalışmalarımızın âti
si için faydalı olur düşüncesiyle arz edelim ki, 
bakın aynı şeye geliyoruz. Yüksek Heyetinizin 
icra makamında bulunanları murakabeden sarfı
nazar ettiğiniz anda (Gürültüler, ne alâkası var, 
sesleri) yine bu tenkid ettiğiniz, (ne alâkası 
var, İktisat Vekâleti bütçesiyle, sesleri). Alâ
kasını arz edeceğim. Bakın, biz vaktiyle üç ik
tisat ve Ticaret Vekili isabetsiz, kusurlu lâf
lar etmişiz ve bunları Muhterem Heyetiniz tas-
vibetmiş, dinlemiş. (Soldan, gürültüler; sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlar; Hürriyet Parti
sinin âzası ve parti siyasi hayatlarının ve hükü
met hayatlarının toptan inkârını kabul etmiş 
kimselerden teşekkül eden bir heyet değildir. 
Bunu söyliyen Hilmi arkadaşıma arz edeyim; 
Demokrat Parti programını, Demokrat Parti 
seçim beyannamesini okusunlar. Eğer ortada ta-
ahhüdatını yerine getirmemiş kimseler varsa 
bunları bizim aramızda değil, ortada mazbut 
programı bulunan bir partinin icra makamları
nı işgal edenler arasında arayınız. (Sağdan, bra
vo sesleri) 

Şimdi müsaade ederseniz, bir noktaya temas 
edeceğim; görülüyor ki, bizim vaziyetimiz gru-
punuza da aynen mal edilmiş bulunmaktadır. 
Hal böyle olunca izin veriniz bizim ayrılışımı
zın bir tablosunu çizeyim. (Soldan, gürültüler, 
lüzum yok sesleri) Tâki, sizlerden de bilmiyen-
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leriniz varsa; (Biliyoruz, biliyoruz lüzum yok 
sesleri) 

REÎS — Rica ederim efendim; hatibi sükû
netle dinleyiniz. Fethi Bey siz de bu mevzulara 
girmeyiniz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Tâki, 
bunları herkes öğrenmiş olsun. Dünyanın han
gi demokratik memleketinde bir Heyeti Umu-
miyenin seçtiği insanlar, o heyeti umumiye 
önünde hesap vermekten alıkonulmuştur?.. 

PERTEV ARAT (îzmir) — Fethi Bey, De
mokrat Partinin 4 neü büyük kongresinde mi
siniz? Yoksa bütçe müzakerelerinde mi? 

NAİL GEVECÎ (Aydın) — Siz sorulan su
allere cevap verin. 

REİS — Efendim, rica ederim susunuz. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Pertev ve 

Nail beyler acaba sizlerinde mi iskat takririnde 
imzalarınız vardı? (Alâkası yok sesleri) Müsa
ade ediniz alâkasını izah edeceğim. Bekleyin; 
biz sizleri dinledik. 

Hürriyet Partisini teşkil eden insanlar haki
katen partilerinin nizamnamesi hükümleri ihlâl 
edilmek suretiyle oradan atılmışlar veya istifa 
mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmışlardır. 
Esbabı nedir arkadaşlar? 

Şimdi Mekki Said Bey; size hitabediyorum; 
bunu biliniz kongrenin akabinde partiye dönü
nüz diye bana telefon eden siz değil miydiniz? 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Ben şah
san telefon ettim. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Hepi
miz rica ettik. Ne olmuş? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, memleketin içinde bulunduğu.. 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Parti dedikodu
ları burada olmaz, Ticaret Vekâleti bütçesini 
konuşuyoruz, rica ederim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, sizler için de lâzım, sizleri buraya gönde
ren, sizleri seçen muhterem Türk milletinin 
seçmen vatandaşları için de lâzımdır. Çünkü şu 
veya bu sebeple, herkesin niyetine bağlı, onu 
vicdanına vicdanını da Allah'a bırakıyorum. 
Bütün o mahut hâdiseler neye geçti bilirmisi-
niz? Mecliste, Grupta, müessir bir murakabenin 
doğmakta olduğu görünmeye başlandığı, bun
dan kaçınmak istendiği içindir ki bütün bu 
akıbetler ortaya çıkmıştır (Soldan, gürültüler) 
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REÎS — Rica ederim, hem konuşmasın, di

yorsunuz, hem de müdahalelerinizle konuşması
na sebeboluyorsunuz. Burada kestik bu işi. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
muhterem grupunuz sözcüsü vasıtasiyle grup 
görüşü olarak ortaya çıkan manzara şudur; hâ
diselerin bugün arz ettiği noktada dahi, bu tab
lo şudur : Maliye Vekilinin Bütçe Komisyonun
da, bugünkü gidişe (dur) demek mânasına ge
len iktisadi istikrar politikasına mugayirdir; 
bir ay sonra Başvekilin Anadolu Ajansı vasıta
siyle dahi, Ete'nin okuduğu şu noktalardan 
programınızla tezat halindedir. (Böyle bir şey 
yok, sesleri) Biz söyliyeceğiz, bunu böyle bile
siniz. Türkiye'de yeni yatırımların yapılması, 
mevcutlarının müşkülâta mâruz bulunduğu 
noktalarda bunların bertaraf edilmesi ile muva
zi olacak mı, olmıyacak mı? Bu bir. 

2. Türkiye'nin ithalât politikası, yatırım, 
politikası halen kurulmuş, fakat şu veya bu se
beple tam kapasite ile çalışmıyan işletmelerin, 
müesseselerin, tam kapasite çalışmalarını emni
yet altına alacak bir yatırım politikası ithal 
politikas takibedecek misiniz? 

3. Bu politikayı açık, piyasaya istikrar ve 
emniyet bahşedecek şekilde önceden açıklama
ya kararınız var mı? 

4. Türk parasının ve onunla birlikte, Türk 
maliyesinin istikrara matuf tedbirlerin alınma
sında kredi politikasının, vergi siyasetinin, pa
ra politikasının, finansman politikasının, fiyat 
siyasetinin icaplarını yerine getirecek misiniz, 
getirmiyecek misiniz? (Soldan, bize ait, sesleri) 
Biliyorum, size aittir. 

MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Merak et
meyin, bu saydığınız şeylerin hepsi yerine geti
rilecek. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bize ait
tir, diyen arkadaşlara arz edeyim ki, memle
keti topyekûn alâkadar eden bu mühim mese
leler, burada ifade edilen şeyler, ne sadece bu
rada Yüksek Meclisinize, ne de her hangi bir 
partiye aittir. (Sağdan, bravo sesleri), (Sol
dan, gürültüler) Aman yapmayın. Bütün bun
lar bilcümle vatandaşları alâkadar eden mese
lelerdir. 

Şimdi îktisat Vekâletinin bütçesinin müza
keresinin yapıldığı şu anda; hayat pahalılığı 
ile, ihtikârla, fiyat yükselişleriyle, piyasadaki 
istikrarsızlık, emniyetsizlik, hulâsa topyekûn 
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bir iktisadi, malî, sosyal politikanın bütün icap
larını ihtiva eden noktalarda grupunuzun gö
rüşünün ne olduğu, hükümet beyannamesi, Ma
liye Vekilinin beyanatı ve Başvekilin son be
yanlarından sonra. Türk umumi efkârında ol
duğu kadar dışarda da şiddetle öğrenilmek lü
zumu hâsıl olmuştur. Aksi takdirde arkadaşlar, 
buna imkân yoktur. Eğer, meseleye titiz bir 
dikkat ile parmak basmıyacak olursak, üç ay 
geçer aynı noktalar değil, daha fena noktalar, 
altı ay geçer, daha kötü noktalar zuhur eder. 
Aynı meselenin tedbirlerini almamızın daha 
güç olduğu sıralarda bunu yaparsak o zaman 
daha çok endişe etmek lâzımdır. Tedbirler, za
manında alınır, tedbirler gerektiği şekilde alı
nır, tedbirler gerektiği manzume içinde alınır 
ve gerektiği noktalarda tatbikine geçilirse hal-
ledilmiyecek bir mesele yoktur, bu tedbirlerin 
evvelâ alınması üzerinde durulmalıdır; ikinci 
olarak, bundan çok daha mühim, bu tedbirlerin 
ehemmiyetle tatbik edilmesinde, çünkü, bugün 
artık inananlar var, inanmıyanlar var; samimi
yetle tatbik edilmesinde eserlerinin meydana 
gelmeye başlamasına dikkat etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; bizim kısaca, grup olarak mâ
ruzâtımızın hulâsası bunlardan ibarettir. (Sağ
dan bravo sesleri; alkışlar) 

REÎS — Başvekil. 
(Başvekil, Soldan, şiddetli alkışlar arasında 

kürsüye geldi.) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; bütçe görüşmele
rine tam bir hafta evvel başladık. Bir hafta ev
vel mevcudolan ve memlekette yaratılmak iste
nen hava ile bir haftalık müzakerelerimiz so
nunda vâsıl olduğumuz neticeler ve memlekette 
hâsıl olan hava arasında esaslı farklar olduğu^ 
kanaatindeyim. 

Hâdiseleri yakından takibeden vatandaşları
mız bir hafta evveline gelinceye kadar, ruhlar
da, zihinlerde yaratılmış olan birtakım ibham-
lar, tereddütler ve şüphelerin tesiri altında kay
gılı ve endişeli olabilirlerdi. Bir haftadır cere
yan eden müzakereler, iktisadi işlerimizi her 
noktasında didik didik ortaya koymaktadır. 
Muhalefetin bütün söylediklerini ve söyliyebile-
ceklerini öğrendikten sonra tereddütlü ve en 
şüpheli vatandaşların ruhunda ve vicdanında 
kaygı yerine şimdi memleket işlerinin salim yol
da bulunduğuna dair bir emniyet ve itminanın 
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hâsıl olduğunu kabul etmek çok yerinde olur. 
Müzakerelere geçen hafta Pazartesi günü başla
dık, bu hafta Pazartesi günü nerelere kadar 
geldik... Fethi Çelikbaş'm, Hürriyet Partisinin 
konuşmalarından memnun oluyorum. Burada \)U 
konuşmalardan güya memnun olmuyormuşuz 
gibi onu işrabeden tarzda sözler sarf edildi. Der
hal ifade edeyim ki, ne kadar uzun konuşurlar
sa o kadar hakikatler açık açık meydana çık
maktadır. Kendilerini kendileri kadar tarif ede
bilecek, kendi hallerini kendi dilleri kadar isa
betle tavsif edebilecek başka bir dil başka bir 
kimse mevcudolmıyacağma kaaniim. 

Hilmi Dura arkadaşımızı, yukarda mikro
fondan dinledim. Sözlerinin, ifadelerinin selâ-
beti, rasaneti, hakikatleri apaçık ortaya koyma
sı karşısında cevap vermek üzere kürsüye gelen 
arkadaşın ne dereceye kadar bocaladığını gördü
nüz. Burada hiç te o sözlere, o iddialara, o haki
katlere temas etmiyen vadilerde mütemadiyen 
dolaştı, parti meselelerine kadar gitti, dünyanın 
umumi meselelerine gitti, şuna gitti, buna gitti, 
her şeyden bahsetti, daldan dala dolaştı, fakat 
bir türlü Hilmi Dura'nm sorduklarına cevap ver
mek imkânını bulamadı. Çünkü, Hilmi Dura'
nm suallerine cevap verebilmek kolay değildi. 
Hususiyle kendilerinin siyasi idare ediş tarzla
rına taallûk eden hususlarda o derecelere kadar, 
Frenklerin vulnerable dedikleri, yan vermiş, 
hedef teşkil etmiş vaziyettedir ki, bunun karşı
sında kolayca cevap vererek, işin içinden ko
layca çıkıvermesi mümkün olmadı. Fethi Çelik-
baş zeki arkadaştır. Fethi Çelikbaş ilimle bir za
manlar tevaggül etmiş arkadaştır. Fethi Çelik
baş buna cevap veremiyecek arkadaş değildir. 
Kakat, senedi bâtıl olur, bâtıl olan dâvanın. Fet
hi Çelibaş, kabiliyetinin, iktidarının dışında bir 
hususa cevap verebilmek mevkiinde ise, hâdise
ler, hakikatler Fethi Çelikbaş'm aleyhinde ise, 
Fethi Çelikbaş ne yapsın?. 

Bu vaziyette Fethi Çelikbaş bütün zekâ ve 
dirayetini kullansa yine yapabileceği bir şey yok
tur. Ama şu ilmi rahat bir aksa da hem kendisi 
ve hem de ilim rahat etse, çok iyi olacak. (Sol
dan: Bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Arka
daşımız her hangi bir konuşmasında en aşağı 
30 - 40 defa ilim kelimesini telâffuz etmese bir 
türlü rahat edemiyor. 

Muhterem arkadaşlar, burası akademi değil
dir, burası Meclistir. Benim Büyük Millet Mecli-
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sinde uzun senelerim oldu. Kürsüye gelen acemi 
mebuslar ilimden bahsederlerken, işte adliyeci 
olmak sıfatiyle, yok doktor olmak sıfatiyle şöyle 
böyle diyerek konuşmaya başladığı zaman, arka
daşlar Meclis sıralarını terkeder ve işi yine med
reseye döktüler deyip yüz çevirirler. Şimdi bu
rada ilim, ilim, ilim, ilim, oluyor ve politika ile 
ilmin memzucu olan donnee'lerden istifade ede
rek, böyle bir taktik güderek, millet namına ve 
milletin iradesiyle teşekkül etmiş bir heyetin kar
şısına geçip onu gütmeye çalışıyor. 

Şimdi arkadaşlar, evvelâ, Fethi Çelikbaş'm 
hatırında yanlış kalmış olan bir hususu tavzih 
etmek isterim. Kendisi bugün millî gelir arttı, 
bu millî gelirle muvazi olarak bütçede artışlar' 
vardır, diyor. Çok teşekkür ederim. Bu artışı 
kabul ediyor. Fakat hemen bu artışlar 'bilir misi
niz nedendir, diye ilâve ediyor. Bu artışlar Gelir 
Vergisinin tatbikata konulmasmdandır. Gelir 
Vergisinin tatbika konulmasının müsebbibi olan, 
bu büyük hayırm görülmesine sebep teşkil eden 
plân, benim plânımdır, diyor, (öyle değil, Bütçe 
Encümenidir, dedi sesleri) Yahut da Bütçe En
cümenidir diyor. Hükümeti Bütçe Encümenin
den, Bütçe Encümenini ve hükümeti Heyeti 
Umumiyeden ayırmak suretiyle neticelere var-
neticesidir. Kendileri eğer bu endişeler kurtulsa-
mak istiyor. Bütçe Encümeninde şöyle denebilir, 
hükümet şöyle bir lâyiha nevk edebilir. Fakat 
Heyeti Umumiyeye gelinip de burada ortaya çı
kan hüküm artık hepimizin olur. Bu hakikat 
böyle iken, hükümet böyle istedi, bütçe komisyo
nu müdahale edip hâdiseyi halletti şeklinde bir 
takdim yapmak doğru değildir. 

Bir de asıl mesele var. Bunda da dediği Haki
kat değildir. Kendisi, hükümetin 1950 - 1951 büt
çesini tanzim ederken, Gelir Vergisi Kanununun 
tatbik edilmemesini ileri sürdüğünü ifade etti. 
Derhal haber vereyim, ki hükümetin teklifi, Ge
lir Vergisinin memurların Kazanç Vergisine ta
allûk eden hükmünün bir sene tehiri idi. Şimdi 
burada 1951 Bütçe Kanununda bahsetmek iste
diği maddeyi huzurunuza okuyorum. 

«Madde 22. — 3 . VI . 1949. tarih ve 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 109 ncu madde
sindeki ücretlere mütaallik yürürlük tarihi 
29 . I I . 1952 tarihine kadar geri bırakılmıştır» 

işte muhterem arkadaşlar, madde, Gelir Ver
gisi Kanununun ücretlere mütaallik olan 109 
ncu maddesinin 1952 senesine kadar tehirine ait-
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tir. Yoksa Gelir Vergisi Kanununun toptan te
hiri ve ademi tatbiki bahis mevzuu olmamıştır. 

EEÎS — îzin verirseniz, müzakereye devam 
edilmesi hususunda karar alayım efendim, saat 
13 e gelmiştir. 

Başvekilin konuşmasına devam etmesini re
yinize arz ediyorum Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun, efendim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Arkadaşlar, vaktinizi fazla almak istemi
yorum. Yalnız bâzı işlerde alelacele cevap ver
mek lüzumu da hâsıl oluyor. 

Bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Muh
terem arkadaşlar, o da şudur : Halk Partisi ten-
kidlerini yaptı, Cumhuriyetçi Millet Partisi ten-
kidlerini yaptı, dinledik. Bu tenkidlerinde yeni 
hiçbir şey görmedik. Hayat pahalılığı, ve saire. 
C. H. P. si hayat pahalılığını 1951 iptidasında 
mevcudolduğunu iddia ediyor. Bu iddianın mih
veri etrafında muazzam bir edebiyat bir defa 
daha tekrar olundu. 

Hürriyet Partisinin ayrı bir tarafı var. Eli
mizdeki bütçe üzerinde 800 milyonluk bir ta
sarrufta bulunmayı talebettiler ve üç milyar 
277 milyonluk bütçenin, bir hamlede, tasarruf
larla iki buçuk milyara indirilmesini teklif et
tiler, tekliflerinde ısrar ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, fikirler muhterem
dir. Görüşlere itibar edelim, yer verelim, müza
kere ve münakaşa edelim. Fakat bir parti, bu 
mevzuları polemik olarak mı ortaya atıyor, yok
sa, bunun üzerinde samimiyetle mi duruyor. Bu
nu tetkik etmek de hakkımızdır. Bu zaviyeden 
meseleyi ele aldığımız takdirde, Hürriyet Par
tisini haklı görmek imkânı yoktur. 

Hürriyet Partisinin, bütçenin iki buçuk mil
yara indirilmesi teklifi, 800 milyonun tasarrufu 
tavsiyesi var idi ise, masraf bütçelerinin büyük 
bir kısmı çıkmış olduğu ve bu, rakamların birer 
birer huzurunuzda okunduğu ve müzakere edil
diği halde, Hürriyet Partisi şu ana kadar acaba 
niçin değil 800 milyon liralık bir tasarruf, sekiz 
milyon liralık bir tasarruf fakat 800 bin liralık 
bir tasarruf dahi teklif etmemiştir? Muhterem 
arkadaşlar. Hattâ ilâveler, zamlar teklif etmiş
tir. Demek ki bunu sadece lâfzı murat ifade et
tiler, hakikatte samimî olarak bunun üzerinde 
durmuş değillerdir. Efkârı umumiyemizin bil
mesi lâzımgelen ehemmiyetli bir husus budur. 
Demokrat Parti iktidarını müşkül mevkide bı-
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rakmak, efkârı umumiyemize sözde 800 milyon 
liralık bir tasarruf mümkündü, kanaatini ver
mek ve bunu tasarruf etmedikleri için işler kö- . 
tüye gidiyor zehabını telkin etmek maksadiy-
le söylenen bu sözlerin hakikatle ve bilhassa 
teklif edenlerin samimiyetiyle hiçbir alâkası ol
madığı apaçık ortaya çıkmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekilinin 
Bütçe Komisyonundaki beyanı, benim beyana
tım ve saire ile B. M. Meclisinin huzuruna çıkı
yor ve soruyorum diyor. Mebusun mebusa sual 
sorması dahi usulden değildir. Fakat bu soru-
yorumu mecazi mânasında almak lâzımdır. So
ruyorum size diyor, siz bu beyanatınızın üzerin
de durmıyacak mısınız? Bunda samimî misiniz? 
Muhterem arkadaşlar, bir insana falan beya
natta samimî olup olunmadığını sormak kadar 
abes bir şey yoktur. Aksi olduğu takdirde, biz 
bu yoldan yürümüyoruz demektir. Yüzümüze 
vurmak teşebbüsleri, tesirsiz kalır. Fakat hare
ketleri, enkizisyon mahkemelerinin insan ruhun
da ve zihniyetinde keşif yapmak suretiyle ka
rarlar vermesine benzer. Biraz daha sabreder
seniz, hâdiselerin tecelliyatmda ifadelerimizle 
mutabık olmıyan hususlar varsa o zaman rahat
ça ve kolayca bunları bize söylemek suretiyle 
daha kuvvetli bir mevki alırsanız, biz de o va
kit zayıf bir mevkie düşmüş oluruz. Daha bu
günden bunun üzerinde durulması, hatalı ve 
zararlı olur. Şu bakımdan ki ; kendisi söylüyor: 
«îçte ve dışta bizim ne suretle hareket ettiği
mizin bilinmesi lâzımgelir.» Demek ki, hususiyle 
dışta, bizim bu kararlarımız hakkında bu dere
ceye kadar bir hassasiyet mevcut imiş. Bunu 
kendisi ifade ediyor. O halde bu ifadeleri, bu 
hassasiyeti tahrik etmelerini göstermez mil? 
(Sağdan; ne münasebet, sesleri) Bu bakımdan, 
hakikaten ortaya çıkıp da bizi ilzam etmeleri 
yerinde olmaz mı? (Soldan; bravo, sesleri) 

Şimdi; işin aslına gelince : Muhterem ar
kadaşlarım; tabiatiyle Bütçe Encümeninde söy
lendikten sonra bu işlerin farkına varıyorlar. 
Hakikatte görülen ihtiyaca göre vaziyetin ayar
lanması hususunda ilk adımlar yaz iptidaların
da atılmıştır. Bunların prensipleri o zaman mü
zakere edilmiştir. İnhisar maddeelrine yapılan 
zamlar bu görüşün neticesidir. İktisadi devlet 
teşekküllerinin bütün mamullerine maliyetleriy
le mütenesip olabilecek zamlar yapmak hususu 
da, bu görüşün neticesidir. Bu suretle, iktisadi 
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devlet teşekküllerinin açıklarını kapamak, in
hisar maddelerinden daha fazla gelir elde etmek 
suretiyle bütçenin muhtemel açıklarını kapamak 
ve nihayet piyasadan bir miktar fazla para 
massetmek gibi esaslara istinadeden tedbirler 
yaz ortasında alınmıştır. Bunun yanında iskon-
to hadlerinin yükseltilmesi ve selektif krediye 
doğru gidilmesi de uzun boylu müzakere edil
miş ve neticelere bağlanmıştır. Ve bugün huzu
runuza gelen bütçe bu görüşün neticesidir. Biz 
denk bütçeyi programımızda söyledik. Hükü
met programlarında söyledik. 1951 bütçesini 
hep beraber, 1 320 000 000 raddesinde olan bu 
bütçeyi 234 milyon lira açıkla Meclisten geçirir
ken hep beraberdik. Kendileri de bunun içinde 
idi. Programda muvazeneli, denk bir bütçe 
mevcut olduğu halde hep beraber yüzde 15 ten 
fazla bir açıkla, yüzde 20 ye yaklaşan bir açık
la, 1951 bütçesini meclisten geçirdik ve tatbik 
ettik. 1952 bütçesini yüzde 10 un üstünde bir 
açıkla hep beraber yaptık. 1953 bütçesini yüz
de 7 açıkla yine hep beraber yaptık. 1954 büt
çesini denk bütçe olarak tanzim ettik. 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz ki ku
sur bulmak arzu edildiği takdirde her şey ku
sur olabilir. Fakat iyiye hamletmeye ve insafla 
görmeye karar verildiği takdirde aynı hâdisele
rin manzarası değişebilir. Binaenaleyh bu ve
sile ile bir defa daha Yüksek Huzurunuzda ifa
de edeyim ki, aldığımız kararlarda sebat şiarı
mızdır. Bu yapılan beyanatı ve bu bütçe poli
tikasının bu ruh ve bu görüş dâhilinde tatbik 
edileceğini, her türlü tereddüt ve şaibeden ten
zih etmek ve burada konuşulan sözlerin tâlil edi
ci tesirlerini bertaraf etmek maksadiyle, bir 
kere daha ifade ve teyidederim. 

Muhterem arkadaşlar, eVet, diyorlar, yüksek 
seviyede bir muvazene. Bu yüksek seviyedeki mu
vazene ne demektir? Bu yüksek seviyede bir 
muvazfene tesis etmek fikrini yine hep beraber 
kararlaştırdık. Bu, bugünün politikası değildir. 
Bugün, 1950 senesinde vazife başına geldiğimiz 
zaman tatbikine başladığımız bir politikanın 
ancak ve ancak muayyen bir inkişafı içinde bu
lunuyoruz. Bunu, sanki falan tarihte başlamış 
ve o tarihten bugüne kadar inkişaf etmiş ve bu 
suretle n'eticeleri tecelli etmiş bir politika ola
rak göstermek, katiyen doğru değildir. Biz, 
1950 de nasıl başlamışsak öyle devam etmekte
yiz. 

953 
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Bu defa bir endişeden kendilerini kurtar

mak mümkün olursa, o zaman sarih ve muayyen 
bir tefekküre avdet edilebilir. Bir endişe, mu
hakemelerinin salâbetini talil • etmektedir. Bu 
endişe de, mesuliyetimize iştirak hususlarını 
mümkün olduğu derecede ve nispette ortadan 
kaldırmaktır. îştö onların iradelerini talil ve 
tağşiş eden, muhakemelerinin selâmet ve salâbe
tini ortadan kaldıran husus budur. Bütün ko
nuşmalarının maverasında ve temelinde yatan 
kaygının bu olduğunu keşfetmek için büyük gay
ret sarf etmeye hacet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; istihlâk yükseldi, bu 
fenadır diyor, ondan sonra da bu bütçe şöyle
dir böyledir diyor. Bunların hepsi, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bugün başlamış, dört ay evvel 
başlamış ve bitmiş işler değildir. Tâ ilk gün
den beri beraber takibettiğimiz bir programın 
neticesidir. Kendileri eğer bu endişeden kurtulsa-
lar ve bunları o zaman böyle yaptık, mesuliye
tinde müşterekiz, fakat bunun bugün zararlı ne
ticeleri görüldü, bundan beraberce dönelim, çe
virelim noktasına gelebilseler, muhakemeleri nde-
ki şaşkınlık ortadan kalkar, tefekkürlerindeki 
isabetsizlik zail olur. İşte kendileri bu düşünce
nin tesirinden kurtulamadıkları içindir ki bir 
türlü muhakemelerini doğru istikamete sevk ede
miyorlar. 

İstihlâk arttı, ortacaktır. İnkâr eden mi var? 
İstihlâk artacaktı, bunu çok iyi bilirler. İstihlâki 
zorla biz artırmadık. 1956 senesinde Türkiye'de 
yaşıyan ileri ve medeni bir milletin dünyanın 
diğfer milletlerinin nasıl yaşadığını bilmemesi, 
anlamaması, medeni bir insanın ihtiyaçlarını 
takdir edememesi asla varit değildir. (Soldan, 
bravo sesleri) Böyle bir şey olmaz dünyada.. 

Bu mücadele öteden beri devam etmektedir. 
Bu memleketin fakrü zaruretiyle boğuşulmasını 
bir tarih boyunca müşahede etmişizdir. Türk 
milleti, kaderini, talihini inşa etmektedir. Ba
kınız 1923 ve 1930 arası, yedi sene zarfında sa
dece ve sadece şimendiferle uğraşmışız. Bunu 
bir muvaffakiyet olarak kabul ediyoruz. Haklı
dırlar. Fakat, neye mal olmuş biliyor musunuz? 
Milletin geçim seviyesinde büyük teşevvüşler 
vâki olmuş, bu hareket yani Sivas'a kadar şi
mendifer yapmak dahi büyük iktisadi ve malî 
sıkıntıların sebebini teşkil etmiştir. Açınız oku
yunuz, tarih böyle söylüyor. Geçmiş vesikalar 
böyledir. Tasavvur ediniz, demek ki, o zaman-
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ki iptidai yaşama şartlarına rağmen, Sivas'a ka
dar bir şimendifer yapmaktaki munzam külfet
ler yaratmış ve memleket ve milleti sefaleti ka
dar uzanan bir maişet seviyesine mecbur etmiş
tir. Ondan sonraki vaziyetleri biliyoruz: Arpa 
1,5 kuruşa satıldı, buğday 15 kuruştan 50 para
ya düştü. Bunun karşısında hükümetlerin ted
bir alamadığını, senelerden senelere uzun devir
lerin büyük mahrumiyet ve ıstırap içinde geç
tiğini, bir köylü sigarasının 2 - 3 kişinin bir 
araya gelerek alındığı ve taksim edildiği devir
ler yaşandığını unutmadık. Bunların ifadesi, bu 
memleketin çok aşağı bir hayat seviyesinde ya
şamakta olduğunu gösterir. Bu, şu maddenin 
bulunması, bu maddenin bulunmaması veyahut 
da arzu olunan şu hayat seviyesine vâsıl oluna
maması, dolayısiyle bir sızlanmanın, bir infia
lin içinde yaşanması bugünün hâdisesi değildir. 
Bu Türk milletinin tarihinden ve kaderinden 
gelen bir hâdise olarak devam etmektedir. Ve 
Demokrat Parti, bu meşum neticeye dur demek 
için vazife başına gelmiş bulunmaktadır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

ikinci Cihan Harbinin baskıları malûm, bu 
baskılar altında istihlâk muayyen bir seviyede 
tutulabildi. Bu baskı nasıl idame edildi? Kan, 
zehir, verem pahasına, şu veya bu pahasına, 
memleketin her tarafındaki çeşitli ıstıraplar pa
hasına, aşağı seviyede tuttuk da ne oldu? Şeker 
yok, ekmeklik buğday 100 - 150 kuruş, memle
ketin birkaç yerinde el tezgâhı var, pamuk var, 
fakat vaktinde iki tane iplik fabrikası düşüne
mediğimiz için çıplak kaldık. 

Muhterem arkadaşlar, vaktaki İkinci Ciharı^ 
Harbi bitti, hayat pahalılığı feryadı, madde 
noksanı feryadı bütün âfakı kapladı. Açınız, 
bakınız, okuyunuz. Yani demek istiyorum, ki, 
istihlâkin artmasına doğru olan temayül, tema
yül değil şiddetli cereyan, son derecede şiddetle 
akış, harb baskısının üzerimizden kalktığı gün 
kendini göstermiştir. Derhal geniş ithalât ya
pılması mecburiyeti hâsıl oldu. Hayatı o sevi
yede tutabilmek, yani şeker istihsalini yüz bin 
tonda, basma istihsalini yüz milyon metrede, 
çimento istihsali 300 000 tonda tutmak, Tür
kiye'yi, başka bir zamanda ifade ettiğim gibi 
demir pabuç içinde ayaklarını dumura mahkûm 
etmek demektir. Bu istihsaller bu seviyede tu
tulamazdı, arkadaşlar. Bakınız o zaman, 1946 
dan 1947 ye geçerken, bir sene içinde hayat 
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pahalılığının % 100 yükseldiği kaydediliyor. 
Üç ay içinde, iki ay içinde hayat pahalılığında 
yüzde yirmi fark olduğu kaydedildi. 

Bu sebeple istihlâk durdurulamadı, veya 
bu suni bir tahrik neticesi değildir. Demokrat 
Parti iktidarına atfedilmek istenilen husus, olsa 
olsa istihlâki teşvik etmek gibi bir hususta ola
bilir. Bu noktalar üzerinde bu sebeple durmak
tayım. Halbuki Türk milletinin yaşama sevi
yesi, o derece aşağıda idi ki, bunun Türk mille
ti tarafından hissedilip, başka bir hayat arzu
sunun bütün vatandaşların ruhunda tecelli et
memesine imkân tasavvur olunamazdı. 1945 -

• 1950 arasında cereyan eden mücadeleler, kav
galar, cemiyet hayatının bütün dedikoduları 
hep bu mihver etrafında idi. O zamanki bütün 
gazeteleri okuyunuz, Allah lillâh aşkı için ba
kınız. Kömür yok, demir yok, et yok, prasa yok, 
yok yok yok. Bütün bu gazeteler hayat pahalı
lığından ne derecelere kadar şikâyetçi idiler, 
okuyun, görün de ondan sonra konuşalım. 

Şimdi, demek ki, 1945, 1946, 1947, yani or
tadan baskı kalktıktan sonra üç sene zarfında 
bir milyara yakın dış tediye açığı verilmiştir. 
Bu bir milyara yakın dış tediye açığının verilu 
me!si ve bu kadar dış tediye açığı verildiği bu 
zamanda hiçbir envest'ismanın yapılmamış ol
ması da gösteriyor ki, zaruri ihtiyaçların taz
yiki şiddetli derecede artmıştır. Bu apaçık gö
rülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hayat paha
lılığını bu istihlâkin artışındaki taksiratını bi
ze yüklemek, sureti katiyede doğru değildir. 
Biz Türk Milletinin en iptidai ihtiyaçlara mah
kûm olmasına göz yumacak mevkide olamayız. 

Şimdi de bütçeyi 2,5 milyara indirin ve saire 
demekle; Türk vatandaşının maişet ve kaderi
ni düzeltecek olan bir gidişe dur demek iste
mektedirler. Bunun gayrikaıbili tatbik oldu
ğunu bildikleri halde bunu söylüyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım; 8-10 kol üzerinde 
yaptığımız bütün envestismanların ve bugüne 
kadar sarf ettiğimiz paraların bedelini bugüne 
kadar aldığımızı rakamlarla ispat edeceğim. 
Yani 3 milyarlık envestismanla borç mu bırak
tık1? 2,5 milyar borcumuzu nasıl iki defa öde
miş olduğumuzu, şimdiye kadar yapmış oldu
ğumuz envestismanların fazla hasılasını huzu
runuzda rakamlarla ifade edeceğim. Bu enves-
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tismanlarm neticesi sikıritı değildir. Türkiye'
nin bütün hastanelerinde bir yatakta üç kişi 
yatarken, köylüsü Ankara'nın asfaltlarında bir 
çarık dahi bulamıyarak, yalın ayak gezecek ka
dar pejmürde halde iken, ecanibe karşı yüz 
karası diye Ankara asfaltlarında dolaştırılma
yacak kadar aşağı bir hayat seviyesinde tutu
lan Türk Milletinin, bu kadere isyan edip ha
rekete gelmemesine imkân mevcut değildi. 
Şimdi bize dediklerine göre, sanki biz bunu 
bir heves, bir arzu, bir siyasi gös'teriş olarak 
yapmışız. Yapmışsak Hürriyet Partisi ile be
raber ya,ptık, bunu başka türlü olarak ifadeye 
imkân yoktur. Bu işte bir politika güdümü 
olarak bize samimî olarak iştirak etmişlerdir. 
Belki Cumhuriyet Halk Partisi başka türlü ifa
de eder. Çünkü, onlara göre hayat pahalılığı 
1952 den sonra başlamıştır. Ondan evvel ne 
hayat pahalılığı vardı, ne şu, ne bu. Tabiî o 
zaman gazeteleri susturduktan sonra memleke^ 
tin idaresi kolay olurdu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; istihlâkin 
artması hâdisesi, önüne geçilmez bir hâdisedir. 
İstihlâkte; istihsalde, maişet seviyesi çok yük
sek olan Amerika'da dahi istihlâkin durdurul
ması veya artırılması ekonomik problemlerin 
başında gelir. Türk Mille'tine, sen sırtın çıplak, 
yalın ayak yaşıyacaksm, yüz bin ton şekerle ge
çineceksin, her şeyden mahrum olacaksın, sen 
Orta - Asya'nın şu köşesinde nasılsa baki kala
bilmiş bir zavallı milletsin, senin kaderin bu
dur, fazla şeker yiyemezsin, hastanelerde teker 
teker yatmak senin hakkın değil, sen bu kadere 
mahkûmsun, demek kimsenin haddi değildir. 

Suni olarak istihlâkimizin artırıldığı iddiası
nı reddederim. Biz, hakikatte geri kalmış, hiç
bir envestisman yapmamış memleketlerin tipik 
ekonomi gösteren bir memleketi idik. Bugün 
bu vaziyetten çıktık. Arz ettiğim memleketler 
dış ticaretinde ve tediye muvazenesinde daima 
açık verirler, bu açık daima devam edeceği için 
birtakım tahdit tedbirleriyle, yani istihlâki da
ha da tahdidetmek, çok geri bir hayata milleti 
mahkûm etmek suretiyle vaziyet idare edilir. 
Bizim geçmişteki idaremiz böyle olmuştur. Fa
kat, demokrasi devrine girdikten sonra, harb 
bittikten yedi sene sonra, vatandaşa şekeri ve
sika ile yiyeceksin diyemezsiniz. Bir kahve ek
sikliği memlekette ihtilâller yapar. Hele insaf-

i sız tahrikçilerin politika sahasında alabildiğine, 
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dolu dizgin at koşturduğu hengâmelerde, bu is
tihlâk çok daha şiddetli seviyelere yükselir. 

1951, 1952, 1953, 1954 de istihlâk seviyeleri
nin nerelere varacağını önceden hesaplamış bir 
iktidarı bilgisizlikle itham ediyorlar. Bize dedi
ler ki, bu şeker fabrikaları, çimento fabrikala
rı, hepsi seçim fabrikalarıdır, gösteriş fabrika
larıdır. Bunların temeli atılır ve öyle kalır. 
Sevgili arkadaşlar, işte o gösteriş fabrikaları
dır ki, bugün imdadımıza yetişmektedir. Eğer 
o gösteriş fabrikaları geçen sene, evvelki sene 
şeker istihsali yapmamış olsaydı, eğer biz de 16 
senemizi bir şeker fabrikası yapmamak yolunda 
israf etmiş olsaydık, bugün halimizin nice ola
cağını düşünmek icabederdi. Bugün 30 - 40 mil
yon dolar, sadece şeker ihtiyacı için kullanmak 

' mecburiyetinde olacaktır. Demir için de bir o 
kadar. 1956 senesi için de bunların hesabını ge
tireceğim. Ama siz diyeceksiniz ki, istihlâk art-
masaydı. İstihsali ne biz artırdık, ne de artır
maya teşebbüs ettik. İstihlâk artacaktı. Şeker 
80 - 100 bin tonda, demir 70 bin tonda, çimento 
380 bin tonda kalamazdı. Bez şu kadarda, ke
reste şu kadarda kalamazdı. Bu, bütün içtimai 
ve iktisadi hayatı en aşağı seviyede dondurmak 
olurdu. Biz bunların bütün neticelerini gördük. 

Biz eğer o gün gündelik istihlâk maddeleri 
gaygusuna düşüp de bunların tedarikiüe gay
retimizi tevcih ederek bu envestismanları yap
mamış olsaydık, emin olunuz ki, hesapsız, kitap
sız olduğu iddia edilen bu envestismanların ya
pılmamış olmasından dolayı bir maişet bolluğu 
içinde olnııyacaktık. İktisadi cihazlanmanm ip
tidai ve ilk adımları atılmış olan memleketler, 
devamlı surette muhtaç ve sefil kalmaya mah
kûmdurlar. Çimentoyu, şekeri, buğdayı, bas
mayı dışardan getiren, hattâ mangal 
kömürünü dışardan getiren memleketlerin 
bellerini doğrultmalarına, gelişmelerine, dü
zelmelerine imkân ve ihtimal yoktur. 
Demokrat Parti iktidarı, memleketin bütün 
dövizlerini masseden bu delikleri bir an evvel 
kapatmak için ve en kısa bir zaman içinde bu 
dâvayı halletmek maksadiyle bu envestismanla-
ra girişmiştir. Bu envestismanları yapmamış ol
saydık bugün, gene döviz sıkıntısı çekecek, ge
ne maişet sıkıntısı çekecektik. Şu farkla ki, bu
gün maişet sıkıntısı olarak çektiklerimizin kar
şısında eserlerimiz vardır. Dövizlerimizi bunla
ra tahsis ediyoruz. Bugün mesut bir neticedir k i 
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her tahsis ettiğimiz döviz miktarı ile bir işin ar
kası alınmakta, bir ünite vücuda gelmekte ve 
bunlar yarının ümit, refah ve saadet âbidesi ola
rak yükselmektedir. (Soldan, bravo sesleri, şid
detli alkışlar) Ama bu ümidi de vermeye hak
kımız olmıyarak nihayet bu envestismanlar ya-
pılmasaydı, başka başka ihtiyaçlar için yine dö
viz sıkıntısı içinde bulunacak, yine tediye mu
vazenesi açığı ile karşı karşıya olacak ve yine 
bütçe açığı ve darlığı dölayısiyle memleket ihti
yaçlarını karşılamamaktan dolayı sıkıntı ve ıs
tırap çekecektik. Ben size şu kadarını söylemek
le iktifa edeceğim ve sözlerime son vereceğim. 
Sabrınızı suiistimal ettim, özür dilerim. (Sol
dan, devam devam sesleri); 1956 senesinin bi
rinci günü ile 365 nci günü arasında Türkiye'
nin veçhesinde külli fark olacaktır. Bunların ne
ler olduğunu bütçe biterken yapacağım uzun 
bir konuşmada tafsilâtiyle arz edeceğim. Kalem
leri alıp yazsınlar. Bu sene içinde en muazzam 
eserlerin hizmete girmekte olduğunu, bunların 
nelere mal olduğunu ve bunların memleket eko
nomisine neler getirmek kudretinde bulunduğu
nu teker, teker hesabetmek imkânını bulacak
lar ve Türkiye'nin nasıl bir yolda, mütekaddim 
gayretlerin ve envestismanların kemal haline 
gelmiş olmasından dolayı bir yıldan diğer yıla 
ne derecelere kadar süratle terakkiye, iyiye ve 
refaha doğru tahavvüle malik olduğunu göre
ceklerdir. Rakamlariyle, eserleriyle görecekler
dir. 

Sevgili arkadaşlarım, huzurunuzu daha faz
la işgal etmemek için bu mevzuda görüşlerimizi 
bütçe sonunda hükümet olarak arz edeceğimizi 
ifade edeyim. Türk milleti gelecek eserlerin ne
ler olduğunu bilecek ve anlıyacaktır. Ve bunlara 
kimse kıyma kuvvet ve kudretini kendisinde bu-
lamıyacaktır. 

Elinizdeki işler devam edecek midir, etmi-
yecek midir, diyorlar. Ne demek istiyorlar?.. 
Muhterem arkadaşlar, 1950 de işleri ele aldığı
mız zaman bir kısım envestisman yapıldı. 1951 
de daha fazla, 1952 de daha fazla, 1953 te daha 
fazla. Fakat bunlar bir yekûn teşkil eder. Ye
kûn teşkil ettikten sonra artık işsiz değiliz, 
arkadaşlar. Elimizde işimiz vardır. Bunlar ik
mal edildikçe imkânlar nispetinde yenilerine 
tevessül edilir. Hiçbir şey yapılmamış bir za
manda, ilk işe başlandığı gibi hergün yeni ycs 
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ni işler ele alınmaz. Bir terzi tasavvur ediniz, 
dükkânını yeni açtı, ilk zamanda iki, sonra üç, 
sonra dört müşteri gelirse derhal kabul edilir, 
15 - 20 kişi gelirse, onlara senin provan ancak 
20 gün sonra, der. Ondan sonra bir dolaş der, 
gelecek aya, der. Namütenahi almakta devam 
etmez. Çünkü elinde işi vardır. 

Bizim elimizde 1956 ya 1957 ye, 1958 e yete
cek işlerimiz vardır. Müsterih olsunlar, tjoş de
ğiliz. Bunlar mühim eserlerdir. Bunların biti-
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rilmesi memlekete yeni yeni kuvvet kaynağı 
olacaktır. Envestismanlarımızm birinci merha
lesinin, iktisadi cihazlanmanm hitamı, bize 
bugüne kadar iktisadi hayatımızda kat'ettiğimiz 
mesafeyi kat'etmek için, hattâ sürati iki, üç 
misline çıkaracak imkân ve gayretleri verecek
tir. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REİS — Bugün saat 15 te toplanılmak üze
re Celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,33 

KATİPLER 

Î&ÎMCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Resivekili Agâh Erozan 

Ömer Mart (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Kars Mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesinin heyeti 

umumiyesi üzerinde müzakerelere devam ediyo
ruz. Söz Hüseyin Balık'mdır. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Grup adına 
söz istiyorum. 

REİS — Grup adına zatıâlinize söz vermek 
gayrı mümkündür. (Sağdan, gürültüler) Bu 
bütçedeki sözcünüz grupunuz adma konuştu. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Grupun umu
mi sözcüsüyüm. 

REÎS — Bu mevzuda sözcünüz Muhlis Ete'-
dir. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Umumi söz
cü olarak şu kürsüden ifade ettiğim mütalâala
rıma karşı mütalâalar beyan edildi, cevap ver
mek mecburiyetindeyim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, alman 
karar gereğince size söz vermeye imkân yok
tur, umumi sözcü tabiriyle söz vermek gayrı 
mümkündür. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usûl hakkın
da. 

REİS — Buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; birçok takrirler geldi, muhtelif 

hatipler muayyen bir zamanla tahdidedildi, bu
na mukabil, adım, mevzuda geçti diye, bir eski 
vekil söz alıyor ve burada gelmiş geçmiş ve ge
lecekleri anlatıyor. 

Şimdi; siz, kendi grupunuzdaki arkadaşları
nızın, sıradan kurtulmak için grup adma ko
nuşacağız diye, diğer konuşacak arkadaşlardan 
evvele geçmek istiyorsunuz, buyurdular. 

Bu noktai nazara iştirak ettik. Burada hiç
bir şekilde gruplar muayyen mevzuda, peşinen 
sözcülerini riyasete bildirir. Bundan, grup adı
na başka şahıslar sözcü olamaz diye bir mâna 
çıkarılamaz, ve çıkarılmaması icabeder. Ve Yük
sek Kiyasetin ve Meclisin ananesi değildir. Çün
kü; muhterem Reisimiz Erozan'm, bulunmadı
ğı zamanda bu kabil meseleler mevzuubahis ol
muş ve bir Meclis içtihadı mevcudolmadıği için 
muhtelif sözcülere söz söylemek imkânı veril
miştir. " 

Şimdi; arkadaşlar meseleyi şu şekilde vaz'-
etmek lâzımdır. 

Bir arkadaşın mücerret ismi geçiyor, filân 
şahsın zamanında olmuştur, kendisi şahittir de
niliyor, o arkadaşa saatlerce konuşma hakkı 
veriliyor. (Soldan; Umumi Heyet karariyle, ses
leri, biz veriyoruz) 

Eğer Heyeti Umumiye o arkadaşa söz veri
yor ve bu arkadaşa, söz vermiyorsa bendeni?; 
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İramı tesbit ederim ve bu kürsüden inerim. 
(Sağdan; bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Alişiroğlu. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, riyasetin grup sözcülerinin 
konuşmalarını menetme hakkı olmasa gerektir. 
Bir grup, sözcüsünü kendisi tâyin eder, ister 
Ekrem Alican, ister Muhlis Ete olur. Riyasetin 
buna karışmaya hakkı yoktur. Eğer grup söz
cülerini tahdidetmek mümkünse komisyon söz
cülerinin de tahdidedilmesi lâzımgelir. Meselâ 
Bütçe Encümeninin 50 küsur âzası vardır, cam 
istiyen çıkıyor ben komisyon namına konuşaca
ğım diyor. Bu nasıl mümkün oluyor! Bütçe Komis
yonunun faaliyeti ile münasebeti olmıyan mevzu
lara temas ediyorlar. Bir misal vereyim: Dün Ha
lûk Timurtaş arkadaşımız çıktı, Amerika'daki 
seminerlerden bahsetti. Bunun Bütçe Komis
yonu sözcülüğü ile ne alâkası vardır? Yüksek 
Mecliste her grup istediğini sözcü tâyin edebi
lir. Ve onu, sözcü olarak konuşturabilir. 

REÎS — Efendim, Nizamnamei Dahiliyede, 
grup sözcülerine, başkanlarına tercihan söz ve
rilmesine dair sarahat vardır. Evvelce de arz et
tiğim veçhile, ismi yazılı arkadaşlar mütemadi
yen grup sözcüsü diye, burada konuşuyorlar. Me
bus arkadaşların sıralarına takaddüm ediyorlar, 
bunu, müzakerelerin seyrini bozucu bir hal te
lâkki etmekteyiz. Osman Alişiroğlu arkadaşımız, 
beyanları sırasında, Bütçe Komisyonu sözcüleri
nin bütçe üzerinde ayrı ayrı söz aldıklarını ifa
de ettiler. Her vekâlet bütçesinin sözcülerinin 
ayrı ayrı olması hasebiyle Bütçe Encümeni söz
cülerine bu bakımdan söz verilmektedir. Ekrem 
Alican, grup sözcüsüdür. Fakat iktisat ve Ti
caret Vekâleti Bütçesinde grup sözcüsü Muhlis 
Ete'dir. Nizamnamenin ruhu, Riyasetin kanaat 
ve takdiri bu merkezdedir. Tüzüğün bu madde
sindeki kelâm ve cümle sarihtir. Riyaset, kelâ
mın imalini ihmalinden evvel görüyor. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Reis Bey, 
usul hakkında bir noktayı tavzih edebilir mi
yim? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ben zaptı 
sabık hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun, Ekrem Bey. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bir noktayı tavzih etmek mecburi
yetindeyim. Muhterem Reisimiz diyorlar ki, Ek-
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rem Alican söz sırasında kayıtlıdır; onun için 
müzakereler sırasında grup adına söz alması 
doğru olmaz. Bu, usule aykırıdır. Fakat, bir 
nokta var : Bendeniz, öğleden evvelki celsede 
Sayın Başvekil konuşurken grup adına söz al
mıştım ; öğleden evvelki Reis beni sıraya kay
detmiş bulunmaktadır. Daha evvel söz almış de
ğilim, bu hususu ıttılaınıza arz ediyorum. Ri
yaset bunu bilmiyor, bu hususta bir karara va
rılmasını istiyorum. 

REÎS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar; Demokrat Parti graîp sözcü
sü tenkidlerini yaparken, bizim, umumi bütçe
nin sözcüsü olan Ekrem Alican arkadaşımızın 
sözlerine müdahale ederek tenkidde bulundu. 
Binaenaleyh, bu bakımdan dahi Alican arkada
şımızın cevap sadedinde söz söylemesi hakkı ol
mak gerektir. 

Bundan başka; farz edelim ki, grup sözcüsü 
hasta oldu veya her hangi bir suretle, bir maze
retle bu vazifesini yapamamıştır. Bunun yerine 
başka bir arkadaş grupu temsil edemiyecek mi? 

Biz, Alican arkadaşımızı Hürriyet Partisi 
adma sözcü seçmiş bulunuyoruz. Siz onun bu 
söz hakkını ıskat edemezsiniz. Bu vaziyet usu
le de mugayirdir. Ekrem Alican arkadaşımız 
sabahki celsede söz almıştı. Kendisine verilecek 
on dakikalık müddet kifayet etmez. Eğer ken
disine söz vermezseniz, Hürriyet Partisinin bu 
kürsüde konuşmasını arzu etmiyorsunuz, mâna
sı çıkar, çekmiyorsunuz... (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun; dün 
gece Yüksek Heyetinizin almış olduğu bir karar 
var. O kararda hükümet ve grup sözcülerinin 
on beşer dakikadan fazla konuşmaması teklif 
olunmuştu. Yüksek Heyetiniz bu teklifi reddetti. 
Bunun mânası var. Bir tek grup sözcüsünün 
müddetle tahdidedilmemesi suretiyle söz söyle
mesinin devamını sağlamak içindir. Grup sözcü
leri aynı mevzuda mütemadiyen söz almak yo
luna gitse idi, Yüksek Heyetinizin vermiş oldu
ğu karara aykırı olurdu. Riyaset bu anlayışa gö
re söz vermeye lüzum görmemektedir. 

Sadettin Yalım, zaptı sabık hakkında. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar, zaptı sabık hakkında söz alı
şımın sebebi, bu sabahki Celsede aynı vilâye
tin mebusu bulunduğumuz Turan Güneş'in bir 
konuşması münasebetiyledir, Turan Güneş dün 
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Maarif Vekâleti bütçesi görüşülürken, zabıt
lara istinaden arz ediyorum, benim, Avrupa'
ya gitmem için Başvekile yalvarmadın mı? De
miş olduğunu gördüm, diyor ve tafsilâtına giri
şerek profesör Fonten'den bahsederek hükü
met hesabına Fransa'da bir kaymakamın oku
tulması kararlaştırılmıştı. Ben de eski tanıdığım 
ve daha evvelce de profesör tarafından prezan-
te... (Sağdan, gürültüler) Eğer kabahat bulmak 
istenirse çok kabahatler bulunabilir. Biz halk 
içinden geldik, sizlere meydanlarda vereceğiz 
cevabınızı. Profesör tarafından prezante edilen 
kaymakamı, Başvekile söyledim o da lütfedip 
Fransa'ya gönderdiler, dediler. İki hususu be
lirtmek isterim, arkadaşlar. Birincisi asıl mü
him olan iş, doğruyu doğru olarak konuşmak 
lâzım. Zabıtlarda yanlış geçmiş, maalesef hepi
nizin duyduğu şekilde konuştum, fakat uzakta 
olduğum için yanlış zaptedilmiş. Turan Güneş'
in Avrupa'ya gitmek için Başvekildin rica etti
ğini söylemedim. Doğruya doğru, eğriye eğri, 
benim söylediğim şudur. Turan Güneş, Sayın 
Başvekili bâzı hususlarda muaheze etmek iste
diler. Ben de kendilerine, dün çok iyi olan Baş
vekil bugün iyi değil midir? Bunu belirtmek 
için, sen bir arkadaşın olan kaymakamı Fran
sa'ya göndermek için Başvekile rica etmedin 
mi? Dedim. Kendisi buna cevap vermeden kür
süden indiler. Bu hususta dün ve bugünkü nok
tainazarını belirtmek istedim : Demek hususi 
işlerde iyi olan, Başvekil umumi işlerde fena 
mıdır ? 

REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ne, Muh

terem Başbakanın, ne Grup Sözcüsünün ve ne
de Hürriyet Partisinin şimdiye kadar hüküme
tin mesuliyetine iştiraki, düne kadar seninle be
raberdim, bugün değilim, demesi bir netice ver
mez. Bu ancak; evet düne kadar beraberdik, o 
tarihe kadar mesuliyetlerde müşterekiz, ama bu
gün bu yol yanlıştır, bunu ıslah edelim, millet 
ve memleket menfaatlerine uygun bir hale ge
tirelim, denirse bu doğru olur, duruma bir ça
re bulunabilir. Dün İktisat Vekili Celâl Bayar'-
dı, dün sen Ticaret Vekili idin, dün ben Dahi
liye Vekili idim, diye, sen orada, ben buraday
dım gibi sözler üzerinde uğraşmalarla işin için
den çıkamayız ve bu vaziyette işin içinden çık
mamıza imkân yok, arkadaşlar. 

Sayın Başbakan diyor ki : Bu sene takriben 
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100 müesseseyi işletmeye açacağım. Çok iyi, te
menni etmemek elde değildir. Ama ortayerde 
bir hesap var, bir kitap var. Bunlar ayrı ayrı 
konuşmalarla halledilemez. Evimizde bir aksak
lık, bir bozukluk varsa bunun hal yolu, cebimiz
den defterimizi çıkarır zimmetimize, .ma'tlubu-
muza bakarız. Ve nihayet oradaki mülâhazaya 
göre kendimizi ayarlarız. Böyle olmayınca bir 
mesele hakkında her memleket, her aile ve her 
cemiyet şundan ileri geliyor, bundan ileri geli
yor, diye münakaşaya girişecek olursa müspet 
netice istihsal edilemez. Aziz arkadaşlarım, işle
rimiz artık bu hale gelmiştir. Bu, burada olur, 
demagoji burada yapılabilir, fakat dışarıdaki 
konuşmalarda ve tartışmalarda böyle olmamalı
dır. Bunu yapmıyalım, arkadaşlar. Bunlara bir 
nihayet vermeli arkadaşlar. Biz temenni ediyo
ruz ki, bu havalar bir saat evvel Büyük Mec
listen kalksın. 

Ben Vekil Beyden ve Hükümet Başkanından 
bilhassa rica ediyorum, meseleyi getirsinler, ih
tiyaçlarımız nelerdir? Bunları bilelim. Muvafık, 
muhalif ortaya koyalım, biz vaziyetimizi bilmi
yoruz. Biz bilmek imkânına da mâlik değiliz. 
İhtiyaçlarımız, borçlarımız, ödeme durumları 
nedir? Bunlar ne ile karşılanacaktır? İmkânla
rımız nedir? Getirsinler, üzerinde konuşalım. 
Hepimiz Türküz, Müslümanız, memleketin iyi
liğini istemiyen bir tek kişi yoktur içimizde. Ge-
tirmezlerse, biz hükümetiz, biz hepsini biliriz, 
derlerse bunun içinden çıkamayacaklardır. Çün
kü hükümet mekanizması bize bu ümidi 
vermekten çok uzaktır. Hükümet Reisi 
verdiği beyanatta, birtakım maddeler zik
retmektedir. Bunun mebdei neresidir? Ben 
bir şey anlıyamadım. Bunun mebdei büt
çe olabilir. Bundan sonra gelen samimî ha
reket olabilir. Eğer bu, mucize ise, Sayın Men
deres'e şeyh mi? Diyelim, ne diyelim? Onun. bi
zim bilmediğimiz bir mucizesi varsa göstersin
ler, alnını öperim. 

REİS — Cemal Kıpçak... Usul hakkında ko
nuşacaksınız. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Evet, 
usul hakkında arz edeceğim. 

Arkadaşlar grup sözcüsünün söz alması me
selesi üzerinde Riyaset Divanı tarafından be
yan edilen hususlarla mutabık değilim. (Soldan, 
bu mesele karara bağlandı sesleri, gürültüler) 
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REÎS — Bu mesele hakkında karar verildi ve 

Yüksek Heyete tefhim olundu. Artık bu mesele 
üzerinde konuşamazsınız. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Müsaade 
buyurun, Riyasetin tefhim etmiş olması, bir me
busun usul bakımından aykırılık görüp onu ifa
de etmesine mâni değildir. Bu kararın Ve bu 
tefhimin yanlış olduğunu söylemek elbette ki 
hakkımızdır. 

RE IS — Cemal Bey, mesele karara bağlan
mıştır. Karara raptedilen bir mevzu üzerinde 
konuşmanızın mümkün olmadığını tekrar ediyo
rum. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Bu tefhimin 
yanlış olduğu kanaatindeyim. Grup adına söz 
alanın ne şekilde söz aldığına dikkat buyuru
nuz, kendisi söz alırken, evvelden kaydettirmek 
gibi bir teamül, bir tesis, yoktur. Grup, kendi 
sözcüsünü tâyin eder. Arkadaş, grup adına di
ye işaret ettiği zaman bu arkadaş grup adına ko
nuşmaktadır. Bu şekilde söz almış olan bir söz
cü üzerinde her hangi bir mütalâa yürütmek 
kavli mücerrette kalır. Durup dururken nitekim, 
Bütçe Komisyonu sözcüsü de bütçenin sözcüsü de
ğildir, mevzu üzerinde söz alan her arkadaş 
bütçe sözcüsü değildir, kendi aralarından seçilen 
bir arkadaştır. Grup sözcüsü grup adına söz 
almış noktainazarını belirten arkadaş demektir. 
Demokrat Parti Grupunun, Hürriyet Partisi 
Grupunun, Halk Partisi Grupunun, diğer parti
ler grupunun noktainazarını belirtecek olan ar
kadaşlar hangisi ise o arkadaş işaret eder, söz 
alır. Riyasetin, buna nizami demleye, teamül de
meye hakkı yoktur. Riyasetin bu husustaki iza
hatı yanlıştır. (Sağdan, yanlıştır sesleri) 

REÎS — Riyaset Cemal Kıpçak arkadaşı
mızı müsamaha ile dinlemiştir. (Soldan, gülüş
meler) Arkadaşımızın, müzakerelere başlandık
tan sonra bu tarzdaki usul konuşması yersizdir, 
ne zamana kadar usul konuşulacak? 

İkincisi; bir arkadaş konuştu, üç arkadaş 
konuştu, tekrar mevzua nasıl dönebiliriz? Arka
daşımızın, müzakereye başlandıktan sonra bu 
mevzuu tekrar ele alması asla tüzük hükümle
rine uygun değildir. 

Nizamnamenin bu maddesinin sarahatinden 
tamamiyle bu mantık ve teselsül içinden bir hü
küm çıkarmak mevzuuabahis ide bâzı ahvalde 
Riyasetin takdiri, müsellemdir. 

Bilhassa bu cümle gayet sarihtir. Bütçe mü-
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zakerelerinde grup sözcüleri mevcut iken, sıra
dan söz alan arkadaşların mütemadiyen grup 
adına söz talebetmesinin yersizliği söylenmiştir, 
bunu tekrar etmiyorum. Tüzük üzerindeki beyan
larını ihmal etmek imkânı olmadığından Riya
set imal ediyor efendim. 

Müzakerelere devam 'ediyoruz. (Sağdan, gü
rültüler) 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
müsaade buyurun, Ekrem Aliean arkadaşımız 
îaalettayin sıradan söz istiyen bir arkadaş değil
dir, bütçenin heyeti umumiyesinde sözcüdür, ilk 
gün de o şekilde konuşmuştur. (Soldan, olmaz 
sesleri, gürültüler) 

Siz bilirsiniz. 
REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz bu beş dakika içinde bâzı me
selelere kısaca temas edeceğim. 

Günün «nodasma uyarak konuşmamda tarih 
mebdeini Âdem'den değil, Nuh'tan yani, 1950 
den başlıyacağım. 

1950 seçimlerini mütaakıp iktidara gelen De
mokrat Parti Hükümeti ithalâtta liberasyon, 
iktisatta liberalizmi ele almış ve gümrük kapı
larını ardına kadar açmış, piyasaya türlü mal
lar gelmiş, krediler sarf edilmiş, bir taraftan da 
Marşal Plânına göre binlerce tra'ktör, çeşitli 
mal gelmiş ve bunlar selin yatağına yığılan ça
kıl taşları gibi Marşal Plânımdan gelen trak
törler yığılmış bulunmaktadır. Köylü maatte
essüf bu kalkınma havasına rağmen yine işle
rini yıldızlı göklerin eskî takvimine göre ayar-
lama'kta, yine kaderini kara toprağın eski ya
sasından okumaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bolluk havası 
içinde bulunan iktisadiyatımız 1952 yılı Eylül 
ayından sonra birtakım tahdide tâfol tutulmuş, 
tevzin fonları, fiyat murakaJbeleri, tanzim sa
tışları ve saire... Ve riilhayet nihayet fevkalâ
de bir zamanın kanunu olan Millî Korunma Ka
nununun siperi arkasından idare edilir bir ha
le getirilmiştir. Hattâ ondan sonra daha da 
ileri geçilmiş, Millî Korunmanın tedbirlerinde 
karar kılmıştır. Bu vazıyet karşısında Tarık'
ın şu satırlarını hatırlamamak elde değil. Ta
rık, nereden gelmiş, nerede durmuşsun, azime
tin ne tarafa?... 

Ben de hükümete soruyorum: Sen nereden 
geldin, neneye gidiyorsun ?.. 
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HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — ismet Pa

şadan kurtuldu, Menderes'e gidiyor., 
MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; böylece iktisadi grafiği kı
saca çizmiş okluik. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bir dakika vaktimiz kalmış, bu 
müddet içinde Rusya ile yapılan ticarete bir, 
iki cümle ile temas edeyim. Rusların Kars'ta 
bir ticaret mümessillikleri var. Rusya tek el
den idare edilen bir rejim olduğu için bizim 
tüccarlarımızın müzayakasından istifade et
mekte, fiyatı istediği gibi empoze etmekte, me
tal da istediği gibi satmalmaktadır. İngiltere '-
nin yaptığı gibi biz de Rusya ile ticaret yap
mak mecburiyetindeyiz. Bu ticari münasebet
lerde hükümet tüccarı himaye etmelidir, bu bir. 
Takdir sizlerindir, başlka türlü bir çane arayıp, 
ona göre muamele lâzımgeliyor, iki. 

Muhterem arkadaşlarım; Ruslardan getirile
cek malların bir defada getirme'kle arkası ke
silmelidir. Bu mallarla piyasanın mühim bir 
ihtiyacını temin edöbiliriz. Rusya'dan, dıemir 
gibi, boru gibi, çimento gibi lüzumlu maddeler 
getirilmektedir. Fakat bunlar kâfi gelmemek
tedir, daha fazla getirme'k için tüccarlarımızın 
himaye edilmesine ve hükümetin bu tüccarlara 
ayrıca hususi bir kriedi vermesi lâzımdır. 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu Adına Kâmil Kırıkoğlu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU (Malat
ya) — Muhterem arkadaşlar; sözlerime Sayın 
Demokrat Parti Grup Sözcüsüne teşe'kkürle bağ
lıyacağım. 

Görüyorum ki, artık plân ve program mev
zuu üzerine münakaşayı kabul edecek bir hale 
gelmişlerdir. Daha ileri gidiyorlar; yeni plân
lardan ve pr o gramlardan bahsediyorlar. Teb
rik ederim kendilerini. Eskiden biz plân deyin
ce: «Plân totaliter rejimlere mahsustur.» «Bi
zim programımız plânımızdır.» şöklinde cevap 
alırdık. Hattâ balkan ve başbakanların ağzın
dan bizim süratli gidişimizin plâna tahammülü 
yoktur, dedikleri olmuştur. 

AKİF SARIOĞLU (Muğla) — Bıktık şu 
plândan. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Millî arzu
ların muhassalasıdır. 
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KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Görü

lüyor ki bu kanaatler değişmiş. Sözcüye tekrar 
teşekkür mecburiyetinde kalacağım. Çünkü, son 
bütçenizde bizim plân mevzuuna ne kadar ehem
miyet verdiğimizi hakikaten çok güzel tebarüz 
ettirdi. Vekâletlerimizin hudutları içinde plânları 
vardır. Başvekilin emri altında çalışırlar, buyur
dular. Arkadaşlarım emirle plânı nasıl telif etti
ğini bu arkadaştan sormak yerinde olur. (Sayın 
Menderes yerinde yok galiba) İlim mevzuuna da 
temas etti. İfadelerinden anladımki, ilimden kor
kan bir halleri vardır. (Soldan, gürültüler) Ce
sur olmak, ilimden korkmamak lâzımdır» Hele 
bir Başvekil için tecrübeden, aklı selimden daima 
istifade etmek zarureti vardır. Evvelki gün ne 
güzel konuştular, hepiniz şahidoldunuz, İnönü'
nün trenin Sivas'a 8 senede gittiğinden, daha 
ilerisine 15 senede gideceğinden bahsettiğini ifa
de ettiler, öyle 1 - 2 senede bütün memleket sat
hını demir yolu ile süsliyeceğim diyen Başbakan
lar elbette bir plândan bihaber olarak vasıflan
dırılırlar. Sayın iktidar sözcülerinin itiyadıdır. 
Demokrat Partinin icraatını, mazi ile bilhassa ve 
betahsis harb içindeki devirlerle mukayese eder
ler. Bu hatalıdır. Bu defa da Sayın Sözcü, De
mokrat Parti icraatını yine harb içi şartlariyle 
mukayese ederken kendi partisine karşı insafsız
lık etti. Biz sanıyorduk ki, Demokrat Parti harb 
içindeki muztar vaziyetten teselli beliyecek dere
cede müşkül durumda değildir. Gönül böyle isti
yor. (Sağdan, alkışlar) Yanılmışız arkadaşlar. 
Bir Parti ki Kore konjonktürünün değişmesini 
kendisine virdi zeban eder, bunu her fırsatta bir 
mazeret olarak karşımıza çıkarır. O aynı parti 
2 nci bir Dünya Harbini C. H. P. için mazeret 
kabul etmez. Bunu insaf ve merhametle bağdaş
tırmak zor olur. 

AKİF SARIOĞLU (Muğla) — Geçen zama
na yazık. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bir iti
yatlarına daha dokunmak isterim. Bütün iddia 
ve tefahürlerini mütearifelere istinat ettirmek 
âdetleridir. Bu mütearifede şudur: Sanki kalkın
ma bitmiş, fabrikalar faaliyete başlamış gibi 
(Soldan: Gürültüler, başladı başladı, sesleri) 
Peki, söyler misiniz. Tediye muvazenesi tamam 
mıdır, arkadaşlar? (Soldan: Gürültüler) Tamam 
diyebilen yok bakıyorum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kaç tanesi
nin bittiğini sayayım. 20-30 tane. 
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KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) - Otur 

yerine, konuşmak istiyorsan gel burada, konuş. 
Arkadaşlar, doğmamış çocuğa ad takılmaz. 
iktidarın mütehassıs sözcüleri, mensupları af 

buyursunlar, hakikaten bir doktordan iktisat 
mevzuunda ders almak acıdır. (Sağdan: Alkış
lar, Soldan: Gürültüler) Ama ne yapalım ki, 
demokrasi var. Mâni olamıyorsunuz. 

Başbakan daha bugün istihlâki tahrik etti
ğini kabul etmedi. Fakat arkasından teşvik 
ettiğini söyledi. Bunu nasıl telif edeceğiz ben 
bunu anlıyamadım. (Soldan: Gürültüler, anlıya-
mazsm tabiî, sözleri tahrif etme sesleri) Buna 
rağmen istihlâki artırdık diye iftiharla daha 
yakın zamanlarda hepinizin hafızalarına şiddet
le nakşolacak şekilde beyanlarda bulunurdu. 
Biz istihlâki artırdık, memleket imkânlarını te
min ettik diyorlardı. Sayın Menderse'e hatır
latmak isterim ilme karşı çıkılmaz, Çelikbaş'm 
ilmine ihtiyacı vardır. (Soldan: Gürültüler, gü
lüşmeler ve Allah, Allah sesleri. Karşınızda 
mektep talebeleri yoktur sesleri) 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok şükür 
İsmet Paşanın ilminden kurtulduk. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Men
deres deprasyon der. Deprasyondan çıkmak için 
birçok şeyler yaptık, der. Ne yaptı? Krediyi ar
tırdı, ondan sonra ne yaptı, liberasyonu getirdi. 
Elbette ki, iktisatta bir konjonktür ve deprasyon 
bahsi vardır. Deprasyondan çıkma vasıtaları 
olarak hakikaten bu tedbirler kabul edilebilir. 
Fakat hangi deprasyondan?.. Bu memlekette is
tihsalini, halkın istihlâk edemiyeceği fabrika
lar mı mevcuttur ki, bu fabrikaların istihsalini 
temin. ve teşvik için bir deprasyondan çıkma 
tedbiri alınsın. Bilâkis bu memlekette mal dar
lığı vardır arkadaşlar; istihlâki teşvik mal dar
lığını artırdı. Bugün hakikaten Sayın Mende
res için bir tezatlar günü oldu. Sıkıntı envestis-
mandan değildir buyurdular. Dış ticaret açı
ğını, enflâsyonun sebeplerini envestismana ham
leden siz değil mi idiniz. Daha dün Bütçe Ko
misyonunda raportörleriniz aynı şeyi iddia et
mediler mi? Açm raporlarını okuyun. Bir söz
cü çıkar milletin refahından bahseder. Milletin 
kaderinden, kudretinden bahseder. Kalkınma
dan bahseder. Somuncuoğlu çıkar sefaletin ede
biyatını yapar. Başbakan tarafından tasviple 
karşılanır. Bunları gelin telif edink. Bugün 
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harb içi şartları yaşıyan bir memlekette refah
tan bahsetmek aklıselimle kabili telif değildir. 
Bu memlekette eğer Demokrat Parti Atom fab
rikası yapmak isterse, Atom fabrikası yapmak 
güzel fikirdir deriz ama Atom fabrikasının za
manı olmadığını da elbette söyler ve tenkid ede
riz (Soldan: Şeker fabrikası, gübre fabrikası 
sesleri...) Evet biz iddia ediyoruz; Şeker fabri
kaları değil propaganda fabrikaları yapıyor
sunuz. 

AKİF SARIOĞLU (Muğla) — Ayıp, ayıp, 
sokakta konuşmuyorsun. Meclis kürsüsünde ko
nuşuyorsun. Milleti şekersiz mi bıracaktık? 
Yalan söylüyorsun, yalancı. 

REİS — Akif Beyefendi, rica ederim sinir
lenmeyiniz. Siz de devam ediniz. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Ben 
yalan söylüyorsam bunun Menderes'e mec
buri atfı olacak. Tekrar ' ediyorum, şe
ker fabrikaları propaganda fabrikaları
dır. Menderes de bu işi grupunuzda mev-
zuubahsettiği zaman sizlere siz seçim nıınta-
kanıza fabrika istediniz ben de yaptım, deme
di mi? (Soldan, şiddetli gürültüler) Bu, iddiamı 
ispata kâfi değil mi?... Sizin propagandanızı 
maksatlarınızın icabını yaptım, demedi mi (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

REİS —- Siz devam ediniz. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sükû

net avdet edinceye kadar konuşmıyacağım Reis 
Bey. 

REİS — Hatibin sözü duyulmuyor, sükûne
tin muhafazasını rica ederim. Devam buyurun, 
efendim. (Gürültüler) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Müs
takbel neticelerini, fabrikaların müstakbel neti
celerini bütçe sonunda hükümet anlatacakmış. 
Bana öyle geldi ki, geçen senelerde bütçe başın
da Hasan Polatkan'm yaptığı konuşmayı bu se
nede bütçe sonunda Başvekil yapacak. Hasan 
Polatkan'm nutuklarından farkı bulunmıyacak. 

Arkadaşlarım, fabrikalar faaliyete elbette 
geçecek. Fakat şunu tebarüz ettirmek isterim ki, 
daima bir ihtiyaç ikinci bir ihtiyacı doğurur. Za
man geçtikçe borçlarımızın taksitlerinin sırası 
geliyor. (Soldan, veriliyor sesleri) Propaganda 
da hakikaten Sayın Menderes'in mahareti var. 
Bir hafta içerisinde şu bütçe konuşmalarının 
devam ettiği bir hafta içinde antenler işlemiş, 
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memleketteki konuşmalar hakkında malûmat al
mış. Bu ifade partisi lehine bir propaganda te
min eder kanaatindeyim. Gayet güzel şekilde 
hitabetmesini, hislere, muhatabolanların hisle
rine hitabetmesini bilirler (Soldan, ders al ses
leri). 

Her gittiği yerde, yüzlerinizde renk var, de
menin propaganda bakımından belki faydası 
vardır, fakat iktisat bakımından asla! 

Yine Sayın Menderes'in buyurdukları, yaz 
ortasındaki zamlarla, massedilen paralar bu an-
ti enflâsyonist bir tedbir mahiyetini alabilirdi, 
fakat hükümet massedilen paralar bütçe açığını 
kapatmalk için sarf etmekle, aTiti - enflâsyonist 
gayeden uzaklaşmıştır. 

Demokrat Parti uleması bilmem buna ne bu
yururlar? 

Muhterem arkadaşlar; şimdi bu ıstırapların 
çaresini öğrenmek istiyorsanız, söyliyeyim. Bu
nun tek çaresi; Menderes politikası olarak tav
sif ettiğimiz bu politikanın terk edilmesidir. 

(Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar). 
HÎLMl DURA (Kastamonu) — Reis Bey 

grup adına söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, grup adına. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Çok muh

terem arkadaşlar, iki dakikanızı almak üzere 
kürsüye çıktım. Zannediyorum ki, bugün daha 
fazla konuşmaya muhtaç değiliz, arkadaşları
mızdan bizi tatmin edici cevaplar beklemekteyiz. 

Yalnız Halk Partisi Grupu sözcüsü arkada
şımızın bir sözüne derhal cevap vermek istiyo
rum. Kendileri refahtan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim bahsettiği
miz refah elbetteki nispî refahtır. Biz Türk mil
letinin hakiki bir refaha vardığını iddia etmiyo
ruz. Ve bunu iddia etmediğimiz için hummalı ve 
gayretli çalışmalarımıza devam ediyoruz. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, refah bu Mecliste bundan 17 se
ne evvel mevzubahsolmuş, (Soldan, tarih söyle 
sesleri) harbden evvel mevzubahsedilmiştir, 
22 V . 1939 tarihinde Halk Partisinin kıymetli 
bir mebusu, kabinelerinde vekillik yapmış bir 
mebusu 1949 bütçesi münasebetiyle şu satırları 
ifade etmiştir : «Tediye sıkıntısı vatandaşlarda 
mevcuttur. Vatandaşların 4 - 6 liradan ibaret 
yol parasını ödemek için 8-10 gün dağlarda taş
larda çalışmıyacak ve 3 lira vergisini vermek 
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için hapishanelere girmiyeeek şekle soktuğu
muz gün ve elindeki hayvanının satılmadığını 
gördüğümüz gündür ki, hakiki refahın içerisine 
girdiğimiz kanatine varmış oluruz.» 

Demokrat Parti bugün bunu yapmıştır. Türk 
milletini daha büyük, daha refahlı günler bek
lemektedir. Biz o gün için çalışacağız arkadaş
lar. (Soldan, alkışlar). 

REÎS — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım; bugün memleketin iskele
tini teşkil eden Ticaret bütçesi üzerinde Yüksek 
Meclis konuşmaktadır. Bütçe müzakereleri ge
çen Pazartesi günü başlamış, bugün tam sekiz 
gündür bu müzakerelerimiz devam etmektedir. 
Şunu arz edeyim ki ; nasıl ki,Türk milleti salta
nat devrinden Cumhuriyete kavuştu ise ve bun
dan büyük bir memnuniyet duymuşsa, tek par
tili sistemden çok partili sisteme girmesi de o 
kadar bizi istikbale götürmüş ve sevindirmiştir. 
Muvafık, muhalif arkadaşlarımız birçok kıymet
li fikirler beyan ettiler. Bu fikirlerden ticaret 
sahasında istifade edilecek hususlar da oldu. 
Şunu da arz edeyim ki : Parti siyasetini, parti
nin tuttuğu rejim şeklini bu bütçenin maddele
rine sararak dimdik bir iskelet gibi buraya ge
tirip can vermeye hakkımız yoktur, arkadaşlar. 
(Bravo, sesleri) 

Dâva şu : 1950 yılından, Demokrat Parti ik
tidarından evvelki bir hâdiseyi size bir misal ile 
arz etmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar, dedi k i ; 
şeker fabrikası yapılmamıştır. Doğrudur. Ben de 
diyorum ki, yapılmamıştır. Türkiye'de şeker 
fabrikası yapılmamıştır. O zaman yaşamış oldu
ğum bir hayat seviyesini size ufak bir hâdise 
ile anlatmak istiyorum. Bu sıralarda vazife ica
bı mektepleri teftiş etmekle beraber aynı za
manda askerlik şubesi ile alâkam vardı. Asker 
yoklamaları dolayısiyle Artvin'in bütün kazala
rını dolaştım. Mekteplerde çocukların birçoğu
nun uyuz olduğunu gördüm. O zaman ilâç yoktu. 
Çocukların sırtına kireç kaymağını vurduğu
muz zaman çarık kadar derileri kalkıyordu. Ar
kadaşlar, uyuzun ilâcı bugün, kurulan şeker fab
rikalarıdır. Biz uyuzun ilâcını yaptık ve onları 
kurtardık. 

Muhterem arkadaşlar; o devirde ticari saha
da hakikaten politika çok geri ve noksan ol
makla beraber o devirin insanlarına kabahati 
yüklemek de doğru değildir. Zamanın icapları 
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böyle idi. Bugün daha tekemmül etmiştir. Biz ; 
başka sahalara girdik. Vatandaşın tarlasına, har
manına el koyduğumuz zaman % 25 mahsulü 
yüzer kiloluk çuvallar içinde köylü sırtında Ofi
sin alım yerine götürüyordu. Bu memleketin 
kat'etmiş olduğu mesafe çok büyüktür. Bu hu
susta nankörlük yapmıyalım, birbirimizi kötüle-
miyelim. Dışardan Türkiye'yi seyredersek yap
tığımız hamlenin azametini görürüz. Bir arka
daşımız dedi ki, hariçte ve dâhilde itibarını kay
betmiş olan bir hükümete itimadımız yoktur. 

Muhterem arkadaşım; senin hangi politikan 
vardı ki?.. Bugünkü ticari politikaya itimadın 
yoktur. Daha dün Vedat Dicleli bir taraftan 
Suriye'ye hayvan ihracatı yaparken diğer taraf
tan da vatandaşın malını yerinde bıraktı ve Er
zurum ve Şark vilâyetleri bu yüzden zararlar j 
gördü. Ticari durum hakikaten mühimdir biz 
bunun üzerinde dururken eski istihlâk ile bu
günkü istihlâki mukayese etmek lâzımdır. Dün, 
bir avuç pirinç yemek köylüye nasibolmazdı. 
Evinde ancak birkaç şeker saklar onu da misa
firine yedirirdi. Bugün vaziyet tamamen tersi
nedir. Bedbin olmıyalım bu millet ilerde daha 
müreffeh bir sahaya intikal edecektir. 

REÎS — İktisat ve Ticaree Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAH

RETTİN ULAŞ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; Vekâletimiz bütçesi üzerinde söz alan 
bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu ko
nuşmaların zabıtlarını alacağım ve temenni ma
hiyetinde olan bütün mevzular üzerinde dura
cağım. Zaten Bütçe Encümeninde de böyle yap
mıştık, efendim. 

Hükümetimizin iktisadi politikası hakkında 
Başvekilimiz izahat verdiler. Bilhassa 29 Ocak 
1956 daki beyanatlarında ifade buyurulan bu 
mevzular üzerinde konuştular. Esasen envestis-
man bahsinde, döviz bahsinde ve kredi bahsin
de ne şekilde çalışacağımız hakkında kararna
meler çıktı ve esasları tesbit edildi. Üç komis
yon ve Maliye Vekili ile ben müştereken çalış
maktayız, bu suretle koordine bir mesaiye baş
lamış bulunuyoruz, efendim. 

Bendeniz, sırf Vekâletimizdeki bâzı tatbikat
la alâkalı meseleler üzerinde duran arkadaşla
rıma cevaben bir iki kelime söylemek için söz j 
aldım ve hattâ mebus arkadaşlarıma tanınan j 
5 dakikalık müddeti geçmiyeceğim. } 

Evvelâ; teşkilâtımızın bu iş hacmim karşı- S 
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lamıyacağı yolundaki beyanatına iştirak etmek
teyim. Bunun için bir kanun müsveddesi hazır
lamış bulunuyoruz, yüksek huzurlarınıza geldi
ği zaman müzaheretinizi rica ederim. Çünkü bu 
dış ve iş ticaret mevzuunda bu teşkilâtı kurmaz
sak fonksiyonumuzu yapmaya imkân yoktur. 

REİS •— Fahri Bey, hükümet ve partiler 
sözcüleri bu beş dakikalık müddetle mukayyet 
değildir. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET
TİN ULAŞ (Devamla) — Biliyorum efendim. 
Ben kısa kesmek istiyorum. 

Vekâletimizde prensiplere bağlılık ve eşit 
muamele tatbik edilmesi meselesi üzerinde du
ruldu. Bunu yapmaktayız ve neşrettiğimiz 565 -
570 sayılı sirkülerle hattâ münferiden halli lâ-
zımgelir gibi görülen muameleler dahi umumi
yete kavuşturulmuştur. 

Prensiplere sadakat meselesine gelince; bun
lara sadakat gösteriyoruz ve bunu böyle bil
mekteyiz. Tatbikatla alâkadar arkadaşlarım 
bunu yakînen bilmektedirler, efendim. Bunlar 
teknik meseleler olduğu için tetkiki gayet ko
laydır. Ne arz ediyorsam hepsi kuyudata müs
tenittir. Aksi halde konuşmam. 

Tahsis transferleri meselesi takip ve tahak
kuk ettirilmiştir. Avrupa Tediye Birliği üzerin
de verdiğimiz tahsislerin transferleri yapılmış
tır. Bekliyen transferlerin hal çareleri üzerin
deyiz. Bunların imkânları mevcuttur. Dış tica
retimizin karşılıklı anlaşmamız olan memleket
lerden Avrupa Tediye Birliği memleketlerine, 
yani kuvvetli, paralı memleketlere aktarılması 
imkânsız bir mesele değildir. Muhtelif usuller 
üzerinde henüz teknisiyenlerle müzakere halin
deyiz. Zannediyorum ki ; bunun da çaresini bu
labileceğiz. 

Lüks madde ithalâtının tahdidi; bu lüks 
maddeler daha ziyade listeli anlaşmalardan 
memleketimizden gelmektedir. Fransa ve Çekos
lovakya tütün protokolü bilhassa calibi dikkat
tir. Bu sene Fransız Ataşe Kommersiyaliyle mu
tabakata vardık. Tâli sayılan maddeleri getirt-
miyeceğiz. Bunların yerine kitap, röntgen filmi, 
fotoğraf filmi gibi daha birtakım ihtiyaç mad
deleri getirtilecektir. Bize listede olmıyan mal
ları verecekler. 

Kredili ithalâttan da mazarrat doğmakta
dır, bunu kabul ediyoruz. Vekâletin takdir hak-
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ki vardır, henüz takdir hakkını kullanıp müsa
adeleri vermedik. Dış memleketlerden gelen bil
hassa anlaşmalı memleketlerden gelen mallar
da fiyat artışı olduğunu biz de bilmekteyiz. Re
aliteleri ve ilmi inkâr etmiyoruz. Fiyat kontro
lü bahsinde odalar birliğiyle teşkilât yaptık, bu 
para meselesidir, takdir edersiniz. Parası hare 
diye kendisinden alınmak suretiyle iyi bir teş
kilât kurup dünya fiyatlarını daha yakından 
takibetmek imkânı vardır, bunu yapacağız. 

Memlekete gelen ihtiyaç maddelerinin tevzi 
ve tahsis sistemi hiçbir zaman sempatik bir sis
tem telâkki edilemez. Tevzide vilâyetlerin hak 
sahibi olması yolunu tuttuk. Biz vilâyete tahsis 
ederiz, vilâyetler ihtiyaç ve sahibini daha iyi 
takdir eder, dedik, ve o yola gittik. Fakat bu 
iyi ve neticeli bir ticaret sistemi değildir. Eğer 
hükümet olarak tevzi işini ömürlü bir mevzu 
şeklinde ele alırsak o takdirde tevzii yapmak 
üzere bunun teşkilâtını kurmak icabedecektir. 

Kars'ta İhracatçılar Birliği için mektup ya
zılmıştır. Mehmet Hazer arkadaşımızın belirt
tiği ve bilhassa Rusya'dan yedek parça ithali 
işi hakikaten enteresan bir mevzudur. Tetkik 
edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan ve sağ
dan, şiddetli alkışlar) 

RElS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar, iktidarı da, muhalefeti de dinledik, iki
sinin de haklı tarafları olduğu gibi haksız ta
rafları da vardır. Yalnız bana acı gelen bir şey 
var, bizim bu çektiğimiz sıkıntılar, söylemek lâ
zım, içinde bulunduğumuz ekonomik buhran 
mevzuubahsolurken kimse çıkıp da demiyor 
ki, bu işte bizim NATO'ya yaptığımız feda
kârlıkların da tesiri vardır. Meclis ve partiler 
bunu ifade etseler, zannediyorum ki, karşımız
dakilere çok tesir yapar. 

Memleketimize Bay Randall geldi, dedi ki, 
siz bize yardım ediyorsunuz, biz de size yardım 
ediyoruz. New - York Herald Tribüne gazete
sinde gördüm, Türkiye'nin iki büyük masraf 
kaynağı vardır, bunlardan birisi j^atırımlardır, 
diğeri de büyük bir ordu beslemesidir. Bütün 
bunlar ele alınmalıdır, işaret ettiğim başmaka
le bunları yazıyor. Biz bunları ele almıyoruz, 
bana acı gelen t&raf budur, hükümet de cesa
retle ele almıyor, Uğruna büyük fedakârlıklar 
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yaptığımız büyük NATO zümresi bizi sömürü-
yor, hakikat buradadır. 

Beş dakikada ne konuşulabilir? 
Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Bugünkü ekonomik makine, bu şartların da 

tesiri ile, bugünkü tutum, müstahsil ve müsteh
lik aleyhine, mutavassıtların leyhine işliyor. 

Bunun en acı misalini Ege bölgesi ve onun 
gibi ihraç malı yetiştiren bölgeler çekmektedir. 
Bir ihraç malı yetiştiren müstahsıldan, bir pa
mukçudan, bir tütncüdeıı malı alırsınız, mese
lâ Ege tütününün kilosu bir doları aşar onu ye
tiştirene 280 kuruştan parasını ödersiniz. Tacir 
bundan payını çıkarır, tüccar ihya olur, halbu
ki müstahsıla arz ettiğim gibi 280 kuruştan 
ödenir. Dolar başına bu paranın bir kısmı hiç 
olmazsa ithalâtçıya verilir. Bugün ithalâtçı - bir
kaç tanesi müstesna - 280 kuruştan aldığı doların 
bir kısmını fatura uydurarak, Amerika'dan, Av
rupa'dan getirdiği malların fiyatını şişirerek 
hariçte tutar ve böylece büyük istifadeler sağ
lamak yoluna gider. Yurdumuza getirdiği mal
lar için de doları 280 kuruşa hesap eden tüc
car yok gibidir. Eğer müstahsıla sattığı mala 
karşı dolar olarak bir prim verilse o da bundan 
istifade ederek türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla 
temin eder. 

Arkadaşlar, pahalılık bir defa fiilen vardır, 
az önce beş kuruşa aldığımızı şimdi on kuruşa 
alıyoruz. Ama kimi bu durumdan müteessir olu
yor, kimisi olmuyor. Bugünkü pahalılıktan, mu
tavassıtlar hariç, herkes zarar görmektedir. Buğ
day yetiştiren köylü, yine köy mallarını köyde 
aynı fiyata satmaktadır. Yalnız şehir mallan 
yükselmiştir. Ege köylüsü ve daha genel ola
rak ihracat malı yetiştiren köylü ise, hem bu 
yüzden zararlıdır. Hem de yukarda andığım gi
bi döviz dolayısiyle zararlıdır. Bu tarz işliyen 
mekanizma ve memleket zaıfa uğrar. 

Bir yandan yatırımlar sayesinde yeni yeni 
imkânlar hâsıl oluyor. Birçok boş duran, uyu
yan servetler muamele görüyor, işliyor. Pancar 
ekiliyor, çimento istihsal ediliyor, ,şu oluyor, bu 
oluyor. Fakat bunların yanında birçok değer
ler yani toprağın kendisi, tarlalar değerini kay
betmektedir. Çünkü umumi pahalılık yanında 
bunların mahsulleri pahalılanmamaktadır. 

D. P. haklı olarak öğünüyor. Yalnız bir ar
kadaş olarak, sizi severek bir ikazda bulunma
ma müsaade buyurunuz. Ben memlekete şu işi 
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yaptım, bu iyiliği yaptım, demek uzun zaman 
sökmez. Bir zamanlar C. H. P. de bunu söylü
yordu. Fakat bir zaman geldi ki fabrika açmış 
ve demiryolu yapmış olduğu yerlerde de halk 
bu sözlere bakmadı, kendilerini tutmadı, reyle
rini D. P. ye verdi. Açtığınız fabrikaları, yaptı
ğınız yolları, daha birçok işleri bugünkü sıkın
tılar devam ederse halk yeter görmiyebilir. Bu 
gidiş uzarsa birgün gelecek sizi de beğenmiye-
cekler, diyecekler ki : Yaptığınız bu eserler 
güzel ama birçok sıkıntılar hâsıl oldu, hayat 
pahalılığı başgösterdi, bakalım ötekileri tecbü-
be edelim. Reylerini kime verecekler bilmem 
ama bu dediklerimi hatırdan çıkarmamak lâzım. 

REİS — Hikmet Bey, müddetiniz doldu. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Bu kadar 

kısa zamanda fazla konuşulamıyor. 
REİS — Bütçe Encümeni adına Abdullah 

Aker. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ABDULLAH 

AKER (İzmir) — Sayın arkadaşlarım; iki yıla 
yakındır ki, Mecliste bütün iktisatçıları dinli
yorum. Ezelden beri bildiğimiz bir atasözünü 
tekrarlıyarak sözüme başlıyacağım : İki dinle, 
bir söyle. 

Karşımda, uzun zaman beraber hoca olarak 
ve müsteşarı olarak çalıştığım arkadaşımı görü
yorum. Demokrat Partinin kuruluşundan beri 
sayın ve kürsüden gelen iktisatçılarımız, bize 
gidilmekte olan yolun doğru yol olduğunu tel
kin ettiler. Arkadaş olarak doğru olduğunu tel
kin ettiler, vazifeli olarak bu yol doğru bir yol
dur, dediler. Ve ben de kendileriyle beraber 
böyle çalışmıştım. Burada kendileri de itiraf et
miş olacaklardır. 

Sonra müsaade ederlerse eski parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisi ile birkaç iktisadi me
sele üzerinde konuşmak isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar bu 
memleketin mukadderatını elinde bulundurur
ken devletçi olduğunu iddia etmiştir. Bunu bil-
miyen yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Tür
kiye'de hiçbir zaman devletçi olmamıştır. Bu bir 
hayalden ibarettir. Misal isterseniz bunu parti
nin tüzüğünden vereyim : 

«Âmme menfaatleri mevzuubahsolduğu yer
de ferdin yapamadığı devlet eliyle yapılır.» Di
ye bir kayıt vardır. Sayın Paşa bunu gayet iyi 
bilirler. Bu demektir ki, fertlerin muvaffak 
olamadıkları yerlerde devletçiliği şarta muallâk 
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bir devletçiliktir. Vaktiyle bunu bir yerde yaz
mıştım şimdi de tekrar ediyorum : Halk Partisi 
bugün bana üzüntü verdi. Müesseseler (eskidikçe 
içinden kıymetlerin tezahür ettiği bir müessese 
halini alırlar, kıdem kazandıkça her sahada ka
lifiye unsurlar yetiştiren bir müessese halini 
alırlar. Maalesef bugün gördüm ki iktisatla hiç 
alâkası olmıyan bir doktor arkadaşımız, iktisadf 
meseleleri müdafaa etmeye kalkmışlardır. Ve bi
ze : O kadar fena meseleleriniz vardır ki; düşü
nün artık bir doktorun eline düştünüz demek 
istediler. Biz hasta değiliz arkadaşlar, biz cez
bedeyiz, bir vatan kuruluşu cezbesi içindeyiz. 
Bugün yakın bir muhalefet diye tavsif ettiği
miz arkadaşlarımız da dün bu işin başında bu
lunan, amele gibi çalışan ve hüsnüniyeti olan 
insanlardır. Onlar da bunu inkâr edemezler. 
Devrimizin bir manzarası vardır. Her halde bir 
iktisatçı olarak evvelâ kendi memlekelterini tanı
maları ve dış âlemle mukayese etmeleri icabet-
tiğini yine profesör olan arkadaşlar teyideder-
ler. Biz iç âlemde nasılız. Evvelâ bunu anlama
mız lâzımdır. Biz iç âlemde çok kötü bir mirasın 
senel(er ve seneler ihmal edilmiş bir Türkiye'
nin Cumhuriyet olarak evvelâ mirasçısıyız, ve 
sonra gelen partiler de, bir zavallılık içinde se
neler ve seneler 160 milyon, 300 milyonluk büt
çelerle bir dâva yürütmek yoluna düşmüşlerdir. 
Tren yolu, köy yolu... Ve hiçbirisini yapamamış
lardır. Bu bir hakikattir. Bunu yine kendileri 
itiraf ediyorlar. Gerek eski parti ve gerekse yeni 
parti, diyorlar ki, ana meselelerde sizinle bera
beriz. Elbette diyeceklerdir. Bu vatan onların da 
vatanıdır. Profesör Çelikbaş'm da itiraf ettiği 
gibi, bizim yapmak istediğimiz şeylerin neler 
olduğunu onlar da biliyorlar. Türkiye, tersine 
çevrilmiş bir ehram manzarası arz etmektedir. 
Şehirler aşağıda, muazzam 18 milyonluk bir küt
le yukarıda. Âdeta muallâkta duran bir ehramın 
vârisiyiz. Bu veraset dolayısiyle bu 18 milyo
nun derdiyle hemderdiz. Hal böyle olunca, De
mokrat Parti iktidara gelir gelmez doğrudan 
doğruya köye doğru bir istikamet almak lü
zumunu hissetti. Bir köy ki, senelerdir aske
rini vermiş, mahsulâtı arziyesini vermiş, bütün 
kazancını ve emeğini vermiştir. Nihayet 5 - 10 
şehirde kâşaneler kurulmuşsa onlar da yine on
ların emeğiyle varlığiyle kurulmuştur. Bu du
rum karşısında Demokrat Parti olarak biz bu 
kütleyi terk edemeyiz. Hattâ mukadder olur ve 
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bizden sonra, bir başka parti iktidara gelirse 
o da terk edemiyecektir. Bu memlekette her par
tinin istikameti köy olacaktır. 

Arkadaşlar, Demokrat Partinin bugün içinde 
bulunduğu bir hal var. Sosyal bir dâva vardır. 
Bu sosyal dâvada evvelâ Demokrat Parti, köy
lünün mahsulâtı arziyesini düşünmek ve fiyat 
denen mekanizma ile bunu ayarlamaya mecbur
dur. Ama şunu da düşünmek lâzımdır ki, bunun 
arkasından makinayı ziraate tatbik etmek lüzu
munu duydu. Bu şu demektir arkadaşlar, moto
run ve makinanm girdiği yerde nüfus kesafeti 
vardır. Ve mânası şu demektir : Altıda bir köy
lü nüfusu artık kendi ihtiyacını karşılamak için 
şehirlere doğru akacaktır. Bunun için Demokrat 
Parti köyde halledeceği dâvalar yanında sana
yiini de kurmak ve iç iskân dâvasını halletmek 
zorundadır. Bugünden tedbirlerini almazsak, 
elbette ki kendisi muazzam bir dâva olarak ma
kinanm altıda bir nispetinde attığı nüfusun işi
ni de temine mecbur kalacağız. Bu mecburi
yettir ki; öteden beri Türkiye ziraat memleketi 
mi olacaktır yoksa sanayi memleketi mi olacak
tır meselesini çıkarmıştır. Evvelâ ziraat memle
keti olacaktır, onun attığı nüfusu da sanayie 
verecektir. Biz bu problemler üzerinde iken kar
şı tarafın, bir doktor ifadesiyle, siz enfilâsyon 
içindesiniz, fakrıhalden bahsederken refaha ge
çiyorsunuz. Bu memlekette hangisi vardır de
niyor. Her memleketin ikbal derecesi ne olursa 
olsun hedefi yeni bir refahtır. Amerikalılar 
yeni bir refah peşindedirler. Biz refahı inkâr 
etmediğimiz gibi onun yanında israflarımızın ol
duğunu da inkâr etmiyoruz. 

Burada Muhlis Ete arkadaşımızın bâzı sual
leri vardı. Bu sualler içinde bilhassa plân ve 
program ötedenberi... 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bütçe 
Encümenini alâkalandırmaz. 

REİS — Mustafa Ekinci Bey, müdahale et
meyin, rica ederim. (Soldan, suali encümene 
sormuşlardı, sesleri) 

ABDULLAH AKER (Devamla) — Ben kısa 
keseceğim. Plân ve program hakkında benden 
evvel Hilmi Dura arkadaşımızın vermiş olduğu 
cevapları takabbül ederek arzı cevabedeyim. 
(Kâfi, kâfi, sesleri, devam, devam, sesleri) Mü
saade ederseniz kâfi değil. 

Sayın Muhlis Ete arkadaşımız memlekette 
program yapabilmek için evvelâ bu memleketin 
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envanterini yapmak lüzumu üzerinde durmuş
lardır ve şayanı şükrandır ki, Ticaret Vekâleti 
raportörü olarak halen devam edilmekte oldu
ğunu ve İşletmeler Vekâleti tarafından devam 
edildiğini bir defa daha söylemiş olayım. Filha
kika raporumuzda bahsetmedik, noksan olarak 
görmüşlerse, telâfi sadedinde arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Sa
yın doktor, bizim raporumuzdan çok mülhem ol
muş. Bana çocuk iken okuduğum Alman'ca bir 
hikâyeyi hatırlattı. Adamın birisi eserini götür
müş birisine okutuyormuş, okuyan zat mütema
diyen şapkasını çıkarıp selâmlıyormuş. Yanın
daki, kimi selâmlıyorsunuz, etrafımızda kimse 
yok demiş. Yazı içinde tanıdıklarım var, onları 
selâmlıyorum demiş. 

Şu mânada arz etmek isterim ki, biz dış tica
retimizin nerelerde ve nasıl daraldığını ve nere
lerde inkişaf ettiğini sebepleriyle beraber bütçe 
raporumuzda arz etmiş bulunuyoruz. Bunun te
sirinin ahvali tabiiyeye dayandığını bilmiyen 
yoktur. Geçen sene almış olduğumuz mahsulâtı 
arziye, hububat gayet azdı. Sebeplerini alma
dan, bunu burada bir mesele imiş gibi arz etmiş 
olmasını tabiî karşılamadım. 

Mustafa Ekinci arkadaşımız, üzülmesin diye 
mâruzâtımı kısa kesiyorum. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Baha Akşit. (Yok sesleri) 
Hasan Hayri Ülkü. (Vazgeçti sesleri... Yok, 

sesleri.) 
Ahmet Hatı... (Yok, sesleri.) 
Hilmi Dura... (Vazgeçti, sesleri, yok sesleri.) 
Süleyman Çağlar... (Yok, sesleri.) 
Efendim kifayeti müzakere takrirleri vardır, 

fakat lehte, aleyhte ve ortada olmak üzere iki
şer kişiye söz vermeden maalesef reye koyamı-
yacağım. 

Buyurun Sekip înal. (Grup adına mı sesleri) 
SEKİP İNAL (Hatay) -— Kendi şahsım na

mına konuşuyorum, efendim, grup adına değil. 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bilhassa 

tevzi, tahsis ve teşkilât işleri üzerinde konuşma
yı arzu etmekteydim. Fakat Muhterem Fahret
tin Ulaş arkadaşımızın verdiği izahat beni ol
dukça tenvir etmiş bulunmaktadır. Şimdi yal
nız kendimce aydınlanmış addetmediğim birkaç 
noktaya temas edeceğim. 

Birincisi; döviz tahsisleri ve fiilî transfer
ler hakikaten bir sıraya konulmuş ve bu sıra dâ-
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hilinde mi, devam edecektir? Çünkü benim bil
diğim birkaç mesele vardır ki üzerinden 3 - 4 
sene geçtiği halde hâlâ bunların tahsisi yapıl
mamış. Merkez Bankasına intikal etmiş fakat fi
ilî transferleri yapılmadığı için bu müesseseler 
bir türlü kendilerine lâzım olan bu makina ve 
aletleri getirmek imkânına sahibolamamışlar-
dır. înşaallah bu vaitle, bozulmuş olan sıralar 
düzelir ve bu iş tahakkuk safhasına girer. On
lar da ihtiyaçlarını temin etmiş olurlar. 

2 ncisi tevzi işlerini vilâyetlere terk ettik bu
yurdular. Zaten bu, eskiden de vilâyetlere terk 
edilmekte idi. Ancak bunun tatbikatından, teş
kilât olarak ne derece alâkadar olduklarına da
ir burada beyanda bulundular. Bendenizin vilâ
yetlerimizin çalışmalarından edindiğim bâzı in
tibalar vardır: Vilâyetlerde maalesef bu işler 
ticaret odası reislerinin, belediye reislerinin bu
lunduğu üç kişilik bir heyete tevdi edilmiş. Böy
le politika ve siyaset tesirleri üzerlerinde bulu
nacak kimselerin bu tevzi sistemi içinde bulun
malarını doğru ve tatmin edici bulmamaktayım. 
Bu şekil birtakım sakat neticelere sebebiyet ver
mektedir. Yine bu tevzi işinde bâzı usulsüzlük
ler olmaktadır, tarafgirlik yapılmaktadır. înşa
allah bunlar önlenir. Diğer bir nokta, yapılan 
tevziat kontrol edilmemekte, istenilen gaye ve 
istifade hâsıl olmamaktadır. Verilen maddeleri; 
demir, lâstik, deri v.s. maddeleri alanların biz
zat istifade etmeleri gerekirken, bunları ya baş
kalarına devretmekte, veya kısmen veya tama
men fazla fiyatlarla satmak suretiyle ellerinden 
çıkarmaktadırlar ve bu suretle başka bir yol 
tutmaktadırlar. Bunları önlemek için tevzi usul
lerinde bilhassa bunların iyi bir kontrola tâbi 
tutulmalarının kime verilmişse ve niçin veril
mişse tetkik edilmesini ve bu malların maksat 
dışında kullanılmalarına fırsat verilmemesini is
tirham edeceğim. 

Sayın vekilin diğer sözlerini kabul ediyorum, 
înşaallah tatbikatta bir aksaklık görmeyiz. O 
zaman büyük minnetlerimi yine bu kürsüden ifa
de ederim. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar; memleketin iktisadi ve içti
mai seviyesinin nerelerden nereye geldiği hak
kında kısa bir açıklama yapma'k istiyorum. 1931 
senesinde bir acı hâtıramı sizlere nakledeyim. 
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Türkiye'nin verimli ziraat bölgesi olan Bur

sa 'nm Karacabey kazasında bir gün kaymaka
mın odasına gittiğim zaman odada özel idare 
memuru ile bir jandarma refakatinde getirilen 
bir vatandaşla karşılaştım. Kaymaikaını, niçin 
borcunu vermedin, diyor, vatandaş da tazallü-
mühal ediyordu, özel idare memuru: «Bu va
tandaşın borcu var, borcunu vermiyor, kendi
sini hapishaneyle göndereceğiz ama müddeiumu
mi de hapse göndermeyin, diye bizi sıkıştırıyor, 
bu vaziyet karşısında ne yapayım?» diyordu. 
Sonradan Bingazi Başve'kili olan kaymakam: 
«Sadettin Bey, bu adama nasihat et. Parası 
yok, nasihatten de anlamıyor.» dedi. «Borcu ne
dir?» dedim, özel idane mamuru: «247 kuruş 
yol parasından borcu var.» dedi. 247 kuruşu 
ben vereyim, müsaade ederseniz, bu vatandaş 
dertten, hapishane izdihamdan, özel idare me
muru da bu külfetten kurtulsun, dedim ve pa
rayı verdim. Adam sevindi ve gitti. 

Arkadaşlar, ertesi günü yine kaymakamın 
yanında oturuyordum. Bir kadm yanında iki 
küçük çocukla çıktı, geldi. Çocukların ayakları 
çıplaktı. «Efendim, dün benim kocamı affetmiş-
siniz.» dedi. Kaymakam: «Affetmedim hemşire, 
bu bey parasını Verdi, kocanız da cezadan kur
tuldu.» deyince; kadın: «Keşke affetmese idi
niz.» dedi. Neden? «Çünkü kocama hapishane
de b'ir tane „ekmek verec'e'kl'erdi, yarısını o yi-
yece'kti, yarısını da şu iki yavru yiyecekti, yap
tığınız bu iyilikten memnun olmadım.» dedi. 

Arkadaşlar, bu ve buna benzer namütenahi 
misallerle 1939 senesini idrak ettik. 1939 da 
haılb başladı, öyle umuyorduk ki, İkinci Ci
han Harfbinden kendisini kurtarmak bahtiyar
lığına kavuşmuş olian Türkiye'nin iktisadi var
lığı, hiç olmazsa Birinci Cihan Hartoindeki gi
bi olsun. Birinci Cihan Harbinde birçok im
kânsızlıklara rağmen bu millet bir servet top
lamıştı. Acaba yine böyle bir vaziyet karşısın
da kalır mıyız diye ümitlendik. Arkadaşlarım, 
çok yanlış bir ticari politika yüzünden çiftçi
nin bütün istihsaline el konuldu. Fiyat politi-
kasiyle çiftçiler kısır bir duruma düşürüldü. 
Her türlü imkân ve fırsattan mahrum kalan 
çiftçi en nihayet dâvasına küstü ve ekmez, biç
mez bir hale geldi. Allah razı olsun, Behçet Uz 
en nihayet serbest kararı verdi de, bu suretle 
memleket durumu normal hale girdi. Arkadaş
lar, bu hususları hatırlamanızı rica edeceğim. 

968 



î : 46 27. 
Birçoklarınız memuriyetten gelmişsinizdir. Çift
çinin durumunu bilmezsiniz. 1941 senesinde as
kerlikten terhis olup geldiğim zaman karşılaş
tığım hâdiseler şu idi. Balıkesir'in en mâruf bir 
kazasında çeltik çiftçisiydim, çeltik ekiyordum. 
Arazinin, dönümün kirası 7 liraydı. O araziyi 
bugün 50 lira kiraya veriyorlar. Çalışıyorduk. 
Amelenin yevmiyesine 65 kuruştan başladık. 
110 kuruşa kadar çıktı. Buğdayın kilosu 150 
kuruş, mısırın kilosu 100 kuruş, şekerin kilosu 
550 kuruştu, arkadaşlar. (Soldan, aynen öyley
di, sesleri) İşte böyle şartlar altında bu memle
ketin büyük yükünü taşıyan köylü ve çiftçi, 
bütün iş imkânlarından mahrum kalmış ve mem
leket büyük bir sefaletin içine girmişti. 1950 
senesinde Demokrat Parti iktidara geldiği za
man, çiftçi gözünü ona çevirmiş, acaba bu par
ti ne yapacak, diyordu. Arkadaşlarım ben de 
bir çiftçi olarak arz ediyorum ki, Demokrat 
Parti vukuflu ve tecrübeli bir işe derhal koyul
du; çiftçiye kredi temin etti, fiyat istikrarını 
temin etti ve istihsali artırma tedbirlerini aldı 
ve imkânlarını sağladı. 

Arkadaşlarım; diyorlar ki, bu memleketin 
dış muvazenesini artırmak için istihsali artır
mak, ithalâtı kısmak lâzım. îstihsali artırmak 
için çiftçi ne ister, arkadaşlar? Bugün, evvelâ 
çiftçiye emniyet sahası temin etmek lâzımdır. 
Bugün memleketten % 30 dan % 8 e inmiş or
manları müzmehil olmuş bir memlekette bütün 
mahsulâtı araziyesini, ovadaki mahsulâtı her 
gün tehlike arz eden bir memlekette evvelâ su
yu zapturapta almak lâzımdır. Köylünün 
sulamasını temin etmek lâzımdır. Vesaitini te
min etmek lâzımdır. Gübresini temin etmek lâ
zımdır. Motorunu ve makinesini temin etmek 
lâzımdır. Bunları temin için de ne yapmak lâ
zımdır? Evvelâ envestismana gitmek lâzımdır. 
Envestisman yapılmıyan bir memlekette nasıl 
iktisadi inkılâp yapılır? işte Demokrat Parti
nin bu isabetli yolda yürüdüğünden dolayı teb
rik edilmesi lâzımdır. Her akliselim sahibi insa
nın, Demokrat Partinin bu politikasını takdir 
etmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım, diyorlar ki, «îstihsali artırmak 
için, ithalâtı azaltmak lâzımdır.» Bu böyle olun
ca, nasıl ithalâtı azaltacağız. Biz birçok fabrika 
yapacağız ki ziraatin mütemmim mevzularını 
halletmiş olalım. Bize gübre fabrikası lâzımdır. 
Türkiye'nin 1,5 milyon ton gübreye ihtiyacı 
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vardır. Bugünkü tesislerimizle 250 bin ton güb
re temin edebiliyoruz. Bunun daha altı misline 
ihtiyacımız vardır. Bunu temin de envestisman-
la olur. Bizi büyük tehlikelere sokan âfetlerden 
biri de su tehlikesidir. Bir Seyhan Barajı, Sey
han bölgesini felâketten kurtardı. Benim mem
leketimde küçük çaylar bile etrafı daima zarara 
sokar. Bunların zapturaptı envestismanla olur. 
işte Demokrat Parti buradan işe başlamıştır. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS — Kifayet takrirleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Eiyasete 
iktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde

ki konuşmalar kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 
rica ederim. 

Bursa 
S. Ragıp Emeç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bütçesi müza

kereleri kifayetinin reye konulmasını teklif ede
rim. 

istanbul 
Zakar Tarver" 

Riyaset Makamına 
Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu, kifaye

tin oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Bilecik 

Şevki Hasırcı 

REÎS — Kifayet takrirlerini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kifayet 
kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P . Lira 

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

201 Maaşlar 4 963 002 
i 

j REÎS — Cemal Kıpçak. 
| CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte-
1 rem arkadaşlar; vekâletin Maden Umum Mü

dürlüğü mevzuuyla alâkalı bir iki söz söylemek 
isterim. 

Bu mevzuda bir de sözlü sorum vardı. Sa
yın Bakan burada, cevap verirlerse müteşekkir 

969 — 



I : 46 27.2 
kalırını. Mesele, Maden Kanuniyle teşkili bir 
mecburiyet haline gelmiş bulunan Maden Umum 
Müdürlüğü teşkilâtının yapılması meselesidir. 
Bu teşkilât yapılmadığı takdirde memleket ma
denlerinin murakabe altında bulunması imkânı 
altına girmediği gibi, maden mevzularının faali
yete geçirilmesi de gecikmektedir. Bu gecikme
nin büyük paralara mal olması mümkündür. 
Şimdiye kadar benim edinebildiğim malûmata 
göre 1 500 ü mütecaviz işletme müracaatı var
dır. Bu müracaatlara, halen vekâletçe, cevap 
verilip de faaliyete geçirilmesi kabil olamamış
tır. 

Diğer taraftan muhtelif madenler üzerinde 
memleket dâhilinde yaptığım dolaşmalarda gör
düm ki, millî servet ve âmmenin hakkı müda
faa edilmemektedir. Madenciler başıbozuk bir 
halde ve istedikleri gibi çalışmaktadırlar. Tek
nik murakabe altına alınmadıkları için cevhe
rin kıymetli tarafı alınmakta, mütebakisi zıyaa 
uğratılmaktadır. Yanmaya istidatlı madenlerin 
yanması ihtimali mevcudolduğu gibi iş kazala
rının vukuu da daima mevcuttur. Binaenaleyh 
bunları 'sıkı bir murakabe altına almak için 
Maden Umum Müdürlüğünün mutlaka esaslı şe
kilde teşkilâtlandırılması ve bir taraftan da ma
denlerimiz üzerinde daha geniş mikyasta faa
liyete geçmek imkânının sağlanmasını, diğer ta
raftan faaliyete geçirilen madenlerin tam ve 
müsmir ,şekilde memlekete fayda getirecek, za
rar getirmiyecek şekilde işletilmesini temin ede
cek tedbirlerin alınmasını bilhassa Vekâletten 
rica ediyorum. 

KEÎS — Faslı, okunduğu şekilde reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F . 

202 

20; 

206 

Lira 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımla.-
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

690 600 

751 645 

105 040 
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207 Ecnebi dil bilenlere 3^56 sayıh 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 180 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 50 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 53 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 191 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 166 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 402 320 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 22 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 319 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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418 

419 

422 

451 

453 

457 

458 

501 

502 

711 

751 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak 
ödemeler 21 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 16 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mekşuf madenlerin ilân ve sa
ir masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri sitandardizasyo-
nu umumi masrafları 220 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 49 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 88 712 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
îç kongreler masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sergi masrafları 300 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 10 000 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 5 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
lerin onarımı 5 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan için satmalmacak makina 

Lira 

756 

ve alet ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri satın alınması 
ve dağıtılması 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

10 000 

600 000 

B -
Bütçesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/344) (1) 

REÎS — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ -
leti 1956 yılı Bütçesine geçiyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
Bütçesini de birlikte müzakere ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Muhit Tümerkan. Buyurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MUHİT 
TÜMERKAN (Sinob) —Muhterem arkadaşlar; 

1956 yılı bütçesi yeni iktidarın 7 nci yılma 
hazırlık bütçesidir. Kayda değer bir sürenin mu
hasebesine de imkân vermektedir. Bu bütçenin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile ilgili fa
sıl ve maddeleri üzerinde fikirlerimizi söylerken 
sayın yeni bakanın bundan sadece bir mebus 
olarak ilgisi bulunmuş olduğunu biliyoruz. Ken
dilerini bakan olarak mesuliyette muhatap kıl
manın yerinde olmıyacağmı takdir ederiz. İn
şallah başarılı bir bütçe yılı idrak eder, 1957 yı
lında tebriklerimizi sunarız. Eski bakanlar va
zifelerini bırakmış olduklarına göre de doğru
ca hükümete tevcih edeceğiz. 

Arkadaşlarım; 1953 te Sayın Cumhurbaşka
nı yaptığı açılış nutkunda sağlık mevzuunu da 
ele almışlar, birçok rakamlar meyamnda hasta
nelerde bilhassa sağlık merkezleri için şu bilgi
yi vermişlerdir. 1950 de 16 sağlık merkezi var
ken, son 3 sene içinde 226 sağlık merkezi inşa 
edilmiştir, demişlerdi. Hep sevindik: Bir tek 
yeni sağlık müessesesini bile memnuniyetle kar
şılamamız tabiî idi. Altı ay sonra 24 . V . 1954 
te Sayın Başbakanın hükümet programında şu 

(1) 67 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

971 



î : 46 27.2. 
ifadeler vardı. Sıhhat hizmetleri sahasında 4 ; 

yıl zarfında yapılan çalışmalar ve elde edilen 
neticeler verimli ve pek büyük olmuştur. Evvel
ce 16 sağlık müessesesi varken, şimdi 242 ye çı
karılmıştır. Bu beyanı okurken Meclise dönmüş , 
ve inşaat halindekiler hariç, demişti... Her biri
si onar yataklı müesseseler olmakla beraber pı-
ratikte büyük hizmetleri olan sağlık merkezleri
nin 10 yılda .1 000 adede çıkarılması program 
icabı olmakla, beraber, tatbikattaki zorluğu he-
sabederek Sayın Cumhurbaşkanının konuştuğu 
tarihten beri geçen 6 ay içinde 17 aded daha sağ
lık merkezi ilâve edildiğini Meclise bildiriyor. 
Büyük tezahürat hatırlarmızdadır. Bu mevzu 
üzerinde evvelki yıl durmuş olmamıza rağmen 
daha sonraları birçok beyanları, bizim mütalâa
larımızı göze almadıkları anlaşılıyordu. 

îki, üç yıl önceki o nutuklardan sonra aynı 
rakamlar iddia ediliyordu. Bu kere sağlık büt
çesinde Sayın Başbakanın, hesap sorması, gere
ken bir hareket görülüyor. Sayın Başbakanın 
açıldığını ifade buyurdukları 242 sağlık merke
zinden birçoğu kapatılmış olmalı ki, encümen 
raporunda, sağlık merkezleri bugün 181 e indi
rilmiş oluyor. 1956 yılının neden 30 + 30 ola
rak ifade edildiğini tahkik edemediğim 60 sağ
lık merkezi daha açılması mümkün olacaktır. 
Onun için de müsaade istenmektedir. Bugün 
kadrolarında yüzlerce tabip, hemşire ve sağlık 
'memuru münhal olduğu için çalışma halinde, 
ideallere uygun faaliyet sahasında olamayacak
ları tabiî olan bu merkezler, sadece aded bakı
mından bile Cumhurbaşkanı ve hele Başbakanın 
dedikleri rakama ulaşamıyacaklar... Üç yıl ön
ceki bu müesseseleri neden kapatıldı ?. j 

Hayır arkadaşlar; aslında inşaa edilmiş 226 
sağlık merkezi, veya inşaa halindekiler hariç 
242 sağlık merkezi haberleri, Sayın Cumhurbaş
kanına ve Başbakanın rapor ve nutuk yardımcı
larının kendilerine hürmette gösterdikleri ku
surun örneğidir. O yüksek makamlara Sağlık 
Bakanlığı, o yüksek rakamları vermediğini söy
ler, bir sözcü, hattâ böyle bir yüksek rakam id
diasını bizim uydurduğumuzu ifade eder, ceva
bını alır. O halde nutuk yardımcılarından bu se- j 
fer olsun hesap sorulacağını ümidedip yüksek j 
makamlara saygımızı ifade ederiz. i 

İlgililere, emir buyursunlar, evvelce mevcut { 
16 sağlık merkezine mukabil 1953 te 73 sağlık 1 
merkezi yapılmış ise bu da şayanı şükran olur j 
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ve Meclisi sevindirirlerdi. Propagandacılar ne
den 226 - 242 rakamlarına çıkarırlar? Bu sözün 
3 ncü yılında yeni bir sevinç fırsatı verirler. 
1954 başında şu günlerde yaptığımız konuşma
nın tetkikten geçirilmesini tekrar rica eder, 
burada hastaneler ve sair müesseseler ve bunla
ra ait rakamlar hakkında ileri sürdüğümüz be
yanları arzu edenlerse tekrar okuyabilirler, 
düşüncesi ile yeniden uzun zamanınızı almıya-
yım. 

Arkadaşlarım; Sayın Başkanın başka mev
zularda da ileride rakamlar getireceğim şeklin
deki beyanlarını biraz önce dinledik, kendileri
ne kusur atfedilmemesine dikkat buyurmala
rını rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; pek geri ve geç. kalan 
sağlık plânının ilk sayfasındaki «ideal refahlı 
memleket» lâflarını, hiç olmazsa Orta - Avrupa'
nın olsun en geri memleketleri seviyesinin biri
ni bile hedef tutmamış oluşunu, iddia ile gaye 
arasında büyük bir tezat olarak göreceksiniz. 
Bir milyar yüz elli milyon lira verilmekle o id
dialar tahakkuk edecekse, hiç durmıyalım bu 
bütçeden parayı ayıralım. O bir milyar lira ile 
her sahada ne büyük refah ve saadet elde edi
lecek? Doğrusu, her millet bunu öğrenir ve ör
nek alır. 

işte, sayın arkadaşlarım; ben önümüze sü
rülmüş rakamlar üzerinde bilhassa yukarda arz 
ettiğim sebeplerden dolayı durmıyacağım, daha 
ziyade şimdi raportörümüzün beyanları üzerin
de duracak, umumi mütalâalar ve temenniler 
arz edeceğim. 

Raportörlerin bazan pek açık ifadelerini mes
net olarak alışımız, o arkadaşlarımızın her şeye 
rağmen memleket hayrına olan ifadelerini değer
lendirmek içindir. Bunu biz söyledik, artık siz 
eşelemeyin, demek mânasına alanlar olursa o ar
kadaşların memleket meselelerindeki anlayışları
na hürmet etmemek olur. Arkadaşlarımız söyle
meden bile pek açık olarak belli olan bu mesele
leri onların söylemiş olmaları, maalesef açık 
kalble belirtmek istememelerinin bir delili telâkki 
ediyorum : 

Memleket sağlığının mesuliyeti ve içtimai 
muavenet vecibelerini üzerine almış bulunan Ve
kâlet, Sıhhat işlerini her sene yeni imkânların 
yarattığı hamlelerle ifaya çalışırken (ki 1953 ten 
sonra rakamlarda hamle olarak ifade edilen no-
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dir öğrenmiş olacağız) Muavenet vazifelerini bu 
güne kadar başardığını iddia edemez bunları 
sözcü söylüyor. Bu tenkidlerimiz tabiî yeni sağ
lık Bakanımızı hedef tutmaz, hükümetin müşte
rek mesuliyetine müteveccihdir. 

Raportör, encümende de «binalar yapıldı ele
man yok, yıllarca temin edilemiyecektir. Bu, na
sıl programsızlıktır» dedi. 

Keza raportörün ifadesine göre; 1950 den 
1955 senesine kadar 6 yılda inşaata 93 114 000 
lira yani senede vasati 15,5 milyon lira tahsisat 
ayrıldığı anlaşılmaktadır. Esasen yatırım olan 
insan hayatı mevzuunda daha büyük gayretler 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Raporun en güzel kısmı hususi hastanelere 
tahsis edilen kısmıdır. Raportöre, hususi hasta 
nelerin durumuna temas ettiği için şükrederiz 
Pek haklıdır. Hastane sahipleri paralarını satıl
maz bir gazeteye veya bir otele veya bir biraha
neye yatırmadığına pişman olmamalıdırlar. 

Hekimlerin kadrolarına nüfus bakımından 4 
milyon yeni insan için kâfi bir gelişme olmamış
tır. Buna ilâveten 800 e yakın tabibliğin münhal 
oluşu, ciddî tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bir 
Maliye temsilcisinin Bakan yerine, diğer arka
daşlarla birlikte ileri sürdüğümüz bâzı tedbirler 
için şiddetle reddetmek gibi bir ifadeyi kullan
ması, fevri sayılsa da hiçbir zaman tahlile değer 
bir mukabele saymayız, Maliye Bakanı hazır ol
saydı o ifadeyi kullanmazdı sanırız, ret değil, tet
kik ve tedbir lâzımdır. 

Burs meselesi, bir burs meselemiz vardır. 
Burs, angarye karşılığı bile olmamalı, memle
kete münevver yetiştirmek için mekanizma va
zifesini görmelidir. Angarye sisteminin aslını 
hatırlarsak, bu tarz mecburi hizmet usulünden 
üzülürüz. 

Burslu talebeleri hayat şartlarının icbariyle 
fakülteye kaydolunmaya mecbur olan insanlar 
telâkki etmemelidir. Kabul şartlarında mevcut 
bâzı hususiyetler, bu hakka liyakat kazanmak 
için gerekli birçok unsurlar vardır. Bu sebepten, 
onlara (kaç lira versek razı olacaklarını) hesa
ba katarak değil, devlet olarak (onların tahsil 
hayatlarını temin ediyoruz) diyebileceğimiz 
miktar burslarla okutmalıyız. Hele daha en az 
on bin doktora ihtiyacı olan memleketimizde 
burslular miktarını artırmaktan çekinmemeli ve 
hakiki yatırımın (insan) olduğunu unutmamalı
yız. Başka fakültelerde bursları kısmen icaplara 
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göre ayarlandığını öğrenmiş bulunuyoruz, bun
lardan, meselâ 175 liralık miktarın olsun ilk ted
bir olarak kabulü zaruridir. Bir iane değil, bir 
hak dağıtımında hepinizle mutabıkız " sanıyo
rum. 

Yabancı memleketlere gidenler hakkında 
söylenenlerin ne kadar hatalı olduğunu hükü
met ve biz birkaç kere ifade ettik. Bu izahların
dan dolayı hükümete teşekkür ederiz. Eğer bâzı 
gençlerimiz şahsi imkânı ve liyakati var da bir
kaç yüz lira ile yabancı memleketlerde okuma 
fırsatını bulabiliyorlarsa, burada başka insanlar 
için kadroları serbest bırakacak olan bu gençle
re o imkânı bahşetmekte bir zarar yoktur. Şim
dilik derhal tahsisatını bulsak bile binlerce 
hekim, mühendis ve sair meslek erbabı yetiştir
meye müsait tesisleri yapmak kolay değildi. Bu 
tesisler için milyonlar ve milyarlarca döviz dök
mek gerektiğine göre, beş on sene için imkânları 
bizden fazla olmıyan birçok memleketlerin yap
tıkları gibi mümtaz ve başarılı talebelerimizi, 
Türk kafa gücünü dış üniversitelerde de göste
recek gençlerimizi yabancı üniversitelere çok 
bol miktarda göndermenin yollarını aramakta 
da hayır vardır. 

Bâzı takaslarımızın, döviz gelirleri, lüks eş
ya ithaline tahsis yerine, bu istikbalin insani 
yatırımlarına verelim. Hattâ bize göre geri sayı
lan memleketler bir yana, Japonya veya İtalya, 
ve sair Orta - Avrupa memleketleri çocuklarının 
büyük kültür merkezlerinde sarf ettikleri döviz
lere o memleketlerin acımadıklarını görmekte
yiz. Ordumuzun bu hususta son yıllarda tutuğu 
yolun ve oralarda Türk kabiliyetini göstererek 
istikbalimizi hazırlamadaki rollerine imkân ve
rilmesinin müteşekkiriyiz. Hükümetin bu husus
larda yerinde alacağı tedbirleri daima alkışlıya-
cağız. 

Hekimlerin idare bakımından aynı kanunla
ra tâbi olmalarına rağmen, meselâ belediye has
tanelerinde haklı olarak iaşe edilmelerine mu
kabil devlet hastanesinin evvelce mevcut usule 
aykırı olarak, bu kere kendi paralariyle dahi 
öğle yemeği yemek imkânından mahrum olma
ları doğru değildir. Bâzı masraf düşünceleri ha
sislikle karıştırılmamalıdır. 

Kadro meselesi : Doktorların kadro bakımın
dan durumu pek büyük haksızlık arz etmekte
dir. Hele kimyager, eczacı, diş tabibi ve bunların 
dışında sağlık memuru, hemşire ve sair sağlık 
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personelinin tahsillerine rağmen o en küçük ma
aş kademelerine bağlı bulundurulmalarını hav
sala almaz. Lise mezunu bir hemşire veya sağlık 
memuru hiçbir zaman meslekinde muayyen bir 
maaştan yukarı çıkamamaktadır. Yeni Personel 
Kanunu da bu meseleyi halledeceğe benzeme
mektedir. 

Ne kadar vazifeşinas olursa olsun, bu sağ
lık memuru veya hemşireye mukabil meselâ 
meslek tahsili imkânını bulamamış ilkokul me
zunu liyakatli bir memurun haklı olarak en 
yüksek maaş derecelerine yaklaşmasına mâni 
yoktur. Bu ilkokul mezununun, kabiliyet gös
terdi ise oralara terfii haktır ve yerindedir. Fa
kat meslek tahsili görenlerin mesleklerindeki 
terfilerinin onuncu derecelerden yukarı çıkma
sını meneden hükümler kabili izah değildir. Bu
nu anlıyamıyorum. Bu meselenin münakaşası 
iktidar, muhalefet meselesi olmayıp, maliyeci 
ve diğer idareciler arasındaki anlayış farkının 
izalle edileınemesindendir. Bu ciheti, bu husu
sa hâkim olan Sayın Maliye Bakanının nazarı 
tetkikine sunuyoruz ve Yüksek Meclisin naza
rına tekrar arz ediyoruz. Bu kadroların da he
kimlik ve öğretmenlik gitti şahsa mahsus kad
rolar haline getirilmesi, söyliyebileceğimiz ilk 
tedbirlerdendir. 

Şimdi ihtisas nizamnamesine ait bir görüşü
müzü belirteceğim: Her kabiliyet için kalıp 
müddetleri koymak yersizdir. Bu hususta Da-
nıştayı ikna etmek ve mümkünse Üniversite
ler Kanununun 38 nci maddesi ışığı altında bir 
karar almak yerinde olacaktır. 

Askerî hastanelerin sivil hastanelerle birleş
tirilmesine ait teklifleri erken buluyoruz. Bu
nu bir tarafa bırakalım, askere alınan çocuk
larımız hastalandıklarında onları, evlerine, köy
lerine göndermeyip tedavi edelim. 

Doktor, dış tabipleri, eczacılar, kimyagerler 
bakımmdaın alınması gereken tedbirler pek ace
ledir. 

Müfettişler kadrosundan 47 kişiden 17 sinin 
münhal oluşu bu teşkilât mensuplarının yapa
bilecekleri hizmetlerden memleekti kısmen mah
rum bırakmaktadırlar. 

Hekim kadroları münhallerinin 800 kadar 
oluşu (ek vazifeler hesaba katılırsa belki bine 
yakın kadro adam aramaktadır.) ve keza izin 
hastalık, vazifeye başlamayış gibi sebeplerle 
hekim darlığının ne kadar büyük zorluklar ya-

1956 O : 2 
rattığmı tahmin edersiniz. Şiddet tedbirleri 
yerine anlaşma ve ikna gibi tedbirler de büyük 
ferahlık doğurabilir. Kaldı ki, hazır olması 
gereken Teşkilât Kanunu ile birçok yeni ted
birler düşünülmüştü. Bu kanunun gecikme se
bebini bir türlü anlıyamryoruz. Geçen yedi se
ne az zaman değildir. Diğer personelden Tür
kiye'nin sağlık ağının bağlantı unsurları olan 
fedakâr her sınıf sağlık memurları da zaten 
kifayetsiz sayıda iken 400 den fazla münhalin 
işini de onlara bir şey ödemeden vazifedekilere 
yüklemek haksızlık olur. 

Hemşire ihtiyacını teminden uzak oluşumuz 
yıllardır muhalif ve muvafik bütün arkadaşlar
la ne kadar acı olarak ifade edilmiştir. Hak 
ettikleri alâkayı ve refah imkânlarını artırma
ya mecburuz. Bu hususta hiçbir tedbiri ihmal 
etmemeliyiz. Ebe gibi hayat şartlarının alfa
besi olan bir organdan mahrum olan yerlerimiz 
için söylenecek mazeret bulunamaz. Hastane 
ve sair sağlık teşkilâtında çalışan diğer sağlık 
personeli ve müstaJhdemleri başka memleketler
deki emsallerine göre kapasitelerinin üstünde 
büyük yükler altındadırlar. Pansumancı ve 
laborantlar ile birlikte bütün bu personel insan 
haklarından istifade etmeye müstahakdırlar. 
Aylıkları ve çalışmaları bakımından onları hu
susi surette düşünmeliyiz. 

Evvelce arz etmiştim; yaJbancı memltebet-
lerde meselâ bir Fransız hastanesinde (Sen Lui 
Hastanesinde) bana verilen izahattan edindi
ğim rakamları söylemiş, hemşire ve sair sağlık 
personelinin ve müstahdemlerinin hakkına gös
terilen riayetin derecesini açıklamıştım. Yuvar
lak hesap bin hastaları için, binden fazla per
soneli vardır. Bunlardan iki yüz kadarı maze
retli veya izinli idi. idare bunların boş bıraktık
ları işi mevcut başka vazifelilere bu işi sen gör 
diye yüklemeyi aklına getirmiyordu. Ayrıca 
mevcut serbest personelden yevmiyeli olanlarla 
derhal bu muvakkat açıkları kapıyorlardı. Bu 
hizaya inşaallah biraz geç de olsa bir gün gele
ceğiz. Fakat, önce hiç olmazsa fazla emeğin kar
şılığını vermeyi kadroların münhallerinden sa
dece devlet hesabına tasarruf kaydetmek usu
lümüzden vazgeçmeyi düşünebilirz, sanıyorum. 
Bilhassa sağlık merkezlerinin kadrolarına göre 
bulunması gereken veya böyle ifade edilmiş bu
lunan 482 hekim yerine, 272 adedinin münhal 
olması ve hele 623 hemşire yerine ancak 185 
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aded bulunması ve yüzden fazla sağlık merke
zinde sağlık memuru bulunmamasının encü
mence ifade edilmesi karşısında yine encümen 
sözcüsü arkadaşlarımızın fikirlerine iştirak edi
yoruz. 

Arkadaşımız diyor ki : 
«Bu neticelerin ifade ettiği hakikat yurdu

muzda sıhhi tesislere geniş imkânlar verir, ya
tırımlar yaparken bu tesisleri çalıştıracak sıh
hi personel için 6 senedir, esaslı bir hazırlık ya
pılmamıştır. Bu sözlerin samimî olan üzüntü 
tarafına iştirak ettiğimizi belirtir. Realiteleri 
bildiğimiz için yeni bakandan hususi alâkaları
nı rca ederiz. 

İlâç meselesinde yerli ilâç sanayii mühim 
bir dâva olarak başarıya erişmelidir. Keza ge
rekli ilâçların ve röntgen filimleri ile tıbbi mal
zemenin ithali meselesinde alınmış olan tedbir
ler hâlâ çok noksan ve kusurludur. îlâç ve fi
lim meselesine ait bizim de bâzı tedbirler dü
şündüğümüzü geçen yıl Bütçe Encümeni kana-
liyle arz ettiğim için bugün sadece bunların hal 
çaresini bulmaya da mecburuz, demekle yetine
ceğiz. 

Bütçe Encümeni raporunda sıtma savaş teş
kilâtının hazeri kadroya geçmesine dair teklifi 
hakiki sıtma savaş mmtakası olamayıp sadece 
küleks sivrisinek mücadelesi yapılan yerler için 
bile erken telâkki ederiz. Uyuyan düşman ta-
mamiyle mahvedilinciye kadar nöbetçileri çek
memek lâzımdır. 

Raportörün memleketimizde adedlerinin art
madığını memnuniyetle gördüğümüz frengi has
talığına ait mücadele gayretlerinin artırılmasını 
dilemesi onların da kâfi adedde nöbetçi istasyo
na malik olmayışının görüşündendir. Trahom 
ve bağırsak kurtları ve verem mücadelelerinde 
ve bulaşıcı hastalıklar savaşında da benzeri dü
şüncelere iltifadedileceğine bu teşkilâtı daima 
kuvvetli tutmak gerektiğine kaniiz. Çok çocuk
lu ailelerin 30 liracıktan ibaret olan mükâfatları 
büyük yekûn tutmuyor. Anne ve babalara ve
rilmesi gereken bu otuz liralarla sevinecek 
olanlar ve şeref duyacak. olanlar. çoktur. Bun
ları tamamen ödemeliyiz. 

Hekimlere itimat meselesinde ileri geri ko
nuşmaları evvelce de mevzuübahsetmiş ve ce
vaplandırmıştır. Bu arada sadece Haydarpaşa, 
Numune Hastanesinin rapor vermeye salahiyetli 
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bir hastane olarak diğer müesseselerden ayn 
tutulması hâdisesi bile diğer müesseselerdeki 
değerli mütehassısları kırabilir. Bu hâdise bile 
üzücüdür. Islah edilmiş olmasını ümidederiz. 

Resmî hastanelerin tesbit edilmiş olan yatak 
ücretleri pek pahalılaşmıştı. Sonra biraz indiril
di. Fakat bu da halkımızın malî takati ile yine 
mütenasip değildir. 

Sağlık memurlarının hakları; alelûmum me
murlar meyanmda sağlık memurlarının hakları
nı tanımadınız. Terfie liyakat sicili olanlara 
kadrosunu vermeden bekletmeye hakkımız yok
tur. Bunda ısrar ediyorum. 

Hastanelerin sıhhi heyet yüklerini artıran 
muayeneleri kaldırmalıdır. Tek tabiplerin ve-
ilebilecekleri raporlara dair sanırım 1945 - 1946' 
da bir Sağlık Şûrası kararı vardı. Yeni bir karar 
alıp meseleyi halletmelidir. Emekli, dul ve ye
timlerin maaşlarından daha önceden ancak ma
luliyet halinde muaf tutulan vergilerin 60 ya
şından sonra muayeneye lüzum kalmadan da 
muaf tutulmasına dair naçiz teklifimin kabulü 
hastanelerin yükünü çok hafifletmiştir. Vatan
daşlar Meclise minnettar olmuştur. 

Anadolu'ya gitmiyenler; hakkında durumla
rını incelemeden hüküm vermemeli, Devlet ola
rak mesuliyetimiz var mı diye düşünmeliyiz. Bu 
insanlardan bir kısmının memur olmak hakları 
yoktur, bir kısmı emir altında olmaktan bıktı-
rılmıştır, bir kısım ailevi zaruretlerle gidemez, 
bir kısmı memur statüsüne uyacak yaradılışta 
değildir; bu meseleyi iyi tetkik etmeden ilgili
leri mahkûm etmemelidir. 

1953 bütçesi hakkındaki konuşmamızda Hu
dut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün, 
kara hudutlariyle ilgilenmesi gerektiğine dair 
mütalâalarımızı bildirmiştik, tekrar etmiyece-
ğim. 

Bütçenin bâzı fasıl ve maddeleri üzerinde de 
birkaç noktayı arz edeyim : Hükümet tabiplik
lerine halen 15 - 30 lira öteberi masrafları ay
rılmıştır. Birçok, tabiplikler münhal olduğu için 
çalışmadıkları göze alınsa ve onların ödenekle
ri diğerlerine verilse bile, kâfi gelmesi mümkün 
değildir. Bunun için ilgililer hazırlık içindedir
ler. Veremle savaş geçen yılın aynıdır. Kuduz 
tedavi müesseseleri için tahsisat kâfi gelmemiş
tir, deniyor. Vukuatın daha eksilmesini temenni 
ederiz. 

Yeni açılacak sağlık merkezlerinin isimleri-
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ni rica ediyorum. Bu yıl 60 sağlık merkezinde 
neden 15 yatak gösteriliyor, evvelkiler neden 
10 yataklı kaldılar. Beynelmilel normlara göre 
mi? 15 yataklıdır, yoksa 15 yatak sıkıştırılacak 
mıdır ? 

Ana ve çocuk sağlığı merkezleri hakkındaki 
teşebbüsleri teşekkürle karşılar biraz daha iza
hat verilmesini rica ederiz. 

Keza readaptasyon ve rehabilitasyon mües
seseleri hakkında 1953 - 1954 bütçesinde temas 
ettiğimiz bâzı hususların ve hükümet teşebbüs
lerinin kuvveden fiile çıktığını gösteren fasla 
teşekkür ederiz. Ancak bu hususta da biraz iza
hat versinler. 

Kızılay Hastanesinin kuvveden fiile çıkması 
için sarf kolaylıkları temin etmek üzere yapılan 
muhtelif teşebbüsler ve çıkarılan kanunlar bize 
ufak da olsa yeni bir inkılâp yapmak gerektiği 
kanaatini bir daha vermiştir. Devlet sektörün
de inşa ve tesis işlerindeki formalitelerde itimat 
ve mesuliyet üzerine müesses büyük bir zihni
yet değişikliği yapılması lüzumunu gösteriyor. 
Bunun başka iktidarı beklememesini kısa za
manda tahakkukunu alkışlamak isteriz. 

Nafıa Vekâletine konan tahsisatta yeni sağ
lık merkezi inşaatına ait tahsisat yoktur. Eğer 
inşaat ikmali için gereken paralar Bakanlığın 
umumi onarım ödeneğinden ayrılacaksa ihtiya
ca kâfi gelmiyeceğine kaani bulunuyor, aydın
latılmamızı istiyoruz. 

Sağlık Bakanlığına ve hekimlik âleminin 
dertlerine ait mevzulardan bir çoğunun halli 
için uzun emeklerle hazırlamış olduğumuz bir 
kanun yedi yıl önce hazırlanmış yedi yıldır te
kemmül ettirilerek huzura gelmeyi bekliyor. 
Sayın Bakan onu umarım kendi masalarında 
bulacaktır. 

Sayın Sağlık Bakanının yeni el koyduğu 
Bakanlık hizmetlerinde temennilerimizi göz 
önüne alacağını ümideder gerekli çalışmaların
da bize düşen memleket hizmetlerinde yardım
cı olacağımızdan emin olmasını rica ederiz. 
(Sağdan, alkışlar) 

HÜRRİYET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 1956 
yılı bütçesi üzerinde Hürriyet Partisinin tenkid 
ve görüşlerini, arza geçmeden önce; 

Sağlık mevzuları bakımından, memleketimi-
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zin durumu ile, muasır milletlerin vâsıl olduk
ları mertebeleri, mukayeseli olarak, kısaca tet
kikten geçirmeyi faydalı buluruz. 

Türkiye, içinde bulunduğu, iktisadi, içtimai 
ve kültürel ahval ve şartların kötü olması hase
biyle, sıhhat meseleleri bakımından da, gayrimüsa-
it ve geri durumda bulunmaktadır. Sıhhatin baş-
düşmanı kabul edilen, iktisadi darlıklar ve bilgi
sizlik milletimizin müzmin baş belâları olmakta 
devam etmektedir. 

Cemiyetimizin bünyesini her bakımdan kemi
ren, bu fakrü cehaletin, millî sağlığımız mevzu
unda yaptığı tahribat, hakikaten çok elîm bir 
manzara göstermektedir. 

Şu nispetler, durumun fecaatini, gözlerimizin 
önünde canlandırmaya kâfidir sanırım : 

Türkiye'de ölüm; umumi nüfusa nispetle, me
deni milletlerin 2,5 mislidir. Bu, tedbirsizlik 
yüzünden her sene, fazladan 250 bin vatandaşı
mızın ölümüne meydan bırakmak demektir. 

Memleketimizde süt çocuğu vefiyatmdaki 
nispet, Amerika'ya nazaran 7 - 8 mislidir. 

Yine Amerika'da veremden yıllık telefat, 
100 000 nüfusta 28 olduğu halde, Türkiye'de, 
219 dur. Yani, 8 misli. 

Medeni memleketlerin emraz ve salgınlara 
karşı aldıkları ilmî ve disiplinli tedbirler saye
sinde, istihsal ettikleri parlak neticelerle, bizim 
durumumuz arasındaki bariz farkın yanıbaşmda, 
sağlık müesseselerimizle onlarınki arasında da 
aynı bariz fark göze çarpmaktadır. 

Şöyle ki : 
Memleketimizin hali faaliyette, sıhhat mü'es-

seselerindeki hasta yatağı sayısı 30 bin civarında
dır. 

Bunun 24 milyon olan umumi nüfusumuza 
nispeti halinde, 10 bin nüfusa 12,5 hasta yatağı 
düştüğü görülür. Halbuki Batı Almanya, İngil
tere ve Finlandiya'da, 10 bin nüfusa 100 - 160 
hasta yatağı, Amerika, İsrail gibi memleketlerde 
50 - 100 hasta yatağı Yugoslavya, Bulgaristan, 
Yunanistan sribi Balkan komşularımızda dahi 10 
bin nüfusa 50 ye kadar yükselen hasta yatak
ları mevcuttur. Yani bizdekinin 4 misli. 

Dünya Sağlık Teşkilâtının, iktisadi bakım
lardan inkişaf edememiş, fakir memleketler için, 
kabul ettiği nispet ise 10 bin nüfusa 30 hasta ya
tağıdır. 

Biz bugün, bu fakir memleketler için kabul 
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edilen nispetin yarısına dahi ulaşamamış vaziyet
teyiz. 

Asrımızda, veremle mücadelenin en müessir 
bir silâhı olarak kabul edilen BCG aşısının tat
bikatını, nihayete erdirmiş, isveç, Norveç, Dani
marka gibi memleketlerin yanıbaşmda Türkiye; 
yıUardanberi devam eden faaliyetle, verem aşısı 
tatbikatı rakamını henüz iki buçuk milyona çı
karamamıştır. 

Bütün bu rakamların ifade ettiği mâna; mil
letimizin içinde bulunduğu gayrimüsait hayat 
şartları muvacehesinde, sağlık hizmetleri son de
rece kifayetsiz, ve bu yüzden zayiatımız, dünya
nın en geri cemiyetlerinde olduğu kadar ağırdır. 

Bilhassa verem, salgın hastalıklar; çocuk ve 
anne zayiatı bakımından, Garp âlemine nazaran 
âzami 18 nci Asır hayatının şartları içinde yaşa
dığımızı iddia etmek mübalâğa olmaz. 

Şimdi 1956 bütçesi ve Sağlık Vekâletinin ça
lışmaları hakkındaki görüşlerimize geçiyorum : 

1950 den bu yana sağlık hizmetleri sahasında 
oldukça gayret sarf edilmekte olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. Fakat maalesef, bu gayret ve 
fedakârlıklara rağmen, cemiyetimizin sağlık 
meseleleri ciddî bir tetkik ve tahlile tâbi tutul
madığı, mücadelelerin şekli ve dozu dâvaların 
ehemmiyetine göre ayarlanmadığı ve prensiple
re müstenit, müstakar bir yol tutulmadığı için, 
matlup randımanı almak imkânları bir türlü bu
lunamamıştır. 

Sıhhat Vekâleti 1951 - 1955 yılları arasında
ki faaliyetlerinin tedvir ve tevcihinde, başlan
gıçta, verem mücadelesi ve sağlık merkezleri 
meselesine, birinci derecede ehemmiyet verir 
bir tavır takınmakla, memleketimizin realite ve 
ihtiyaçlarına uygun bir yol tutmuş görünüyor
du. Fakat mütaakıp yıllarda ve bilhassa, müte-
bâriz olarak önümüzdeki 1956 bütçesinde, bu 
iki ehemmiyetli meseleye atfedilen alâkanın 
gevşediğini görmekle, hayret ve esef etmemek 
mümkün değildir. 

Yüz binlerce vatandaşımızın ve dolayısiyle bü
tün milletimizin hayatını tehdideden, korkunç 
sayıda telâfatı mucibolan veremi bir numaralı 
âfet olarak kabul etmek lâzımdır. Bu itibarla, 
bu âfetle mücadelenin en müessir tedbirlerinden 
olan, verem hastaneleri ve yatak sayısına göste
rilen alâkanın, müterakki bir tempo ile devamı
nı beklemek gayet tabiîdir. 

1956 C : 2 
Halbuki, hükümet, getirdiği bütçe teklifi ile, 

1956 yılı faaliyetleri için, sadece, (500) verem 
yatağı tesisiyle yetinmektedir. 

Binlerce hasta, sanatoryumların müracaat 
defterlerinde sıra beklerken ve büyük bir kıs
mı, sırası gelmeden hayata gözlerini yumar ve 
son sefesini verinceye kadar, muhitine mikrop 
saçarken Sıhhat Vekâletinin, evvlce senede 
(1 500) yatak civarında tutulmuş bir yürüyüş
ten, âdeta vazgeçer gibi işi hafiften tutması, 
cidden acayip ve tasvibedilmez bir harekettir. 

Sağlık merkezleri meselesine gelince : 
D. P. iktidarının sıhhat hizmetlerinde, ehem

miyetle ele aldığı mevzuların başında sağlık 
merkezleri gelmekte idi. 

1950 ye kadar sayıları 22 olan sağlık merkez
leri 1955 yılma kadar vekâlet ve Kızılay tara
fından yeniden inşa edilen, halkevi vesair gibi 
mevcut binalardan istifade suretiyle açılanlarla 
birlikte sayıları (181) e baliğ olmuştur. 

Ayrıca, yine evvelce ele alınıp 1956 yılı için
de ikmali melhuz (60) sağlık merkezi mevzuu-
bahistir. Böyle bir tempo ile yürütülmüş bir dâ
vaya, 1956 yılı içinde yeni inşaat için hiç tah
sisat teklif edilmemiş olduğunu ve binnetice 
1957 yılı için birtek sağlık merkezi açılması 
mevzuubahs olmadığına göre, hükümete, (bu 
işten de mi vazgeçiliyor?) Sualini sormak yerin
de olur 

Geçen beş yıl içinde, sağlık merkezlerine, 
bina ve tesis olarak sarf edilen gayret, oldukça 
büyük olmakla beraber, asıl kıymet ifade ede
cek olan, netice bakımından, vaziyet, hakikaten 
üzüntü verici mahiyettedir. 

Sağlık merkezleri, büyük şehirlerden uzak, 
kasabalarımızın ve bunlara bağlı köylerin sağ
lık hizmetlerini tedvir, koruyucu ve tedavi edi
ci tababet sahasında vazife görecek müessese
ler olmak gayesiyle kurulmuştur. Nazari ba
kımdan, memleketimiz için ideal olduğuna inan
dığımız bu merkezler, kötü bir tatbikat yüzün
den maalesef eski verimsiz, hükümet tabipliği 
dispanserlerinden daha ileri bir veçhe göstere
memişlerdir. 

Nazari kadrolarına göre, iki mütehassıs he
kim, hemşire, ebe, sağlık memurları gibi elemanla
rı bünyesinde bulundurması gereken bu müessese
ler, fiiliyatta, umumiyetle tecrübesiz bir dokto
run elinde, çeşitli imkânsızlıklar içinde halka 
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faydalı olamamakta bilâkis vatandaşın sağlık 
müesseselerine karşı itimadım selbetmektedir. 

Bu itibarla, parlak bir proje ile, sağlık mer
kezlerine yatırılan milyonlar, âtıl bir halde dur
makta, kurulmuş müesseselerin işlemesi gibi yeni 
ve ciddî bir gayret beklemektedir. Bu vaziyet kar
şısında bugün için milletin tek lirası dahi verim
siz halde bırakılmış, bu müesseselere yeniden 
yatırmaya taraftar olmamakla beraber, 1958 
yılına kadar memlekette sağlık merkezi olmı-
yan ilce bırakmıyacaklarını millete vait ve ilân 
eden Hükümet Reisinin yenilerini yapmak şöy
le dursun tedbirsizlik yüzünden açılmış olanla
rı bile işletmek imkânını bulamamak gibi bir 
müşkülin içinde bulunduklarını ifade etmek mec
buriyetindeyiz. 

Sıtma savaş teşkilâtı : 
Fevkalâde devreye mahsus kadrolarını, ay

nen muhafaza ettiği halde, memleketimizin birçok 
yerlerinde, sıtmanın yeniden baş kaldırdığı, si
nek ve haşerenin her tarafı istilâ ettiği, vatan
daşların kesif bir şikâyet mevzuudur. 

Şehir ve köylerde, sık sık görülen ve oldukça 
ehemmiyetli zayiata sebebiyet verdiği muhakkak 
olan, tifo, kızıl, kızamık ve çocuk ishalleri gibi 
hastalıklar, süporadik halde icrayı habaset et
mektedirler. 

Trahom ve firengi de dâhil, mücadele teşki
lâtları bir kifayetsizlik ve bataet içindedirler. 

(Sağlık Vekâletinin faaliyetlerinin başında 
koruyucu tababetin yer alması şarttır. Son de
rece kifayetsiz olan bugünkü tatbikatı, Garp âle
minin de tecrübelerinden istifade ederek ve dün
ya sağlık teşkilâtı anayasasını göz önünde bulun
durarak memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak 
bir tekâmül seviyesine ulaştırmak lâzımdır. Bu 
gayenin tahakkuku için, köy, kasaba ve şehirleri
mizin sağlık plânları yapılmalıdır. Meskenler 
hakkında müessir tedbirler alınmalı, ferdin için
de bulunduğu durumu, ve bulaşıcı hastalıklar
dan korunma şartlan, bütünü ile mütalâa edil
melidir. 

Gebelik, doğum, basit tıbbi ve cerrahi müda
halelerle beraber, trahom, sıtma, firengi müca
dele servisleri de sağlık merkezlerine bağlanmalı, 
bu merkezler koruyucu hekimlik hakiminden 
hakiki hüviyetlerini iktisabetmelidir.) 

Sağlık hizmetlerinin* ifası, herşeyden evvel 
yetijmiş elemana vabestedir. 

1956 C : 2 
Hükümetin hale ve istikbale muxaf tedbirsiz

lik ve lâkaydisi yüzünden hekim buhranı gün 
geçtikçe tazyikini artırmaktadır. Bugün, Sağlık 
Vekâletine bağlı teşekküllerde yüzlerce hekim ve 
mütehassıs kadrosu münhaldir. 

Bilhassa merkezden uzak bir kısım vilayetle
rimizdeki devlet hastaneleri bâzan tek mütehas
sısla idare edilmektedir. Asistanlann, kadrolan-
nıa noksanlığı, 30 lirada fix6 edilmiş maaşları
nın azlığı ve bunlara ilâveten vekâletin çıkardığı 
çeşitli müşküller yüzünden, genç hekimlerimizin 
ihtisas yapmak imkânları, son derece daraltılmış 
bulunmaktadır. 

Hemşire ve ebe o derece azdırki; 
Ecnebi uzıman Barker raporunda; (Türkiye 

bu kadar noksan elemanla hastane açmak salâ
hiyetini haiz değildir.) demektedir. 

Açılmış olan hemşire ve ebe okullarına müra
caatı artırmak için bu meslekleri mutlaka cazip 
bir hale getirmenin tedbirlerini gecikmeden al
malıdır. 

Köy sağlık memurlarının durumu da aynıdır. 
Bu mesleki de kemiyet ve keyfiyet bakımından 
takviye esbabını hazırlamak lâzımdır. 

Köye sağlık lâfla gitmez: Bunun asgari şartı 
iyi yetişmiş ve kafası ile beraber midesi de boş 
olmıyan bir sağlık memurudur. Vekâletin elin
deki eczacı kadrolarının da yarısı boştur. 500 
den fazla kasaba merkezi eczacı beklemektedir. 
Tababetin mühim bir şubesi olan bu meslek Sağ
lık Vekâleti tarafından unutulmuştur, dense se
zadır. İstanbul'daki bir fakültenin senede verdiği 
40-50 mezunla bu memleketin gün geçtikçe ar
tan ihtiyacına eczacıların vefatını memnu kıl
mak suretiyle ancak 50 senede temin etmek müm
kündür. 

Bu itibarla iki üç vilâyetimizde eczacı mek
tebi veya fakültesi açmakta hükümet çok gecik
miştir. 

Röntgen ve lâboratuvar teknisyenlerinin' de 
sağlık personeli meyanmda mütalâası zaruridir. 

Personel bahsindeki maruzatımızı bitirirken, 
Vekâlet, bugün ve yarın için muhtacolduğu sağ
lık personelinin yetiştirilmesi, mesleke intisabı 
teşvik edecek tarzda hizmet şartlarının ıslahı ve 
terfihlerinin temin olunması hususunda, içinde 
bulunduğu lâkaydi ve ihmalde devam edecek 
olursa, sıhhat hizmetlerimizin ve sağlık müesse
selerimizin istikbalinin karanlık olduğunu ifade 
etmek mecburiyetindeyiz. 
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Eskiyen ve günün ihtiyaçlarına cevap ver

mekten uzak bir teşkilât kanunu ile tedvir edil
mekte olan Sıhhat Vekâleti, vilâyetlerde çok de
fa 4 teşkilât tarafından temsil edilmektedir. 

Sıhhat müdürlükleri, sıtma savaş, trahom 
savaş ve bulaşıcı hastalıklar başkanlıkları ha
linde çalışan sağlık ekipleri, yekdiğerinden bi
haber, koordinasyondan mahrum bir tarzda, her 
biri âdeta müstakil bir beylik halindedirler. 
Aynı gayeye matuf bulunan ve teşriki mesaile
rinden verim ve tasarruf bakımından çok müs
pet neticeler sağlanması muhakkak olan bu teş
kilâtların tevhidi işini, bir an önce ele almak 
lâzımdır. 

Matlup reorganizasyonu sağlıyacak olan ve
kâlet teşkilât kanununun 1951 den beri yola 
koyulmuş olmasına rağmen, bugüne kadar B. 
M. M. ne ulaşamamış olması, hükümetin şaheser 
sürat rekorlarından biridir. 

Çeşitli malî ve iktisadi sıkıntılar içinde kıv
ranan bir milletin, dişinden tırnağından keresek 
ödediği paralarla ifa etmek zorunda olduğumuz 
âmme hizmetlerinin tesbit ve tevcihinde, lüzum 
ve tasaruf prensiplerine de itina gösterilmemek
tedir. 

Hükümetin bu mevzuda da, rasyonel bir yol
da olmadığına bir misal verelim : 

Eskişehir vilâyet merkezimizde : 
150 yataklı bir Devlet Hastanesi 
200 » » verem » 
50 » » doğumevi 

300 » » Devlet Demiryolları Hasta
nesi 

20 » » Şeker Fabrikaları Hastanesi 
20 » » hususi şifa yurdu 
20 » » » Ada Sağlık Yurdu 

500 » » Hava Kuvvetleri Hastanesi 
Vilâyetin bütün ilçelerinde sağlık merkezleri 

mevcuttur. 
Memleketin umumi durumunun çok üstünde, 

hattâ Avrupa şehirlerinin seviyesinde bir vilâ
yet merkezimizin bulunması bizim için memnu
niyeti mucip bir haldir. 

Ancak, memleketimizin pek çok tarafların
da, sağlık müesseselerimiz kifayetsizlik ve bin
lerce vatandaş ıstırap içinde kıvranırken, her 
türlü ölçü ve insaf mefhumunu bir tarafa bıra
karak, Eskişehir'de yeniden 28 milyon liraya 
mal olacak 800 yataklı bir devlet hastanesi in-

1956 C : 2 
şaatı derpiş edilmiş olması vicdanlara ürperti 
veren bir hâdisedir. 

Bu hâdise memleketin pek mahdudolan im
kânlarının nasıl bir israf zihniyeti içinde, ne çe
şit tesir ve nüfuzlarla suiistimal edildiğinin yüz
lerce misalinden bir tanesidir. 

Bu kabîl israfların yanıbaşmda, devletin-
muhtelif hizmet kolları arasında bir koordinas
yon da mevcudolmadığı için, millî imkânlarımız
dan istifade edememek gibi, hakikaten esef edi
lecek bir durum içinde bulunduğumuza da işa
ret etmek lâzımdır. Meselâ : Millî Savunmanın 
emrinde ekserisi seferî kadrolara göre inşa edil
miş muazzam hastaneler mevcuttur. Hazeri du
rumda, binlerce yatağı boş duran, bu hastanele
rin; tıbbi imkân ve personeli Sıhhat Vekâleti 
ile teşriki mesai ettirilememiş olduğu içindir ki, 
bir tarafta modern teçhizatiyle yataklar boş du
rurken, öte yanda fakir hastalar, han odaların
da sıra beklemektedir. 

Bu manzara Birinci Dünya Harbinde depo
larda yığılı halde erzak stokları çürürken, cep
hedeki Osmanlı ordusunun açlıktan kırılması 
hâdisesinin, bir aynmm başka bir sahada hâlâ 
memleketimizde cereyan etmekte olduğunu gös
terir. 

Külfetli olduğu gibi son derece pahalı olan 
sağlık hizmetlerinin, lâyikiyle tedviri merhale
lerini kat'eden ileri milletlerin bugün fayda
landıkları metotların başında sağlık sigortala
rı gelmektedir. Bu sigortalar, içtimai bünyemi
zin arz ettiği hususiyetler ve içinde bulunduğu
muz müşkül iktisadi şartlar muvacehesinde, 
memleketimizin çeşitli bölge ve sahalarına, ge
niş mikyasta hemen teşmili mümkün değilse de, 
bu modern müesseseye tamamen sırt çevirmiş 
olarak oturmak da elbette tasvibedilemez. 

Böyle bir müessesenin nâmüsait bir iktisa
di ve içtimai manzume içerisinde geçirmesi mu
kadder, tedricî evolüsyonunu temin edecek olan, 
zamandan kazanmak maksadiyle, dar mikyasta 
dahi olsa, sağlık sigortaları tecrübelerine, artık 
yavaş yavaş geçilmesi faydalı olur. 

İktisadi zihniyeti itibariyle, serbest teşeb
büse taraftar olduğunu, partisinin programın
da sarahatle ifade eden iktidarın, hususi has-
tanecilik mevzuunda, en küçük bir teşebbüsüne 
şahidolmak mümkün değildir. 

Bilâkis hiçbir himaye edici yeni bir tedbir 
düşünmeden, vergi mükellefiyeti, fiyat ve şeklî 
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tahditlerle, hükümet, serbest iş hayatının hiç
bir sahasında kuramadığı bir disiplini, hususi 
hastanelerde idame ettirmek suretiyle, mevcut
ların inkişafını baltalamakta ve yenilerinin 
kurulmasına, fiilî bir sed çekmiş bulunmakta
dır. 

Halbuki doğrudan doğruya bir âmme hiz
meti ifa eden ve Sağlık Vekâletince ifası ha 
linde, devlete milyonlara mal olacak' olan bir 
külfetten, dolayısivle, hazineyi kurtaran bu 
müesseseler için, hükümetin, hususi bir dikkat 
ve itina ile, himaye edici, yeni tedbirler ara
ması, her bakımdan memleketin nef'ine olacak
tır. 

Aynı şekilde cemaat hastaneleri, geniş bir 
vatandaş kütlesinin, ihtiyaçlarını karşılamak su-
re+Me ifa ettikleri takdire şayan, âmme hiz
metinin ve yüklendikleri büvük külfetin vüsa-
tiyle, hiç de mütenasip olmıyan, hükümet yar
dımını haddilâvikme çıkarmak lâzımdır. Yavaş, 
yavaş gönüllere ferahlık veren hamlelerle iler-
liv^-n, vprli ilâç sanaviinî de desteklemek, ona 
maddi imkânlar sağlamak suretiyle teşvik ve 
)-,,-,rn-̂ i sarma ven in bu sahaya akmasını temin, 
hükümetin çok ehemmiyet vereceği bir mevzu 
olmalıdır. 

C,r\\ defa. müstahzar halde, ilâcı hariçten ge
tirerek, şişelere koymak ve ambalajını yapmak
tan ibaret bir faaliyet içinde bulunan memleke
timizdeki yabancı firmalara, tanınan hak ve 
avantajların mümessillerini yerli ilâç sanavii-
mizde de vermek ve bu sanavi kolunun inkişafı 
için, kapıları mümkün olduğu kadar açmak lâ
zımdır. 

Son iki yılda, ithal darlıkları yüzünden, za
man, zaman pivasada bâzı mühim ilâçların bu
lunamaması, cidden tahammül edilmez bir azan 
halindedir. Bir şeker hastasının, yaşamak için 
muhtacolduğu ensülini bulamaması, bir ameli
yat iein, zaruri kat göz olmaması, bir verem
linin Röntgen filmi tedarik edememesi, muasır 
anlavışı da hükümetler için affedilmez bir ku
surdur. 

Pırıl, pırıl bir hayat içinde kadillâklarımız, 
bol bol buz dolaplarımız, elektrik süpürgeleri
miz, envai çeşit lüks eşyalarımız var, fakat, en 
zaruri, en hayati mahiyetteki ilâç yoktur, bu ol
maz, bu hal mazur gösterilemez. 

Saflık Vekâletinin mütemmim unvanı, Sos
yal Yardım Vekâletidir. 

1950 0 : 2 
Halbuki bu vekâletin, hizmet tablosunu tet

kik ettiğimizde, bu bölüme ait pek az şey gör
mekteyiz. 

Vekâlet bütçesinin, sosyal yardım koluna 
ait fasıllarda, mevcut tahsisat şunlardan ibaret
tir : 
Reodaptasyon müesseselerine : 525 000 
Korunmaya muhtaç çocuklar için : 400 000 
Çok çocuklu annelere yardım : 100 000 
özel kurum ve derneklere : 15 000 

. Yekûn 1 040 000 
164 milyon liralık bir bütçe içerisinde bir mil
yon liralık bir sosyal yardım, ne mâna ifade 
eder? 

Bilhassa, korunmaya muhtaç çocuklar dâ
vası, arriere çocuklar, yani bedenen ve zih
nen, az inkişaf etmiş çocuklar meselesi, cidden 
ehemmiyetli içtimai davalarımızdandır. 

Ecdadımızın takdire şayan bir anlayışla, 
kurdukları vakıflar gibi hayır müesseselerimiz, 
bugün artık eski konfisyonlarmı, kemali ile ida
me yolunda yürüyemediklerine göre, bu hayırlı 
hizmetin ifasını İçtimai Muavenet Vekâletinden 
beklememiz tabiîdir. 

Cemiyetimizde sefil ve çok defa zararlı bir 
zümrenin teşekkülü yerine, kendi kendine yeti
şir ve hattâ hadim varlıklara kavuşmamız, an
cak bu bedbaht çocukların korunması ve yetiş
tirilmesi sayesinde tamamlanabilir. 

İçtimai Muavenet ve Maarif vekâletleri bu 
çok önemli mevzuu üzerinde müştereken bugü
ne kadar olduğu gibi kifayetsiz ve alâkasız kal
makta devam ederlerse, bilhassa, gelecek nesil
lerin en ağır muahezelerine mâruz kalacaklar
dır. 

56 908 000 liradan ibaret bulunan 1950 sağ
lık bütçesinin karşısında, 1956 bütçesi (Yatırım
lar dâhil) 164 694 000 liraya baliğ olmakla be
raber, Türk parasının iştira gücünün, o gün
den bu yana geniş mikyasta düşmüş olması, 
memleketimizin sağlık problemlerinin gösterdi
ği vüsat kötü şartlar ve bunlardan daha önemli 
olarak hükümetin içinde bulunduğu ölçüsüz ve 
verimsiz mesai tarzı sebebiyle bu bütçe sağlık 
hizmetlerimizin tekâmülü ve kifayetini temin 
edecek vasıf ve mahiyette olmaktan uzaktır. 

Diğer hizmet kollarında da, esefle müşahe-
hede ettiğimiz gibi Sıhhat Vekâleti çalışmaları-
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nın da, bir plân ve programa bağlanmamasın
da, şayanı hayret bir mukavemet ve teannüt 
gösteren hükümetin bu hareketi kabul etmek 
lâzımdır ki, bu fakir millete çok pahalıya mal 
olmaktadır. Her ne kadar hükümet reisi bu ka
bil sözlere çok kızmakta ise de biz İsrarla söy
lemeye mecburuz ki : 

iktidarın mensup bulunduğu Demokrat Par
tinin programında sıhhat hizmetlerinin de bir 
plânı olması, kati olarak işaret edildiği halde, 
hükümetin bundan kaçması, kendinde ciddî bir 
mesai kudreti bulamamasından ve kendini gün
lük havaya ve taviz politikasına kaptırmasın
dan başka bir şeye hamletmeye imkân yoktur. 

Bu memleketin mutlak ve âcil olarak muh-
tacolduğu şey, diğer bütün âmme hizmetleri sa
halarında olduğu gibi, sağlık dâvasında da, şa
hıslara bağlı olmıyan bir millî sağlık plânıdır. 
Bu plân en salahiyetli ilim ve ihtisas erbabının, 
memleket realite ve imkânları ile telif ederek; 
zaruri millî ihtiyaçların, muayyen bir zaman öl
çüsü içinde piriyorite ve ika metotlarını tâyin 
ve tesbit eden ve hükümetin heva ve hevese ka
pılarak değiştirmek salâhiyetinde olamıyacağı, 
millî bir ahitname olmalıdır. 

Hükümetler mesailerini bu yola tevcih et
medikleri müddetçe, milletimizi mustarip kılan 
dertler, mazide ve halde olduğu gibi, istikbalde 
de terennüm edilecek, fakat ne yazık ki, ıstı
raplar sürüp gidecektir. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — C. M. P. Meclis Grupu Adına Ah
met Bilgin, 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kır
şehir) — Sayın arkadaşlar; 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti: Bu Ve
kâletin iki fonksiyonu olduğu isminden de belli, 

1. Milletimizin sağlığı, 
2. İçtimai Muavenet işleri, 
Bu iki problemi çatısı altında birleştirmiş 

olan bu Vekâletin sağlık işleri kadar içtimai mu
avenet işlerine ehemmiyet vermediği meydanda 
olan bir hakikattir. 

Sağlık işlerimizin durumu hakkındaki fikir
lerimizi bilâhara söylemek üzere evvelâ içtimai 
muavenet bahsindeki görüşlerimizi arz edelim. 

Muhterem arkadaşlar; 
İçtimai muavenet işlerimizin muasır memle

ketlerdeki seviyeden çok dun bir mevkide bu
lunduğu inkâr edilmez, bir vakıadır. 
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Vekâletin bir umum müdürlük olarak teşki

lâtı arasında bulundurduğu bu müessese âdeta, 
bir sığıntı vaziyetindedir. 

Bütün vazifesi de hastane ve mümasili bina
ların inşaatına bakmak ve hastanelere ilâç mu
bayaa etmek olarak hulâsa edilebilir. 

Hal böyle iken memleketin içtimai muavenet 
işlerini alâkalandıran o kadar çok mevzuları 
vardır ki, saymakla bitmez. Bizde ise bu mühim 
vazifeler halen birçok hayır cemiyetleri tara
fından ifa edilmeye çalışılmaktadır. Çocuk Esir
geme Kurumu, Kızılay Cemiyeti, Kadınları Ça
lıştırma Derneği ve yer, yer teşekkül etmiş olan 
okutma dernekleri, Yardım Sevenler Derneği 
gibi dernekler bu meyanda zikredilebilir. 

Bu perakende ve dağınık dernekler arasında 
da şimdiye, kadar bir koordinasyon temin edil
mek hususunda da çalışmalar yapılmamıştır. Ha-
miyetperver vatandaşlardan toplanılan pa
raların ve yardımların ziyama meydan verilmi-
yerek mavuzıa lehine sarf edilip edilmediği hu
susları ise cidden tahkika muhtaç bir keyfiyet
tir. 

Ayrıca bu hayır cemiyetlerindeki personel 
masraflarının haddi asgaride olması icabederken 
bizde ise bu işin tamamiyle aksi bir istikamette 
olduğu inkâr götürmez bir hakikattir. 

Bu cemiyetlerin müşterek olan faaliyetlerini 
biraraya toplayarak masraflarını haddi asgariye 
indirmek ve lüzumsuz israflara mâni olacak ted
birlerin serian alınmasını beklemek yerinde olur 
kanaatideyiz. 

Yurdumuzun her köşesi öbek, öbek dilenciler, 
avare çocuklar ve köprü altı sakinleriyle dolu
dur. Cami avluları alil ve yardıma muhtaç in
sanların bir koleksiyonu manzarasını arz etmek
tedir. Bu insanları mukadderatları ile başbaşa 
bırakmak medeni cemiyetlere yaraşmıyan hal
lerdendir. Artık buna bir çare bulunması ve ön
lenmesi zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İçtimai muavenet bahsine kısaca temas et

tikten sonra Vekâletin sağlık işlerine bir göz 
atalım. 

Sağlık işleri biri tedavi diğeri koruyucu ta
babet olmak üzere iki kısma ayrılır. Koruyucu 
tababet vekâletin en mühim çalışma mevzuudur. 
Bütün dünya sağlık vekâletleri daha zi>ade ko
ruyucu tababete doğru yöneltilmiş bulunmakta
dır. 
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Bizim vekâlet ise daha çok tedavi işleri ile 

uğraşmakta ve koruyucu tababeti ikinci plânda 
bırakmaktadır. Vekâletimizin bu yoldaki mesai
lerini artırması memleketimizin sağlığı bakı
mından arzuya şayandır. 

Koruyucu tababet bahsinde vekâletin yalnız 
aşı ve aşılama işleriyle uğraşması kâfi görüle
mez. Umumiyetle gıdaların kontrolü, meskenle
rin sıhhi şartlara göre inşası, umumi yerlerin, 
kahveler, sinemalar, han ve hamamların daimî 
bir kontrola tâbi tutulması hele mikrop saçan ve
remli hastaların behemahal tecridi esbabının is-
tikmali lâzım ve lâbüttür. 

Sayın arkadaşlar; 
Tedavi bahsinde ise evvelâ vekâlet teşkilâtı

mızın personel durumu üzerinde durmak istiyo
rum. Personel noksanlığı cidden üzücü bir hal
dedir. Bu vekâlet bütçesini tetkik eden kıymetli 
raportör arkadaşımızın raporda zikrettiği şu 
rakamlara bir göz atalım. Endişe etmemeye ve 
üzülmemeye imkân yoktur. 

1950 - 1955 devresinde personel durumu şöy
ledir : 

Mütehassıs hekimler 
Doktorlar 
Kimyager 
Eczacı 
Diş tabibi 
Sağlık memuru 
Hemşire 
Ebe 

1950 

. 1 006 
1 623 

51 
122 
30 

2 753 
584 

1 314 

1955 

1 384 + 378 
1 677 + 54 

23— 28 
61— 61 
39+ 9 

2 787 + 34 
1 046 + 462 
1 500 + 186 

Sayın arkadaşlar; 
Şu rakamlara göre personel durumunun ar

tan iş hacmi şöyle dursun nüfus artışı ile bile 
mütierafik bir şekilde artmadığını hattâ eksildi
ğini görmekteyiz. Bu hale nazaran vekâletten 
fazla iş beklememize imkân olur mu? Artık bu 
mühim derde bir deva bulmak mecburiyetiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Yakında huzurunuza 
geleceği vadedilmiş bulunan teşkilât kanununun 
bu hususları ne dereceye kadar temin edebile
ceği kestirilemez. 

Yine rapordaki kayıtlara göre (Müfredatı 
zikretmiyeceğim) 1955 senesi zarfında 1 892 ta-
bib ve sıhhi personel tâyinine mukabil kadrodan 
1 745 personel muhtelif şekillerde ayrılmışlardır 
ki, aradaki fark 147 den ibarettir. 2 870 kadro 
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münhali mevcudolduğuna göre şu 147 fazla tâyi
nin kifayetsizliği meydandadır. 

Şu mâruzâtımla anlaşılıyor ki, biz ne kadar 
hastane binaları ve sağlık merkezleri yaparsak 
yapalım bu personel kıtlığı karşısında istediği
miz netiöeyi almaktan çok uzak bulunmakta
yız. Bu hale çare bulmak için burslu talebe ade
dine 300 ilâvesiyle 900 e çıkarılması kâfi bir ted
bir olamaz. Bunu daha da artırmak lâzımdır 
fikrindeyiz. Ve burslu talebenin maaşlarının 125 
ten hiç olmazsa 150 ye çıkarılması muvafıkı mâ-
delet olur kanaatindeyiz. Bütün memur ve per
sonele 5 maaş ikramiye verildiği bu yılda burslu 
talebe ücretlerinin 125 lirada bırakılması asla 
doğru sayılamaz. 

Burslu talebenin fazla yetiştirilmesi iledir ki, 
vekâlet kadro noksanlarının ikmaline belki mu
vaffak olabilir. 

Mütehassıs doktor yetiştirilmesi meselesine ge
lince : 

Elyevm bu iş de, çok müşkül şartlar altında 
cereyan etmekte ve birçok engellerle karşı kar
şıya bulunmaktadır. Asistanlara verilen maaşın 
azlığı, giriş şartlarmdaki güçlükler, lisan imti-
hanlarmdaki karışık usullerin mevcudiyeti bu işi 
cidden güçleştirmektedir. Bu yüzden ihtisas yap
mak üzere yabancı memleketlere gitmek mecbu
riyetinde kalan doktorlarımız az değildir. Ve 
bunlardan bir kısmının geri dönmediği de bir 
vakıadır. Bu itibarla ihtisas erbabına lâyık olduk
ları maaş ve ücretlerin verilmesi ve hele mahru
miyet bölgesine gönderilecek ihtisas sahibi ele
manlara bâzı haklar tanınarak hususi mukavele
lerle hizmetlerinin oralarda devamının teminine" 
matuf tedbirlerin alınmasını tavsiyeye şayan 
görmekteyiz. Hemşire, ebe, köy ebesi ihtiyaçları
nın süratle temini hususunda tam teşkilâtlı has
tanelerden istifade edilmesini ihmal etmem'ek ye
rinde bir hareket olur zannmdayız. Esasen çok 
tahsile lüzum göstermiyen bu hizmetlerin hasta
nelerimizde açılacak kurslarla yapılabileceğini 
mümkün görmekteyiz. Bu suretle de işsiz kalmış 
ve işsizlik yüzünden zarurete düşmek ihtimali 
bulunan kadınlarımıza da dürüst bir çalışma ve 
kazanma sahası temin etmiş olacağımıza inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Personel işine bu kadarla son vererek biraz 

da tababetin mühim bir kanadı olan eczacılık 
ve ilâç işlerine de bir nebze temas etmeme mü-
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saadeterinizi rica ederim. Bizde resmî müessese
lerde eczacılık, ilâç yapmak ve ilâç vermek işin
den ziyade resmî kayıtlar ve kırtasiyecilikle uğ
raşan bir meslek halindedir. Bu yüzden meslek 
dışı çalışmak mecburiyetinde kalan bu arkadaş
lar cidden müşkül bir durumdadırlar. Sonra bu 
üniversite mezunu ve ihtisas sahibi arkadaşlara 
az maaş verilmesi yüzünden birçok hastaneleri
miz eczacısız kalmakta ve yukarda arz ettiğim 
gibi 1950 den bu tarafa miktarları yarı yarıya 
azalmış bulunmaktadır. Bu yüzden hastane ee-
zan'eleri kalfalar eline terk edilmiş bulunuyor ki, 
bunun mahzurlarını izaha hacet görmüyorum. 

Bir sağlık memuru doktorluk yapamaz. Bir 
istidacı avukatlık yapamaz ama esefle arz edeyim 
bir kalfa hem de resmî müesseselerimizde pekâlâ 
eczacılık yapabiliyor. Bu hal dünyanın hiçbir 
yerinde görülmüş işlerden değildir. Artık gay-
rikanuni bu duruma son verilmesini Sayın Vekil 
beyden çok rica ederim. Kanunlarımızda yapı
lacak tadillerle şimdiye kadar himayesiz kalmış 
bu meslek erbabının himaye edilmesi yerinde bir 
hareket olacaktır. Sayın Vekil beyden bu husus
ların temin edileceğine dair verecekleri beyanla
rın bu kürsüden ifade edilmesini sabırsızlıkla 
beklemekte olduğumuzu arz ederim. 

Memleketimizde ilâç alma ve bulma işi de ha
len bir ıstırap kaynağı olmakta devam etmek
tedir. Müstahzar ve gayrimüstahzar ilâçların 
birçoğu piyasadan çekilmiş bir haldedir. Röntgen 
filimi bulunmaz, hayati ehemmiyeti olan birçok 
ilâçlar bulunmaz, hattâ asitborik bile nadir bu
lunan ilâçlar meyanmdadır. Arkadaşlarım, bu
nun sonu neye varır? Tümten tümen doktorları
mız, mütehassıslarımın bulunsun ilâç bulunma
sın; bu ne ifade eder! En muazzam hastaneler 
en büyük mütehassıslar bu yokluk karşısında 
âciz kalıp ve bir şey yapamazlar, elleri kolları 
bağlı kalır. Bu acı durumdan doktor şikâyetçi, 
eczacı şikâyetçi, hasta ve hasta sahibi şikâyetçi 
velhasıl bütün millet toptan muztarip ve şikâyet
çi; artık bu şikâyetlere sayın hükümet erkânının 
kulaklarını kapamamalarını ve bu derde son ve
recek çareleri serian bulmalarını rica ederek söz
lerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 

RElS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Talât Vasfi öz. 

DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Çok muh-
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terem arkadaşlarım, Sağlık Vekâletimizin bütçe
sinin müzakeresi dolayısiyle muhalefeti temsil 
eden kıymetli meslektaşlarımızın tenkidlerini 
dikkatle dinledim. îtimat buyurmanızı rica ede
rek arz etmek istiyeceğim ki, bilhassa Cumhuri
yet Halk Partisini temsil eden çok kıymetli 
meslektaşım, yakın dostum, kendisine hürmetle 
bağlı bulunduğum aziz arkadaşım, encümenimiz
de daima kendi fikirlerinden istifade ettiğimiz 
muhterem kardeşim, asabi bir eda ile Devlet 
Reisinin Meclisi açış nutuklarına ve Başvekilin 
hükümet programlarına taallûk eden bâzı ra
kamları tenkid ile sözlerine başlamamış olsaydı, 
itimat buyurmanızı rica ederek arz edeceğim, 
hattâ grup adına söz almıyacaktım. 

Arkadaşlarım; tıp, takdir buyurursunuz ki, 
teknik ve ilme müstenit bir meslektir. Tıpta esas 
prensip hakikaten ilmî esasata istinadetmiyen 
hâdiseler üzerinde konuşma fayda vermez. Dik
kat ettim, muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın hepsi 
hakikaten memlekette itiraf etmek mecburiye
tinde bulunduğumuz dünyanın medeni millet 
seviyesine ulaşmamış bulunan ve ulaşmak için 
çalıştığımız sıhhi teşkilâtımızın çok samimî his
lerle onlar derecesine gelmesini temenni etmek 
bakımından gayet güzel tenkidlerde bulundu
lar. 

Doktorlar birbirleriyle daima iyi anla
şırlar. Bu bakımdan bu hususu minnetle kay
detmeyi vazife bilirim. Bu geniş vatan sathın
da 44 bin dağınık köy hali iptidaide ve gayet sa
mimî bir surette arz ediyorum, yakın bir zama
na kadar hekim nedir, tanımıyan insanlardan 
mürekkep kimselerle ve bugün bunları dünya 
milletlerinin seviyesine ulaştırmak için gösteril
mesi lâzımgelen niyetsiz bir ceht; şu iki nokta
ya temas ettikten sonra 54 yaşında bulunan na
çiz bir arkadaşınızın şuuruna iktiran ettiğini 
kabul buyurmanız icabeden 45 senelik idrak ha
yatında şu Ankara'yı, arz etmiş olduğu manza
rayı Anadolu için bir misal olarak ifade etmek
le bunların hakikatine temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hangi vaziyette idik, 
hangi duruma geldik. Ve bu vaziyete gelebilmek 
için sarf edilen emekleri yapılan işlerle mukaye
se edecek olursak; en realist düşüncelerle pek 
âlâ sıhhi teşkilâtın kendi vazifelerini kifayet de
recesinde olmasa dahi kifayete yakın bir du
rumda ifa etmeye azmetmiş olduklarını; cehdet-
miş olduklarını kabul etmek lâzımdır. 
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Arkadaşlarım; arz ediyorum.; Ankara için 

arz ediyorum. Ve bütün Anadolu'yu yakînen 
tanıyan bir arkadaşınız olarak köyde, kasaba
da ve illerde vaziyetin bundan farklı olmadığı
nı bilirsiniz. Su yok, kanal yok, sıhhi mesken 
yok, yol yok, hekim yok, personel yok, has
tane yok, yatak yok, hiçbir şey yok. Yalnız 
kadere boyun eğmiş insanlardık, ölüm gelir, 
tırpanını vurur, ölen ölür, kalan kalır. Tifo 
gel&r, salgınını yapar, menenjit gelir, salgınını 
yapar, bir kardeşim otuz sene evvel bundan 
gitmiştir. Hiçbir şey yapamazsınız. Ankara'da 
kaç hekim vardı? Bilirsiniz. Bir tek hekim, 
ekalliyete mensup bir vatandaş veya kısa za
man için Ankara'da ikamet eden bir kimse. Bu 
kadar bedbaht durumda olan bir milletin 45 se
nelik zaman içinden şu vaziyete yarmamızı 
minnetle kaydetmeden geçemiyeceğim. 

Bunu arz ettikten sonra 1950 de durum ne 
idi, 1955 te durum nedir? Buna da kısaca işa
ret edeyim. Söyliyeceğim rakamlar umumi ra
kamlardır : 

1950 de yalnız 7 329 yatağımız vardı, 1955 
te 13 695 yatağımız var. 1950 de yalnız (22) 
sağlık merkezimiz vardı, 1955 te (181) sağlık 
merkezimiz mevcuttur. 1950 de verem yatağı 
1 917, 1955 te 7 230 dur. Beş senelik zaman 
içinde bu millete hükümet sağlık mevzuunda 
kendi takati nispetinde ellinden gelen imkânı 
vermiştir. Bizler Bütçe Encümeninde müzake
releri takibettiğimiz zaman, encümende hükü
metten ne istemişsek hepsi is'af edilmiştir. Yal
nız bunlar para ile halledilir meseleler değildir. 
Bu noktayı nazarı dikkati celbedebilmek için 
hekim yetiştiren müesseselerimizi ele alarak 
bir küçük mukayese yapacağım. Türkiye'nin 
bir tek tıp fakültesi vardı, bizim mezun oldu
ğumuz tarihlerde. Allah'a hamdedertim, Anka
ra 'da da ikinci bir tıp fakültesine kavuştuk. 
Yine minnetle kaydederim, Ege'de bir tıp fa
kültesi daha açıldı ve ilk 100 talebeyi kabul 
'etti, kısa bir zaman içinde, beş sene sonra ilk 
hekimini verecek duruma gelecektir. 

Şimdi tıp fakültelerinin senede vermiş ol
duğu vasati mezun sayısını arz edeyim. İstan
bul Tıp Fakültesinin vasati mezun sayısı 350 
dir. Son yaptığımız temaslarda, tıp fakülte
sinde vazife alan muhterem meslekdaşlarımızın 
ısrarı ille adedin tenzili için çalıştıklarını ifade 
etmek isterim. Tıp fakültelerinin senede vere-
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ceği vasati mezunu dünyada 100 olarak kabul 
edilir. Fakat biz kendimizdea daha, biraz daha 
ileri bulunan memleketlerle mukayese edecek 
olursak elbette daha isabetli bir yolda oluruz. 

Ankara Tıp Fakültesi vasati senede 124 me
zun veriyor, İstanbul Tıp Fakültesi 350 mezun 
veriyor, ikisini topluyorum 474 hekim çıkıyor. 

Şimdi, bunun yanıbaşında dün memleketi
mizin bir ülkesi halinde olan iki memleketle mu
kayese ediyorum. Romanya, Yunanistan, ve me
selâ Yugoslavya. Yugoslavya'da 3 milyon 458 
bin kişiye bir fakülte, Romanya'da üç milyon 
300 bin kişiye bir fakülte, Yunanistan'da üç 
milyon 810 bin kişiye bir fakülte isabet etmek
tedir. Ege'yi de dâhili hesabetmek üzere şunu 
arz edeyim ki, 24 milyon olduğumuza göre biz
de ise sekiz milyona bir fakülte düşmektedir. 

Personel yetiştirme; nasıl yetiştirirsiniz muh
terem arkadaşlar? Esas unsur tabiptir. Ta-
bipsiz, tâli personelin hiçbir kıymeti yoktur. 

Bir tabip altı senede yetişiyor. Tahsil haya
tı bu kadar, askerlik hizmeti de nazara alınır
sa sekiz senede aktif bir hale geliyor. O halde 
ne kadar forse ederseniz ediniz, ne kadar hü
kümet hüsnüniyet sahibi olursa olsun, bütçe
leri ne kadar kabartırsanız kabartınız netice ka
tiyen muayyen bir merhaleden öteye gidemez. 
Eğer şimdiye kadar bir hata ettikse, Demokrat 
Parti hükümeti olarak Sıhhat Vekâleti bütçele
rinde ifade ettiğimiz rakamlar tesis edeceğimi
zi vadettiğimiz şeylerde bir hataya düştükse, 
yine muhalefeti temsil eden arkadaşlarımızın 
işaret buyurdukları şekilde bugünkü 400 mün-
halimiz de ispat ediyor ki, esas personel olan 
tabibin, temininde mâruz kalman, arz ettiğimiz 
sebeplerle, müşkülâttan doğmuştur. 

Sonra müsaade buyurursanız bir şey söyli
yeceğim, Demokrat Parti olarak sağlık bütçe
sine taallûk eden salâhiyet ve yetkileri, hatı
rımda kaldığına göre, ancak dört ay Dokuzun
cu Devre mebuslarından Nihad Reşad Beyin 
elinde kaldıktan sonra, dört sene müddetle 
muhterem üstadımız, kendisine hürmetle bağlı 
bulunduğum Sayın Ekrem Hayri Üstündağ'-
m, ki bugün Hürriyet Partisi saflarında yer 
alan arkadaşımız elinde bulundurmuştur. Ta
mamen ilmî olan bir makamın mesuliyetini hü
kümete tahmil edemeyiz. Burada mesuliyeti ve
kil arkadaşımız şahsan deruhde etmek mecburi
yetindedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; Ekrem Hayri üs-

tündağ arkadaşımızı tenkid etmek istiyecek de
ğilim, asla. Fakat Ekrem Hayri Üstündağ, bü
tün hüsnüniyetine rağmen, bütün imkânlara 
rağmen ve hükümetten görmüş olduğu müstes
na hürmete rağmen 4 sene zarfında Sağlık Vekâ
leti teşkilâtımızı bu hale ulaştırabilmiştir. O hal
de Bütçe Encümenimizin eski sözcüsü olan Dr. 
Yusuf Azizoğlu'nun tenkidlerinin, kanaatimce 
bizim partimize değil, doğrudan doğruya ken
di partilerine raci olduğunu ve kendi partile
rine teşmil etmek mecburiyetinde bulunduğumu 
ifade etmek isterim. Eğer varsa siz de bu hu
susta aynı derecede mesulsünüz. Hürriyet Par
tisinin bu mevzuda fazla bir şey söylemek sa
lâhiyetini haiz olmaması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; saat 19 a kadar vak
timiz var; hakikaten çok kısa. Bunun için söz
lerimi tafsil etmek istemiyorum. Daha vekil 
Beyefendi konuşacak; muhalefetteki arkadaş
lara cevap verecekler. Bu bakımdan bir iki 
noktaya daha. temas etmek suretiyle sözlerime 
Sön vereceğim: Muayyen plân ve program me
selesi. Azizoğlu arkadaşım temas etti. Plânı 
kim yapacaktı? Hükümet reisi sağlık mevzua
tımızın hangi istikamete yöneltilmesi lâzımgel
diği hususunda ilmî malûmatı kimden alacaktı ? 
Elbette sağlık vekilinden. Plansızlık vâritse 
bu kusurun yine Hürriyet Partisi sözcüsü arka
daşımızı daha çok ilgilendirmesi lâzımgelirdi. 
Biz, kendi bünyemiz için hangi istikamete yö
nelmemiz lâzımgeldiği hususunda ne kadar ağır 
tedbirler aldık, nasıl yıprandık ve yıllardan beri 
Sağlık Encümeninin mesaisini sathi bir şekilde 
tetkik eden arkadaşlar görürler ki, bütün sağ
lık mevzuatını yepyeni bir hamle ile yepyeni 
bir istikamete yöneltmek için ne gayretler sarf 
edildiği görülür. Bütçe Encümeni raportörü 
arkadaşımız noksanlarımızı ifade etmiştir. Mu
hit Tümerkan arkadaşımız, Yusuf Azizoğlu ar
kadaşımız noksanlarımıza temas etmiştir, gö
rüşlerini hiçbir suretle tenkid edecek değilim, 
bütün hayati mevzulara parmak basmışlardır 
Elbette ki, Sağlık Vekâletinin başında bulunan
lar bu memleketin bünyesine en uygun sistemi 
tatbik hususunda gayret sarf edeceklerdir, bun
dan eminim. Bu tezimi tezyidetmek için arka
daşlarımın temas ettikleri bir noktaya işaret 
etmek isterim. Biz hepimiz, bir zamanlar Mec
liste bulunan hekim arkadaşlar, Azizoğlu arka-
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daşımm ifade buyurdukları şekilde bu memle
kette adedi az olan hekimden en büyük istifa
deyi edebilmek için teşkilâtı tevhidetmek lâzım-
geldiğinde ısrar ettik. Sabık Vekilimiz Muh
terem Üstündağ'da bu mevzuda, Eskişehir'de 
bir tecrübe tatbikatı yaptılar. Bidayette fev
kalâde cazip gelen bu hal kısa bir tatbikattan 
sonra bâzı mahzurların bu şekilde bir idare 
sistemi ile tahaddüs edebileceğini teyidetti. Sağ
lık teşkilâtı Sıtma savaş teşkilâtından istifade 
etti. Şu vaziyetle karşılaştık. Sıtma savaş ta* 
bibi ayın yirmi asgari gününde köyde dolaşmak, 
sürf e aramak, onu lâboratuvarda incelemek mec
buriyetindedir. Bu memlekette feragatle haki
katen başarılmış eser, sıtma savaş eseridir. An
kara'nın çocuğu olarak, yedi sene sıtma çeken 
bir insan olarak arz edeyim ki, bugün bu mem
lekette bu hastalık tarihe karışmıştır. Bunu 
şükranla kaydetmek lâzımdır. 

Bu teşkilâtı aldık sağlık bünyesine. Bugün, 
Sıtma Savaş Tabibi rahata kavuştu. Bir mües
sesede hasta var, vesaiti fenniye var, yiyecek 
var, hattâ birçok yerlerde lojman var. Nihayet: 
Buyurun, Sıtma Savaş Tabibi, dediğimiz za
man : Ben burada iş görmüyorum, diyor. Diye
cek elbette. Çünkü, tabibi hasta başından ayır
mak kolay değildir. Ayrılmış tabibi de takdir 
etmek lâzımdır. O halde görülüyor ki, bir tev
hit işi bir etüd mevzuu yapılmadan, memleket 
bünyesine uygun olup olmadığı tetkik edilme
den tatbikine geçilecek olursa memleket için 
çok defa hayırlı neticeler vermiyebilir. Mama
fih Muhterem Sağlık Vekilimiz, ondan evvelki 
arkadaşlarımız bu tevhit yolundadırlar. Ve 
mümkün olduğu kadar sağlık personelinden 
âzami netice almak için sarfı gayret etmekte
dirler. Fakat, arz ettiğim gibi hususi savaşı 
icabettiren yerlerde tefrik icabettiğini tatbikat 
da teyidetmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, tabip adedi böyle, hem
şire yok, diş tabibi yok, bir tek eczacı yok. Ha
kikaten yok. Bu vaziyette ne olacak? Yetiştiri
lecek, zamanla.. Yetiştirmek için ne gibi tedbir
ler alınacaktır? Evvelâ mektepler, fakülteler 
açılacak. Buraya rağbet temin edilecek. Arka
daşlarım haklı olarak temas ettiler. Bugün ta
bip muztariptir. Hekim olan insanlar, hekim ol
duklarına pişmandırlar. Ailesinden bir ikinci 
hekim yetişmemesi için ahdetmektedir. Bu du-

[ rum, bir ıstırap mevzuudur. (Hafif gürültüler) 
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Burada, bu meslek, rağbeti artırmak için ge
rekli tedbirleri almak mecburiyetini belirtmek 
isterim. Bu tedbirleri alıyoruz. Türk hekimi va
zifesinden kaçıyor muf Asla, .size şahsiyetim ve 
meslek şerefimle arz edeyim ki, dünyayı gezmiş 
bir arkadaşınız olarak, Türk hekiminden daha 
çok feragatli, çalışkan bir insana nadir tesadüf 
edilir. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Senden baş-
B kası.. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Bir arka
daşın benden daha çok memleket hizmetlerine 
merbut olmalariyle, yalnız iftihar ederim. Bu 
nâçiz arkadaşınız, burada bu meslekten olan ve 
burada mevcut bütün arkadaşlardan daha dun 
seviyede bulunmayı, daha yüksek seviyede bu
lunmayı tercih eder. Eğer beni tahkir etmek 
maksadiyle söylediyseniz, cevabım budur. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Yanlış anla
dınız. Vazifeye bağlılık bakımından söyledim. 

RElS — Rica ederim, Ahmet Bey, hatibe 
müdahale etmeyin. Karşılıklı konuşmayın. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Benim 
hayatı tıbbiyem, bütün arkadaşlarımca malûm
dur. Eğer benim şahsımdan sual edecekleri her 
hangi bir şey varsa, kürsüye teşrif etsinler, ben 
kendilerine lâzımgelen cevabı vereyim. 

RElS — Talât Bey, lütfen cevap vermeyi
niz. Mevzuunuza devam buyurunuz. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Şimdi, 
sözlerimin başında ifade ettiğim hususa gele
rek, neticeyi arz etmek istiyorum. Muhit Tüm-
erkan arkadaşım, gönül arzu ederdi ki, bir dev
let reisinin veya bir hükümet reisinin salahi
yetli mesul insanlara, müracaat etmek suretiyle 
programlara taallûk eden yönden ifade etmiş 
olduğu rakamların kendisi tarafından ifade 
edilmiş olamıyacağını bilsin. Ve tenkidlerine 
bu yoldan başlamasın. Bunu bilhassa ifade et
mek isterim. Bu şekilde başlamamış olsa idiniz, 
emin olunuz söz almıyacaktım. 

Her üç muhalefet partisinin sözcüsü arka
daşıma yajpmış oldukları reel tenkidleri için te
şekkür ederek sözlerime son veriyorum. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ZEKÎ ERATA-

MAN (Tekirdağ) —• Muhterem arkadaşlar, 
memleketin sağlığının bugün içinde bulunduğu 
noksanları da tebarüz etirmiş olan her üç par
tiye teşekkür etmek borcumdur. _ j 
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Yalnız Halk Partisi sözcüsü arkadaşım el

bette ki mukayeselerini 1950 den evvelle 1950 
den bugüne yapmış olsalardı, Demokrat Parti
nin sağlık dâvasına gösterdiği ihtimamı rakam
ların vecizliği karşısında daha iyi anlamış olur
lardı. Sıhhat müesseselerini Demokrat Parti % 
100, % 200 ve hattâ % 300 olarak inkişaf ettir
diğine rağmen hâlâ bu memleketin sağlık dâva
larının geride bulunduğunu belirtmek bir ka-
dirnâşinaslık olur. Bu bakımdan yapılacak işleri
miz daha çoktur, onlar da kendi kaderince bu 
memleketin sağlığına hizmet etmişlerdir. Biz de 
elbette onların üç misli, beş misli hizmet etmek
le vazifemizi yaptık. 

Millet Partisi sözcüsü arkadaşımın ifadele
rinde ise, bizim raporda zikrettiğimizin dışında 
bir temenni bulamadım. Hakikaten kendileriy
le beraberiz, bir hekim olarak cidden memle
ketin ihtiyacını belirttiler. 

Gelelim H. P. adına konuşan Yusuf Azizoğlu 
arkadaşıma. Kendisi 1955 senesinde Bütçe Ko
misyonunun Sağlık Vekâleti raportörü idi. Yani 
o zaman bizdendi, saflarımız içinde idi. Bu gün 
aşağı yukarı bir adım ayrıyız, oturduğumuz 
yerlerden. Tariz için değil, 1955 senesinde ken
di raporunda ifade ettiklerini okuyacağım: Ken
disini severim, tariz için değil. Azizoğlu buyuru
yorlar ki, Demokrat Partinin sağlık dâvasında 
programı yoktur, Demokrat Parti sağlık dâva
sında yatırım yapmamaktadır, Demokrat Parti 
zamanında sıtma işi fuayye göstermiş, çoğal
mıştı. 

Şimdi kendi raporlarından okuyorum. Bizim 
hakikaten plânımız var mı, yok muf Okuyalım, 
kendileri ifade buyuruyorlar. 

Sene 1955. «Memleketimizde de bu nispete 
süratle ulaşılmasını temin için her türlü feda
kârlığı göze almak lâzımdır. Bu mevzuda Muh
terem Sağlık Vekili Dr. Behçet Uz'un hazırla
dığı millî sağlık programını takdirlilik ve hay
ranlıkla karşılamamak, alkışlamamak mümkün 
değildir.» 

Demek ki, programımız var arkadaşlar, id
dia ettikleri gibi programsız değiliz. 

Sonra arkadaşlar, Sıtma Savaş teşkilâtının 
bugünkü gelişmesinde yer yer fuayyeler bulun
duğundan bahsettiler. 

Yine kendi ifadelerini okuyorum. 
«7 - 8 yıl evveline gelinceye kadar sıtma, mil-
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letimizin sıhhatini kemiren korkunç bir dev ha
linde idi. Kurulmuş olan sıtma savaş teşkilâtı 
ve alman tedbirler sayesinde şayanı şükrandır 
ki, bugün sıtma memleketimizde ehemmiyetini 
geniş bir mikyasta kaybetmiş ve tâli bir hasta
lık haline gelmiştir. 

Durum böyle salâha doğru geniş bir inkişaf 
ve değişiklik göstermiş olmasına rağmen sıtma 
savaş teşkilâtı ilk seferberlik zamanındaki kad
roları ile tam teşkilât ve tam tahsisatla çalış
maktadır. 

Verem gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi çocuk, 
doğum ve tedavi müesseseleri gibi çeşitli dâva 
ve ihtiyaçları bulunan bir vekâletin ehemmiye
tini bugün artık kaybetmiş bir mevzuu tabiî hu
dutlarına irca etmemiş olması ve hâlâ milyon
ları cömertçe harcamakta devam etmesi ve bu 
hususa 1952 bütçe raporunda da işaret etmiş 
olmamıza rağmen vekâletin birer reaksiyon gös
termemiş olması cidden üzüntü ile kaydedile
cek noktadır.» 

Yani demek istiyorlar ki, sıtma mücadele teş
kilâtının işi azalmıştır, tam kadro ile çalışması
na lüzum yoktur, kadroyu indirin. Bunu, Bütçe 
Encümeninde de böyle ifade ettiler. Ama burada 
öyle konuşmuyorlar, bu teşkilâtı azaltmayın, 
fuayye çoğalmıştır, çünkü Hürriyet Partisine 
geçmişlerdir, elbette mikroplar çoğalacaktır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Sonra muhterem arkadaşlarım; Azizoğlu bu
yurdular ki, verem işine şu işe, bu işe neye yatı
rım yapmıyorlar. Partileri bütçeden 800 milyon 
lira indirme yapmak lâzımdır* diyorlar. Hem 
bütçeden indirme yapalım, hem de yatırım ya
palım. Bu tezada işaret etmek isterim arkadaş
lar. Demokrat Parti sağlık işlerine gereken ya
tırımı yapmıştır ve yapmaktadır. Daha fazla ya
pamamamızın sebebi doktor yatırımı yapamamış 
olmamızdır. Bir doktor altı senede yetişir, Sayın 
Başvekil bunu bilmezler ama Sayın Ekrem Hay-
ri Üstündağ bir doktorun altı senede yetişece
ğini pekâlâ bilirdi. Eğer kadro isteseydi hükü
met bir şey esirgemezdi. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, sağlık te
sislerini daha fazla yapamıyorsak bunu personel 
yokluğundan yapamıyoruz. Bugün sağlık tesis
lerimizde hekim adedi noksandır. Yüzde 20 yani 
beşte bir noksandır. 

Hekimlere karşı bugün iktidar, onları terfih 
etirecek bir kanunla gelmezse sağlık işlerimiz 
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10 sene sonra tehlikede demektir. Arkadaşlar; 
ayda 208 liraya doktor çakşmaz. Bugün bir mü
hendis 110 lira gündelik ücretle çalışıyor, bunu 
çok görmem, ama bunun yanında bir hekime de 
onu tatmin edecek parayı vermezsek elimizden 
kaçırırız. Hekimlere 208 lira vereceğiz; fakat 
3 - 4 sene sonra onu kaybedeceğiz. Bu bakımdan 
tek hatamız, doktorluk meslekini yani hekim, 
eczacı, dişçi yetiştirememiş olmamız Demokrat 
Partinin ve dolayısiyle onun dört seneye yakın 
onun başında bulunan ve bugün içinden ayrılıp 
yakın saflarımızda oturan arkadaşlarımıza aid-
olması lâzımgelir. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — İsim 
söyleyin de, herkes alınmasın. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Binaen
aleyh arkadaşlar benim burada başka tarizim 
yoktur. Hakikaten sağlık dâvası memleket işidir. 
Yalnız samimî olalım. Dün memleketin sağlık 
,dâvalarını halle uğraşan bir Vekâletin başında 
bulunan bir arkadaşın şimdi saf değiştirmesiy-
le görüşlerini de değiştirmesini doğru bulmuyo
rum. Sağlık dâvalarının politik tarafı yoktur. 
Çünkü bütün milletin nabzı doktorların elinde
dir. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
G-rupu adına Muhit Tümerkan. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA MUHİT TÜMERKAN (Sinob) 
— Efendim, Demokrat Parti Meclis Grupu söz
cüsü arkadaşımızın şahsım hakkında esirgeme
diği teveccühe teşekkür ederim. Yalnız bu ka
dar teveccühü olan bir arkadaşımızın, söyledi
ğim sözleri dikkatle dinlemiyerek bana cevap 
vermesini teveccühlerinin noksanına atfedece
ğim. 

Bendeniz Sayın Cumhurreisi ve Sayın Baş
vekilin bir tarihte verdikleri rakamlardan bah
settim. Encümenin verdiği rakamlarla bu ra
kamlar arasında bir fark görüyoruz. Sayın Baş
vekil ve Cumhurbaşkanına tabiî hürmetimiz 
var. Yardımcıları da kendilerine hürmet etsin
ler dedik. Şüphesiz ki Sayın Adnan Menderes, 
Celâl Bayar sağlık merkezlerinin yataklarını 
sayacak değildirler. Nazarı dikkatinizi ona cel-
bettim. Bu mesele ve diğer bir mesele üzerinde 
düşüncelerimizi arz etmek için Başbakana baş
vurmak bile istedim : «Bu rakamları birkaç de
fadır tekrar ediyorsunuz ama haksız bir tarafı 
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vardır. Size hürmet etmiyenler vardır» demek 
de istedim. *~ 

Zira bu rakamları Sağlık Bakanlığı biz de 
vermedik demişti. Dört beş defa kalemi mahsu
sa telefon ettim. Beni arıyacaklarım söylediler. 
Fakat Başbakana bildirmediler mi, nedir ara
madılar. Bizi sadece karşıdan kötü söyliyen in
sanlar sayma gayretinde olan arkadaşımızın 
hata ettiğini kabul etmesi lâzımdır. Buraya gel
diğim zaman, bu benim tabiatım iktizasıdır, is
mimin okunduğunu duyunca süratle geldiğim 
zaman burada da süratle konuştum. Süratle 
gelen bir insanın konuşması tabiatiyle biraz 
asabi olur. Yoksa hiçbir kızgınlığım yoktur. Za
ten kızacak hiçbir hâdise de yoktu. Şahsi usu
lüm icabı, Mecliste gürültü yapıldığı zaman 
yüksek sesle konuşurum. Arkadaşlar sükûnetle 
dinledikleri zaman, bilirsiniz ki ben de sükû
netle konuşurum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tansiyonun 
artmasın. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Yok 
elhamdülillah sıhhatim iyidir. Hem de eski spor
cuyum. Binaenaleyh bu hususu fazla deşmiyo
rum. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanına üç sene 
evvel şu rakamı vermiş olanlar da biraz dikkat 
etmeli idiler, ü ç sene evvel beyan edilen ra
kamda 226 ve sonra 242 deniliyor, bu kadar 
merkez üç sene evvel faaliyete geçmiştir, deni
liyor. Halbuki; bugün daha 181 i için bile faa
liyete sokmak bakımından güç durumda kalı
yoruz. Sayın Başvekil bugün; «Bütçe müzake
relerinin sonunda, bâzı rakamlar vereceğim. 
orada göreceksiniz» dediler. îyi. Büyük rakam
lardan memnun olacağız. Yalnız gene kendisi
ne bu rakamları verirlerken bir saygısızlıkta 
bulunan olur diye onlara dikkat etmelerini ri
ca edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; hastane mevzuunda, yi
ne temas etmeden duramıyacağım, Sayın Cum
hurbaşkanına verilen ve kendilerinin pek tabiî 
masumane olarak temas ettikleri rakamları bu
rada ifade ettiler. 15 871 yatak varmış. 3 sene 
sonra 13 bin yatak olduğunu sözcü burada ifa
de ettiler. 3 yılda 2 bin küsur yatak eksik. O 
tarihten yani, 1 . X I . 1953 tarihinden ve hattâ 
idarei hususiyelerden devlete hastanelerin in
tikal etmiş olduğu bir tarihten, ki hususi 
idarelerden intikal eden birkaç bin yatak olması 
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icabederdi. O zamandan beri hastanelere yatak 
ilâvesi için hiç emek sarf edilmedi mi? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yapıldı, yapıldı. 

MUHİTTİN TÜMERKAN (Devamla) — 
Belki bugün birazı yapılmış ama, bunlar yapıl
madan çok evvel hepsi daha fazlasiyle açılmış 
diye bu raporu vermişlerdir. Bunu yapmış olan
lar hatalarının cezasını çekmelidirler. 

Arkadaşım, Ankara, İstanbul tıp fakültele
rinin açılmasının memlekete hayır getireceği 
Ege Üniversitesi hakkındaki temennilerine tabiî 
biz de iştirak ederiz. 

Sıtma savaşı işinde nöbeti terk etmemek ge
rektiğini arz ettim. Bunun üzerinde gene İsrar 
ediyorum. Zeki Erataman arkadaşım mukaye
seleri 1950 den evveliyle ve rakamlarla yapma
lıdırlar dediler. Ben sözüme başlarken, rakam
ların mukayesesinin 1954 te yapıldığını, aynı 
işi tekrar etmenin çok uzun süreceğini, hattâ 
geçen sene bir saatinizi almış olduğumu arz et
miştim. Bu rakamlı mukayeseyi 1953 ve 1954 
bütçe zabıtlarmdaki maruzatlarımızı okumak 
suretiyle oradan bir netice çıkarmanızı rica et
miştim. Şimdi yaptığım konuşmalar ileriye tev
cih edilmiş temennilerdir. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti Meclis 
Grupu adma tenkid ve temennilerimize cevap 
veren muhterem meslekdaşım Talât Vasfi öz'-
ün, ortaya koyduğumuz fikir ve mütalâalar 
karşısında gösterdiği anlayış beraberliğinden 
bu anlayış beraberliği bir mevzuda olsa dahi, 
duyduğum bahtiyarlığı arz etmeme müsaadeni
zi rica ederim. Tababet gibi müspet bir mev
zuda anlaşmanın kolay olduğunu nihayet bü
tün dünya milletlerinin, medeni cemiyetlerin 
vaz'ettiği esas ve yollara taallûk eden bu mev
zuda Talât Vasfi öz gibi ilmî müktesebatı iti
bariyle prensiplere bağlı bir arkadaşın esasen 
başka şekilde düşünmesine imkân yoktu. Yalnız 
bir noktaya temas etmek istiyorum; dediler k i ; 
Sıhhat Vekâletinin dört sene gibi uzun bir faa
liyet devresi kendi partilerinin ileri gelenlerin
den Dr. Ekrem Hayri Üstündağ tarafından ifa 
edilmiştir. Binaenaleyh neticesini takabbül etme
leri ve tenkidlerinin istikametlerinin kendileri
ne müteveccih olması lâzımgelirdi, buyurdular. 
Biz burada şahıslan tenkid etmiyoruz. Tenkid-
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[erimizin istikameti memleket meseleleri ve hiz
metlerinin daha iyi görülmesidir. O mevkide 
Üstündağ olabilir, Behçet Uz olabilir, veya şim
diki vekil arkadaşımız olabilir. Bu dâvanın as
lını değiştirmez- Biz eldeki imkânlar ile elde 
edilen randımanı mukayese eder ve tenkidleri-
mizi bu istikametten ve umumiyet üzerinden 
yaparız. Bunun dışında bir tenkid sistemine 
kendimizi asla kaptırmış değiliz. (Behçet 
Uz gitti, program bitti dediniz sesleri). 
Müsaade buyurun şimdi onu da izah edeceğim. 

Kaldı ki, hükümetlerin mesuliyet ve tathi-
katliarı, vekâlet, vekâlet mütalâa edilmez, isti
kametler bir vekilin arzusuna göre tevcih edil
mez. Bahsettiğimiz, prensiplere mesnet teşkil 
ettiğimiz plân, program hiçhir zaman bir veki
lin kararı ile halleddleJcek mevzu değildir. Doğ
rudan doğruya hükümetler umumi istikameti 
tâyin eder. Hükümet iktisadi sahada, kültür 
sahasında, sağlık sahasında umumi olarak bir 
plân ve bir program yapar ve onu tatbik eder. 
Eğer böyle yapılmış olsaydı, eDbette Sıhhat Ve
kili bu manzume içinde vazifesini yapması Ta
zı mgelirdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Geçen sene bunu söyleseydiniz. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Geçen 
sene de söyledik. Fikirlerimizde hiçbir deği
şiklik yoktur, dörUsene evvelki söylediklerimi-
zi tekrar ediyoruz. 

Kaldı ki, tenkidlerimizi zamanında, bilhas
sa 1950 den bu yana sağlık hizmetlerinde tak
dire şayan bir sekilide merhaleler kaydedildi
ğini ifade ettıik. O halde sözcü arkadaşımız, 
lütfetsinler, buradaki şeref payından kendimi
ze düşen hissemizi alalım. HiçJbir şey irikâr 
edilmiş değildir. Dâvamız ve iddiamız daha çok 
randıman almak ve eser vermektir. 

Mükayeşelenimi 1950 ile 1955 devresi içinde, 
bu merhalede kâtedilen mesafeleri 1956 yılı 
Bütçesi ile mukayese ederek sözlerime başla
dım. Cumhuriyet Halk Partisi icraatı ile mu
kayese etmedim. Bizim arzumuz, sağlık işlieri-
nin her gün artan bir hızla devamı etmesidir. 

Ekrem Hayri Bey zamanında bu vekâlet 
hizmetlerinde mutlak şekilde randıman temin 
edecek olan Teşkilat Kanunu yapılmıştı. Ma
alesef hükümet bir umumi prensip ve telâkki 
tarzı neticesi olarak Maliye Vekâletinin bâzı 
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ret sebepleri ile bu kanun bugüne karlar Meo-

| lise gelmemiştir. 
I Verem dâvası : 
] Ver-em dâvası öıı plâna abımı iş... 
j BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
| bul)) — Hani şahıslardan bâhsetmiyecek'tiniz1'?. 
j REİS — Müsaade buyurun. 
I YUSUF AZÎZOĞUU (-Devamla) — Cevap 
| veriyorum, tezat yoktur beyefendiler. Bugün 
i de ileri sürdüğümüz giibi verem meselesi bu 
i memlekette en büyük talhrübatı yapan bir has

talıktır, buna ait mücadele bir numaralı mü
cadele meselesi haline getirilmelidir. 1951 den 
1955 e kadar getirilen bütçelerde senede l 500 

I yatak sayısını bu sefer, yani 1956 Bütçesinde 
I 500 e indirmek doğru değildir, bunu söylüyo

ruz. (Sağdan, bravo sesleri) 
Zeki Erataman arkadaşımız, 1955 yılı rapo

runda sıtma mevzuunun artık halledilmiş bir 
merteheye getirilmiş oümalkla bunun ikinci, 
üçüncü plânda nazara alınmasına dair bir mü
talâa serdettiğimi ileri sürdüler. Yine aynı fi
kirdeyim, bugünkü söylediklerim de onun ay
nıdır. Bugünkü konuşmamda söylüyorum ki, 
fevkalâde devreye mahsus kadroları aynen mu
hafaza ettiği halde - bunun tahtında bir tenkid 
olduğunu kabul buyurursunuz - fevkalâde dev
reye mahsus kadroları muhafaza ettiği halde 
memleketimizin birçok yerlerinde sıtmanın baş 
kaldırdığı ve sinek ve haşarattan vatandaşların 
şikâyet mevzuudur demek ve sıtmayı birinci de
recede tutalım demek değildir. Bu teşkilât arzu 
edileni göstermiyor. Bu teşkilât bugün Sağlık 
Vekâleti bütçesi manzumesi içinde kendisine ve
rilen milyonların karşılığını vermiyor. Biz di
yoruz ki, sıtma savaş, birinci derecede bir teşki
lât halinde muhafaza etmektedir, tş birliğin -

. den mahrum bir zihniyet içerisinde yürütülme
sin. Ayrıca Zeki Erataman arkadaşıma hatırlat
mak işerim ki, Behçet Uz programını ileri sür
mek suretiyle benim program mevzuunda teza
da düştüğümü işaret eden muhterem arkadaşım 
Zeki Erataman'm söylediği, ileri sürdüğü bu id
dia ile kendileri beni teyidetmişlerdir. Bu şunu 
gösterir ki, 1955 yılı içinde programlara müte-
hassir olarak elimize gelen böyle bir şeyi tak
dirle karşıladık. Behçet Uz arkadaşımızın iyi 
hazırlanmış bir etütten ibaret olan bu progra-

I mmclan büyük bir memnuniyet duyduk. Mem
leketimizde ilk defa. yalnız bir sahada da olsa 
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bir eaer meydana getiriliyor ve memleketin bu
güne kadar bu çeşit etütlerden mahrum bir 
tarzda yürütülen sağlık meseleleri bundan son
ra böyle bir programla yürütülecektir. (Bravo, 
sesleri) Fakat üzüntü ile ifade edeyim ki, bu 
programda hükümetin kendisine malettiği bu
günkü ve yarma müteveccih sağlık politikası
nın esaslarına müessir olacağını müşahade etmiş 
değiliz. Bizim beklediğimiz sadece Behçet Uz ar
kadaşımızın eseri değildir. Bu memleketin salâ
hiyet sahibi, ehliyet sahibi ilmî bir heyet tara
fından hazırlanacak ve icabederse hükümet ta
rafından kanunlaştırılacaktır. Bunlar gelecek 
hükümetler tarafından da tatbik edilecek prog
ramlar olmalıdır. Bu sözlerimde samimiyim. 
Arada bir tezat olmadığını da arz ederim. Beh
çet Uz plânına istinaden (bizim plânımız var
dır) iddiası bizi tatmin etmez. Başvekil Bey 
gelsinler, bu plânı hükümetin plânı olarak ta-
kabbül ettiklerini ifade etsinler. Behçet Uz'un 
hazırladığı program hükümeti angaje eden bir 
program değildir. 

REÎS — Nuri Öcakcıoğlu. (Yok, sesleri). 
Hüseyin Çimen. (Yok, sesleri) 
Sabri Erduman. (Vazgeçti, sesleri) 
Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım ; takdir edersiniz ki ; beş dakikada söy
lenebilecek mevzular çok mahdut bir kısmı ih
tiva edecektir. 

Aziz arkadaşlar; bu memlekette hepimiz yur
dun muhtelif köşelerini gezmiş bulunan insan
lar olarak 1950 de iktidarı devraldığımız gün
den bugüne kadar sağlık dâvasında yapılmış 
olan hizmetleri elbette ki inkâr etmek imkânı 
yoktur. Ben huzurunuzda şunu ifade edebilirim 
ki bu 1950 ile 1956 seneleri arasındaki iktidar 
devremizde Demokrat Parti sağlık dâvasına bü- * 
yük ehemmiyet vermiş ve burada eserlerini ha
kikaten rekzetmiştir. En küçük kazalarımıza va
rıncaya kadar yapılmış sağlık merkezleri hasta-
haneler ve yatak adedi, verem hastahaneleri eser
lerimiz arasındadır. Ben şuna emin bulunuyo
rum ki muhalefete mensubolan arkadaşlarım da 
bize hak verirler*. Düne kadar beraber çalıştığı
mız ve dâvalarımızın beraber müdafaasını yap-' 
tığımız arkadaşlarımızın bunu bilmemesine im
kân yoktur. Burada ancak muhalefete mensubo-
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lan arkadaşlarımın ifade edecekleri hususlar bu 
işin bundan sonrakileri için istikbale matuf olan 
işler için daha iyisinin ve daha mükemmelinin 
yapılması hususunda ancak temennileri olabilir. 
Bu hususta tenkid cihetine ait olan kısımlar 
elbette ki bizim de her zaman yaptığımız gibi, 
Bütçe Komisyonunda bizim de söylediğimiz cep
heleri mevcuttur. Bunlar, bu meselenin esasın-
daki büyük hizmetlerini inkâr etmek demek mâ
nasına alınmamalıdır. Bilhassa bu sağlık dâvası 
gibi, memleketin topyekün üzerinde durması lâ-
zımgelen hayati bir mevzu üzerinde muhalefete 
mensup arkadaşların konuşmalarını dinledikten 
sonra şuna kaani oldum ki, bu işte de bir tenkid 
vesilesi aramak ve bunu söyliyebilmek için plân, 
program ve saire mevzularına varıncaya kadar 
meseleleri ortaya döktüler. Bunlara lüzum yok. 
Ama sağlık meselesi üzerinde Demokrat Parti 
iktidarının üzerine eğileceği hususlar yok mudur! 
Elbette ki vardır. Bunun en başında gelen, ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın da temas et
tikleri gibi, hakikaten personel davasıdır. Sağlık 
Vekâletinin üzerine iğilmesi icabeden en mühim 
bir mevzudur. Zannederim üzerinde durduğumuz 
ve hepimizin iştirak ettiği bir mevzu olarak bu 
hususu halletmek icabeder. Ben Azizoğlu arkada
şımın bir sözüne takılacağım. Sıtma yeniden baş 
kaldırdı, diyor. Arkadaşlar haşarat meselesi ayrı, 
sıtma mevzuu ayrı. Bütün bunlara rağmen bili
yorsunuz ki, geçen seııeki bütçe konuşmaları 
sırasında ve bu seneki bütçe konuşmaları sırasın
da sağlık meselelerinin, bilhassa sıtmaya taalluk 
eden kısımlarında, bâzı arkadaşlar sıtma savaş 
teşkilâtının kaldırılmasını müdafaa ettiler. Hal
buki katiyen kaldırılmaması lâzımgeli'r. Bu işin 
üzerinde durulmak suretiyle buna vekâletin eğil
mesi ve tedbirler alması zaruridir. Demek ki 
muhterem arkadaşlar, bu mevzuda, geçen sene 
söyledikleriyle bir nevi tenakuz içersindedirler. 
Ben şu kısa müddet içinde sağlık dâvasını olsun, 
her şeyi inkâr eden şu acayip politika zihniyetin
den kurtarmasını heyeti umumiyeden hassaten 
rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım ar
kadaşlarım. 

REİS — Saat 21 de toplanmak üzere celseyi 
kapıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 19 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saa t i : 21,15 

REÎS — Reisvekili îhsan Baç 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri). 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Tokad seçim bölgesine kadar mebusların 

isimleri okunarak yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin ve 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Müdürlüğünün 1956 
bütçeleri üzerine müzakerelere devam ediyo
ruz. 

Söz Zeki Başağa'nın. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşımız Azizoğlu, bundan evvelki Celsede 
konuştuğu zaman Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletinin sağlık kısmının yanında bir de sosyal 
yardım mevzuunun birlikte mütalâa edilmesine 
rağmen sosyal yardımdan yalnız rehabilitasyon 
müesseseleriyle bir de çok çocuklu ailelere yar
dım faslından başka her hangi bir yardım olma
dığına işaret ettiler. Biz kendisiyle bu fikirde 
olmadığımızı peşinen söylemek istiyoruz. Şöyle-
ki ; bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti
nin faaliyeti içersinde ne kadar müessese varsa, 
ne kadar hastane varsa ve bu hastanelerin içe
risinde gelip geçen, tedavi gören ne kadar in
san kütleleri varsa bizatihi bunların heyeti 
umumiyesini sosyal yardım olarak kabul et
mekte mahzur yoktur. Esasen bugünkü telâk
kiye nazaran koruyucu hekimlikle, tedavi he
kimliği hudutlarını kesin bir şekilde ayrılmakta
ki müşkilât göz önünde tutulursa bizim sağ
lık teşkilâtımız itibariyle daha ziyade tedavi 
edici hekimliğin boş bir cephesi olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. Ancak bugünkü telâkkilere 
göre eğer bunda bir mahzur varsa, yani tedavi 
edici hekimliğin bizim memleketimizde daha 
çok revaç bulduğu fikrini yürütmek lâzımdır, 

Bu iki şekilden birisinin yürütülmesi mev
zuu münakaşa edilirse, bu hususta, Demokrat 
Parti hükümetlerinin bir kusurunu aramak doğ
ru olmasa gerekir. Çünkü 1920 de Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtı kurulduğu zaman, ki hu teşki

lâtı Profesör Ninav kurmuştur, hakikaten bu
gün bütün dünya milletlerinin tatbik ettiği bir 
sistemi kurmuştur. Fakat ne yazık ki, o günden 
bugüne kadar bu teşkilâtı yalnız merkezde bı
rakmak mecburiyetinde kalınmıştır. Bir türlü 
bu teşkilât desantralize edilmek imkânına ka
vuşamamıştır. Bunda gelmiş geçmiş bütün hü
kümetlerin hatası olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Çünkü bugünün tıp anlayışı ile koruyu
cu tababet, tedavi eden tababetten ucuza mal 
olduğu ve insanlara ıstırap çektirmeden sağlık
larının korunmuş olduğu mütalâa edilirse elbet
te bu yola gitmenin daha faydalı olduğu orta
ya çıkar. Yalnız mühim bir mevzu daha vardır. 

Sağlık mevzuları iktisadi mevzularla omuz 
omuza yürür. İki mevzuu birbirinden ayırmak 
imkânı yoktur. 

Muhalefette bulunan arkadaşlarımın bir 
sözleri var. Bugünkü nesillere, bu kadar ağır 
yük yüklemek acaba doğru mudur1? Diyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bugünkü nesil 
üzerine iktidarımız tarafından ağır yükler tah
mil edildiği söylendiği zaman, bu madalyanın 
ters tarafını mütalâa etmek de lâzımdır. 

Burada hattı fasıl olarak 1950 yi alıyorlar. 
1950 den evvelki yükletilen yüklerle, 1950 den 
sonraki yükleri birbiriyle mukayese yapmak 
mecburiyeti karşısındayız. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Devamla) — îzin verirse

niz beş on dakika daha konuşayım arkadaşlar, 
(Yoooo, sesleri) 

1950 den evvel nesiller üzerine yüklenmiş 
olan yük, hastalık, sefalet, işsizlik ve bakım
sızlıktan ibaret olmasına rağmen 1950 den son
ra memlekette iş hacminin gelişmesi, işçi ücret
lerinin artması ve istihsalin artması dolayısiyle 
vatandaşın kendisini daha iyi gıdalandırması su
retiyle, eğer bir yük yüklenmesi mevzubahis ise 
bu ağır yükten daha çok nesiller üzerinde ağır 

991 — 
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olduğunu söylemek ve bundan sonra bir netice 
çıkarmak mecburiyeti karşısındayız. 

Arkadaşlar, biraz konuşma imkânını lütfe
derseniz bir iki noktaya daha temas etmek isti
yorum. (Alkışlar, kâfi sesleri) 

REÎS — Zeki Bey vaktiniz tamamdır, efen
dim. 

Hasan Hayti Ülkün. (Yok, sesleri) 
Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar : Hükümet sağlık şartlarını 
düzeltmek için büyük gayretler sarf etmiştir. 
Sağlık personelini artırmıştır. Teşkilâtı geniş
letmiştir. Sağlığı köye kadar götürmüştür. 
Memleketin hemen her köşesinde hastaneler, 
dispanserler, doğum ve çocuk bakımevleri, ve
rem sanatoryumları açmış, ve hastalıklarla 
amansız bir mücadeleye girişmiştir. 

Birçok hastalıklar vardır ki, kökü kuru
muştur. Meselâ, sıtma, böyledir. Açılan müca
dele müsmir olmuş bu hastalık andemik mahi
yetini kaybetmiştir. İktidarın, firengi ve verem 
hastalıklariyle yaptığı mücadelede husulpezir 
olmuştur. Aldığı iktisadi tedbirler, meselâ mı
sır yiyen Karadeniz köylüsünü buğday unu ile 
beslemesi gibi ihtiyar ettiği âli hareketlerle 
bunda müessir olmuştur. Fuhşu dizginlemiş, al
kolizmle mücadele etmiş, çocuk hıfzıssıhhasını 
geliştirmiş ve birçok emsali hizmetler ifa etmiş
tir ki, vekâletin bu başarıları her türlü takdi
rin üstündedir. Ve bu kürsüden ifade etmek is
terim ki, şayanı şükrandır. 

Arkadaşlar, sözlerimi kesmeden intihap dai
reme mütaallik bâzı ihtiyaçlara temas etmek 
istiyorum. Niksar sağlık merkezi binasının ilk 
kısmının ihalesi yapılmıştır. Vekile ve alâkalı 
personele arzı teşekkür ederim. Tokad'da bir 
verem hastanesinin inşasına başlanmıştır. Bu
nun bir an evvel ikmali şayanı arzudur. Yük
sek malûmunuzdur ki, Tokad Doğu - Karadeniz 
bölgesinde oldukça hâkim bir mevkidedir. Bir
çok vilâyetler ve onlara bağlı kaza ve köyler
le temas halindedir. Bu itibarla burada bir do
ğumevi açılmasını yerinde münasip görmekte
yim. Bu talebim hüsnükabul görürse memnun 
olurum. Tokad Hastanesi tam teşkilâtlı değil
dir. Meselâ kulak, boğaz ve burun mütehassısı 
yoktur. Dahiliye kliniğinde asistanı yoktur. 
Hemşire, hastabakıcı ve diğer bâzı sağlık perso-
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neli bakımından ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Hastanenin bu imkânlarla teçhiz edilmesini is
tiyorum. Yeni teşekkül eden Almus kazasında 
ve Artuva'da sağlık işleri geridir. Her iki ka
zanın müteşebbis halkı bu maksatla birer der
nek kurmuşlar, sağlık merkezleri tesisi için ar
sa temin etmişlerdir. Halk, pek haklı olarak 
sabırsızlanıyor. Devlete bedenen dahi müzahir 

• olmayı düşünüyor. Bu itibarla bu iki yerde ya-
I pılmakta olan hazırlığın kısa zamanda kıymet-
| lendirilmesi temennisindeyim. Zile kazamız nü-
| fus kesafeti ve iş hayatı itibariyle bir vilâyet 

ehemmiyetindedir. Burada gerçi bir sağlık mer
kezi vardır. Fakat, bina belediyeden devralın
mış, bir hastane evsafını taşımamaktadır. Sa
yın Behçet Uz da Zile'yi teşriflerinde binayı 
görmüşler ve beğenmemişlerdir. Bu itibarla 

i önümüzdeki inşaat mevsiminde Zile'nin bu in-
| şaata sahne olmasını ehemmiyetle rica ederim. 
I Turhal'ın Pazar nahiyesinde bir sağlık mer-
î kezi tesisi için hazırlıklar vardır. Vekâletin na-
I hiyenin bu derdi ile ilgilenmesi, •>şayanı arzu-
! dur. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi mahiyette 
vekâletten bâzı ricalarım vardır. Diş sağlığı 
memlekette geridir. Bunun için dişçi okulunda
ki talebe alım tahdidatının kaldırılmasını isti
yorum. Eczacı meselesi de keza bu vaziyettedir. 
Bu sağlık kolunun sadece büyük şehirler mono
polünde tutulmasına gönül razı değildir. 

Tıpta tahsil eden talebelerin bursiyer olan
larının adedlerinin artırılması ve bunlara ilk 
sınıftan itibaren burs verilmesi yolunda, tedbir
ler alınmasını istiyorum. 

Mâruzâtını bundan ibarettir, hükümeti Yük-
| • sek Huzurunuzda bu muvaffak olmuş sağlık po-
| litikası sebebiyle tebrik ederim. (Soldan, al

kışlar) 
REİS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Bahri Turgut Okaygün. 
BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Tunceli) — 

! Sevgili arkadaşlarım; doktor olmadığım halde 
' sağlık bütçesi üzerinde konuşmak ve temenni-
1 lerde buliunmak şevkini .muhafaza etmem, sa-
j lim duygularımın teşhisini yapar. 
| Yeni Sıhhat Vekilimizin samimiyet içindeki 

mesaisi ve sağlık dâvamıza nüfuz istidadına 
| karşı şüpheden uzak 'bulunarak bu mevzudaki 

intihalarımızı büyük heyetinize arz etmek işti
yakı içindeyim. 
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Temenni ve müşahedelerimi arz edeyim : 
1. Ekseri vekâletlerimizde olduğu gibi Sıh

hat Vekâleti de düne kadar kadro muadele ve ; 
esrarından kurtulamamış ve istenildiği zaman ; 
kadro ihdas edilmiş ve en iyi kadrolara tâyin- ' 
ler yapılmış ve istenmediği zaman kadro fıkdanı 
bir figan ve bir mazeret raporu halinde nüma-
yan olmuştur. İnsafsızca beğenilmiyen hüküme
timizin son değerli mesaisi bu hususun da ısla
hına müteveccih bulunduğunu müşahede etme
nin bahtiyarlık ve zevki içindeyiz. 

2. Ek görevler, kayırma babından bir hay
li zevatı ihsan ve lûtfa gark etmiş ve Sağlık Ve-S 

kâleti Bütçesinin en mühim külfetlerinden biri 
olmuştu. Bu usulün de taibiî ömrünü doldura
rak uful üzere olduğu anlaşılmıştır. 

3. Sıhhiye Vekâleti bütçesinde mevcut kıy
metli elemanlara rağmen parti ve hükümet 
programımızla muvazi olarak büyük sağlık dâ
vamızın kökünden halli işi vekâletin merkez 
teşikilâitmda kuvvetli bir ıslahata ve bir elden 
geçirme ameliyesine lüzum olduğu kanaatini 
tezahür arifesinde olduğunu görünce müftehir 
olacağız. 

4. İktidarımız Türk doktorunu koridor in
tizarından ve bu intizarın ruhlarda yaptığı 
gizli isyanlardan kurtarması, somurtkan bir 
çehre yerine mütelbessim ve şev'kat dolu bir si
ma olarak onları karşılaması Ve mutmain hale 
getirmesi, şikâyet ve şükranlarına göre en içli, 
en müstacel, formalitesiz va pratik alâkalara 
gark etmesi hepimizi sevindirecektir. 

5. Hiçbir iktidar bizim kadar memurun, 
hekimin, hâkimin, dul ve yetimin refaJhına kar
şı bu derin anlayışı gösteıımemiştir. 

Doktoru; hastayı müstemleke yapan zihni
yetten kurtarmalı ve bilhassa hariçte yapılmış 
pazarlıkla hastaneye yatırılan muztaribin im
dadına koşmalıdır. 

Türk doktorunu maddi şevkin ağuşunda va
zifeye davet ve iktisadi devlet teşekküllerinde 
çalışan müreffeh ve yüksek ücretli bir orta 
mektep mezunu ile bir Türk doktorunun kadro 
kısırlığını, aylık azlığını mukayese etmek, ik
tidarımızın vicdanında çatlak bir sesin aksini 
yapar. 

Onu da düzeltmek yoluna gidilmiştir. 
Bu umumi prensiplere umde ilâvesine lüzuım 

yoktur. Vekâletin mer'kez teşkilâtında - ıslahat 
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olunca bu salâh süratte merkezden muhite in
tikal edecektir. 

Bu seri intikali hep beraber belkliyelkn. 
Mdbus olan do'ktor. arkadaşların da bu dâ

vada hükümete çok müzaihir olacaklarını ümi-
detonek hakkımızdır. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Arslan Bora. (Yok sesleri) Başka 
söz istiyen yo;k. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve'kili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — (Kürsüye 
alkışlar arasında geldi) Aziz arkadaşlar; 
Yüksek Meclisin mesaisinin çok kesif olduğu 
şu günlerde, saatinin değil, dakikasının dahi 
çok kıymetli olduğu muhakkaktır. Bu itibarla 
mâruzâtta bulunurken bu nokta üzerinde iti
nalı olacağım. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 
1956 yılı Bütçesi üzerinde muhalefet partileri 
sözcüleri arkadaşlarımız ve diğer möbus arka
daşlarımız hakikaten birçok ve etraflı mevzu
lara temas ettiler. Bendeniz kısaca bunlar halk-
kında'ki görüşlerimizi ifade etmekle iktifa ede
ceğim. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü arkadaşım, sözü
ne, bugünkü sıhhi teşkilâtımızın hangi noktada 
olduğunu tâyin maksadiyle, evvelâ Türkiye'
deki sağlık teşkilâtının diğer memleketlerle 
mukayesesini yapmakla başladılar. Ve netice 
olara'k, bugünkü sıhhi teşkilâtımızın medeni 
memleketlere nazaran daha aşağı seviyelerde 
olduğunu beyan ettiler. Fakat bundan sonra 
şöyle bir mukayese yapsaydı, iyi olurdu, kana
atindeyim. Bunu kendi görüşüne göre tesbit 
ettikten sonra bir de bundan evvelki yıllarda 
hiç olmazsa 1950 den itibaren bugün ulaştığı
mız noktayı belirtselerdi daha insaflı hareket 
etmiş olurdu. 

Şimdi evvelâ; yatak adedi olarak bâzı mu
kayeseler yaptı. Ben, müsaade ederseniz, bu
gün bulunduğumuz noktayı yatak adedi itiba
riyle tesbit etmek bakımından şöyle küçük bir 
mukayese yapacağım. 1950 de dvelet ve numu
ne hastaneleri olarak yatak 7 329, 1954 te 
13 095, 1955 te 13 695. 

Doğum ve çocuk bakım evleri olarak 1950 
de 710, 1954 te 1 716, 1955 te 1 701 yatak. 

Göğüs hastalıkları hastanelerinde; 1950 de 
2 107, 1954 te 6 557, 1955 te 7 277. 1956 da 500 
yatak ilâvesiyle 7 777 ye iblâğ edilmiş olacaktır. 
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Cemettiğimiz zaman, sağlık merkezleriyle bera
ber, 1950 de 10 366 olan yatak adedi 1954 de 
22 598 ve 1955 te 27 633 olmuştur. Bunlara bele
diyeler ve diğer müesseselere ait yatak adedleri 
ilâve edilecek olursa 38 bin yatağa sahibolmuş 
olacağız. Ve esasen mevzuda sağlık merkezleri
nin adedinden başladı. Ve bu mevzua giriş C. H. 
Partisi sözcüsü arkadaşımızla Hürriyet Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın müşterek intihabettikleri 
nokta oldu. 

Bu sene, 1956 da, 60 sağlık merkezi açmak 
suretiyle sağlık merkezlerimizin adedi 241 e yük
selmiş olacaktır. 

Bilhassa Yusuf Azizoğlu arkadaşım, sağlık 
merkezlerinin çalışmaları bakımından dediler 
ki, kadro noksanlığından ve nazari olarak bâzı 
mütehassıs kadrolar konduğu halde doktorların 
^Olunamaması yüzünden, sağlık merkezlerimiz 
âtıî vaziyettedir. Tâbir bu idi. Biz bu noktai 
aazara iştirak edemiyoruz. Bu gibi müessesele
rin çalışmaları istatistiklerle meydana konur. Bu 
arada şu noktaya da işaret etmek isterim; bizde 
sağlık merkezlerinin, esasen bir mmtakanm ve 
memleketin bir nevi memleket hastanesi şeklin
de telâkki edilmesidir. Mesele böyle değildir. 
Bugünkü sağlık merkezlerimizin iki karakteri 
vardır; birisi, esas koruyucu hekimliğe ait kıs
mıdır. Aslolan ve devlet olarak da birinci plân
da gelen vazifemiz budur. Onun yanında koru
yucu hekimliğe yardımcı olarak bir de tedavi 
edici kısım vardır. Bu vasfı ikinci plânda gel
mektedir. Çok arzu ederiz ki, bütün sağlık mer
kezlerimiz asgari iki mütehassıs ile takviye edil
miş olsun. İstikbale muzaf çalışmalarımız istih
sal istikametinde olacaktır. 

Bugünkü halde durum : 
*- • . . * 

Bakınız sağlık merkezlerimiz nasıl çalışmak
tadır ; 

1950 de sağlık merkezlerimizin adedi 22, ya
tak adedi 220, yatakta tedavi edilen 758, ayakta 
tedavi 76 559, 

1955 i arz ediyorum : 
Aded 181, yatak 2 060, yatarak tedavi 45 874, 

ayakta tedavi edilen 610 bin 924. 
Bunun dışında ameliyathanelerinde küçük 

veya büyük ameliyat adedleri şu şekildedir : 
1 292, 2 159, ve 3 700. Demek oluyor ki, bugün
kü haliyle de olsa sağlık merkezlerimiz muhiti 
için faydalı olmakta ve asla ihmal kelimesiyle 
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ve tabiriyle tavsif edilecek durumda değildir. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Yine sağlık merkezleri mevzuunda, 1956 büt
çesinde tahsisatı bulunmaması dolayısiyle aca
ba bu politikadan ayrılmak mı bahis mevzuudur 
veyahut bu sahada bir gevşeme mi olmuştur, gi
bi bir kanaate sahiboluyorlar. 

Biraz evvel arz ettim, bu sene yeniden 60 
sağlık merkezi açacağız. Binaenaleyh bu politi
kadan vazgeçmiş değiliz, önümüzdeki senede 
sağlık merkezi olmıyan kazalarımızı da sağlık 
merkezine kavuşturacağız, arkadaşlar. (Alkış
lar) 

Personel meselesi bahis mevzuu olduğu za
man şunları arz etmek isterim ki, hakikaten 
bugün mütehassıs yetiştirmekte müşkülât var
dır. Müşkülâtı şu iki noktada görmekteyiz. Bi
rincisi asistan ücreti çok azdır. Bu itibarla 150 
lira ile hele çoluk çocuk sahibi olanlar için ih
tisas yapmak aşağı yukarı maddeten imkânsız
dır. Bu itibarla mütehassıs yetiştirmek bakımın
dan biraz daha refah kaygusiyle bundan sonra 
mütehassıs olacaklar için hiç olmazsa hükümet ta
bibi iken, belediye tabibi iken, mücadele tabibi 
iken aldığı maaşla asistanlık yapmak imkânını 
sağlıyacak bir kanunla huzurunuza geleceğiz. 
Bu mevzuda bir milletvekili arkadaşımızın ko
misyonda bir kanun teklifi vardır, süratle kanu-
niyet kesbetmesini temenni etmekteyiz. Yine 
personel mevzuunda, bilhassa koruyucu hekim
lik mevzuunda ehemmiyetli bir nokta karşımı
za çıkıyor. Gerek sağlık merkezlerinde olsun, 
gerekse hükümet tabibliği, belediye tabibliği ve 
mücadele tabibliklerinde doktor arkadaşlarımızı 
bu vazifeler başında uzun müddet muhafaza et
mek mümkün olmuyor. Bir doktor, hükümet ta
bibliği vazifesine başladığından itibaren şöyle 
bir düşünceye sahiptir. Ben mümkün olduğu ka
dar buradan erken ayrılayım, ihtisas yapayım 
diyor ve kaçmaya gayret ediyor. Mecburi hiz
meti varsa, mecburi hizmetini doldurur doldur
maz derhal istifa etmek suretiyle çok haklı ola
rak kendi meslekinde yükselmek bakımından 
ihtisas yapmaya gayret ediyor. O halde alacağı
mız bir tedbir vardır. Gerek hekim arkadaşı 
orada bağlamak ve gerekse bilhassa vazife ve 
hizmet bakımından tabebetin diğer şubeleri gi
bi koruyucu hekimlik şubesini de bir ihtisas ha
line getirmek mecburiyetindeyiz. (Bravo sesle
ri, alkışlar.) 
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feunun için de Hıfzıssıhha mektebimizi daha larına göre vekâletimiz, ilâç 

faal bir hale getirerek Hükümet tabibi olarak 
belediye tabibi olarak hulâsa koruyuc ı hekim
likle meşgul olacak hekim arkadaşlarınızı ora
da birkaç senelik bir tahsile tâbi tutmak sure 
tiyle bir ihtisasa sahip kılacağız. Bu mevzuda 
encümende Talât Vasfi öz arkadaşımızın hazır
ladığı bir kanun teklifi vardır. Çok temenni 
ediyoruz ki, bu teklif süratle kanuniyet kesbet-
sin. Bir müessesenin hekim bakımından haki
katen ehemmiyeti vardır. Ama bunun yanında 
hemşire de, hastabakıcı da hekim kadar ehem
miyetlidir. Bu itibarla hemşireleri ve hastabakı
cıları da onları vazifeye daha iyi bağlamak bakı
mından lüzumlu olan tedbirleri alacağız. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum. Verem mevzuu Yusuf Azizoğlu arka
daşımız, memlekette veremin çok ehemmiyetli 
bir mevzu olduğundan bahsettiler. Kendilerine 

tamamiyle iştirak ediyorum. Fakat, mevzuun 
ehemmiyetine gb're de tedbirlerimizi almış vazi
yetteyiz ve alacağız. Nitekim yataklar 2 000 den 
7 700 e »dispanserler adedi 8 den 45 e çıkarıl
mış ve nihayet B. C. G. Aşısı bu hastalıkla ne 
şekilde mücadele ettiğimizi gösterecek bir sevi
yeye yükselmiştir. Veremde ölüm nispeti yüz 
binde 219 dur, dediler. Tahmin ediyorum ki, bu 
rakamı yalnız nüfusu yüz bin olan şehirlerin 
istatistiklerinden çıkarmışlardır. Ve rakamı 
1951 olarak intihap etmişlerdir. Yine aynı şe
hirlerde dahi 1955 te bu nispet 91 dir. Fakat, 
daha genişletipte vilâyet ve kazalara intikal et
tirmek suretiyle istatiğimizi tetkik edersek ölüm 
nispetinin 85 e indiğini tesbit etmiş oluruz. Bu 
itibarla veremle mücadelemiz hakikaten mu
vaffaktır. 

Daha birçok mevzular var. İlâçlardan bah
settiler. Aktüel meseleler haline gelmek istida
dını gösterdiği için birkaç dakikalık müsaade
nizi istirham ediyorum. 

Efendim, tababette bugün için ilâç bakımın
dan birinci plânda gelen ilâçlarımız vardır. An-
ti - biyotikler, hormonlar, nihayet kan durdurucu 
ilâçlar ve buna benzer birtakım mühim ilâçları
mız vardır. Şimdiye kadar ilâç ithalâtında, it
halâtçı, arzu ettiği gibi birçok ilâçları getiriyor
du. Anti - biyotikler, sülfamitler diğer mühim 
ilâçlar bir taraftan getirilirken, bunun yanında 
birtakım öksürük şurupları, burun damlaları, 
kuvvet şurupları geliyordu. Fakat bugünün şart-

ithalâtında bir 
proyorite listeleri yapmaktadır. Hakikaten mü
him anti - biyotik ilâçlarımız mevcut değilken 
bunun yerine vekâletimiz, bir burun damlası 
veya bir öksürük şurubu ithalinde fayda mülâ
haza etmemektedir. Bu itibarla ilâçlar bakımın
da bu türlü tedbirleri almış vaziyetteyiz. 

Bir nokta daha vardır. Şimdilik yabancı 
memleketlerden gelen special adedi aşağı yu
karı altı bindir. 3 500 küsur da yerli special 
vardır. Böylece aşağı yukarı on bindir. 

Ne hekimin aklında kalacaktır, ne de hasta 
gidip istediği marka ilâcı bulabilecektir. Acaba 
mümkün değil midir ki, special üzerinde bir re
vizyon yapmak suretiyle bu da normal hadlere 
indirilsin. 

Bunun için bir komisyon kurup, bu işin re
vizyonunu yapmak niyetindeyiz. Aziz arkadaş
larım; artık özür diliyorum. Görüyorum ki, 
muhterem arkadaşlarım hakikaten az olan va
kitlerinin zayi olmasını istemiyorlar. Yalnız 
(Devam... Devam sesleri) daha temas edecek 
mevzularımız vardır. Aziz arkadaşlar; sağlık 
meselemiz hakikaten çok ehemmiyetlidir. Bede
nî, fikrî bütün sahalar hakikaten insan fikri ve 
insan vücudiyle tamamen alâkalıdır. Bu itibar
la bu mevzua çok ehemmiyet vereceğiz. Memle
ketimizde diğer sahalarda olduğu gibi sağlık 
sahasında da cidden şayanı şükran bir şekilde 
inkişaf ve kalkınma olmuştur. Bu inkişaf ve 
kalkınmanın istikbale muzaf tekâmül seyri va
tandaşlarımıza bugüne nazaran içinde bulun
duklarından daha çok ve kendilerine lâyık şe
kilde sıhhi şartlar içerisinde yaşatmak ve niha
yet vatanımıza psikomatik hem bedenen hem 
ruhan çok sağlam bir nesil yetiştirmek istika
metinde inkişaf edecektir arkadaşlar. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Talât Oran... 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Çok ağır konu

şacağım, söz veriyorum. 
Zaten tamamen temenni mahiyetinde birkaç 

temenniden ibarettir. 6 seneden beri her zaman 
bu sözü konuşuyorum.; hastanelerin tevhidi me
selesi. 

Türkiye'de ceza evleri hastanesinde bir has
ta günde 63 kuruşa, şeker fabrikaları hastane
lerinde 36 liraya mal oluyor... 

REİS — Talât Bey. biraz yavaş konuşunuz 
takibedemiyoruz. 
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TALÂT ORAN (Devamla) — İktisadi teşek

küller hastanesinde bir hasta günde 12 -26 lira
ya, îşçi Sigortaları Hastanesinde 320 - 450 ku
ruşa ve üniversite kliniklerinde 4 - 6 liraya mal 
olmaktadır. Görüyorsunuz ki ; 63 kuruşla 36 li
ra arasında mütehavvil hasta maliyeti vardır. 
Muhterem Vekil îşçi Sigortalarına bir mevzu 
dolayısiyie Bütçe Encümeninde beyan ettiler. 
Tekrar arz ediyor ve soruyorum : Bütün has
taneleri bir çatı altında toplamak mümkün mü
dür? Geçenlerde bu hususta bir kanun teklifi 
hazırlamış ve Meclise takdim etmiştim. Bütçe 
ve îçişleri encümenlerinde tetkik edilirken iti
raz edildi. Bendenizin de moralim bozulduğu 
için geri aldım. Mahaza bunun bir faydası ol
du, Millî Müdafaa Vekâletinin bir sürü boş ya
taklarından siviller istifade etmeye başladı. 

îkinci ricam, evde tedavi işidir. Amerika'da, 
Avrupa'da dahi, bu kadar hastane ve hasta ya
tağı olmasına rağmen. Birleşik Amerika'da iki 
milyon küsur yatak olmasına rağmen evde te
davi sistemine başlanmıştır. Müzmin bornşit, 
anfizem ve kalp hastalıkları. Sağlık Vekâleti
nin tesbit edeceği doktorlar vasıtasiyle vatan
daşlar evlerinde tedavi edilmektedir. Haftada 
bir, iki defa eve gelip tedavi ediyor, bir dolar 
mukabilinde. Paıayı da bilâhara tahsil ediyor. 

Bizim aşağı - yukarı 350 bin yatağa ihtiyacı
mız vardır. Avrupa normma göre 175 bin. Ve
kil Bey beyan ettiler, mevcut yatak adedine 
karşısında evde tedaviyi uygun buluyorlar. Bu
gün hiçbir kimse 35 - 40 lira vizite olan bir 
doktoru evine çağıramaz. 

Ücretli tedavi sistemi : 
ücretli tedavi sistemini îşçi Sigortaları yap

maktadır. 
Şimdi; 350 bin yatak tesis etmek için bugün

kü normlara göre on sekiz milyar lira lâzım
dır. Ve bir hastanın günlük maliyeti 10 - 12 li
ra olmaktadır. Günde dört milyon, senede bir 
milyar 200 bin lira para lâzımdır. 

Görülüyor ki; devlet sektörü ile bu işi hal
letmeye imkân yoktur. Binaenaleyh sağlık si
gortalarına kademeli olarak gitmek mecburiye
ti vardır. 

Verem Savaş, Kanunu gereğince vücuda ge
tirilecek yapı ve tesislere bu sene de devam 
edilecek midir? Çünkü dün akşam Nafıa Ve
kâleti Bütçesinin 741 nei faslının 23 ncü ben
dindeki bıtna ait tahsisat reddedildi. Acaba bu 
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durumda yeni tesisler açılabilecek midir? (O 
başka, sesleri) Bunu anlamak istiyordum, ayrı 
ise mesele yoktur. 

Yalnız istirham edeceğim, bu ricalarım bil
hassa zabıtlara geçsin diye konuşuyorum, bun
lar dikkate alınırsa faydalı olacaktır. Bilhassa 
evdeki tedavi ve ücretli tedavi sistemine ken
dileri de taraftar iseler minnettar kalacağım. 
(Alkışlar) 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur, fasıllara 
geçilmesini reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

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

201 Maaşlar 48 982 875 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sağlık Vekâleti sıtma mücadele şube tabip

lerinden 70 aded kadro Bütçe Encümenince (L) 
cetveline alınmıştır. Esasen bunun bütçeye tah
mil edeceği malî bir külfet yoktur. Gerek bu ci
hetten ve gerekse hizmetlerin aksamaması bakı
mından 35 adedinin serbest bırakılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın Çorum Kocaeli 
N. Celim . K. Terzioğlu S. Göksel 

Aydın Çorum Kocaeli • 
N. Celim A. R, Kılıçkale H. Başak 
Mükerrer 
Erzurum Erzurum Ordu 

S. Erduman O. önder M. Yazıcı 
Erzincan , Van Kastamonu 

M. R. Sanalan M. Görentaş S. Çağlar 
Samsun Ağrı Zonguldak 

S. Çonoğlu H. öztürk N. Diken 
Tunceli Erzincan Kastamonu 

B. T. Okaygün V. Varoi S. Esen 
Bingöl Bingöl Somsun 

s. Göker N. Araş M. özkefeli 
Samsun Gazianteb Erzincan 
A. Eker S. înal T. Şenocak 
Ankara Ağrı (Okunamadı) 

D. Binerbay S. Sümer 
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Bolu 

A. Hatı 
Bolu 

S. Baysal 
Hatay 

A. F. Atahan 
Giresun 
A. îzmen 
Konya 

K. GÖkmenoğlu 
U§ak 

T. Aysal 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 

Erzurum 
E. Tünce 1 

Bingöl 
E. Yıldız 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
(Okunamadı) 

Van 
H. Durmaz 
Afyon K. 

H. Tiryakioğlu 
Kayseri 

S. Haeıpaşaoğlu 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Kastamonu 
N. Batur 
Hakkâri 
Ü. Seven 
Afyon K. 
R. ÇerçeJ 
Ankara 
ö. Bilen 
İsparta 
T. Tola 
Kocaeli 

0. Tüzün 
Hatay ' Bursa 

A. M. Kuseyrioğlu S. Karacabey 

REİS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ZEKİ ERA-

TAMAN (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlar, 
ben bir hekim olarak, Sağlık Bakanlığı kadro
sunda bir tek kadronun kaldırılması aleyhinde 
olan bir arkadaşınızım. Ama 789 doktor münha-
li bulunan ve vekâletin yalnız sıtma mücadele 
teşkilâtında 90 doktor 11 sıtma savaş tabibi ol
mak üzere yani (101) kişi münhal bulunduğu 
halde Bütçe Komisyonununda uzun müzakere
lerden sonra bunun yetmişi (L) cetveline nak
ledildi, kendilerinde daha 33 kadro kaldı. Şunu 
ifade edeyim ki, bu sene mezun olup da Sağlık Ba
kanlığında hizmet görecek doktor 132 adeddir. 
132 doktora mukabil münhal 789 dur. Rica ede
rim, devletin bütçesini lüzumsuz yere kabartını -
yalım. Geçen sene Sağlık Bakanlığının yalnız 
memur kadrolarında sarf edilemeyip de iki gün 
sonra 1956 malî yılma nakledilecek para 5 mil
yon liradır. Bu beş milyon lira diğer fasıllarla 
beraber 10 milyon lirayı geçmektedir. Rica ede
rim, hayali bırakalım, doktor bulalım ondan 
sonra kadrosunu verelim. 

REİS — Necati Celim. 
NECATİ ÇELÎM (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar; ben Zeki Erataman arkadaşımızın, i 
sağlık kadrolarına tabip bulunmamış olması 
dolayısiyle bu kadroların kaldırılması hakkın
daki fikrine iştirak etmiyorum. Türkiye'de za- j 
man zaman sıtmanın yarattığı epidemiler mem
lekette felâketler yaratmıştır. Ben sıtmalı bir 
bölgenin çocuğuyum. Sıtma savaşında da uzun 
müddet hizmet .ettim. Sıtma mücadelesi için ku- • 
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rulmuş 265 şubemiz var. Buradaki kadrolardan 
70 tanesinin çıkarılması hizmetin aksamasına 
sebebiyet verecektir. Vekâletle temas ettim, kad
roya 35 tabip ilâve edilirse bu 265 şubenin hizmet
lerinde bir aksaklık olmıyacaktır. Bunun, 48 kü
sur milyon liralık Sağlık Vekâletinin memurlar 
maaşı faslında portesi 105 bin liradan ibarettir. 
Bu para gayet cüzidir. 48 milyon lira içinde bu
nu tenkis yoluna gitmek doğru değildir. 

Ayrıca bir noktaya da işaret etmek isterim. 
1940 - 1941 yılları içinde memlekette hüküm 
süren kışın akabinde sıtma epidemisi ortaya 
çıktı. Yüz binlerce vatandaş hasta oldu. Birçok 
vatandaşlarımız bu hastalıktan vefat etti. 

İstirhamım : Bu 35 kadronun Heyeti Celile-
nizce kabulü, Sağlık Vekâletinin hizmetlerinde 
bir ferahlık yaratacaktır. Lütfedeceğinizi ümi-
d ediyorum. 

RElS — Takrir, 70 kadronun (L) cetveline 
alınmamasını, bunlardan 35 inin serbest bıra
kılmasını ve 105 bin lira tahsisat teklif etmek
tedir. Yani 35 kadronun (L) cetveline alınma
ması, 201 nci fasla 105 bin liranın alınmasıdır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hükümet ne 
diyor? Uyuyor mu? (Gülüşmeler) 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Yüksek Mec
lis ne takdir ederse. 

RElS — Hükümet takdire bırakıyor. 
Bu takriri nazarı itibara alanlar.. Nazarı iti

bara almıyanlar.. Efendim, anlaşılamadı. Zah
met edeceğim, ayağa kaldırmak suretiyle bir 
defa daha reye koyacağım. (Takrir anlaşılmadı 
sesleri) 

Takriri izah edeyim : 35 kadronun (L) cet
veline alınmaması ve bunun karşılığı olan 
105 000 liranın 251 nci fasla ilâvesi, isteniyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhte
rem raportör arkadaşımızın izahatı, öyle zanne
diyorum ki takrir sahibi arkadaşımız tarafından 
dikkatle takibedilmemiştir. Bunu tekrar etmek 
lüzumunu hissettim. Sıtma teşkilâtında 101 kad
ro münhal. Bundan 70 tanesini encümeniniz, se
nelerden beri kullanılmadığı için ve bütçe ra
kamlarını lüzumsuz yere kabartmamak için tah
sisatını faydalı işlere ayırmak maksadiyle (L) 
cetveline ayırmıştır. 30 tanesi de yine Sağlık 
Bakanlığının emrindedir. Yani Sağlık Bakanlığı 
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1956 senesi içerisinde bu teşkilâta 31 tabip tâ
yin edebilmek salâhiyetini haizdir. Arkadaşım 
sıtma dâvasının ehemmiyetinden, sunundan, bu
nundan bahsetti. Kimse bu dâvanın ehemmi
yetini küçümsemiyor. Fakat bu hususta boş 
ve kuru kadroların ilâvesi meseleyi halletmi-
yeceği aşikârdır. Yani kadroları encümenimiz 
kıskanmıyor. Fakat arkadaşlar mesele, hizmet 
görecek personelin temini meselesidir. Heyeti 
Umumiye müzakerelerinden de anlaşılmıştır ki, 
•sağlık dâvalarımızın en mühimi mevzuu perso
nel meselesidir. Hemen bugün halledilecek 
mesele olmayıp zamanla, seneden seneye ve fa
kültelerin vereceği mezun adedine göre mese
le halledilecektir. Binaenaleyh elde mevcut 
31 kadro 1956 ihtiyacını karşılıyacak miktar
dadır. Kaldı ki, her sene fakülte 132 mezun 
veriyor, vekâletin diğer servisleri de nazarı 
itibara alınırsa 789 münhal vardır, bunu da rey
lerinize arz ederim. Bir noktayı hatırlatmama 
müsaade buyurun. Her vekâlet kendi memur
larını istediği yerde, vekâlet dâhilinde, çalıştı
rabilir". Ama, 789 münhal kadrosu olan vekâ
let, sıtma işlerine tahsis edeceği 31 kadro kâfi 
gelmezse diğer yerlerdeki münhal kadrolardan 
tâyin etmek suretiyle, Teşkilât Kanununun ver
diği salâhiyete istinaden başka kadrolardan 
sıtma teşkilâtına tâyin yapabilir.. Bu noktayı 
arz etmek isterim. 

REİS __ Necati Celim. (Soldan, takririni 
geri aldı sesleri) 

NECATİ CELİM (Aydın) — Hayır arka
daşlar, ben takririmi geri almıyaeağım ve. rey
lerinize arzını rica edeceğim. 

Ben şu veya bu şekilde değil, Sağlık Bakan
lığının sıtma mücadelesindeki hizmetlerini izah 
^tmek istemiyorum. Yalnız Mazhar Şener ar
kadaşımızın bütçe müzakeresi sırasında muttali 
bulunduğu 90 hekim kadrosunun münhal bu
lunması, hekim çalıştırılmamasından olmasa 
gerektir. Bütçe müzakereleri daima sıtma mü
cadele mevsiminin dışındadır. Bu zamanda, 
mücadele bulunmadığından bâzı tabipler aske
re giderler ve bunların yerlerine tâyin yapıl-
ımamasından münhal görülür. Siz kadroyu ve
rin, Sıhhiye Vekâleti bunu istimal etmezse ben 
karşınıza başka bir vaziyete gelirim. 

ZEKÎ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Bu yüz
den beş milyon tasarrufları var. 

1956 Ö i S 
NECATİ ÇELÎM (Devamla) — kadroda 

90 açık bulunmamasının, bunun müdafaa un
suru olmadığını iddia ediyorum. Ve takririmi 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

REÎS — Efendim, takrir 35 kadronun (L) 
cetvelinden çıkarılmasına mütedairdir. Bu tak
ririn nazarı itibara alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir efendim. 

Faslı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 

202 

204 

200 

207 

209 

210 

2V, 

301 

302 

LİTft 

Ücretler 24 157 648 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 258 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 791 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştim. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 
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 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 497 000 
REİS ~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 67 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 262 000 
REİS — Kabul edenler... Et* 
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403 

405 

408 

415 

416 

422 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 35 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 397 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 277 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 5 950 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 52 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 1 020 400 
REİS — Kabul edenler!.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Huzur ücretleri 25 250 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar, kurumlar umumi 
masrafları 619 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları 1 250 000 
REİS — Kabul edenler,,, Et» 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
423 Trahomla savaş umumi mas

raflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları c 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Kurumlan umumi 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 T. C. Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi umumi 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

650 000 

450 000 

5 600 000 

000 000 

49 572 777 

1 000 000 

400 000 

100 000 

1 395 000 
REİS — Bu fasıl hakkında takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
üniversitelerde okutulan talebelere ayda • 125 

lira olarak verilmekte olan bursun 150 liraya çı
karılması suretiyle, Sağlık Vekâleti bütçesinin 
450 nei faslındaki 930 000 liraya 180 000 lira 

999 — 



t : 4B 27.2 
ilâve yapılarak 1 110 000 lira olarak kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Çankırı 
K. Çığman 
İstanbul 
N. Ateş 

Kastamonu 
S. Çağlar 
Gümüşane 
Z. Başağa 

Bolu 
S. Baysal 
Trabzon 

S. Orberk 
Amasya 
1- Olgaç 
Samsun 
E. Anıt 
Erzincan 

S. Perinçek 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Ankara 
ö. Bilen 

Ağrı 
N. Sümer 
Gazianteb 

S. inal 
Bitlis 

N. Barut 
Bursa 

H. Şaman 
Erzurum 
C. Önder 

Yozgad 
A. Ünlüsoy 

Seyhan 
M. Ünaldı 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Sivas 
B. örnekol 

Denizli 
B. Akşit 

Muş 
G. Emre 

Niğde 
H. Ülkü A 
Amasya 
K. Eren 
Amasya 
H. Koray 

Elâzığ 
S. Toker 
Zonguldak 

H. Hilâlci 
Niğde 

A. U. Arıkan 
Uşak 

Y. Aysal 
Bolu 

A. Hatı 
Çankırı 
î. Aydın 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
Maraş 

A. Aytemiz 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Urfa 

F. Ayalp 

Burdur 
M. özbey 
îstanbul 

S. Gögen 
Aydın 

A. B. öktem 
Trabzon 

S. Karayavıız 
Hatay 

. M. Kuseyrioğlu 
Yozgad 

T. Alpay 
Çorum 

B. Koldaş 
Van 

H. Kartal 
Kocaeli 

N. Unat 
Konya 

H. Atademir 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Trabzon 

P. Sanae 
Çoruh 

M. Bumin 
Trabzon 
S. Dilek 
Kocaeli 

S. Yalım 
Siird 

V. Oran 
Yozgad 

N. Kurban 
Ordu 

S. Orhon 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Faslın 
encümene havalesini istiyoruz, efendim. 

REİS — Fasılla beraber takrir encümene 
verilmiştir, efendim. 

P. 

451 

Lira 
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Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

54 000 

452 Staj masrafları 50 300 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 559 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Kongre masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 175 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 17 000 
REİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
lûiyenlet'... Kabul edilmiştir. 

601 Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 525 000 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Yalova kaplıcaları işletme ida
resine yardım 132 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 özel kurum ve derneklere 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan Bankası mütedavil ser
mayesine yardım 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Türkiye'de toplanacak 4 ncü 
Romatizma Kongresi masraf
ları için Türkiye Romatizma 
Araştırma ve Savaş Derneği
ne yardım 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 2 000 000 
REİS - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Mtoörlü taşıtlar için satmalı-
nacak yedek parça bedeli 336 350 
REİS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
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761 5970 ve 6447 sayılı kanunlar • 
gereğince Kızılay hastanesi 
taksit ve malzeme bedeli 713 096 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
nuyenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Hudut ve Sahiller Umum Müdür
lüğü Bütçesinin birinci maddesini okuyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 693 207) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterldiği üzere, (435 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

F. 

201 

202 

206 

207 

209 

210 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenle»*.,. 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 bilenere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

609 002 

394 400 

29 900 

103 923 

1 500 

211 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

407 

408 

412 

Gece pratika ücreti 44 660 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 87 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 18 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 35 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 11 920 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 19 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları T* 
harcırahları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 90 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pa-sif koruma masrafları 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon huzur ücreti 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İlâç veı lâboratuvar masrafları 1 000 
RElS ~- K*bul #denler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Eşya taşıma ambalaj ve sigor

ta masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma masrafları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 2 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Sağlık temizleme masrafları 160 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 900 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 400 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıl borçları 2 600 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 150 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Bina yapımı ve satmalma 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalmacak taşıtlar 85 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz adiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
ITmum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına 
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karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2 128 207) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

Lira 

1 Resimler 1 268 439 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 41 920 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Umumi Bütçeden yardım 350 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 (^eçen yıldan devredilecek na
kit 467 848 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1956 yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidat tarh ve tah
siline 1956 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve (3656) sayılı Kanunun (19) neu maddesine 
giren hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslın
daki tahsisat üstüne çıkan ve 1955 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir, 1928 - 1954 bütçe yıllarına 
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aidolupta Muhasebe! Umumiyi Kanununun (93) 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçlar, 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertip
leri veya (3 ve 4) ncü kısım fasıllariyle yatı
rım fasılları artıklarından eski yıllar borçları ı 
fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

REİS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V. 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa- j 
retli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında I 
kullanılamaz. j 

REÎS — Maddeyi reyini&e arz ediyorum, | 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla-
. oak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli ectvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul -edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ı 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren muteberdir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavent vekil
leri memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- | 
bul edilmiştir. 

Kanunu açık oyunuza arz ediyorum. 

T — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Bütçesi 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 ma
lî yılı bütçe k&nunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/360) (1) 

REÎS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1956 
yılı Bütçesi ile İnhisarlar Umum. Müdürlüğü 
1:956 yılı Bütçesinin Heyeti Umumiyesinin mü
zakeresine başlıyoruz. Söz alanları okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gurupu adına Ke
mal Güven (Kars), 

(i) 70 saytiı matbua -saptın Bonundadır. 
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Hasan Hayati Ülkün (Niğda), 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokad), 
Hakkı Kurmel (Kayseri), 
Sekip İnal (Hatay), • • ' • . ' ! 
Sabri Çonkar (Bolu), 
Enver Karan (Antalya), 
Ekrem Anıt (Samsun), 
Hamdi Tekay (Samsun), 
Söz, C. H. Partisi Meclis Gurupu adına Ke

mal Güvenindir. 
Buyurun efendim. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 

GÜVEN (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
1956 yılı Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Bütçesi üzerindeki görüşlerimiz ile tenkid ve 
temennilerimizi açıklamadan evvel 1955 yılı 
bütçesi münasebetiyle aynı vekâletin bütçesine 
ait yaptığımız tenkid ve temennileri ve bunlara 
o zamanki Gümrük ve İnhisahlar Vekili tarafın
dan verilen cevapları kısaca hatırlatmayı ve ar
kadaşlarımızın hafızalarını tazelemeyi faydalı 
buluruz. 

Bu suretle tenkid ve temennilere ne derece 
ehemmiyet verildiğini salahiyetli vekil taraf ın-
>dan 1955 yılı içerisinde yapılacağı vadedilen iş 
ve hizmetlerin katî ifadelere rağmen ne derece
ye kadar yerine getirildiğini de gayet açık ve 
müşahhas olarak arkadaşlarımızın gözü önüne 
sermiş olacağız. 

Geçen sene ileri sürdüğümüz tenkid ve te
mennilerimiz ile vekil tarafından verilen cevap
lar kısaca şunlar idi. 

Kaçakçılığı önlemek için alınması icabeden 
tedbirler üzerinde durarak bâzı tavsiyelerde bu
lunmuştuk. 

Vekil bu hususta verdiği cevaplarda hudut
taki er mevcudu ile motorlu vasıtaların takviye 
edileceğini söylemişlerdi. Er mevcudunun ve 
motorlu vasıtaların bir nispet dâhilinde takviye 
edildiğini memnuniyetle müşahede etmiş bulu
nuyoruz. Buna rağmen her bakımdan kifayet
siz olduğu kabul edilen deniz motorlarımızı 
medeni memlekettekilerinin seviyesine çıkar
mak ve önümüzden kaçan birçok kaçakçıları 
takibederek süratle yakalamak için en seri va
sıtalar alınmak üzere bir tahsisat kanunu ile 
Yüksek Meclisin huzuruna gelineceği ifade edil
diği halde geçen sene hükümet böyle bir tek
lifle Yüksek Meclisin huzuruna gelmemiştir. 
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Acaba vekâleti ve dolayısiyle hükümeti geçen 
seneki katî ifadelerine rağmen böyle bir teklifle 
Meclis huzuruna gelmemiye sevk eden âmiller 
nelerdir? Geçen sene bütçeye konan 750 bin lira 
ile süratli bir motor alınacağı bildirildiği halde 
her nedense bu motor da alınmamıştır. 

Bira fabrikalarının ihtiyacı karşılamaması 
karşısında alınması lâzımgelen tedbirlerde tekâ-
sül gösterildiği yeni bira fabrikası yapılması 
icabederken Tekel Bakanlığı bunu düşünmiye-
rek birayı serbes bırakmak cihetini iltilzam et
miş bulunduğunu belirterek tenkidde bulun
muştuk. Vekil biz Tekel olarak hiç şüphesiz 
yeni bir fabrika kurmak lüzumunu hissetmiş 
ve bunun çalışmaları içerisine girmiş bulunmak
tayız. Biz hakikaten memleketin bira ihtiyacını 
temine çalışırken yine bizim yardımımızla işti
rak halinde veyahut kendilerine lâzımgelen 
sermayeyi bulmak hususunda alâkalanmak su
retiyle bunu hususi teşebbüse yaptırmanın pe
şindeyiz. Kısa zamanda hususi teşebbüsün bunu 
yapamıyacağını anladığımız takdirde 10 milyon 
litrelik yeni bir bira fabrikası yapacağız demiş
lerdi. Fakat geçen yıl içerisinde böyle bir fab
rika yapılmadığına ve hattâ âdet edildiği veç
hile temellerinin atıldığına dahi şahidolmadık. 

İnhisarlar İdaresine iktisadi devlet teşekkü
lü hüviyeti verilmesi lüzumuna işaret etmiştik. 
Sayın vekil, İnhisarlar Umûm Müdürlüğünü de 
bir iktisadi devlet teşekkülü haline ifrağ etme
nin teklifini yapmış bulunuyoruz. İnşallah 1955 
senesi içerisinde bunu da realize edeceğiz şek
linde teminat da vermişlerdi. Fakat bildiğiniz 
gibi İnhisarlar Umum Müdürlüğü halen eski 
şeklini muhafaza etmektedir. 

Eski iktidarca inşasına karar verilip de bilâ-
hara Demokrat Parti iktidarınea sarfınazar edi
len Maltepe Sigara Fabrikasının kurulmamasını 
o zamanki vekilin ifadesiyle aşırı bir tenkid 
mevzuu yapmıştık. Verilen cevapta yeni bir fab
rika kurmak ihtiyaç ve mecburiyetini duymuş 
ve bunun teşebbüsüne geçilmiş Vekiller Heye
tinden de kararını almış bulunduklarını bildir
mişlerdi. 1955 yılı içerisinde bunun da temelini 
atacaklarını ayrıca beyan etmişlerdi. Fakat 1955 
te atılan bâzı fabrika temelleri arasında sigara 
fabrikası temelinin atıldığını maalesef işiteme
dik. 

Tütün Bankasının daha fazla geciktirilme
den kurulmasını temenni etmiştik. Buna da ce-
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vap veren vekil son Bursa Tütüncüler kongre
sinde izhar edilen arzuya uyularak bir banka 
kurulması şeklindeki tasarının ele alındığım 
son redaksiyonunun bitirildiğini pek yakında 
Meclise geleceği bildirilmişti. Aradan maalesef 
bir sene geçtiği halde Meclise böyle bir tasarı 
henüz getirilebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Görülüyor ki, 1955 yılı bütçesi münasebetiy

le yaptığımız tenkidlerin ve temennilerin doğ
ruluğu ve isabeti o zamanki vekilce de kabul 
ve takdir edildiği ve bunların bir çoğunun 1955 
yılı içerisinde yerine getirileceği sarih ve katî 
olarak vadedildiği halde pek az bir kısmı ta
hakkuk ettirilebilmiştir. Yukardaki tenkid ve 
temennilerimizi bu sene de aynen tekrar eder, 
vekâletin yapılan tenkid ve temennilere karşı 
daha anlayışlı ve vaitlerinde daha hassas ve 
dikkatli olmasını huzurunuzda bir kere daha 
tekrar etmeyi faydalı buluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu sene Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti hak

kındaki tenkid ve temennilerimizi huzurunuzda 
ifade ederken şu cihete ehemmiyetle işaret et
mek isteriz. Gümrük ve İnhisarlar adı altında 
Maliye Vekâletinin yanıbaşında böyle bir ve
kâletin mevcudiyeti bir ucube sayılabilinir. Büt
çe muvazenesinden doğrudan doğruya Maliye 
Vekâleti mesul bulunduğuna göre bütçe gelir
lerine tamamen bu vekâletin hâkim olması za
ruridir. Bugünkü durumda bütçe varidatının 
% 00 una Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti hâ
kim bulunmaktadır. Bütçe muvazenesinden doğ
rudan doğruya mesul bulunmıyan bir vekilin 
bütçe varidatının % 30 gibi büyük bir kısmı
na hâkim olması birçok aksaklıklara meydan 
verebileceği gibi varidatın ayrı, ayrı ellerde 
bulunması bunlara ait âmme mükellefiyetinin 
tevzi işinde de merhaleler kat'etmemizi zorlaş
tırabilir. Bu sebeplerden dolayıdır ki, bugüne 
kadar malûmatlarına müracaat olunan bütün 
mütehassısların hemen hepsi bu vekâletin ilga
sı üzerinde ittifak etmişlerdir. Demokrat Parti 
de muhalefette iken hemen her bütçe müzake
resinde bu vekâletin lüzumsuzluğu ve ilgası 
üzerinde ısrarla durmuştur. Bütün bunlara rağ
men bugüne kadar bu anormal durumun devam 
ettirilmesindeki hikmeti izah etmek cidden güç
tür. 
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Gümrük işlerimiz : 
Muhterem arkadaşlar, gümrük işlerimiz üze

rinde görüşlerimizi arz ederken her hangi bir 
teşkilât mensuplarının maddi ve mânevi sıkıntı
larının bertaraf edilmesi her türlü endişeden 
uzak ve huzur içerisinde bulundurulmalarını kı
sacası terfi ve terfihlerinin sağlam ve esaslı ola
rak temininin temel şart olduğunu bilmemiz lâ
zımdır. 

Bu itibarla yurdun sınır ve kıyı gümrük 
bölgeilerinde kaçağın men'i takip ve tahkikiyle 
görevlendirilmiş bulunan gümrük muhafaza me
murlarımızı gerçekten güç ruh ve ömür yıpra
tan geceli - gündüzlü daimî mesailerinde daha 
verimli ve daha başarılı kılabilmek için maaşla
rının artırılması şehir ve kasabalarda her türlü 
medeni vasıtalardan faydalanmak suretiyle da
ha iyi ve daha mükemmel şartlar altında vazife 
gören umumi zabıta mensuplarına tanınan hak
lardan bunların da faydalanmalarının keza ay
nı hizmeti ifa eden Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığında vazife almış takım ve bölük ku-
mandanlariyle bunlara tekabül eden hizmetler
de çalıştırılan yedek subayların şimdiki durum
larının terfi, tâyin, istifa ve başka memuriyet
lere nakillerinin ordudaki muvazzaf subaylara 
tatbik edilen hükümlere tâbi tutulması hak ve 
adalet prensiplerinin icabı olduğunu hatırlat
mak isteriz. 

Bümrük muhafaza memurlarımız ile bu teş
kilâtta vazife alan yedek subaylar bu imkânlar
dan faydalandıkları takdirde vazifelerinin ifa
sında daha gayretli olacaklar ve devletin güm
rükler, inhisarlarla bütün vasıtalı vergilerinin 
gelirinde gayretleriyle mütenasip devlete daha 
büyük kazançlar temin edecekleri de ihmal edil-
miyeeek kadar ehemmiyetli bir cihettir. Vekâ
letin bu realiteleri göz önüne alarak derhal te
şebbüse geçmesini bir zaruret olarak ifade et
meyi borç telâkki ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, kaçakçılığın bizim 
için öteden beri çok ehemmiyetli bir dert oldu
ğunda tahmin ederim ki, hepimiz müttefikiz-
dir. Millî bir dâva ve ıstırap halini alan bu işe 
artık icabeden ehemmiyeti vererek bu işi kökün
den halletmenin zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş
tir, denilebilinir. Son zamanlarda alman bâzı ye
rinde, tedbirlerin kaçakçılığı nispeten azalttığı
nı burada memnuniyetle kaydederiz. Bu tedbir
lere ilâveten yeni ve müspet tedbirlerin ittihazını ' 
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rica ederken alınan ve alınacak tedbirlerin va
tandaş için bir ıstırap ve şikâyet mevzuu olma
ması hususunda da ilgililerin bilhassa dikkatini 
çekeriz. 

Kaçakçılığı önlemek için yeniden alınacak 
tedbirler arasında Hükümetin Suriye Hükümeti 
ile hudutta serbest pazar kurma esasını ihtiva 
eden ticari bir anlaşma akdi imkânlarını arama
sı, askerî ve sivil gümrük teşkilâtını seri ve mo
torlu vasıtalar, telsiz ve telefonla takviye et
mesi ve kaçakçılık işlerinde idare emniyet ve 
muhafaza teşkilâtının tam bir ahenk ve anlaşma 
içerisinde çalışmalarının temini gibi nispeten 
basit ve kolay tedbirler üzerinde ehemmiyetle 
durmasını tavsiyeye şayan buluruz. Bu sene büt
çesine nakil vasıtası mubayaası için tahsisat 
konmamasını bir eksiklik olarak telâkki ederiz. 

Sahillerdeki gümrük teşkilâtımızın günün 
şartlarına uygun seri ve teknik vasıtalarla mü
cehhez olmaması da bizim için gerçekten üzün
tülü birtakım hâdiselerin zuhuruna meydan ver
diği gibi tabiî servetlerimizin başlıcalarmdan 
olan balıklarımızın da kara sularımıza giren ya
bancılar tarafından pervasızca ve meydan okur
casına çalınmalarına da sebebiyet vermektedir. 
Bu hallere de bir son vermenin zaruret haline 
geldiğini bunun için de kıyılarımızdaki gümrük 
teşkilâtımızı gerek mevcut ve gerekse seri ve 
teknik vasıtalarla takviye etmenin çareleri üze
rinde vakit geçirilmeden durulmasını talebet-
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, gümrük kısmına ait 
mâruzâtımıza son verirken bir nebze de gümrük 
muameleleri üzerinde duracağız. Gümrük mua
meleleri bugünkü haliyle gayet karışık ve izaç 
edecek şekilde çoktur. Bunların basite ircaı ile 
asrın ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirile
rek modernize edilmesi şarttır. Bunun üzerinde 
ciddî tetkikler yapılarak fuzuli ve faydasız kı
sımlarının kaldırılması lâzımdır. Gümrüklerde 
yapılan muayene ve aramalar da halkın ve tu
ristlerin haklı ve sürekli şikâyetlerini mucibol-
maktadır. Bunların daha medeni, daha ölçülü 
hale sokulması zaruridir. 

İnhisarlar kısmı : 
Aziz arkadaşlarım; geçen sene de ifade etti

ğimiz gibi İnhisarlar İdaresini sadece inhisar 
gelirlerini sağlıyan bir müessese olarak telâk
ki etmek doğru olmaz. İnhisar maddelerinin 
memlekette gelişmesine ve bunlardan mümkün 
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olanlarına dış piyasalarda pazar teminine de-bu 
idarenin önem vermesi lâzımgelir bir keyfiyet
tir. İdarenin bu yoldaki gayretlerinin eksik ol
duğu ve müspet bir teşebbüsüne de şahit olma
dığımızı üzüntü ile ifade edeceğiz. Kanaatimiz
ce idarenin bu görevini başarabilmesi için her 
şeyden evvel iktisadi bir hüviyetle yürütülmesi 
gerekir. Malûm olduğu üzere bugünkü şekliy
le İnhisarlar İdaresinin iki fonksiyonu vardır. 
Birincisi inhisara tâbi maddeleri imal ederek 
satmak, ikincisi ise bir vergi dairesi gibi resim 
tahsil etmektir. Bu âmme vazifesi olan resim 
tahsil işi hariç birinci fonksiyonu tamamen ik
tisadi mahiyet arz eder. Bu fonksiyonunu ikti
sadi devlet teşekkülü haline getirilecek bir ida
reye devretmekte mahzur olmadığı gibi ranta-
blite bakımlarından da faydalar temin edeceği
ne kaaniiz. 

Tütün işlerimiz : 
Muhterem arkadaşlar; İnhisarlar İdaresinden 

bahsederken bu müessesenin başlıca iştigal mev
zuu ve gelir kaynağı bulunan tütüncülüğümüz
den ve tütün müstahsılmdan bahsetmenin ye
rinde olacağı kanaatindeyiz. Tütün bizim başlı
ca ihraç maddelerimizden biridir. Bu itibarla 
evsaf bakımından tütünlerimizi diğer memleket 
tütünlerinin fevkinde tutmak alıcı memleketler 
tarafından daima aranmasını temin etmek ve 
bunun için gerekli tedbirleri almak bizler için 
bir vazifedir. 

İstihsal kredisi mekanizmasının iyi işleme
diği tütün piyasasının zamanında açılmadığı ve 
piyasanın 'müstahsili zararlardan koruyacak şe
kilde teşkilâtlanmadığı yolundaki şikâyetlerin 
ciddî ve müessir bir surette ele alındığına ve 
yerinde tedbirler ittihaz edildiğine şahit ola
mamaktayız. İstihsal işinde mühim rolü bulunan 
gübre işinin kesin olarak hallini sağlıyacak ted
birler düşünülüp düşünülmediği hususunda 
sayın Vekilin bizleri tenvir etmesini istiyoruz. 
Fiyatların artması ve ithal mallarındaki darlık 
diğer sahalarda olduğu gibi tütüncülüğümüzüde 
güç duruma düşürmüş tütünlerimizin istihsal 
maliyeti artmıştır. Aradıkları malzemeyi bula
mamakta veya pahalıya almaktadırlar. Mahsul
lerinden elde ettikleri fiyat istihsal maliyeti ile 
mütenasibolmadığı için müstahsil zümre de güç
lük ve sıkıntı içerisindedir. Hükümetin bu sıkın
tıyı gidermek için isabetli ve esaslı tedbirler dü
şündüğüne dair henüz bir emare de mevcut değil-

1956 C : 3 
dir. İyi kaliteli tütün istihsalini teşvik edecek 
tedbirler alınması bir taraftan müstahsili tatmin 
edeceği gibi bilhassa büyük döviz kaynağımızı da 
geliştirecektir. Bu sahada hükümetin geniş ve 
yerinde tedbirler alması lüzumunu da belirtme
yi zaruri görüyoruz. Yukarda işaret edilen hu
suslardan gayrı kurulması bugün artık bir zaru
ret olarak karşımıza çıkan sigara fabrikası bir 
vait halinden çıkarılarak ^-en kısa zamanda inşa 
işine başlanmalıdır. Bu sayede tütünlerimizi 
memleket dâhilinde daha geniş çapta işliyerek 
sigara haline getirip daha büyük gelirler sağla
mak imkânını da temin edebiliriz. Bu fabrikanın 
kurulmasiyle müstahsil her s*ene elinde kalan tü
tünleri de sıkıntı çekmeden satabilmek imkânına 
kavuşacaktır. Bu arada 1947 yılından beri 682 
sayılı kararname ve ona mütenazır koordinasyon 
kararı ile tütün satış bedellerinden önceleri % 5 
bilâhara % 4 son senelerde % 2 olarak kesilen 
primler faiziyle birlikte bugün 70 milyon liraya 
baliğ olduğu halde tütün alım ve satımından 
zaman zaman duyulan şikâyetleri önlemek ve tü
tün piyasasını düzenlemek maksadiyle kurulma
sı düşünülen Bankanın tütün müstahsilinin ıs
rarlı isteklerine ve her sene bütçe konuşmaların
da yapılan tenkidlere rağmen hâlâ kurulmaması 
cidden izahı müşkül bir durum olarak karşımız
da durmaktadır. Bu bankanın daha fazla gecik
tirilmeden bu sene içerisinde behemehal kurul
masını ümidetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu sene tütün müstahsılma kilo başına 25 

kuruş olarak verilen prim hangi. tahsisattan öde
necektir. Bu husus bir mesele olarak karşımızda
dır. Ne İnhisarlar İdaresi Bütçesinde ne de Dev
let Bütçesinde bunu karşılıyacak tahsisat mevcut 
değildir. Prim veya yardım tevzin fonundan öde
necekse bu fona ait gelirlerin büyükçe bir mik
tara baliğ olacağı anlaşılan bu primi karşılama
sına imkân olmıyacaktır. Millî Korunma fonun
dan ödenmesi düşünülüyor ise bu fon bakiyesi
nin de bunu karşılamayacağını zannediyoruz. 
Bu takdirde bütçelerde karşılığı bulunmıyan 
dalgalı bir borçla karşı karşıya gelmemiz mukad
der olur. Bu hal ayrıca önümüzdeki yıllprd.* 
prim verilip verilmiyeceği hakkında müstahsil 
ııezdinde şüphe yaratabilir. Bu sebeple primlere 
ait karşılığın bütçeye konması ve bir sisteme 
raptı zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den evvel pahalı-
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lığından şikâyet olunan İnhisar maddelerine 5 ' 
yıldan beri üst üste çeşitli zamlar tatbik olun
makta ve bundan elde edilen parada müstahsıla 
intikal etmemektedir. Âdet haline gelen zam po
litikasında tâbiri diğerle ayarlamada bu idare 
âdeta baş çeker duruma girmiş bulunmaktadır. 
Bu zamların sonuncusu geçen yılın ortalarında 
(27.VI.195o tarihinde) tatbik edilmiştir. Her 
defasında çeşitli inhisar maddelerine yapılan 
zamlar küçümsenmiyecek bir miktara baliğ ol
maktadır. Keyif maddeleri olmakla beraber itiya-
dedinenler için bir nevi ihtiyaç maddesi haline 
gelen inhisar mamullerine bu suretle zamlar tat
bik olunması geçim güçlüklerine sebebolduğu 
gibi fiyatlar arasındaki tenasüp kanunundan 
dolayı bu zamların diğer ihtiyaç maddelerine ini
kası olmaktadır. Bu yüzden Hükümet tedbirleri 
fiyatların artması ve dolayısiyle hayat şartları
nın ağırlaşmasını intacetmektedir. O kadar ki 
aklına estiği zaman idare ve Hükümet bir gece
de fiyatlara hatırı sayılır nispette zam tatbik 
etmekte ve bu gibi önemli yetkilerin basiretsiz 
Hükümetler elinde ne gibi mahzurlar doğurduğu 
açıkça meydana çıkmaktadır. Hükümetin umumi 
enflâsyoncu politikası yüzünden sürüklendiği 
bu gibi zam tedbirleri yerine esas iktisadi politi
kasını düzeltmesi ve iktisadi bünyeyi ıslah edip 
normal haline getirmenin çareleri üzerinde dur
masını bu vesiyle ile de Yüksek Meclis huzurun
da ifade etmeyi bir vazife biliriz. (Sağdan: Al
kışlar) 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA HADİ ÜZER 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; 

Müzakere ve kabulümüze sunulan Gümrük 
ve inhisarlar Vekâletinin 1956 yılı Bütçesi hak-

x kındaki mütalâa ve görüşümüzü arz ediyorum. 
Malûmları olduğu üzere bu vekâletin iki, te

mel unsuru vardır; birisi gümrükler ve bunun 
yardımcısı Gümrük Muhafaza Teşkilâtı, diğeri 
ise katma bütçeli İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüdür. 

Her iki unsur ve müessesenin gavesi; devle
te, mevcut kanun ve nizamları içinde gelir sağ
lamak ve bir nevi âmme hizmeti ifa etmektir. 

Gümrükler; yalnız gelir sağlamakla kalma
yıp, devletin iktisadi nizamını düzenliyen, iç ve 
dış ticaret münasebetlerini ayarlayıp işleten bir 
mekanizmadır. 

Bu mekanizma, ne kadar ciddî, sağlam ve 
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memleket menfaatlerine uygun esaslar dâhilin
de muntazam ve süratle işlerse o kadar geniş 
mânada faydalı olması mümkündür. Aksaklık 
gösterdiği takdirde de memleket menfaatleri 
haleldar edilebilir. 

Yabancılarla, memleketin ilk temas vasıtası 
gümrükler olduğu cihetle, gümrük mekanizma
sının işlemesi, işletilmesi de ona göre mühim, 
nazik ve hassastır. 

İthalât ve ihracaatta alman Gümrük Resim
lerinin tarifesi yakın zamanlara kadar sipesi-
fik esaslara yani hacım ve siklet esaslarına gö
re tanzim ve tatbik ediliyordu. 

Bu sistem, ne devletimizi, ne de ticari mü
nasebetlerle bağlı bulunduğumuz yabancı dev
letleri tatmin edici olmuyor ve türlü dediko
dulara vesile teşkil ediyordu. Her mânası ile 
Gümrük Resimlerinin tahakkuk ve cibayet usul
lerinde isabetsiz ve müşkilâtlı olan bu sipesifik 
esaslar halen terk edilmiş ve bunun yerine ad-
valorem yani kıymet esasına dayanan (resim) 
tahakkuk ettirme sistemi, Beynelmilel anlaş
malara iştirakle tarafımızdan da kabul edilmiş 
ve tatbikatına başlanmış bulunuluyor. 

Yabancı devletlerle ticari münasebetlerde 
sık, sık vukubulan anlaşmazlık sebepleri de 
bu suretle ortadan kalkmış, ve yerine mat-
lubolan emniyet ve huzurun ikame edilmiş ol
duğunu görüyoruz. 

Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığı : 
Gümrük teşkilâtı, devlete gelir sağlıyan bir 

müessese olduğuna göre kaçakçılık halleri bu 
gayenin tahakkukuna mâni olan en mühim bir 
engel teşkil eder. Her devletin komşu devlet
lerle, kaçakçılık hususundaki durumu, derece
leri ^başka başka sebepler ve çeşitli ahval ve 
âmillerle değişir. Hepimizin bildiği gibi Türki
ye'mizin bu husustaki en büyük ıstırabı da, bil
hassa cenup hudutlarımızdan gelmektedir. Bu 
halin sebeplerini kısaca şöyle hulâsa edebili
riz. 

1. Cenup hududu, tabiî arızalardan mah
rum, her noktasından kolaylıkla geçit veren, 
kaçakçılık imkânlarını müsait kılan bir vüsat
tedir. 

2. Bu huduttaki komşumuz, maalesef ka
çakçılığı meşru ve mubah kazanç vasıtası telâk
ki eden, komşuluk münasebetlerinin icapları ile 
kabilitelif olamıyacak derecede bunlara müsa
mahalı davranan ve kaçakçıların açıktan hami-
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si ve yuvası halinde görülen bir manzara arz 
etmektedir. 

3. Bâzı eşyaların fiyatları arasında tahrik 
edici büyük farkların mevcudiyeti de, kaçakçı
lığın çoğalmasında mühim birer âmil ve mües
sir olmaktadır. 

4. Komşuları ile devamlı iyi münasebetler 
kurmakta çok samimî ve civanmert davranan 
Türk hükümeti, bilhassa kaçakçılığın men'i ve 
tahdidi yolunda bu komşu hükümetle mütaad-
dit müzakereler yapmış fakat alman müşterek 
kararlara rağmen maksat ve gayelerden hiç
birisi tahakkuk etmemiş ve bu hal, hudut sa
kinleri olan halkımızı da ciddî surette mustarip 
etmeye başlamıştı. Bunun karşısında süratle 
harekete geçen Hükümetimiz başka yerden çek
tiği bir alay kuvvetle hudut mevcudunu takviye 
ve yeni malzeme ile teçhiz eylemiş bulunmakta
dır. Bilhassa motorize kuvvetlerle desteklenen bu 
kuvvetlerin yardımı ile kısa zamanda (tamamen 
değilse bile) kaçakçılığın mühim nispette azal
dığı memnuniyetle görülmüştür. 

Şimdi gelelim, İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne : 

inhisarlar deyince, evvelâ hatıra gelen şey 
tütün mevzuudur. Biz, Demokrat Parti iktidarı 
olarak tütünü ve tütüncülüğümüzü kısaca şöyle 
mütalâa ediyoruz. 

Memleketimizin tütün mahsulü; kalite bakı
mından bizatihi haiz olduğu çok yüksek vasıf
ları ve harmanlarda oynadığı rolleri itibariyle 
dünya çapında bir değer taşıyan ve yine bu yüz
den ihracatımızın başında gelen ve döviz kay
naklarımız arasında ön safta mevki alan bir man-
suldür. 

Biz biliyoruz ki, başka toprak mahsullerine 
nazaran tütün mahsulü, en zahmetli yetişen (id
rak edilip satışa arzına kadar yediden yetmişe 
tam bir sene mütemadiyen bir aileyi meşgul eden) 
çok emek, ihtimam istiyen bir mahsuldür. Tütün
cülük esasen (Halıcılık) gibi bir aile sanatıdır. 
Son rubu asrın devamlı harbleri sebebiyle çoğa
lan müşteriler yüzünden tütüncülerimiz, istih
sali artırma yolundaki gayretlerini hızlandırmış
lar ve dünya tütüncülük âleminde kazandığı yük
sek şöhretini de muhafaza için, lüzumlu olan ih
timamı göstermekten geri durmamışlardır. Kali
te üstünlüğünü teminde, toprak ve iklim şartla
rının sahaveti, yalnız başına kâfi değildir. Bu hu-
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susiyetleri daha çok değerlendirmekte tütün 
müstahsıllarımızın maharetli gayretlerini bu ve
sile ile zikir ve takdir etmekten sarfınazar ede
meyiz. 

Memleketimizin tütün ekim sahaları muhtelif 
olduğu gibi, yetiştirilen tütünlerin kendilerine 
mahsus karakter ve vasıf üstünlükleri de ayrı, 
ayrı birer mahiyet taşır. Bu çeşitli yüksek vasıf
ları yüzündendir ki, bu mahsûllerimize daima 
müşteri bulabileceğimizi ümüdetmekte haklıyız. 

Tütünlerimizi, yabancı memleketlere tanıtmak 
ve satmakta tüccarlarımızın muvaffakiyetli rol
lerini de burada belirtmek bir vazifedir. 

Memlekette tütün işleri ile ilgili ve mukadde
ratlarını buna bağlamış takriben iki milyona ya
kın nüfus vardır. Hükümetin aldığı ve alacağı 
isabetli ve aktif tedbirlerle bunları refaha ka
vuşturmak ve mahsullerini değerlendirme yolun
da olduğunu ve mahsullerini lâyık oldukları de
rece ve imkânlarla değerlendirme yolunda oldu
ğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Bu cümleden olmak üzere yakm bir tarihe 
kadar teşkilâttan mahrum, şunun, bunun türlü 
yollardan menfaat esiri ve zebunu durumunda bı
rakılan tütün ekicilerini bu vaziyetten kurtarıp 
benliğine sahip kılmak için, biraz da uzun mesai 
ve tetkika ihtiyaç gösteren hazırlıklardan sonra 
Meclise sunulan ve alâkalı komisyonlarda müm
kün olan süratle müzakeresi yapılmakta olan 
(Tütün Ekicileri Bankası) hakkındaki tasarımn 
bu devre içinde kanuniyet iktisabetmesi çok fay
dalı olacaktır. 

1946 mahsul yılından itibaren bugüne kadar, 
mütahsı Harın tütün satışlarında kilo başına ön
ceden yüzde beş ve bilâhara yüzde iki olarak ke
silen primler, Ziraat Bankasında tütün zürraı 
adma açılan bir fonda toplanmıştır. Sarf şekli 
Vekiller Heyetinin kararına bağlı olan bu para
dan destekleme mubayaalarında lüzumu kadar 
istifade edilmektedir. 

Sabık iktidarın son devrinde (1949 yılında) 
iyi bir niyet fakat, yanlış bir zihniyet içinde ele 
alman fakat, sonu getirilemiyen bu işin, bu defa 
hazırlanan (Tütün Ekicileri Bankası) tasarısı ile 
mecrai selâmete sokulmuş olacağını kuvvetle 
ümidediyoruz. < 

Diğer taraftan iktidarımızın, gerek tütün 
müstahsilinin gerek ihracatçı tüccarlarımızın 
dertleri ve temennileri ile ne derece yakından 
ve candan meşgul olduğunu, bunlara ıstırap 
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Çektirmemek ve emek mahsullerini değerlendir- ' 
nıek hususunda âzami imkânlarını nasıl bir gay
ret ve hassasiyetle kullandığını, devrimize ait 1 
mubayaa ve satış safahatından ufak bir tetkikle 
kolayca anlamak mümkündür. Bilhassa 1955 yı
lı satış kampanyasının arifesinde muhalefet mat
buatının mutadı veçhile cesaret kırıcı ve panik 
yaratıcı bir gayretle yaptığı neşriyata rağmen 
açılan izmir tütün piyasasında 70 milyon kilo
ya yaklaşan rekolteden yuvarlak rakamla 32 
milyon kilosunun İnhisarlar ve 36 milyon ki
lodan fazlasının da tüccarlar tarafından müs
tahsili sevindiren normal fiyatlarla ve normal 
müddet içinde mubayaa edildiği nazarı itibara 
alınacak olursa bu vekâletin ve binnetice hükü
metin ittihaz ettiği isabetli tedbirlerle göster
diği gayretin müspet netieeli muvaffakiyeti aşi
kârdır. 

Amerikalı dostlarımızın piyasaya iştirak et
meyecekleri yolundaki yersiz iddia ve rivayet
lere rağmen işlenmiş tütünlerden 16 milyon ki
losunun yine Amerikan şirketleri tarafından 
mubayaa edilmiş olması da yakardaki takdir 
hislerimizin şümulüne dâhil mühim bir husus
tur. 

Hükümetin, yerinde ve musip diğer bir ted
biri de müstahsıla satışlarda kilo başına açık
tan ödediği 25 kuruş yardım olmuştur. Bunun 
ehemmiyet ve isabetini hazmedemiyen muhale
fet, türlü tefsir ve tevillerle değerini düşürme
ye kalkmışlar ise de, yerinde olmıyan bu mâ
nâsız ve muzır gayretleri de boşa çıkmıştır. 

Şubatın 20 nci günü Karadeniz tütün piya
sası da açıldı. Aynı kötü hava, aynı endişe 
oralarda da estirilmek istendi. Fakat bugüne 
kadar aldığımız malûmat, bilâkis sevindirici ve 
ümit verici olmuştur. Sonuna kadar böyle de
vam etmesini temenni ediyoruz. Ümidimiz ber-
kemâldir. Heyeti Muhteremeyi hürmetle se
lâmlarım (Soldan, alkışlar) 

REİS — Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Ben

deniz, peşinen arz edeyim. İnhisarlar Vekâleti
nin icraatını tasvibediyorum. Burada yalnız tü
tün üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek malûmunuzdur ki, tütün memleke

timizde bir dış piyasa mahsulüdür. İhraç mad
delerinin başında gelmektedir. Umum müdür-
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lüğün himmeti ve hükümetin gayretiyle tütün 
mahsulünün kalitesi yükseltilmiş ve bu ürün 
bugün dış piyasalarda Şark ve Türk tütünü 
diye tanınmış ve tutunmuştur. Tütün Türkiye 
ihracatının 1/3 ünü teşkil eder. Bu itibarla 
Türkiye ekonomisinde ehemmiyetli bir mevkie 
sahiptir. Amerika bile bizden tütün alır, ihrac-
ettiği tütünlerle bizim tütünleri harman eder, 
istihlâk eder. Bu tütünümüzün kalitesinin yük
sekliğine ve dış piyasadaki ehemmiyetine bir 
delildir. Memleketin tütün mıntakaları yüksek 
malûmlarıdır. Tokad da bu mmtakalardan bi
risidir, bu itibarla bâzı mâruzâtım olacaktır. 

Niksar'da ve Erbaa'da tütüncülük son de
rece ileri bir mevzudur. Fakat son senelerde 
bilhassa Niksar'da tütün mevzuunda bir durak
lama olmuştur. Halk müştekidir. Piyasaya 
tüccar iştirak etmediği senelerde kaime düşük-
dür. Halk bundan bizar olmuş ve eskisi gibi 
çok miktarda tütün dikmemeye başlamıştır. 
Halbuki tütün memleketimizin iktisadi kalkın
ması esababımn başpıda gelmektedir. Bu iti
barla tütün müstahsilinin sıyaneti esbabının te
mini istirhamındayım. Keza tütünün beher ki
losu başına verilen prim ve avanslar çok azdır. 
Halbuki diğer tütün istihsal mmtakalarmda 
prim ve avans miktarı Tokad bölgesinden üs
tündür. Bu itibarla bu mevzuda da bir ayar
lanmaya gidilmesi kanaatindeyim. Almus'ta 
Tekel dairesi yoktur. Oraya daire açılması ve 
memur gönderilmesini ve Niksar Tekel İdaresi 
kifayetsiz ve barakalarda meskun olduğundan 
burada bir idare binası inşası ve keza tütüncü
lüğü ile iştihar etmiş olan Erbaa'mızda bir yap
rak tütün iş evi açılması yolunda gayretler iz
harı en halisane temenniyatımdandır, tütüncü
lüğümüzün terakkisi esbabının temin ve ihzar 
eden vekâlete ve alâkalı personele ve hustfsu ile 
Umum Müdürlüğe arzı teşekkür ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sekip İnal, (Yok sesleri), Sabri 

Çonkar. 
SABRİ ÇONKAR (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, arz edeceğim mevzuun ehemmiyetine 
inanmasaydım, iman etmeseydim şu saatlerde sizi 
raahtsız etmezdim. Mevzuun bira sanayii üzerinde 
durmak ve bunun mahiyetini arz etmek istiyorum, 
biliyorsunuz ki, arkadaşlar bira sanayii bir ziraat 
sanayiidir. Bunun hammaddesi doğrudan doğru
ya ziraatten gelmektedir. İki esaslı hammaddesi 
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vardır. Birincisi arpa, diğeri hublondur. Bira sa
nayiinin kurulduğu tarihlerde milletimiz millî 
bir bira içmemiştir, arkadaşlar, Ziraatten gelmesi 
lâzımgelen arpa, Avusturya'dan hana arpa cin
si olarak ithal edilirdi. Macaristan'dan hublon 
ithal edilirdi. Bu birinci safha. 1940 yılma kadar 
bu hal devam etmiştir. 1940 yılında, îkinci Dün
ya Harbi başladığı zaman Orta - Avrupa'dan 
harb içerisinde hublon ithali güçleşmiş ve bira 
istihsali de darlaşmış bulunuyor. Bu sırada zira-
atçi arkadaşlar yaptıkları tetkiklerde hublon 
yani şerbetçi otunun kendi ana vatanımızda 
mevcut bulunduğunu ve bilhassa Bolu'dan, Kas
tamonu'ya kadar uzanan Şimalî - Anadolu or
manları bölgesinde tabiî halde yetişmekte oldu
ğunu gören Ziraat Vekâleti bu ziraati, bira sa
nayiinin istediği bu hammaddeyi yurdun muh
telif bölgelerinde denemeye koymuş bulunuyor. 
Bilhassa Bolu ve Kastamonu'da yapılan dene
melerde en iyi vasıfta hublonun yetişmekte ol
duğu müşahede olunmuştur. Ve tekneloji yoliy-
le yapılan tahlillerde vasfı itibariyle Avrupa 
hublonu ile yüzde yüz aynı olduğu tesbit edil
miştir. 

Arkadaşlar her sene 3 milyon tutarında hub
lon ithal etmekteyiz. Bunu memlekette yetiştir
diğimiz takdirde her sene 3 milyon lira tasarruf 
sağlıyacağız demektir ki, bu 3 milyon lira ile 
biz yeni bir fabrikanın dövizini tasarruf etmiş 
oluruz. Bu itibarla arkadaşlar; bu sanayiin tam 
bir millî ziraat ve sanayi karakterini arz ede
bilmek için mutlaka bu şerbetçi otunu memle
ketimizde yetiştirmek lâzımdır. Bunun zamanı 
geçmiştir bile... Bilhassa ziraatçilerle, tekelciler 
arasında ihtilâfın kaldırılıp, tekelin bir an evvel 
prim vermek suretiyle şerbetçi otunun Kasta
monu ve Bolu dolaylarında yetiştirilmesini teş
vik etmek lâzımdır. Bu suretle bir millî biraya 
kavuşmuş olacağız. Ve köylümüz mono - kültür 
ziraati, bir poli - kültür ziraate terk edecektir. 
Bu yolda bir adım atmış olacağız. Bu suretle bir 
millî biraya kavuşmuş olacağız. Hammaddesi 
yüzde yüz Türk, işçisi Türk bir istihsal hareke
ti olacaktır. Temennim bundan ibarettir. 

REİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesi rey toplama muamelesi bit
miştir, efendim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HÂ-
Dl HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar ; Halk Partisi Sözcüsü muhterem arkadaşı-
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mm temas ettiği bir iki noktaya arzı cevap ede
ceğim. 

Geçen seneki hükümet vaitlerinden bir kıs
mının yapılmadığını, binaenaleyh bu mevzular 
üzerinde, bilhassa yapılan vaitler üzerinde da
ha hassas davranılması icabettiğini ifade bu
yurdular. Temas ettikleri mevzulardan, mühim
leri : 

Kaçakçılık hakkındaki tedbir ve vaitler : 
Hakikaten Cenup hudutlarında kaçakçılık, 

tâbir caizse biraz inkişaf etmişti. Fakat, 1955 
yılı ortalarında bir vekâlet meselesi değil bir 
hükümet meselesi olarak bu mevzu ele alınmış
tır. Birkaç alâkalı vekil arkadaşım hudut vilâ
yet valilerini celbederek mevzuu esaslı olarak 
tetkik etmişler, bâzı ciddî tedbirler ve kararlar 
almışlardır. Bu kararlar cümlesinden olarak, en
cümende de temas ettik, Cenup hududundaki 
askerî birlikler takviye edilmiştir. Buralarda 
ikişer taburdan mürekkep olan alaylar, Grab 
mmtakasmdaki bir alayın da bu tarafa nakli su
retiyle, üçer taburlu alaylar haline getirilmiştir. 
Ayrıca, arkadaşımın da ifade ettiği veçhile, Millî 
Savunma Bakanlığınca bunlara motorlu birlikler 
de ilâve edilmiştir. Hududun muayyen noktala
rı mayınlanmıştır. Bütün bu tedbirler, gösteriyor 
ki, hakikaten Cenup hududunda bizi iktisaden ol
duğu kadar siyaseten de muztaribeden bu ka
çakçılık mevzuu üzerinde elde mevcut imkânlar 
nispetinde durulmuş ve mümkün olan tedbirler 
alınmıştır. Şunu da arz edeyim; bu tedbirler çok 
müessir olmuştur. Bunu kendileri de kabul buyu
ruyorlar, çok teşekkür ederim. Valilerden ve ma
hallerinden aldığımız malûmat ve yaptığımız 
tetkik ve teftişler bu tedbirlerin müessir olduğu
nu ve kaçakçılığın mühim ölçüde azaldığını gös
termiştir. Bu yoldaki ve bu istikametteki tedbir
lerimize bu sene de devam edilecektir. 

Bira fabrikalarının ihtiyaca kifayet etmeme
si : 

Hakikaten arkadaşlar, bira istihlâki artmak
tadır. Bugün iki fabrikamız mevcuttur, aşağı 
yukarı 25 milyon litre, hattâ fabrikaların kapa
sitesi üstünde istihsal yapmak suretiyle mem
leket ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. 

Şurasını bilhassa arz edeyim ki, bira, ihtiya
ca göre değil, istihsale göre istihlâk edilen bir 
madde halindedir. Binaenaleyh, beş milyon, on 
milyon litrelik yeni bir fabrika yapıldığı takdir-
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de, süratle plase edilebileceği, müşteri bulabile
ceği bir vakıadır. Bira imâli memlekette serbest 
bırakılmış olduğundan hükümet ve İnhisarlar 
İdaresi artık bu vaziyet karşısında yeni bir 
fabrika yapmaya taraftar değildir. Fakat bü
tün gayretimizle, teşviklerimizle, hususi teşeb
büsü bira sanayimi kurmaya teşvik etmekte ve 
yeni fabrikaların yapılması için bize düşen va
zifeyi yapmaktayız. Hattâ, Yüksek Heyetiniz 
hatırlarlar, bira serbest bırakılırken, hükümetin 
biranın beher litresinden 55 kuruş İstihlâk Res
mi alınması hakkındaki teklifi Bütçe Komisyo
nu ve Yüksek Heyetiniz 40 kuruşa indirip, hu
susi teşebbüse rağbet gösterilmesi teşvik edil
mişti. 

Aldığımız malûmata göre, izmir'de, Holân-
dalılarm iştirakiyle bir şirket kurulmuş, teşeb
büse geçilmiş, makine ve aletlerinin bir kısmı 
getirilmiş, çok temenni ediyoruz ki, bu fabrika 
yakında faaliyete geçer ve memleket ihtiyacını 
karşılar. 

Maltepe Sigara Fabrikası, hakikaten yüksek 
heyetiniz hatırlarlar ki, 1950 yılında durdurul
muştu, fakat şunu bilhassa arz edeyim, Maltepe 
Sigara Fabrikasının inşaatının bir kısmı bina, 
bir kısmı asıl sigara yapmayı temin eden maki
nelerden ibaret idi. Anlaşmanın makine muba
yaasına ait kısmı yürütülmüştür. Ve bu maki
nelerden, mevcut fabrikaların tevsiinde istifade 
edilmiştir, ve bu saydededir ki, seneden seneye 
büyük ölçüde artan sigara ve tütün istihlâki 
karşılanabilmektedir. Fakat, mukavelenin, Ame
rikalılarla görüşmeye esas olduğu 1950 yılında 
sigara ve tütün istihlâkimiz 18 milyon kilo ci
varında idi. 1956 bütçesiyle yapılan teklif 26 
milyon 500 bin kilodur ve hiç şüphe etmiyoruz 
ki, bu miktar bu sene 27 milyon kiloyu bulacak
tır. Yani beş senelik sigara istihlâki artışı % 50 
yi bulmaktadır, bittabi 1950 yılında bunu tah
min etmek güçtü. Bunun bir sebebi vardı; 1950 
de 500 - 300 - 400 bin kilo artmakta idi. Bu 
vaziyet karşısında 18 milyon kilo kapasiteden 
27 milyon forse kiloya çıkmasına rağmen bu 
mukavele icabı alman makinelerle yine ihtiyaç 
karşılanmayınca, evvelce temin edilen arsa üze
rinde bir fabrika yapılması mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. Yalnız şurasını arz edeyim ki, bu fab
rikanın plânı Amerikalılar tarafından yapıl
mıştır. Kapılarına, pencerelerine ve en küçük | 
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teferruatına varıncaya kadar bu projeye konul
muştur. 

Bugünkü şartlar içerisinde doğru görülmedi
ği için bütün bu tesis malzemelerini normal hal
de getirdik. Teknik Üniversite profesörlerinden 
ikisi bunun üzerinde çalıştılar. Bütün bunları 
yapmaya, istihlâk artışı karşısında mecburuz. 
Tütün Bankası hakkında muhterem arkadaşım 
lâzımgelen malûmatı verdi. Tütün Bankası ka
nunu tasarısı Yüksek Meclise sevk edilmiş Zi
raat Komisyonundan geçmiştir, diğer komis
yonlarda da tetkik edilecek ve Yüksek Heye
tinize arz edilecektir. 

Arkadaşlar; bir noktaya bilhassa işaret et
mek isterim. Arkadaşımız dediler ki : Gümrük 
ve inhisarlar varidatı, devlet varidatının bir 
cüzünü teşkil eder, hattâ mühim bir cüzünü 
teşkil eder. Fakat bu varidatın tahakkuk ve 
tahsili işinin başka vekâlette olması Maliye Ve
kâleti ve Hazine varidatları üzerinde asla bir 
ihtilâf ve teşettütü mucibolmaz. Esasen takdir 
buyurursunuz ki, devlet vardiatmm her bir ka
lemi ayrı bir daire tarafından tahsil edilir, 
umumi bir merkezde temerküz eder. Nitekim, 
Orman İdaresi tarafından tahakkuk ve tahsil 
edilen vergiler, mahkemeler tarafından tahak
kuk ve tahsil edilen vergiler, üniversiteler tara
fından tahakkuk ve tahsil edilen vergiler ve 
hattâ birçok diğer resmî ve hususi daireler t a 
.rafından tahakkuk ve tahsil edilen vergiler, 
mevcuttur. Esasen Gümrük Ve İnhisarlar tara
fından alman vergilerde, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti müstakillen söz sahibi değildir. Mev
cut kanuni hükümler karşısında bu vergiler 
üzerinde yapılacak her hangi bir ameliyenin 
Maliyeye aidolması gayet tabiîdir. Bu itibarla 
varidatın başka bir vekâlet tarafından tahsil 
edilmesi prensip bakımından yanlış olmadığı 
gibi, bu mevzuda ihtilâfı dâi bir vaziyet de ih
das etmemiştir. 

Bir noktaya daha temas edeceğim; muhafa
za teşkilâtında yedek subaylar mevcuttur. Ye
dek subaylar hakkındaki hüküm umumidir. Or
dudaki yedek subaylar hakkındaki ahkâm ne 
ise Muhafaza Teşkilâtında çalışan yedek subay
lar hakkındaki ahkâm da aynıdır. Bu, esasen 
Millî Müdafaa Vekâletinin salâhiyet ve iştigal 
sahasına giren bir mevzudur. Bu itibarla bura
da bendeniz daha fazla arzı cevap etmiyeceğim. 
Yalnız .Gümrük Muhafaza Teşkilâtında çalışan 
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arkadaşlarımızın da tamamiyle hudut emniyeti 
ile vazifeli oldukları nazarı dikkate alınarak 
onlara da, polis memurları gibi, 75 lira zam 
vermek için bir kanun tasarısını Meclise sevk 
etmiş bulunuyoruz. Kısmen kendilerinin terfih
lerine çalıştığımız, kanaatindeyiz. 

Efendim, bir nokta daha var : Biraz evvel 
arz ettiğim alman tedbirler arasında bir tedbir 
daha var ki, bize kaçakçılık üzerinde faydalı 
olmuştur. Bu da hudut bölgesinde on kilomet
relik bir sahada birkaç kalem eşyanın hareket
leri beyannameye tâbi tutulması mükellefiyeti
dir. Bu mükellefiyet Millî Korunma Kanunu
nun verdiği yetkiye dayanılarak tatbik edil
miştir. Arkadaşım, zannediyorum bunu kasde-
diyorlar, vatandaşlara tabiî ki, bir ıstırap 
mevzuu olmasın, diyorlar. Bu, nihayet, buğ
day, antep fıstığı, bağırsak gibi Suriye'ye kaç
ması çok mümkün ve mûtadolan bâzı kalemler 
mevcutlarının ve hareketlerinin beyannameye 
tâbi tutulması mecburiyetinden başka bir şey 
değildir. Fakat tatbikatta bâzı güçlükler ve ak
saklıklar olduğunu bilhassa Hatay Milletvekili 
arkadaşlarımla temas ederek öğrendiğim için 
alâkalı valilere esaslı tebliğler yapmış bulunuyo
ruz. Vatandaşı tazyik etmiyecek bir şekilde ka
rarın yalnız kendisini ve kendi hudutları içinde 
tatbik edilmesini temin etmelerini hudut valisi 
arkadaşlarımdan rica ettim. Ve bu hususu dik
katle takibetmekteyiz. Hükümetçe umumi men
faat için alman bir kararın, o kararın maksudu 
dışında vatandaşları muztaribetmesini elbette 
tervicetmekteyiz. 

Bir de; gümrük muameleleri gayet karışık 
diye buyurdular. Elbette gümrüğün bâzı forma
liteleri zaruridir. Fakat bu formaliteleri müm
kün olduğu kadar hafifletmek bizim, yalnız bi
zim değil bütün memleketlerin çalışmalarına 
mevzu teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar şunu hatırlatayım, gümrükte bil
hassa advalorem esası tatbik ettikten sonra 
gümrük muamelelerini basitleştirmek için mil
letlerarası bir mesai mevcuttur. Her memleket, 
müşahede ettiği zorlukları bu beynelmilel mües
seseye bildirir ve zaman zaman BürüksePde ya
pılan toplantılarda bu meseleler mevzubahsedi-
lir. Bu formaliteler ve tatbikatında görülen müş
külâtın bertaraf edilmesi için müşterek karar
lar alınır, aynı zamanda yapılan bu toplantılara 
bizden de iki arkadaş iştirak etmektedir. Nite-
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kim Brüksel'de iki arkadaşımız, sırf bu mevzu 
için bulunmaktadır. 

Bir noktayı da arz edeyim. İnhisarların dış 
piyasalarda da müşteri bulması lâzım gelir, di
ye buyurdular. Bu hususta da çalışmalarımız 
mevcuttur. Bilhassa İsviçre'deki şirketimiz ga
yet iyi iş görmektedir. Mamulâtımız İsviçre dâ
hilinde satıldığı gibi, İtalya ve Almanya'ya dahi 
ihracedilmektedir. Hükümet ufak bir şube ile 
Almanya'da faaliyet göstermektedir. Bunun dı
şında Kıbrıs'ta müşterek bir şirket kurduk, 
makineleri ve saireyi göndermek üzereyiz. Hat
tâ bir an evvel faaliyete geçebilmesi için ema
neten birkaç makinemizi oraya göndermek fik
rindeyiz. 

İsrail'le alışverişimiz vardır, orada mümessil
lik teşkil etmiş bulunuyoruz. 

Almanya'ya büyük miktarda, büyük olma
makla beraber şimdilik böyle ifade edebileceği
miz bir miktar, yani bir milyon litre kadar şarap 
ihracetmekteyiz. İsveç'e de bir miktar şarap ih
racedilmektedir. 

Arkadaşımız, mamulâta büyük zamlar yapıl
maktadır, fakat bunlar müstahsıla intikal etti-
rilmemektedir buyurdular. Muhterem arkadaşı
ma şurasını arz edeyim ki, burada yapılan 
zamların müstahsıla intikali diye bir nazariye 
doğru değildir. Çünkü bu yapılan zamlar vergi
dir ve alman verginin de müstahsıla intikali di
ye bir nazariye mevcut değildir. Bu izahatımdan 
sonra ifadelerinin yanlışlığını kabul edecekleri
ni zannederim. 

Muhterem Heyetinize şunu da arz edeyim; 
son yaptığımız tetkiklerde ikinci nevi köylü si
garasının 30 kuruşa kadar yükseltilmiş olduğu
nu gördük. Fakat zannediyoruz ki, bir taraftan 
köylü vatandaşlarımızın kullandığı, fakat onun 
yanında fakir şehirli vatandaşlarımızın da kul
landıkları bu sigaranın fiyatını 20 kuruşa in
dirmek kararındayız. Bunu da yakında tatbik 
edeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BEİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihasına 
(274) arkadaş iştirak etmiş, (259) kabul ve (15) 
retle kanuniyet kesbeylemiştir. 

Enver Karan, Antalya... 
ENVER KARAN (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekilimiz Cenup hududunda kaçak
çılığa karşı icabeden tedbirlerin alındığını izah 
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ettiler. Bendeniz, Akdeniz sahilleri hakkında 
biraz mütalâa dermeyan edeceğim. Meis Ada
sı bizim kara sularımıza 3,5 mildir. Halbuki, 
kara suyu beynelmilel kaidelere göre beş mil 
olarak kabul edilmiştir. Nasıl olmuş bilmiyo
rum, Lozan Muahedesinde gürültüye getirilmiş 
ve bizden alınmıştır. Hattâ Meis Adasında bir 
borazan; boru çaldığı zaman biz Antalya'dan 
bunu işitiriz. Bu Meis Adasında aç kalan bü
tün Yunanlılar ve civar halkı kamilen Antalya 
sahillerine gelirler. Buranın balıklarını ortadan 
kaldırırlar. Balık tutmak usulleri kazıma şek
lindedir. Bir yumurta 'dahi kalmaz. Bu sebeple 
Antalya sahilleri senelerden beri balıksız kalmış
tır. Siz zannetmeyiniz ki, bunlar sandalla gelir. 
Hayır. En modern teçhizatlı motorlarla balık 
avlarlar. Size birkaç hâdiseyi okuyorum. Ro
dos'tan 9 kişilik bir Yunan motörü balık ya
kalarken tutulmuştur. 2 500 kilo balık müsade
re edilmiştir. Yine bir Yunan motörü bizim mo-
törümüze ateş açmıştır. Yakalanan bu motorun 
makineli tüfekle mücehhez olduğu ve tahrip 
kalıplarının da bulunduğu tesbit edilmiştir. 

. Arkadaşlar buna dair size daha 10 - 15 hâdi
se gösterebilirim. Ama görüyorum ki, sabırsız
lanıyorsunuz. Kaş kazasına bir seri motor veril
mesini hükümetten bilhassa rica ederim, bura 
halkı ve kazancı bakımından. 

EKREM ANIT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım ; Döviz kaynaklarımızdan en mühi
mini teşkil eden tütün ziraatinin memlekette 
1938 senesinde çıkarılan 3437 sayılı Kanunun 
11 nei maddesi ile tahdide tâbi tutulduğu ma
lûmunuzdur. 

O zamanın icaplarına göre çıkan 3437 sayılı 
Kanunda, memlekette istihsal edilen tütün mik
tarı 45 - 50 milyon kilo arasında idi. Kanunun 
tütün zeriyatmı tahdide tâbi tutmasının lüzum 
ve zaruretlerinin ve âmillerinin başında, istihsal 
ettiğimiz tütünler için hariçten alıcı bulama
mak, endişesi gelir, ikinci olarak da, yüksek ka
lite ve vasıfta tütün yetiştirmek ve bu tütün
lerin evsafının muhafazasını temin etmek ama
cına matuf idi. O zamanın şartlarına, icapla
rına uygun olarak hazırlanmış ve meriyet mev
kiine konmuş olan ve halen yürürlükte bulunan 
bu kanunun ihtiva ettiği hükümlerden bir kıs
mının artık bugünün ihtiyaçlarına cevap ver
mediği bedihidir. 

Şurasını berveçhipeşin belirtmek isterim ki, 
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vaktiyle kanunun izharı sıralarında tütün eki
mine müsait olan yerlerle olmıyan yerler üze
rinde etüdler yapılırken ne iklim şartları, ne 
arazinin, toprağın karakteri nazarı dikkate alın
mamış, buralarda, masa üzerinde ekim sahala
rı, mmtakaları tesbit edilmiştir. Fiilî vaziyet, 
fiilî durum, alman tedbirlerin yetersizliği haki
katini tamamen ortaya çıkarmış bulunmakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım; bendeniz memleketin 
en mühim tütün mmtakası olan Samsun'danım. 
Bölgem, bu memlekette en nefis tütün yetişti
ren bir bölgedir. 

Böyle olmasına rağmen, kanunun II nci 
maddesi mucibince, tütün ekiminin tevzii ve 
tahdidi işlerinde isabetli tedbirler alınmamıştır, 
aynı bölgede, aynı iklim şartları altında, aynı 
analizte tâbi, imbat kabiliyeti aynı, toprak terki
bi aynı konulduğu halde, vatandaşın tarlarmm 
yarısına tütün ekilmesine müsaade edilmiş, ya
rısına müsaade edilmemiştir. Müsaade edilme
miş olmasına rağmen bu memnu mmtakada tü
tün ekimi devam etmektedir. Ama muvazaa 
yolu ile setredilm ektedir. Hakikaten en iyi va
sıfta, tütün yetiştiren esasen asırlardan beri, 
ebaan ced tütüncü olan, iyi tütün yetiştirmeyi 
sanat haline getiren, artık tütün yetiştirmenin 
mütehassısı olan bir memleket çocuğuna, senin 
toprağın analize tâbi tutulmamıştır, diye tahdi
de tâbi tutmak yerinde bir şey değildir. Esasen 
arz ettiğim gibi, aynı iklimde, aynı şerait dâ
hilinde bulunan yerlerde, tahdit memurlarının 
tamamen hükmi karakuşi diyebileceğim karar-
lariyle bâzı bölge tahditleri yapılmış bulunmak
tadır. Bu suretle bir kısım vatan çocuğu tütün 
ekiminden mahrum bırakılmıştır. Halbuki fili-
yatta yine ekiyor, muvazaa yolu ile işi setredi-
yor ve tütünü satıyor. Tütün bölgesi olan be
nim memleketimde bu iş bir ıstırap kaynağı 
haline gelmiştir. 

RE t S — Vaktiniz tamam, efendim. 
EKREM ANIT (Devamla) — Efendim, be

nim asıl teklifim şudur: Gümrük ve Tekel Ba
kanından bilhassa şunu rica ediyorum; 3437 
sayılı Kanunun mevziî tahdide aidolan kısmı
nın tadili ve bu mevziî tahdit mevzuunun biraz 
daha genişletilmesi ve tütün . ekimine müsait 
olan yerlerde icabeden tedbirlerin alınarak va
tan çocuklarının muvazaaya gitmeye mahal bı-
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rakılmaması ve bu hususta yapılacak tadil ta- , 
sarısının bir an evvel Yüksek Huzurunuza su
nulmağıdır, bunu istirham ederim. Mâruzâtını 
bundan ibarettir. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar; benden biraz evvel konuşan arkadaşımın 
mütalâalarını dinledik. Yalnız bilmiyorum, bel
ki ufak bir anlaşamamazlığımız var. Bir kere 
umumiyetle tütün istihsali artmaktadır. 1943 ten 
bu yana, 49 milyon kilodan, istihsal 109 milyon 
kiloya çıkmıştır. Demek k i ; seneden seneve 
vatandaşların tütün ekme temayülü tatmin edil
miştir. Sonra tütün ekmeye müsait olduğu id
dia edilen yerler için; alâkalıların müracaatı 
üzerine, bu yerlerde Ziraat Vekâletiyle müşte
reken deneme ekimi yapılır. Deneme müsait çı
karsa ekime müsaade edilir. İstihsalin 1943 se
nesinden bu yana 49 milyon kilodan 109, hat
tâ 117 milyon kiloya çıkmış olması, vatandaşla
rın tütün ekme temayüllerini önlenmiş depil. 
karşılanmış olduğunu gösteriyor. Sonra, C. H. 
P. li arkadaşımın bir suali cevapsız kaldı, onu 
da arz edeyim. Bu sene hükümetçe prim ola
rak verilmesi kararlaştırılan 25 kuruşun, buna 
ait koordinasyon kararında ve İcra Vekilleri 
Hevetinin kararında zikredildik gibi 1956 ve 
1957 yılı bütçelerinden ödenmesi de aynı zaman
da karar altına alınmıştır, takdir buyurursunuz, 
bu şekilde verile gelen primlerin bütçeden 
ödenmesi ilk defa tütün için kararlasmıştır. Hü
kümet imkân bulursa 1956 senesi bütçesinden, 
bulamadığı takdirde sureti katiyede 1957 sene
si bütçesinden ödenmek üzere koordinasvon ka
rarma koymak suretiyle peşinen taahhüdetmiş-
tir. 

Bir noktayı daha cevaplandırmak isterim. 
Bu seneki motor mubayaa tahsisatımız mahfuz 
tutulmuştur. Bu motörleri geçen sene döviz 
sıkıntısı dolayısryle mubayaa edemedik. Bu se
ne bunların alınmasına gayret edeceğiz. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Müsaade 
ederseniz bir hususu Sayın Vekilden öğrenmek 
istiyorum. 

İskenderun limanının serbest liman olması 
hakkında Vekâlet olarak ne düşünüyorsunuz1' 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Bu mevzu hakkın-
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da hiçbir etüdüm yok. Bu husus hakkında muh
terem arkardaşımm müsaadesini rica edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Maltepe Fab
rikasının 1950 deki faaliyeti ile şimdiki faali
yeti arasında ne fark vardır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HÂ-
1)1 HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşı
mıza şunu arz edeyim ki; tamamı 50 milyon 
küsur lira idi. Bunun 30 milyon lirası zamanın
da makina olarak alındı. Halen bütçemizde o 
zamanki fiyatlara göre borcu ödemek için tah
sisat mevcuttur. 

Bunun dışında 15 - 20 'milyon liralık inşaata 
ait kısmını, servis, idare daireleri, lojmanları 
çıkardık. Bunun dışında kalan kısmının Ameri
kan malzemesinden yapılması şekilde düşünül
müştür. Sitandart malzemenin kullanılması şek
linde bir tadilât yaptık. Âzami 12 - 14 milyon 
liraya bu binayı çıkaracağız. Bu tamamiyle yer
li malzeme ile olacak, fark olmıyacaktır. 

SABRI ÇONKAR (Bolu) — Şerbetçi otunu 
ne zaman ithalâttan kaldıracağız? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Şerbetçi otunun, 
memlekette yetişip yetişmileceği meselesini biraz 
sonra sırası gelecek olan Ziraat Vekili arkada
şıma sormanızı rica ederim. 

HAMDİ TEKAY (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 
Bütçesinin görüşülmesinden istifade ederek se
çim dairem olan Samsun vilâyetinin Çarşamba 
kazasının senelerden beri bir türlü halledilemi-
yen derdini tebarüz ettirmek maksadiyle söz al
mış bulunuyorum. 

1939 zelzelesinde Çarşamba kazasının inhi
sarlara ait tütün ambarı yıkılmıştır. Bilâhara 
İnhisarlar İdaresi ambar yapmak üzere bir arsa 
satmalmıştır. Demokrat Parti iktidara geldik
ten sonra bakanların tütün mıntakalarına gide
rek piyasayı açmaları bir âdet haline gelmiştir. 
Samsun'a tütün piyasasını açmaya gelen sıra-
siyle : Sıtkı Yırcalı, Rıfkı Salim Burçak, Emin 
Kalafat her sene geldiklerinde mahallin tütün 
ekicileri kendilerine birçok şikâyetlerde bulu
nurlar ve tekel ambarının mutlaka yapılmasını 
talebederler. Bakanların verdikleri cevap şu
dur : Hayhay biz bu sene bu ambar işini prog
rama alır, önümüzdeki sene inşallah inşasına 
başlarız. Bu, bir yılan hikâyesine dönmüştür. 
Biz hükümetten şunu rica ediyoruz : Çarşamba'-
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da Tekel İdaresi her sene 14 bin küsur lira am
bar kirası vermektedir. Bize on senelik kira be
delini versin, bir ambar yapalım, biz de bu tü
tün ekicilerinin bu dertlerine bu suretle deva 
bulmuş olalım. Sıtkı Yırcalı Çarşamba'ya geldi
ğinde kendisinden rica ettik, inhisarlar İdare
sinden aldığı bir dokümanda şöyle diyor : Biz 
4 950 lira kira vermekteyiz. Bendeniz o tarihte 
Belediye Reisiydim. 1951 senesi Tekel İdaresi 
emanet ambarı olarak 5 ev tutmuştur. Kendi 
idarelerine aidolarak 4 ev tutmuştur. 9 eve 
10 160 lira kira vermiştir, 1952 senesinde 8 am
bar tutmuş, 11 bin küsur lira vermiş, 1953 te 9 
ambar tutmuş ve 14 810 lira kira ödemiştir. 
Bu da gösteriyor ki ihtiyaç her sene artmaktadır. 
Bu itibarla hükümetten rica ediyoruz, bu ihti
yaca cevap verecek tedbirleri alsınlar, maruza
tım bundan ibarettir. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Hatırı

ma gelen hususları vekil bey cevaplandırdıkları 
için rahatsız etmiyeyim. 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Sabri Çonkar 

arkadaşımız Tekel idaresi için çok mühim bir 
mevzu olan şerbetçi otu ekimine temas ettiler. 
Tekel Vekili arkadaşımız bunun Ziraat Vekâleti 
Bütçesi konuşulurken Ziraat Vekilinden sorul
masının daha münasib olacağını beyan buyurdu
lar. Bendeniz çok iyi biliyorum ki, bugün Ziraat 
Vekâleti elinde bulunmıyan fakat Tekel İdare
sinde 750 lira maaşla teknisiyen şef kadrosunda 
çalışan,'Amerika'da tahsil görmüş, yılın üç ayı 
taşrada kavak tomruğu tesellümüne çıkan ve 9 
ay oturan, ve aynı zamanda şerbetçi otu üzerin
de ihtisas yapmış olan çok kıymetli bir arkada
şımız vardır. Binaenaleyh, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin bunu nazarı itibara alıp bu mevzuda 
bu kıymetli arkadaştan istifade etmesini arz ve 
rica ediyorum. 

RElS — Fasıllara geçilmesini yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

V. 

101 

Lira 

Vekil tahsisatı 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. ' 

12 000 

1956 
F. 

201 

202 

203 

206 

O : 3 
Lira 

17 969 755 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 373 600 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 62 620 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 866 360 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 773 650 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı ' 3 600 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 597 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 17 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 22 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
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301 Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

405 Hayvan satmalma ve tazmini 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

69 501 

202 600 

151 250 

191 000 

190 000 

75 000 

978 000 

73 000 

2 553 766 

5 000 

50 000 

50 000 

101 300 

5 405 000 

410 

411 

412 

413 

414 

417 

418 

419 

420 

42i 

423 

451 

Askerî malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb malzemeleri ve teçhizat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle kaçakçılarla çarpışma 
neticesinde ölen subay, astsu
bay, er ve muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir 
yapma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafaza askerî mahkemeleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara verilecek taz
minat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek prim 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 571 000 

500 000 

50 000 

6 000 

515 000 

1 500 

36 000 

10 000 

20 000 

60 000 

33 500 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (27 593 599) lira ve yatırım mas
rafları içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös-
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terildiği üzere (20 006 484) lira tahsisat veril
miştir. 

P. 

202 

203 

204 

Staj masrafları 
EElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 55 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- -
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 136 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatı ile çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler -
ile metinlerin teksir ve bastı
rılması için lüzumlu kâğıt, 
baskı ve sair masrafları 23 000 j 206 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 21 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 330 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina alet ve malzemelerin 
onarımı 3 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 478 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü Büt
çesine geçiyoruz, efendim. 

207 

209 

210 

218 

1956 yılı Bütçe g0 1 

302 

A / l - CETVELİ 

Memur ve hizmetliler ücret
leri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umum Müdürlük büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 790 175 

289 525 

16 000 

675 000 

1 500 

1 697 997 

2 100 

460 000 

74 000 

274 000 
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403 

407 

417 

419 

420 

421 

451 

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 
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. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ınryenler... Kabul edilmiştir. 
5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

90 000 

450 000 

250 000 

1 081 500 

145 000 

10 000 

77 800 

Lira 

17 500 

80 000 

221 001 

125 000 

25 000 

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

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

4S9 Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

505 Hükme bağ1! boçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 İşçi. kurul ve sendikalarına 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı îsiprto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarlar Kanunu 
gereğince şarapçılara verile
cek primler ve yapılacak baş
ka ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

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

735 Bina satınalma, yaptırma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabm edilmiştir. 

736 5113 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak veya yaptırıla» 

9 000 

28 000 

500 

126 000 

35 000 

45 000 

135 000 

30 000 

2 000 

300 000 

825 000 

5 065 000 
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P. Lira 

cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarları- 3 33S 750 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak Fab. imal 
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi masraf
ları 6 577 733 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
vasıtalar ve bunları kurma 
masrafları 2 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak vasıtalar ve bun
ların kople motörleri 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer t u z 
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 1 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (455 794 355) lira tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F . Lira 

1 Satış kârları (İnhisarlar vari
datı) 279 Î45 960 
REİS — Kabul edenler... Et-

F. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli varidat (resimler) 1 175 000 

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

3 Para cezaları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 350 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Tütün, içki, tuz Müdafaa Ver
gisi 174 623 395 
REİS '— Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

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

MADDE 3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ııcıı maddesine giren hizmetliler kadro
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunun lâ-ı 
yihasiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, bu kanuna bağlıdır. 

REİS — İki cetveliyle birlikte maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul .edil
miştir. 
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MADDE 5. — İnhisarlar varidatının hu

susi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslm-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım 
fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları 
fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisatlardan ödenir. 

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

MADDE 7. — inhisarlar Umum Müdürlü-
lünün fabrika, tuzla, işleme evleri gibi işyerlerin
de toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 
(bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) mas
rafları döner sermayeden ödenmek üzere, ça
lıştıkları günlerde günde bir defa ve bir kab 
yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme 
masrafını karşılamıyacak kadar az olan yerler
de) yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği 
miktar yemek bedeli verilebilir . 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapı
lacak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1956 bütçe yümda kullanılamaz. 

REİS — Cetveliyle birlikte kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — întifaı İnhisarlar İdaresi
ne aidolup hazine namına tapuya bağlanmış 1 
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veya henüz tescil muameleleri ikmal edil
memiş bulunan gayirmenkullerin Umum Mü
dürlük namına yapılacak intikal ve tescil 
muameleleri her türlü resim ve harçdan istis
na edilmiştir. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1956 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic-
rafa Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekil
leri memurdur. 

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

Kanun lâyihasını açık reylerinize arz edi
yorum. 

D — Ziraat Vekâleti Bütçesi 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1956 malı yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (î/359) (1) 

5. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 mail 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/364) (2) 

REİS — Ziraat Vekâleti 1956 yılı bütçesi 
ile Devlet Üretme Çiftlikleri ve Devlet Or
man Umum Müdürlüğü bütçelerinin müzakere
sine geçiyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum. 
C. M. P. Adına Tfchir Taşer, 
Nuri Ocakcıoğlu, 
Hüseyin Çimen, 
Hasan Hayati Ülkün, 
Ahmet Hatı, 
Yakup Çukurova, 
Hamdi Bozbeyoğlu, 
Sırrı Atalay, 
Söz C. M. P. Meclis Grupu adma Tahir 

Taşer'indir, (Yok sesleri) 
O halde C. H. P. Meclis Grupu adına Ahmet 

Fırat, buyurun. 

(i) 68 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 69 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA AHMET FIRAT (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Ziraat Vekâleti 1956 malî yıla bütçesi geçen 
yıl bütçesine nazaran 24 milyon 140 bin 276 li
ra fazla olarak tanzim ve Yüksek Meclise tak
dim edilmiştir. Bu fazlalık geniş ölçüde pro
pagandası yapılan zirai kalkınma dâvasının 
1956 yılında daha büyük hamleler kaydetmesi
ne medar olacak bir tahsisat ilâvesi gibi göste
rilmekte ve raporda böylece mânalandırılmaya 
çalışılmaktadır.. Kanaatimizce yüksek huzuru
nuza geçen yıla nazaran bir miktar fazla tahsi
sat ilâvesiyle getirilen Ziraat Vekâleti 1956 yılı 
Bütçesi ziraatimizin muhtacolduğu masraf ve 
işleri .karşılamaktan çok uzaktır. Bu vekâlete 
bağlı uımum müdürlükler ve diğer teşekkül
lerin bütçeleriyle beraber mütalâası halinde da
hi memleket ziraatinin kalkınması bahsinde Zi
raat Vekâletinin yüklendiği iş hacmıyla müte
nasip olmadığı aşikârdır. 1955 yılı Bütçesine 
nazaran görülen rakam farkı bir yıl içindeki 
değişen ve aleyhe işliyen ağır iktisadi şartlar 
muvacehesinde ancak paranın bugünkü iştira 
gücündeki farka tekabül etmektedir. 

İktidarın 1950 den beri zirai sektörde büyük 
kalkınmalar sağladığı köylüyü refaha kavuş
turduğu iddiası bugün umumi ve sarih netice
leriyle artık inanılmıyacak hale gelmiştir. Çok 
müsait hava şartları ve Marşal Yardımı ile sağ
lanan binlerce traktörün tevzii ve Halk Parti
si iktidarı zamanında başlıyan toprak tevziinin 
normal tekâmülü ile ekim safhasının çoğalması 
ve nüfusumuzun artışı zirai istihsalimizde eski 
yıllara nazaran hakikaten büyük farklar husule 
getirmiştir. Bu mesut neticeyi memleketimiz 
hesabına takdir etmemek mümkün değildir. 
Ancak hükümet ve Ziraat Vekâleti olarak mü-
d'eibbir, plânlı ve programlı şekilde ve istikba
le müteveccihen kuvvetli adımlarla yürümek 
lâzımgeldiği hususunda öteden beri ileri sürü
len telkin ve tavsiyelere bu yıl da riayet edil
mediği kanaatindeyiz. Maksadımız ziraat iş
lerimizde tatbik edilen yanlış ve kifayetsiz usul 
ve hareketleri Yüksek Meclise arz etmek, bun
ların düzenlenmesini arzu ettiğimizi ifad'e et
mektir. 

Senelerden beri geniş ölçüde propagandası 
yapılan istihsalin artışının hemen yanıbaşmda 
bir de maliyet hesabı ve masraflar mes'elesi var-
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dır. 1950 yılını mebde olarak alırsak maliyet
te 6 yıl zarfında devamlı artışlar kaydedilmiş
tir. Hükümetçe akar yakıta yapılan zamlar, ye
dek parça ve lâstik buhranı ve bu parçaların 
karaborsada oluşu, amele ve işçi ücretlerinin 
günden güne artışı maliyet hesabının bir hayli 
kabarık olmasını intacederi âmillerdir. Böyle
ce çiftçi pahalıya .mal ederek istihsal ettiği buğ
dayına verilen 30 kuruş ofis fiyatından gayrî-
memnun olduğu bir vakıadır. Hükümet mali
yet mevzuunu çiftçi lehine halletmediği veya 
ofis fiyatlarına zam yapmadığı takdirde hubu
batın yerini başka mahsullere terk edeceği ta
biîdir. Müstahsilin piyasadan almaya mecbur 
olduğu bütün istihlâk maddeleri ve giyim eşya
larına ödemeye mecbur olduğu paranın 1950 yı
lı fiyatlarına nazaran asgari üç misli yükselmiş 
ve hububat maliyet bedellerinin bir hayli art
mış oluşu hükümetçe nazara alınarak buğday 
fiyatlarının 1956 mahsulünün idrakinden evvel 
40 kuruşa çıkarılması lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, hükümet zirai kal
kınma mevzuunda da plânsız ve programsızdır. 
Ziraat Vekilinden soruyoruz. Memleketin zirai 
sahada teknik eleman ihtiyacı katî olarak tes-
bit edilmiş midir1? Mevcut elemanların tatbi
katta verimli iş yapmak imkânları ve faaliyet
leri bir plân ve programa bağlanmış mıdır? 
Zirai eğitim ve öğretim mevzuunda Ziraat Ve
kâletince kalkınma hamlemizin önemi ile mü
tenasip mütalâa ve köylü tenvir edilmediği 
için bilgisizlik ve tecrübesizlik yüzünden fen
ni ziraatten çiftçilerimiz tam mânasiyle randı
man alamamaktadır. Memleket ziraatinin ge
rektirdiği adedde ziraat mühendisi ve teknik 
ziraat elemanı yetiştirecek ziraat okul ve ensti
tüleri açılmasını temenni «diyoruz ve böylece 
çiftçiye ve köylüye teknik zirai bilgi vermek 
ve onu tenvir etmek imkânı hâsıl olacağı ka
naatindeyiz. Ziraatimizin araştırma müessese
lerine çok ciddî ve büyük mikyasta ihtiyacı ol
duğu bir vakıadır. 1950 yılından kurulmuş 
araştırma müesseselerine devlet üretme çiftlik
lerine meyva ıslah istasyonları ve fidanlıkları
na ve haralara yeni iktidar tarafından bir tek 
ilâve yapılmadığı gibi mevcutlarla da mevzuun 
ehemmiyeti ile mütenasip faaliyet gösterememek
tedirler. Medeni ve ziraati ileri memleketlerde 
çok önem verilen mücadele ve araştırma işlerine 
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bizde de gereği kadar ehemmiyet verilmesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin zirai mah
sullerine arız olan hastalık ve haşerelerin hem 
kaliteyi bozduğu ve hem de miktarlarını düşür
düğü ciddiyetle üzerinde durulması lâzımgelen 
meselelerimizden biri ve hattâ başta gelenidir. 
Yukarda arz etmeye çalıştığımız muvakkat araş
tırma tesbit ve savaş istasyonlarının adedlerinin 
azlığı bu haşere ve hastalık âfetlerinin devamı
na ve sirayetine meydan verilmesi şeklinde izah 
edilmek lâzımgelir. Bu mevzuda Diyarbakır ve 
havalisinde süne ve kımılm yapmakta olduğu 
azîm tahribat malûmunuzdur. 1955 yılında 
lâyikı veçhile ve zamanında tedbir alınma
dığından ve mücadele edilmediğinden bu .haşere
ler kısmen Malatya, Elâzığ ve Adıyaman vilâ
yetlerine de sirayet etmiştir. Çukurova'da ve 
Ege'de pamuklara arız olan yeşil ve pembe kurt
ların yaptıkları büyük tahribatın millî ekonomi
mize verdiği zararlar çok büyüktür. Kanaatimiz
ce geniş ölçüde teknik elemanlarla mücehhez 
yeni mücadele teşkilâtları kurarak mevcudu tak
viye etmek ve hâdise zuhurunda değil, henüz ha
şereler zarar ikama başlamadan evvel köylerde 
ve köylülerle el ele ve omuz omuza çalışmak fay
dalı olur. Aksi halde üç yıldan beri Ziraat Ve
kâletinin yaptığı gibi milyonları harcamak ve 
hiçbir netice alamamaktan ileri gidilemez. 

Muhterem arkadaşlar, ziraatimizin çok önem
le kaydedilmesi lâzımgelen bir noktası da meyva 
ağaçları, fidanların meselesidir. Bu mevzuda hü
kümetçe neşredilen istatistiklere göre şükranla 
kaydederim ki, 1950 den bu yana % 20 nispe
tinde bağ ve bahçe miktarı artmış yeni, yeni mey-
valıklar tesis edilmiş bulunmaktadır. Halkımızın 
şevk ve hevesi ile mütenasip ve ona muvazi ola
rak hükümetin de mevcut fidanlıkların tevsii ve 
yenilerinin ilâvesiyle ihtiyaca kâfi fidanların 
yetiştirilip çiftçilerimize tevzii hususunda yapıcı 
tedbirler alması lâzımdır. Memleketin umumi bir 
zirai haritası yapılmalıdır. 

Böylece en müsait zirai mahsule göre mmta-
kalarm ayrılması ve bu bölgeler sakinlerinin 
tenviri ile bu istikamete yöneltilmelerinin lüzu
muna işaret etmkete fayda bulmaktayız. Bir mi
sal arz edelim : 

Malatya'nın Cenubundaki Bey Dağının Adı
yaman, Kâhta, Besni ve Gerger riımtakaîarında 
yer, yer geniş ölçüde menengiç ormanları var-
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dır. Fıstık aşısı yapmakla büyük servet r e dö
viz kaynağı olabilecek bu ağaçlar köylüler ta
rafından bilgisizlik yüzünden mahrukat olarak 
kullanılmakta ve millî servet heder olmaktadır, 
Ziraat Vekâletinin meyvacılığa elverişli bölge
leri tesbit ile üzerinde hassasiyetle durması ve 
halkı meyvacılığa teşvik husususunda harekete 
geçmesi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, çiftçilerimizin en büyük ve 
ana dâvalarından biri de tohumluk işidir. Çiftçi 
kendi yetiştirdiği hububatını tekrar toprağa 
atarken selektörden geçirmesi ve ilaçlaması ge
rekir. Hububat istihsalimizin artırılması temiz 
hastalıksız olarak idrakinde selektörün rolü aşi
kârdır. Resmî kayıtlara göre halen Ziraat Vekâ
leti elinde (1 070 selektör vardır) halbuki mem
leketin 6 000 selektöre ihtiyacı bulunduğuna ve 
bunun temini 1956 yılının bütçe imkânları ile 
gayrikabil olduğuna göre hiç olmazsa büyük köy
lerimize ve hububat istihsal merkezlerine birer 
aded konulmasındaki zaruretin vekâletçe takdir 
edilmesi ve buna göre tedbir alınması lâzımgelir-
di. Çiftçiye tohumluk tevzii işi de Ziraat Vekâ
letince mevzuun ehemmiyeti ile mütenasip te
lâkki edilmemiş ve bu yüzden istihsal ve millî 
gelir ziyaa uğratılmıştır. Üretme çiftliklerinin 
istihsal ettikleri 70 bin ton tohumluk hububat 
memleket ihtiyacının üçte birine dahi tekabül 
etmez. Kâfi miktarda selektör bulunmadığından 
ve münhasıran temiz ve hastalıksız tohum temin 
eden Devlet Üretme Çiftliklerinin istihsal ettiği 
miktar da kâfi gelmediğine göre çiftçiye Ofisin 
40 ambar hububatından düşük kaliteli ve karışık 
mahsulden verilen tohumluktan alınacak netice
yi yüksek takdirlerinize arz ederiz. Her yıl 200 
bin tonu mütecaviz tohumluk hububat Ofisin 
karışık ve mubayaa mallarından köylüye tevzi 
ediliyor. Radyolarda gazetelerde ve meydan mi
tinglerinde ve temel atmalarda tohum ıslah ve 
tevzi işindeki bu hal hükümetin müsmir faali
yeti olarak beyan olunuyor. Tohumluk işleri-
mizdeki lâubalilik millî ekonomimize ve istih
salimize büyük zararlar vermektedir. Hükümet 
sadece tohumluk mevzuunda bir hizmet ifa edil
diğinin propagandasını birinci plânda nazara 
aldığından mevsim şartlar ve mahalline masruf 
olup olmayışı düşünülmeden ve tetkika tâbi tu
tulmadan tohumluğun evsaf ve kalitesi ve tev
zii mevsimi bakımından büyük hatalara düşül
müştür.. 
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Muhterem arkadaşlar, Marşal Yardımından 

faydalanılarak memlekete getirilen ve her vesi
le ile propagandası yapılan 40 bin traktörün 
vesaiklerinin durumu hakikaten acıdır. Ziraat 
sahasında üzerinde ehemmiyetle durulacak me
selelerimizin birisi ve başta geleni ziraat maki
nelerimiz meselesidir; hükümet bu mevzuda da 
plânsız ve hesapsız hareketin neticesi olarak 
çok çeşitli ziraat makinelerinin ithaline imkân 
verdiği ve böylece çiftçilerimizi büyük zararla
ra duçar ettiği bir vakıadır. Yedek parçasızlık 
yüzünden köy meydanları bugün traktör me
zarlıkları haline gelmiştir. Ve böylece millî ser
vet heder olmaktadır. Traktör ve ziraat aletle
ri borçları taksitleri çoktan geçmiş ve fakat 
çiftçilerimiz borçlarım ödemek imkânından 
mahrum bulunmakta ve icra dairelerince tarla
larının satılacağı günü tevekkülle beklemekte
dirler. 

Muhterem arkadaşlar, ziraat aletleri tevziine 
muvazi hükümetin bir de zirai kredi tevzii me
selesi vardır. Bu krediler bidayetinden beri ik
tidar ricalinin tamamen keyfî, şahsi ve' hususi 
arzu ve emirlerine göre tevzi edilmektedir. Par
ti farkı partililere yakınlık derecesi nazara alın
mak suretiyle verilen bu kredilerin maksada uy
gun sarf edilmediği de inkâr edilmez bir haki
kattir. Ganaim tevzii şeklinde dağıtılan bu pa
raların büyük bir kısmı halen gayrikabili tah
sil bir duruma girmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, millî gelirimizin yarı
sını teşkil eden ziraat sektörünün ortalama % 25 
ine yakın kısmı hayvancılıktan elde edilmektedir. 
Hayvancılık bilhassa Doğu - Anadolu halkının 
geçim vasıtası olması bakımından da ehemmi
yetle telâkki edilmektedir. Son senelerde ziraa-
te müsait meraların kısmen traktörlerle sökü
lüp tarlaya kalbedilmesi hayvancılıkla iştigal 
eden çiftçilerimizi müşkül duruma sokmuştur. 
Üzülerek arz ve ifade edelim ki, millî ekonomi
mizde mühim mevkii olan hayvancılığımız ma
alesef henüz çok iptidai şekilde icra edilmekte
dir. Hayvancılığın kesif bulunduğu mmtakalar-
da şartların derhal ıslahı modern ve ilmî metot
ların halka öğretilmesi gerekir. Hayvancılık fa
aliyetlerini halen bu mevzu ile uğraşan bölgele
rin haricinde de bütün memlekete şâmil bir şe
kilde yaymak istikbal için ve gelecekte ekono
mimiz için büyük faydalar sağlıyacağı kanaatin
deyiz. Hayvancılığın teşviki ve inkişafı bakı-
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mmdan hayvan vergisinin kaldırılması lüzumu 
Demokrat Parti programı icabı bulunduğu hal
de mezkûr verginin bugün 1956 yılı bütçesin
deki yerini muhafaza etmiş olmasını şayanı ka
yıt bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; yine memleketimizin 
millî ziraat mevzularından orman meselemiz 
vardır. Bu mevzu ta Meclisi Mebusan devrin
den beri münakaşa ve mücadelesi devam edege-
len ve bir türlü halledilemiyen mühim dâvaları
mızdan birisi ve başta gelenidir. Sayın Celâl 
Bayar muhalefetleri devrinde ve muhalefet li
deri olarak Malatya'daki bir konuşmasında; 
(Yıllardan beri hâlâ orman meselesini hallede
mediler. Biz iktidara gelirsek bunu süratle hal
ledeceğiz.) buyurmuşlardı. Demokrat Part i ik
tidarının 6 ncı bütçe yılını idrak etmiş bulun
duğu şu günlerde ormanlarımızdaki tahribat 
ve hesapsız katiyatm önlendiğini iddia etmek 
mümkün olamaz. Vatan sathında mevcut orman
ların bu kadar zalimane ve insafsızca tahribata 
rağmen hâlâ hükümetçe yayınlanan istatistik
lerde 1950 deki miktarlarını aynen muhafaza 
ettiği iddiasını görüp hayret etmemek mümkün 
değildir. 1951 yılından beri her sene yakılmak 
suretiyle harabedilen orman sahası bir senede 
ortalama 33 bin hektardır. Bu hale nihayet ver
mek hükümetin başlıca vazifesi olmak gerektir. 
Orman yakanlara karşı biraz şiddet göstermek 
ve müsamaha etmemek rey ve seçim endişesine 
bu mevzuda yer vermemek lâzımgeldiği kanaa
tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk çiftçisi ve köylüsü ekserisi fakir yok

luk içinde ve sefaletle başabaştır. Varsa bir kı
sım toprağının üstünde yoksa marabalıkla baş
kalarının emrinde ve toprağında boğaz toklu
ğuna çalışmaktadır. Kabul etmek lâzımdır ki, 
senelerdir devam eden kalkınma sözlerine ve 
edebiyatına rağmen Türkiyemizde köylü ve 
çiftçi nüfusunun milyonlarcası maalesef hâlâ 
kaderleriyle başbaşadır. Ziraat Vekâleti ve hü
kümet memleketin temeli olan köylüye ve kü
çük işletmeler halinde perişan ve yardıma muh
taç bu vatan çocuklarına objektif bir görüşle 
yardım elini uzatmalıdır. Ve bu aziz milletin 
kıymetli evlâtları olan küçük çiftçinin hakiki 
mânada maddi, mânevi refah ve rahata kavuş
ması millî dâvalarımızın başta gelenlerindendir. 
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Bunun tahakkukunu görmek bu memleketin 
evlâtları olarak hepimizi memnun ve bahtiyar 
edecektir. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe kanun lâyihasına rey vermiyen ar
kadaş var mı? 

Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz tatlı bir mevzu üze
rinde konuşacağım. Arıcılık mevzuunda bir söz
lü soru vermiştim. Bunun bir türlü cevabını 
alamadım. Birinci seferinde kaçınılmaz bir ma
zeret dolayısiyle bulunamadım. Diğer bir Cel
sede Ziraat Vekili Bütçe Encümeninde olduğu 
için hazır bulunamadı, öbüründe yine kaçınıl
maz bir mazeret dolayısiyle izinli idim. Buluna
madım. Bu sebeple soru düştü. 

Şimdi bu mevzu üzerinde konuşacağım. 
1. Ziraat Vekâletinde Arıcılık Şubesi ih

das, Meteoroloji ve İstatistik Umum Müdürü 
ile teşriki mesai ederek arının rahat yaşaması
na, bal istihsaline elverişli mıntakalar, iklim 
şartları, mevsimleri tesbit edilerek nerelerde 
yetişeceği, iyi kötü senelerde iklim tahalüfleri 
bal yetiştirmeye elverişli araziyi ve senelik ya
ğış vasatilerini tesbitle arıcılık bakımından en 
iyi, iyi, edna ve fena bir mmtaka taksimatını 
elde etmek. 

2. Üç kategorideki mıntakalarda bulunan 
ziraat müdürlüklerinde malzemeleri tam âzami 
üçer kovanlık istasyonları tesis ederek oradaki 
arı meraklılarının alâkasiyle bu kovanları da
imî kontrol altında bulundurmak ve beş ilâ 
yedi aylık bal mevsimindeki kovanların geçir
dikleri safahatı yazılı olarak tesbit etmek, yani 
78 sicil tutmak, sezon nihayetinde bal istihsalini 
mütaakıp Tarım Bakanlığı Arıcılık Şubesine 
raporla bildirmek. 

3. Fazla bal istihsal eden ve ilerliyen Ameri
ka 'mn bâzı eyaletlerine alâkalılardan talebe 
göndererek mütehassıs yetiştirmek. 

4. Mütehassısların avdetinde İstanbul, An
kara, İzmir'de ve diğer yerlerde ileride arıcılık 
haline inkılâbedecek teşekkül husule getirmek. 

5. 1955 yılı kuraklığı arılara çok zarar 
verdi. Arıya şeker kimse vermez. Bulgaristan 
gibi arıcılıkta ileri gitmiş memleketlerde mev
sim kurak olsun olmasın devlet arıcılarına me
las ve saf olmıyan şeker tortularını çok ucuz 
verdikleri gibi ziraat şubesinin vesikasiyle arı-
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cılar şeker tortusunu, bu y a n mamulü, şeker 
farrikasından almalı. 

Çocukluğumuzu hatırlarsak arıcılık bugün 
çok geridir. Arıcılıkla geçinen aileler görülmek
te idi. Bugün o aileler görülmüyor. Bir zaman 
arıcılıkta bal ve balmumu istihsal ve ihracında 
önde gelirken medeniyet ilerlediği halde biz bu 
mevzuda geri kaldık. Çok temiz, faydalı, bilgi
li arı, mukaddes çok önemli, hayata faydalı, ba
lı, sanayide çok mühim yer alan mumu, hayvan 
pisliği ile sıvanmış kovanlardan kurtarmak lâ
zım olduğu kadar kolay da değildir. Memleke
timizde vaktiyle bu iptidai şartlar içinde bile 
hayli istihsal varken bugünkü medeniyet ham
lelerinde geri kalmak hiç de doğru olmaz. (Al
kışlar) 

REİS — Bütçe Encümeni Adına Mazhar 
Şener, buyurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Muhterem 
Fırat'ın bir cümlesi olmamış olsaydı gecenin bu 
geç saatinde huzurunuza çıkmazdım. 

Bir haftadan beri bütçe müzakereleri müna
sebetiyle muhalefet partilerinin tenkidlerini 
ciddî bir alâka ile takibetmekteyiz. Bu vesile 
ile ifade edeyim ki, bu bir haftalık müddet zar
fında yapılan tenkidlerin bıraktığı intiba, naza
ri hareket edilmekte olduğu merkezindedir. Bu 
memleketin şartları, imkânları nedir, bunları 
biz tatbik edebilir miyiz, edemez miyiz1? Bü
tün bu noktalar bir tarafa bırakılarak, memle
ketin ziraatinde, bayındırlığında, sağlığında 
ideal olarak ne tasavvur ediyorlarsa, onları 
nazarı mütalâaya almamış olduğumuz ileri sü
rülerek tenkidlerde bulunuyorlar. Şimdi arka
daşım konuşmay? şöyle başladı : 

Ziraat Vekâleti Bütçesi geçen seneye naza
ran 24 milyon lira bir fazlalık göstermektedir. 
Ve bu rakamı küçümsiyerek: Koskoca bir De
mokrat Partinin, mütemadiyen her fırsatta pro
paganda ittihaz ettiği zirai kalkınmaya ver
diği ehemmiyet işte bu 24 milyon liradan iba
rettir. 

Arkadaşlar, bu mütalâasında muhterem Fı
rat arkadaşımı haklı bulmaya imkân yoktur. 
Demokrat Partinin bütün faaliyet sahalarında
ki tek gayesi, zirai kalkınmayı hedef tutan bir 
faaliyettir. Zirai mevzulardaki çalışmalarının 
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heyeti umumiyesi içinde sadece administrasyon, 
teşkilât masrafı farkı 24 milyon lira olduğunu 
nazarı dikkate alarak, Demokrat Partinin zi
rai ticarete verdiği ehemmiyeti bu küçük ra
kamla karşılaştırıp tâyin etmek doğru olmaz 
arkadaşlar. 

Bir partinin zirai politikasında takibettiği 
hedef üzerinde mütalâa yürütülürken sadece 
Ziraat Vekâleti Bütçesindeki bir seneden öbür 
seneye olan tahsisat farkını ele alarak fikir yü
rütmek doğru olmaz. Bu sahada zirai ve hattâ 
sınai faaliyetlerimizin dahi nazara alınarak bun
ların müşterek muhasebelerini yapıp ona göre 
mütalâa beyan etmek lâzım gelir. Bugün şeker 
fabrikaları diyoruz. Bu zahiren tamamen sınai 
bir tesistir. Fakat ziraatle sıkı sıkıya bağlıdır. 
Zirai krediler 1,5 milyondan 300 milyon liraya 
çıkmış 20 - 30 milyon raddesinde olan sulama iş
leri bu sene 170 - 200 milyon liraya çıkmış, bun
dan hiç bahsetmiyor. Gübre işlerimizin de şu ra
kamdan, şuna çıkmış olduğundan hiç bahsetmi
yor. Tohumluk tevziatından hiç bahsetmiyor. 
Ama diyor ki, her köyde bir selektör bulunsun... 
Evet, bulunsun bu temennisine samimiyetle iş
tirak ediyoruz. 

Tenkidlerini nazarı itibara alırsak hemen 
idealin bir anda tahakkukunu istiyorlar. Bunu 
hepimiz arzu ederiz, ama nihayet eldeki imkân
ları ve maddeyi de bu ihtiyaçla yan yana koyup 
bir mukayese yapmak lâzımdır. Sulama mesele
si öyle, kredi meselesi ve tohumluk gübre ve sair 
meselelerimiz böyledir. Hattâ yol politikamız 
dahi zirai politikamızla alâkalıdır. Bütün zirai 
sahalardaki kalkınma derken, sadece Ziraat Ve
kâletinin 24 milyonluk bütçe farkını değil, 
topyekûn Demokrat Parti zamanında sanayiin 
bir kısmına yapılan yatırımları da mütalâa edip 
neticeler çıkarmak lâzımdır. 

İkinci nokta; arkadaşım, zirai istihsalin art
tığından, köylünün refah seviyesinin yükseldi
ğinden bahsediyorsunuz, diyor. Biz böyle demi
yoruz. Köylünün istediğimiz hayat seviyesine 
ulaştığım henüz söylemiyoruz. Ama diyoruz ki, 
köylü refah seviyesi bakımından, 1950 deki re
fah seviyesine nazaran 1955 te nispeten daha iyi 
vaziyettedir. Ve şüphe yok ki, yatırımlarımızın 
neticesi alındıkça köylünün vaziyeti daha iyi 
olacaktır. Esasen bizim yatırım politikamızın 
hedefi, memleketin hayat seviyesini yükseltmek
tir. Biz şimdiden bu hedefe vardığımızı iddia et-
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miyoruz. Arada 1950 ye nazaran büyük fark 
vardır. Millî gelirlerimizin arttığı aşikârdır. Millî 
gelir 1950 den bu yana tedricen artmaktadır. 
Bütün bu hakikatları bir tarafa bırakarak arka
daşımızın, sadece 24 milyon farkı mevzuubah-
setmesi suretiyle Demokrat Parti iktidarının 
zirai sahaya verdiği ehemmiyeti küçümsemesi 
karşısında bu mâruzâtımı yapmaya lüzum his
settim. (Soldan, bravo sesleri.) 

HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Efendim, 
muhalefet mensubu arkadaşlarımız burada Al
lah rızası için konuşmamaya, bir defa ahdetmiş
lerdir, hattı hareketleri onu andırıyor. Ne olur, 
bir defa da Allah rızası için konuşsalar ve yapı
lan işlerden bahsetseler. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Sen, Mende-
res rızası için konuşuyorsun değil mi ? 

HÜSEYİN ÇİMEN (Devamla) — Yapılan iş
lerde muhakkak hakikat olanları da var, biraz 
da onlardan bahsetseniz ne olurdu ? 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzda millî 
ekonominin temeli ziraat olduğuna göre, bende
niz de köyde yaşıyan köylü ve küçük bir çiftçi
yim. 1950 senesinden bu yana hükümetin alma
ya başladığı isabetli kararlar sayesinde, zirai 
istihsalimizin süratle bir artış kaydetmeye baş
ladığını memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Bu
nu kimse inkâr edemez. 

Aziz arkadaşlar, köylümüzden edindiğim in
tihalarımı bu mukaddes kürsüden arz edeceğime 
söz vermiştim. Bu münasebetle Muhterem Ziraat 
Vekilimizden tek ricam, 5653 sayılı Orman Ka-

. nununun 18 nci maddesi gereğince, 10 kilometre 
mesafede bulunan köylere tarım araçları ve otu
racakları ev, ahır ve samanlık için ihtiyaçları 
tarife bedelinin onda biri karşılığında verilir. 
Mesafesi on kilometreden uzak olan köyler 
bundan istifade edemezler. Bu hususun ele alın
masını Sayın Ziraat Vekilimizden hassaten rica 
ederim. 

Sayın arkadaşlar; Türkiyemizin beş milyon 
ton buğdayını on beş milyon gibi üç misline çı
karan Demokrat iktidarın başarıcı hükümetine 
teşekkürlerimi tekrarlarken şu temennilerimin 
de kabulünü rica ederim. 

Memleketimizde teknik ziraat teşkilâtı kurul
muştur. Bunların daha verimli çalışmasını, çift
çimiz için çok lüzumlu olan selektörlerin bütün 
memleketimize yayılmasını, hayvanların et, süt 
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«eriminin artırılmasını, meyvacılık, sebzecilik 
ve arıcılığı ilerleterek, sulama tesislerinin tamam
lanmasını ve her sahada Cenabı Allah'tan Ziraat 
Vekilimize yardımcı olmasını temenni eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Sadettin Karacabey. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA SADET
TİN KARACABEY (Bursa) — Muhterem arka* 
daşlarım; zirai politikayı bir Türk çiftçisi olarak 
tervieetmekteyiz. 

1950 senesi 22 Mayısından sonra teşekkül eden 
ilk Adnan Menderes Hükümeti vukuflu bir zira
at politikası takibetmek imkânını bulmuş ve bu 
sahada zirai inkişafa büyük çapta hizmet etmek 
şerefini kazanmıştır. 

Aldığı tedbirler arasında 350 milyondan iba
ret olan zirai kredinin artırılması vardır, o za
man büyük çiftçilere kredi verilmiyordu, kredi
nin artırılması, hububat politikasında esaslı bir 
tanzim temin etmiştir. 

Arkadaşlarım, biz de bir ziraat mmtakasmın 
müntesibi, bilhassa ziraatçi ve çiftçi olarak o za
man Ticaret Vekili ile yaptığımız temasta; hu
bubat politikasının ne olacağı ve fiyatların ne
den ibaret bulunacağını Sayın Velibeşe'den sor
duk. Bizim dairei intihabiyemizin bizden istedi
ği fiyat 25 kuruş raddesinde idi. Bizden evvel 
Konya milletvekilleri de temas etmişler, onlar da, 
25 kuruş üzerinden muvafakatlerini bildirmişler
di. Hattâ biz 26 kuruş üzerinde ısrar ettik, bize 
dediler ki, daha geniş bir hububat bölgesi me
busları 25 kuruş üzerinden muvafakaterini bil
dirdiler, siz de bu şekilde rıza gösteriniz de 
buğday fiyatları 22 kuruştan 25 kuruşa çıksın. 
Nihayet gördük ki arkadaşlar, 26,5 a ertesi sene 
27,5 a ve nihayet 30 kuruşa, son zamanda da 
prim vermek suretiyle sert buğdayın kilosu 33 
kuruşa kadar çıkarılmış bulunuyor. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti iktidara geçtiği 
zaman memleketin zirai bünyesi ne idi? Birçok 
(bölgelerimizde zirai maddeler satılmamış, elde 
stok halinde kalmıştı. Ezcümle tütün için de du
rum aynı idi. 1950 senesinde Demokrat Parti ik
tidara geçtiği zaman birçok vilâyetlerde satılma
mış tütün vardı. Yalnız Bursada 7 milyon kilo 
satılmamış tütün ve yine misalimizi Bursa'dan 
verelim; 7-8 milyon kilo zeytin kablarda dur
makta idi. Çünkü Anadolu köylüsünün iştira 
gücü düşüktü. 
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Birçok milletvekili arkadaşlarım hatırlasın

lar. Köylülerimizin sırtında eski bir yorgan ve 
belinde bir iple Ankara sokaklarında iş aramak
la meşgul olduklarını. Manzara bu idi. Nihayet 
şu programla D. P. dâvayı ele aldı ve bilhassa 
senelerce ihmal edilmiş olan Türk köylüsünün 
sıhhatini koruyacak olan içme suyu dâvasını, bir 
taraftan da araziyi su baskınlarından koruma 
tedbirleri olarak şeddeleri ve birçok yerlerde 
dereleri ele aldı. Bu suretle fiilen ziraatin inki
şafına hizmet eden âmilleri ortaya koydu. Arka
daşlar; dün Ticaret Vekâleti bütçesinde konu
şurken bir noktayı arz etmiştim. Buna muvazi 
olarak, bugün de bir noktayı burada arz etmek 
istiyorum. 1954 senesi Sonbaharında bir toplu
lukta bir genç bana bir sual sordu; dedi ki : Bu 
memlekette ziraat amelesinin yevmiyesi iki lira
dır. Bu iki lirayı da müşkülâtla temin etmekte
yiz. Birçok günler iş bulamadığımızdan dolayı 
geri de dönmekteyiz. 

Hal böyle iken hükümet karar vermiş, Bul
garistan'dan iltica edecek olan 250 bin Türk va
tandaşını memlekete almak istiyor. Bunların bü
yük bir kısmı ziraat amelesidir. Bunlar da bıj 
memlekete geldiği zaman hâlimiz ne olacaktır? 

Endişesinde bu vatandaş belki haklı idi. 
Çünkü memlekette ziraat sahasında kısır bir po
litika takibetmemizden dolayı vatandaş iş bul
makta hakikaten büyük güçlük çekiyordu. Ken
disine dedim ki, hükümetin ziraat politikasını 
yakından takibediyorum. Sen bu memlekette bir 
ziraat işçisi olarak iki liranın çok üstünde para 
alacaksın. Nasibin bu olmıyacaktır. İlkbaharda 
bu muhitte ziraat amelesinin yevmiyesi 5 liradan 
aksağı olmıyacaktır. Nitekim arkadaşlar tahmini
min daha üstüne çıktı, o sene ziraat amelesinin 
yevmiyesi memleketin muhtelif yerlerinde 7 li
raya kadar yükseldi. Halk Partisi sözcüsü arka
daşım diyor ki : Ziraat amelesinin yevmiyesinin 
artması maliyete tesir etti, zirai mahsullerin fi
yatını artırdı. Arkadaşlar, hangi vicdan sahibi 
vardır ki, bu memleketin ekseriyetini teşkil eden 
Türk çiftçisinin veyahut ziraat işçisinin bu ka
dar sefil ve perişan bir halde kalmasiyle maliye
ti dûn bir seviyede tutmak için arzu izhar et
sin. Ben, bunda bir gaflet olduğuna kaaniim. 
Çünkü, hakikaten yevmiyeler o kadar dûn bir 
seviyede başlıyor ki, vatandaş, yurdunu bırakıp, 
yüzlerce kilometre uzaktaki iş sahasına akın edi
yor. 
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Gördes'ten, Kütahya'nın muhtelif yerlerin- ı 

den Akhisar Ovasına iner, orada tütün amelesi ı 
olur, çeltik amelesi olur ve aldığı yevmiye o za
manki para ile 2 liradır. (Daha az sesleri) İki 
liranın iştira kabiliyeti ne olabilir? 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Bugünün on li
rası, 

SADETTİN KARACABEY (Devamla) — O 
günün parasının iştira kabiliyeti resmî endeks
lerde vardır. O güne nazaran % 34 artmış oldu
ğunu kabul etmiş bulunuyoruz. O günün 2 lira
lık yevmiyesi ile, bugünün işçi yevmiyesi ara
sındaki fark böylece bariz olarak meydana çık
mış olur. (Bravo sesleri) Arkadaşım gene di
yor ki, akar yakıta konulan fiyat zammı mali
yet unsurlarına tesir yapmıştır. Kabul edelim. 

Arkadaşlar, şunu da kabul etmek lâzımdır ki, 
bugün bu memlekette Yol Vergisi denilen içti
mai ve gayriâdil olan büyük bir derdi, ki bunun
da asıl ağırlığı Türk çiftçi ve köylüsü üzerinde 
idi, zira bu memleketin en zengini de, ayağın
da çarığı bulunmıyan zavallı köylüsü de sene
de 18 lira verirdi; Demokrat Parti ortadan kal
dırdı. Akar yakıta koyduğumuz vergi farkı ile 
ortadan kaldırmak suretiyle nizamı temin et
mek imkânını bulduk. 

Ben de çiftçiyim ve ziraatimi traktörle ya
parım. Fakat benim yanımda - af edersiniz -
öküzle ziraat yapan çiftçi de vardı. Ben maki
ne kullandığım için diğer çiftçi ile aramızda 
benim lehime bir maliyet farkı hâsıl oldu, bu da 
bir muvazene unsuru oldu. O benimle piyasada 
rekabet edemez duruma düştü. Bu da ziraatte 
ayrıca bir içtimai dert durumundadır. 

Arkadaşım diyor k i : Araştırma müessesele
ri artırılmam ıştır. Bunlara ilâveler olduğu mu
hakkaktır arkadaşlar. Yalnız size söyliyeyim ki, 
ele alınmış olan araştırma müesseselerinden 
birçoklarım yakinen tanıyorum. Bunların 1950 
deki durumu ile bugünkü durumu arasındaki 
fark büyüktür. Meselâ, büyük müesseselerden 
Devlet Üretme Çiftliklerinin, o zamanki adı Zi
rai Kombinalar idi, dünkü ile bugünkü istih
salleri arasında muazzam fark vardır. O zaman 
bu müesseseler âzami, senede on bin ton tohum
luk buğday verirdi. Bu sene 70 bin ton tohum
luk buğday istihsal ediyor. Kalitesine gelince... 
Bir çiftçi olarak diyebilirim ki, bugünkü kali
te o günkünden üstündür. 
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Arkadaşlarım; devlet haralarını ele alıyo

rum. Burada olan arkadaşların içinde Karaca
bey Harasında veterinerlik, muhasebecilik ya
pan arkadaşlar vardır. Görüyorum. Kendileri
ni işhadediyorum. Bu hara uzun zamanlar ih
tiyacı olan buğdayını pazardan satmalırdı. Bu
gün vaziyet öyle değildir. Bugün öyle bir du
rum vardır ki, kendisi bütün ihtiyacını gördük
ten başka civardaki çiftçiye 500 bin kilo buğ
day dağıtabiliyor. Ben genç arkadaşıma şunu 
söyliyeyim ki, iklim şartları gözetmeden tohum
luk buğday dağıtılıyormuş, öyle diyor. Eskiden 
Rusya'dan tohumluk buğday gelirdi. Rusya'dan 
gelen buğday tohumluk diye verildi. Yemeklik 
her zaman gelir. Konya büyük bir felâket ge
çirdi. Sorarım size o zaman Ziraat Vekâleti ne 
verebildi? 1927 de Karacabey seylâp altında 
kaldı. Resimleri yanımda olsaydı da göstersey-
dim, ova baştanbaşa su altında kaldı. O zaman 
yapılan yardım beş bin liradan ibarettir. Geçen 
sene ise seylâpta Ziraat Vekâleti 3 750 ton buğ
day vermiştir. Bunları inkâr etmek için insanın 
hiçbir şey görmemesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, iftiharla söyliyebilirim ki, Zira
at Vekâletinin en muvaffak olduğu mevzular
dan birisi de mücadele işleridir. Mücadele işle
ri yalnız Türk çiftçileri tarafından değil, her 
gelen ecnebi mütehassıslar tarafından da beğe
nilmektedir. Ama bâzı zamanlar imkânlar mü
sait olmıyabilir. Ziraatte iklim, büyük bir me
sele olarak ele alınmak lâzımdır. Tam işe baş
larsınız, bir yağmur yağar, yaptığınız mücadele 
müsmir olmaz, arkasından bir daha aynı işi yap
maya mecbur olursunuz. Senelerden beri zey
tin ağaçlarına musallat olan haşere mücadele
sinde muvaffak olan Ziraat Vekâletinin, üzün
tü ile söyliyeyim, geçen sene muvaffakiyeti za
yıf olmuştur. Ama yalnız geçen sene az muvaf
fak olunduğunu görerek hiçbir zaman muvaf
fak olmamış gibi bir zihniyetle bir ifadede bu
lunmak doğru olmaz. 

Arkadaşlarım, meyvacılık mevzuunda Halk 
Partisi Sözcüsü kadirşinaslık gösterdi, memle
kette meyvalıklarm % 20 kadar arttığını ifade 
buyurdu. Kendisine teşekkür ederim. Yalnız şu
nu ifade edeyim, artış söyledikleri gibi % 20 
değil, onun çok üstündedir. Bu hususta katî 
bir rakam veremiyeceğim ama' biliyorum ki, 
memleket günden güne meyvalı ağaçlar mevzu
unda, bağ mevzuunda dev adımlariyle ilerle-
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mektedir. Kendilerine Bursa'dan misal vere
yim. 

Beş sene zarfında Bursa'da ekilen şeftali 
ağacının miktarı 10 milyonu geçmektedir, Bur
sa ovası baştanbaşa fidanlık haline gelmiştir. 
Dağlık mmtakalarını gezdiğimiz zaman görürüz 
ki, birçok yerlerimiz bağ ve bahçe halini almış
tır. 

Arkadaşlarım, yabani ağaçların aşılanması 
hakkındaki noktainazara bendeniz de iştirak 
ederim. Vekâletin bu işte daha yüksek bir ran
dımanla faaliyette bulunmasını temenniye şa
yan bulmaktayım. Yurt sahillerinde denizlere 
kadar yabani zeytinlikler mevcuttur. Bunların 
üzerinde daha sistemli durulduğu takdirde gö
receğiz ki, bize en büyük döviz kaynağı olacak
tır. 

Antalya dağlarında muazzam zeytinlikler 
mevcuttur. Buralarda vaktiyle kanallarla zey
tin yağının denize kadar indirildiği bilinmek
tedir. Bu tesislerin bakiyesini görmek halen 
mümkündür. Bu zeytinlikler senelerce bakım
sızlık yüzünden gayrimüsmir bir hale gelmiştir. 
Zeytincilik üzerinde hükümetin daha fazla has
sas davranmasını biz de temenniye şayan bul
maktayız. 

Arkadaşımız yanlış bir nokta beyan ettiler. 
Marshall Yardımı ile alman alâtı ziraiyenin pa
rasının çiftçiden tahsil edilmediğini söylediler. 
Arkadaşımızın bunda tamamen hata ettiklerine 
kaaniim. Teşrinievvel sonuna kadar Ödenme
miş olan Marshall Yardımı makina bedelleri 
muacceliyet kesbeder ve ondan dolayı çiftçinin 
borçlarına mahsuben bütün alâtı zirraiyesi sa
tılır ve hattâ gayrimenkulüne el konulur. Böyle 
bir vaka bilmiyoruz. Geçen sene değil, evvelki 
sene seylâptan müteessir olan müstahsil hakkın
da Ziraat Bankası muameleye tevessül etmişse 
de tesiratı havaiyeden zarar gördükleri tesbit 
edildiğinden borçları senei âtiyeye terk edilmiş
tir. Bu da 41 bin küsur traktör içinde 3 - 5 bin 
traktöre münhasırdır. Umuma teşmil etmek ta-
mamiyle hatadır. 

Arkadaşlar zirai kredi mevzuuna temas et
mek istemiyorum. Çok sevdiğim sayın hemşe-
rim Aybar'm, buraya geldiğimiz zaman Grupa 
bir sual takriri gelmişti. O zaman Bekir Kara'-
mn aldığı 250 bin liralık zirai kredinin çoklu
ğundan şikâyet ediyordu. Hakikaten Bekir Kara 
o zamanlar Halk Partisinin en mümtaz şahsi-
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yetlerinden birisi idi, partisi namına büyük fe
dakârlıkları esirgemiyen bir vatandaştı. 250 bin 
liranın kredi olarak verilmesinden D. P. li ar
kadaşım şikâyet ediyordu. O zaman bu arkadaşa 
hükümetin verdiği cevap, buradaki arkadaşlar 
tarafından malûmdur. Bu miktar, parti farkı gö
zetilmeksizin verilmiştir. En kodaman çiftçiler 
C. H. P. li olduklarına göre, Bekir Kara gibi 
daha 200 bin, 300 bin lira krediden istifade eden 
C. H. P. li kimseler vardır. Bu itibarla şu filan 
partidendir, bu filan partidendir diye bir tefriki 
bendeniz asla kabul etmiyorum. (Soldan, alkış
lar) Arkadaşlar zaman zaman yatırımdan şikâ
yet ediyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki, bu 
memlekette hayvancılık inkişaf etmemektedir. 
Arkadaşlar; hayvancılığın inkişaf etmesi için 
evvelâ yatırım yapmak lâzımdır. Yatırım yapıl-
mıyan yerlerde hayvancılık inkişaf edemez. 
Çünkü biz daha mera hayvancılığı yapıyoruz. 
Bunu ahır ve ağıl hayvancılığına intikal ettir
mek için bu tesislerin kurulması lâzımdır. Orta
lama 100 hayvanlık bir ahır için kagir yapmak 
şartiyle 40 bin lira gider. Bu bir dâva olarak ele 
alınırsa Ziraat Bankasının bugünkü plasmanı 
gayrikâfi gelecektir. Bunun üzerinde bir milyar 
liralık plasman ayrılacaktır. Muhalefet partisin
deki arkadaşlar o zaman ne diyeceklerdir? Büt
çenin başından sonuna kadar plasmandan şikâ
yet ettiler. 

Arkadaşlar selektör miktarının azlığından 
bahsettiler. Memleket ihtiyacına gayrikâfi gel
mektedir. Fakat 1950 senesinde memleketteki 
selektör adedi 518 imiş. Bu miktarı eski iktidar 
27 - 28 senede temine muvaffak olabilmiş. Şimdi 
ise bu miktar 1 070 e baliğ olmuş. Bu da ihti
yaca yetmemekle beraber, evvelki iktidarın 25 
senede yapabildiğini yeni iktidar 5 senede yap
mış oluyor. Temenni ederiz ki bunu bir an ev
vel ihtiyaca kâfi gelecek bir miktara çıkarabil
sin. 

Arkadaşım Türk çiftçisinin perişanlığından 
bahsetti. Acaba eski iktidarın bir mensubu ola
rak senelerce bu işi ele almıyan Halk Partisi 
içinde mücadele etmiş midir? Hakikaten Türk 
çiftçisi uzun seneler ihmal edilmiştir, el uzatıl
mamıştır.' Aldığı kredi meydanda, 1950 sene
sinde 350 milyon zirai kredi vardı. Bugün kre
di miktarı 1,5 milyarı geçmiştir. Binaenaleyh 
kredi bakımından bu kadar ihmale uğramıştı. 
Tekâlif bakımından yol parasına tâbiydi. Elin-
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den parası almıyordu. Yollarda çalıştırılıyor
du, işinden, gücünden mahrum kalmıştı. Ça
lışma imkânı bu kadar zayıflamış, böyle bir 
vatandaştan ne beklenebilir? Zavallının hali, 
iktidara geldiğimiz zaman nasıldı, arkadaşlar? 
Size yine bir misal vereyim. 1951 senesinde 
tarlamda gezerken, işçiler oturmuş öğlen yeme
ğini yiyorlardı. Kendilerine afiyet dileğiyle 
yanlarına gittim. Ne yiyorsunuz, dedim. Bir 
aile gördüm. Heybesinin içinden bir şişe içinde 
zeytin yağı, şirke ve salatalık çıkarmış, bir ta
bakta salata yapmışlar, yiyorlardı. 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Ona çoban 
salatası derler, çok tatlı olur. (Gülüşmeler) 

SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 
Evet... Memnun oldum, dedim. Afiyetle yiyi
niz. Adamcağız teşekkür etti. «Sayenizde 16 li
ra benim ailem yevmiye altryor, 16 lira yevmiye 
alan bir insan da bunu yapabilir.» dedi. Saydı; 
karısı şunu, kızı bunu, diğer çocuklar şunları 
alıyormuş ve yevmiye 16 lira alıyorlarmış. Bi
raz öbür tarafa gittim, baktım bir kızcağız; te
miz bir bez üzerinde ekmek ve peynir yiyordu. 
Kendisini tanıdığım için takıldım; kızım sen 
köylü kızısın, niçin köy ekmeği yemiyor da çar
şıdan ekmek alıyorsunuz, dedim. Kız, bu da 
köy ekm'eği ama biz şimdi ekmeğimizi fason 
undan yapıyoruz, dedi. 

Arkadaşlar; ben ömrünün dörtte üçünü köy
de geçirmiş bir insanım. Evvelce köylerde ge
zerek hangi köyün ekmeği, yemeği yenir, han
gilerinin yatağında yatılır diye seçme yapmak 
mecburiyetini duyardık. Şimdi ise Allaha şükür 
hangi köye gitseniz tefrik yapmaya lüzum yok, 
size yiyecek ekmek ve yemek ve yatacak temiz 
bir yatak verecek durumdadırlar. 

Arkadaşlar bunları anlatmakla biz demiyo
ruz ki, Türk çiftçisi fevkalâde terakki etmiş, 
bütün maddi imkânları temin etmiş; bugün re
fah ve saadet içindedir. Böyle bir iddiamız 
yoktur. Yalnız iddiamız şudur: Dün birçok 
bölgelerde yalınayak olan Türk köylüsünün ço
ğu bugün ayakkabı giyiyor. (Soldan, hepsi, 
hepsi sesleri) Dün iki kişi bir araya gelip an
cak bir köylü sigası alırken bugün istiyen köy-» 
lümüz istediği kadar sigara alabiliyor. Dün 
arkasında yumurta küfesiyle bekliyen Türk 
köylü kadınını ve çocuğunu bugün artık gör
müyoruz. Arkadaşlar, zaman zaman diyorlar 
ki, bu memlekette hayat pahallılaşmıştır. Çift-
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çinin sattığı yağ, peynir ve yumurta ve diğer 
maddelerin fiyatları yükselmiştir. Arkadaşlar 
bundan sonra biraz yüksek olacaktır. Çünkü 
18 milyon köylü, muayyen vatandaşın refahı 
için çalışıyordu. Bugün istihsalinin bir kısmı
nı satıyor, bir kısmını yiyor. Kendi istihsal 
öttiği malın müstehliki olmuştur. Bu itibarla 
artık eskisi gibi bedava yağ, yumurta yoktur. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS —• İnhisarlar Umum Müdürlüğü Büt
çesi kanun lâyihasına rey verme muamelesi bit
miştir. 

Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) Ahmet 
Hatı yerini Sabri Çonkar'a vermiştir. Buyurun. 

SAİBRl ÇONKAR (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu defaki konuşmam, Tekel Bakan
lığının, Ziraat Vekâletine ufak bir el darbesiyle 
aktardığı husus hakkında olacaktır. Bu Bakan
lık işe ehemmiyet vermedi, bunu Grupa veya 
Meclise getireceğiz. 

RElS — Sabri Bey Ziraat Vekâleti Bütçe
sini konuşuyoruz. Diğer vekâletlerden bahset
meyin rica ederim. 

SABRI ÇONKAR (Devamla) — Arkadaşlar, 
şimdi arz edeceğim mevzu Bolu'da, orman sa
nayii arasına girmiş olan, kontralit imali için 
Orman Umum Müdürlüğünün elinde bulunan 
ve bilhassa Bolu ve Düzce kereste fabrikaların
da yapılmasını zaruri gördüğüm tadilâtı Ziraat 
Vekiline arz etmektir, isveç'e veya Almanya'
ya giden elemanlarımızın yaptıkları tetkikatta 
görmüşlerdir ki, kereste fabrikalariyle kontra
lit sanayii yanyana çalışmaktadır. Hükümet 
programında, mevcut tesislerimizi rantabl hale 
getirmek, rasyonel hale getirmek de var. Mev
cut fabrikalarımız, kontralit sanayii kurulduk
tan sonra daha rasyonel hale gelecektir. Kereste 
fabrikasında çıtaya kadar imalât yapılır, 
ondan sonraki kırıntılar kıymetlendirilmez, is
viçre'de, Almanya'da Sarburken'de gördüğü
müz fabrikalar, bilhassa kereste fabrikaları, 
çıta olmaya yaramıyan kırıntıları derhal kamyon 
lara doldururlar ve en yakın kontralit fabrika
sına hammadde olarak gönderirler. Kontralit 
sanayii bizim için çok kıymetlidir, döviz kadar 
kıymetlidir. Binaenaleyh bu sanayiin kurulma
sı lâzımdır. Birçok işlerde olduğu gibi, treni 
kaçırmadan, Orman Umum Müdürlüğünün 50 
veya 100 bin dolarla yapabileceği bu işi önnem-
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le ele alıp, kontralit sanayiinin kurulmasına 
başlarken, yükleme cihazları fabrikasını Bolu 
ve Düzce fabrikalarına ilâve etmelerinin zaruri 
olduğunu ve bu işin kendi işletmelerinde sağ
lamasının tek faktör olduğunu huzurunuzda 
arz ederim. 

RElS — Encümen namına Hüseyin Ağun, 
buyurun. 

BÜTÇ ENCÜMENİ ADINA HÜSEYİN 
AĞUN (Rize) —Muhterem arkadaşlar, bende
niz Orman Umum Müdürlüğü bütçesinin rapor
törü .olmaklığım hasebiyle komisyon sözcüsü 
konuşmuş olsa da, bendeniz Muhterem Halk 
Partisi Sözcüsü Ahmet Fırat arkadaşımızın or
man yangınları üzerindeki verdiği rakamlara 
cevap arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Ormanların yanmasından üzülmiyen tek bir 
vatandaş yoktur. Türkiye'de orman yangınla
rı hemen her yaz mevsimi hepimizin teessürle 
duyduğumuz elîm hâdiselerdir. Fakat orman 
yangınlarının bu memlekette önlenmesi husu
sunda, gerek bundan evvelki hükümetlerin ve 
gerekse 1950 den beri Demokrat Parti hükü
metlerinin, üzerinde durma bakımından, orman
ların muhafazası bakımından çalışma istikamet
lerinde farklar vardır. 

Arkadaşımız Ahmet Fırat, senede 33 bin 
hektar ormanın yandığından bahsetmiştir. Ha
kikaten bu rakam geçen seneki bütçe raporu
muzda kaydedilen rakamdır. Maalesef 33 bin 
hektar orman, vasati olarak senede mahvol
maktadır, bu rakam 1950 - 1955 arasındaki va
sati rakamlarımızdır. 

Muhterem arkadaşlar 1950 - 1955 arasında, 
yani beş sene içinde Türkiye'de yanan orman
larımızın yekûnu 229 172 hektardır. Fakat bu
nu 1944 - 1949 seneleri arasında, geriye götüre
cek olursak, umumi yekûnu 458 701 hektardır. 
Vasati olarak senede 114 675 hektar ormanımı
zın yandığı görülür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım., dünyanın 
her tarafında ne tedbir alırsanız alınız, orma
nın her tarafını korucularla bezeyiniz yine bun
lara mâni olamazsınız. Çünkü bugün tabiî âfet
ler, yıldırım düşmesi veya güneşin sıcaklığı gi
bi âfetlerle orman yanabilir. 

Arz etmek istediğim bir husus varsa oda, 
1951 yılından beri orman yangınlarının önlen
mesi için muazzam çalışmalar yapılmış olması
dır. Ormanlarımızda 20 bin kilometre telefon 
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hattı döşenmiş yangın kulübesi, ormanın her 
yerinde tarassut kuleleri kurulmuş ve orman* 
larımız yangın görünür görünmez söndürülme 
imkânına sahip kılınmıştır. Benim muhterem 
arkadaşıma, vereceğim cevap bundan ibarettir, 
başka sözüm yok. 

REÎS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü -956 
yılı Bütçe kanunu lâyihasına (283) arkadaş 
rey vermiş, (271) kabul (12) retle kanun ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Yakup Çukurova (îçel) 
YAKUP ÇUKUROVA (îçel) — Muhterem 

arkadaşlar; 5 dakikalık kısa bir zamanda umu
mi ziraat meselelerinden bahsetmeye imkân 
yoktur. 

Ben Çukurova'nın zirai dertlerinden söz aç
mak istiyorum. Yalnız şu kadarına işaret et
mek isterim ki, Türkiye'de tarlaların hangisin
de; hangi mahsulün ekilmesi daha kârlıdır, me
selesini bir harita üzerinde tesbit ederek çiftçi* 
ye bunu duyurup onu ikna etmedikçe; Ziraat 
Vekâleti esas vazifesini yapmış sayılmaz. 

Toprağı çok mümbit olmasına rağmen Çu
kurova'da pamukçuluk buhran geçirmektedir. 
Dönüme vasati 50 kilo pamuk aldığımız zaman 
bizim çiftçi sevinç içindedir. Buna mukabil 
Ege'de dönüm başına vasati 200 kilo alınır. 

Binaenaleyh Çukurova'da Ziraat Vekâletini 
büyük vazifeler beklemektedir. Ova toprağının 
kabiliyetini mütehassıslara tâyin ettirerek han-
gi mahsulün yetiştirilmesi lâzımgeldiğini bize 
bildirmelidir. 

Meselâ, senelerce evvel Çukurova'da şeker 
kamışı ziraati tecrübe istasyonları kuruldu. 
Müspet neticeler alındı ve pancara nazaran şe
ker kamışından istihsal edilen şekerin maliyeti
nin % 25 noksan olduğunu mütehassıslarından 
öğrendim. Binaenaleyh, hükümetin şeker kamı
şı mevzuu üzerinde ehemmiyetle durmasını te
menni ediyorum. 

Diğer bir istirhamım : 
1955 senesi pamuk hasadında yalnız Tarsus 

kazasında dikenli kurt, 10 milyon liralık zarar 
yapmıştır. Filhakika yeşil kurt ve pembe kurt 
mücadelesi yapılmıştır. Adana'da bir mücadele 
istasyonu var, 1 - 15 Ağustos arasında bu istas
yonun şefi vazife ile Ankara'da idi, iki müca
dele mütehassısı da izinli bulunuyordu; işte 
haşarat tahribatı bu günlerde vâkıdır. 10 mil-
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yön liralık pamuk, ihmalkârlığın kurbanı ol
muştur. 

Mevzii olan bu ihmalkârlığın tekerrürüne 
meydan verilmemesini Sayın Ziraat Vekili ar
kadaşımızdan rica ediyorum. 

Yine mevzii bir istirhamda bulunacağım : 
Pamuk tohumu Marttan itibaren ekilmeye 

başlar. Bu itibarla traktörlerimize acele lâstik 
temin etmesini vekil arkadaşımdan birkaç defa 
rica ettim, işin ehemmiyetine binaen bu ricamı 
Meclis huzurunda tekrar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz şikâyette bulundum. Şimdi de mesut 

bir eserden bahsetmek istiyorum : 
Eskiden Seyhan Nehri zaman, zaman taşar, 

sel felâketi can ve mal kaybına sebep olurdu. De
mokrat Parti iktidarı Seyhan Barajını yapmış 
ve geçen Aralık ayından itibaren barajın ka
pakları kapatılmış olduğundan feyezan âfeti 
artık tarihe mal olmuştur. 

Elektrik istihsali ve zirai sulama gibi fay
dalarından sarfınazar, yalnız yüzlerce can ve 
mal kaybına mâni olduğu için Seyhan Barajı
nın yapılmasından dolayı bugünkü iktidara 
hak ettiği şükran borcumuzu huzurunuzda arz 
ederek sözlerime son veririm. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; Halk 
Partisi Meclis Grupu adma konuşan arkadaşı
mız eğer ölçülerinde insafı bırakmamış olsaydı 
gecenin şu ilerlemiş saatinde huzurunuzu işgal 
etmek istemezdim. Bugün bütün memleketin 
müşahede ettiği hâdiseleri bu derece tahrif ede
rek bir konuşma yapmasaydı, demin de arz et
tiğim gibi, kürsüye çıkmaz, sizi rahatsız etmek 
istemezdim. 

Halk Partisi sözcüsü, Ziraat Vekâletine büt
çeden tahsis edilen miktarı küçümsemekle söze 
başladı. Bu hususta teferruata girmiyeceğim. 
yalnız şunu ifade edeyim k i ; Halk Partisi ikti
darının son bütçesi olan 1950 senesinde Ziraat 
Vekâletine tahsis edilen para yekûnu 43 mil-

. yon liradır. İktidarımızın Ziraat Vekâleti 1956 
bütçesine tahsis ettiği para yekûnu ise 109 mil
yon küsur liradır. Bunu, diğer katma bütçeler
le yekûn halinde huzurunuza getirmek icabeder-
M, "1950 de 95 küsur milyon, bugün 350 küsur 
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! milyondur. Demokrat Parti ilk günden itibaren 

bu memleketin millî iktisadiyatının temeli olan 
ziraat ve hayvancılığa ilk andan itibaren lâyık 
olduğu ehemmiyeti verdi. Bütün icraatı ile me
seleleri kavradı. Köy hayatına girişi ile onun 
emeği ve mahsulünü değerlendirişi ile en güzel 
cevabı verdi. Bu memlekette bütün meseleler 
detaylı bir şekilde ele alınmış bulunuyor. Top
raklar tahlil edilmiş, hangi nebatların, hangi 
şartlar altında gelişeceği tesbit edilmiştir. Bu
nun acı bir misalini üzülerek vereceğim. 

Vaktiyle Adana bölgesinde böyle detaylı 
toprak tahliline gidilmemiş olmasından mütevel
lit sulamaların bu memleket toprağına ne gibi 
zararlar ika ettiğini hep biliriz. Biz Seyhan ba
rajını yaparken bunun sulayacağı araziyi bir 
seneden beri detaylı tecrübelere mâruz bırakmak
tayız, toprağın karakterini, toprağın hangi ne
batlar için daha verimli olduğunu tesbit etmek 
için, başlarında bir Amerikalı mütehassıs olmak 
üzere 20 teknisyeni çalışmaktadır. Ondan sonra 
orada sulu ziraate gittiğimiz zaman oradaki müs
tahsilin emeğini ve mahsulünü değerlendireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, tohumluk tevziinde De
mokrat Parti hakikaten büyük bir hassasiyet 
gösterdi, dün toprağına sahip olamıyan köylü, 
ektiği mahsul üzerinde hırsızlık yapacak kadar 
(Soldan, bravo sesleri) toprağından uzaklaştıran 
zihniyetle, kendi ektiği, çoluğu ile, çocuğu ile 
çalışıp meydana getirdiği mahsulü, istediği yer
de harman bile 'yapamıyan köylü vatandaş, bu
gün Demokrat Partinin verdiği imkânlar içinde 
en geniş tohum ve kredi bulmaktadır, en geniş 
bir şekilde, alın terinin, emeğinin mahsulünü 
değerlendirilmiş olarak karşısında bulmaktadır. 
(Bravo sesleri) 1949 da dağıtılan tohumluk ye
kûnu 63 bin tondur. Bu sene yazlık mahsul için 
şimdiye kadar dağıtılan tohumluk miktarı ise 
199 bin tondur. Arkadaşlar, biz tohumluğun te
mizlenmesinin, ilaçlanmasının istihsal üzerindeki 
tesirini ve ziraatteki önemini biliyoruz. Selektör 
adedinin az olduğundan bahsettiler. 1950 sene
sinde nihayet 500 küsur selektör mevcuttu. Bu
gün bunun miktarı 1073 e yükselmiştir. Bu büt
çemizde 200 selektör daha temini derpiş edilmiş
tir. Bugünkü selektör miktarının kâfi olmadığını 
kabul ediyoruz. Bu memlekette bütün köylerin 
1,5 milyon ton tohumluğunun selektörden geçi
rilmesi için 6 bin selektöre ihtiyaç olduğunu bili
yoruz ve bu yol üzerindeyiz. Ve oraya mutlaka 
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ulaşacağız, arkadaşlar. Biz 14 milyon hektar olan 
ekim sahasını, Demokrat Parti İktidarı olarak, 
köylünün emeğinin ve mahsulünün değerlendiril
mesi karşılığında, 21 milyon hektara çıkardık 
arkadaşlar. Fakat arkadaşımızın dediği gibi, bu 
saha mer'alardan çalınarak ve hayvan miktarı 
azaltılmak suretiyle değildir. Bunu şu rakamlar 
gayet beliğ bir şekilde ifade eder : 1949 da 54 
milyon olan hayvan sayısı 1955 te 63 milyonu aş
mıştır. Yani ziraate muvazi olarak memleket 
hayvancılığı da iktisadi ehemmiyet ve mevkiini 
alma yolundadır. Vakit geçmiş bulunduğundan 
bu mevzuların teferruatına girmek istemiyorum. 
Bunlar için yaptığımız 5 -10 senelik plânlarımızı 
tatbik etmekteyiz. 

Bir taraftan hayvanları ıslah ederken, diğer 
taraftan, koyunun merinoslaştırılması usulünde 
yeni birtakım tesisleri bu memleketin hayatına 
getirmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; sadece tohumların ıs
lahı ile meselenin halledilmediğine kaaniiz. Bu 
memlekette gübrenin, mahsulatı kuvvetlendirme 
ve geniş ölçüde istihsal için bir faktör olduğuna 
inandığımız içindir ki ilk günden bu mevzua da 
el atmış bulunuyoruz. Bugün iskenderun'da Sü
per Fosfat fabrikası senede 100 bin ton üzerin
den çalışmaya başlamıştır. Onun yanında aynı 
mahiyette ayrıca da ikinci bir tesisin yapılması
na başlanmıştır. Diğer taraftan Kütahya'da 
Azot Fabrikasının temelleri atılmıştır, 1957 so
nunda bu memleketin muhtacolduğu azotlu güb
reyi verecektir. Bütün bunlar memlekette hasta
lığa ve kuraklığa karşı toprağa mukavemet ka
zandıracaktır. Eskiden mücadele için ayrılmış 
olan tahsisat gayet azdı. Bugün haşaratla müca
dele gayet esaslı bir şekilde ele alınmıştır. Ar
kadaşlarım, geçen sene Süne hastalığına karşı 
kifayetli bir mücadele yapılmadığını söylediler. 
Hakikaten biz de kifayetsiz buluyoruz. Ve bu 
sene çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. 246 
bin dekar sahada mücadele yapılmıştır. Fakat 
bununla iktifa edilmemiştir, ayrıca kilosu iki li
radan satmalmmak suretiyle 670 bin kilo süneye 
karşı ilâç alınmıştır. Ve bir milyon dekar saha 
üzerinde mücadele için plânlarımızı yapmış bu
lunuyoruz. Bu mücadeleyi yapacağız. 

Bunun için merkezi Diyarbakır'da olmak 
üzere bir mücadele istasyonu kurmuş bulunuyo
ruz. Bu hususta vazifelendirilmiş arkadaşları 15 
Şubattan itibaren vazifeleri başına gönderdik. 
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20 tayyareyi Millî Savunmadan alacağız. 10 tay
yare için de ilân yaptık, Martın ikisinde ihale 
edeceğiz. 

Lâzımgelen bütün ilâç ve malzemeyi tesbit 
ettik. Geçen sene bizi dahi tatmin etmiyen bu 
mücadele çok daha faydalı bir şekilde bu sene 
yapılacaktır. Ve çiftrimizin yüzü güldürülecek-
tir. Bunun yanıbaşında zeytin, pamuk ve mey-
valardaki bütün haşaratla mücadeleyi de ön plâ
na almış bulunuyoruz. Zirai mücadele ve karan
tina kanununun bütün hazırlıkları bitmiştir. Ya
kında huzurunuza sevk edilecektir. Bütün bu 
faaliyetlerle hedefimiz, memleket istihsalini te
miz vasıf ve miktar itibariyle miktarı çoğaltmak 
ve bugün bulunduğu seviyenin üstüne çıkar
maktır. Mazhar Şener arkadaşımın dediği gibi, 
yaptıklarımızla yetinmiyeceğiz, köylümüzün ha
yat seviyesini lâyık olduğu mevkie yükseltmek 
için elimizdeki bütün imkânları kullanacağız. 

Biz icraatımızı, memleketin realitelerini, 
şartlarını ve imkânlarını apaçık görerek ve gös
tererek her gün daha iyisini yapmak arzusu için 
ifa ediyoruz. Düne nazaran memleket ziraatinin 
kat'ettiği mesafeyi görmemek, hakikati inkârdan 
başka bir şey olmaz. (Soldan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar). 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Bir su
al de Ekinci soracak? 

KEÎS — Vekil Bey sualler var. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 30 Tay

yare hazır mı ? 
ZÎRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU (De

vamla) — On tayyarenin ihalesi 2 Martta yapı
lacaktır. Yurt içi ve yurt dışı firmaların ihale
ye girebilmesini temin için ilân yaptık, italya'
dan, ispanya'dan talip var. Bâzı teklifler almış 
bulunuyoruz. 20 tayyare de Millî Savunmadan 
ayrılmıştır. Bir kısım eksiklikleri olup bunların 
siparişi verilmiştir, yakında gelecektir. 15 Mart
ta yabani otlarla mücadeleye başlıyacağız. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Şahsi 
kanaatime göre 30 tayyare kâfi gelmiyecektir, 
artırma imkânı yok mu? 

ZÎRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU (De
vamla) — Bugün için imkân yoktur. Yalnız Mil
lî Savunmadan aldığımız tayyareler beklediği
miz neticeyi verdiği takdirde önemli yerler için 
bu tipte tayyare adedlerini çoğaltmak suretiyle 
mücadeleye geniş ölçüde devam edeceğiz, fakat 
bu sene bunların miktarı üzerine çıkmıyacağız. 
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MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Müca

dele tarihleri tesbit edilmiş midir? 
REÎS — Sual, sözlerin sonunda olurdu, bir 

kere müsaade ettik. 
MUSTAFA EKlNCÎ (Diyarbakır) — Sual 

sormıyalım mı? 
REÎS — Buyurun. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Arz 

ettim, mücadele tarihi tesbit edildi mi? 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU (De

vamla) — Mücadele için geniş bir ekip vazife-
lendirilmiştir. Haşarat, mahsule zarar vermeye 
başladığı zaman mücadelenin hangi gün başlı-
yacağı mütehassıslarca kabul edildiği anda baş-
lıyacaktır. Eldeki makine alet ve personelle ve 
bütün imkânlarımızla mücadele muhitinde ha
zır bulunacağız. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Teşek
kür ederim. 

REİS — C. H. P. Meclis Grupu adına Ahmet 
Fırat. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AHMET 
FIRAT (MALATYA) — Muhterem arkadaşla
rım; Bütçe Komisyonu namına ilk defa konuş
mama cevap veren kıymetli Mazhar Şener ar
kadaşımın hakikaten takdir ettiğim üslubu ile 
bizim konuşmamıza, memleket ziraatinin esası
na taallûk eden ve hakikatlerin ifadesi olan ci
hetlere şöyle bir ifade ile cevap vererek geçiş
tirdiler. Ve Halk Partisi sözcüsünce imkânlar 
mütalâa edilmeden ve eskiye göre kıyas yapma
dan tenkide gittiğimizi ifade ettiler. 

Ben bu muhterem arkadaşımızın; bugünkü 
Ziraat Vekâleti faaliyetlerini de çok büyük bir 
faaliyet olarak vasıflandırmadan ancak müm
kün olanları yaptıklarını ifade ettikleri için ko
nuşmalarının üzerinde uzun boylu durmadan ge
çeceğim. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tevazu gösterdiler. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Hüseyin Çi
men arkadaşımız ise; Allah rızası için konuş
mak lâzımdır, dedikten sonra, bizim tenkidleri-
mize hiç temas etmeden, doğrudan doğruya 
kendilerinin evvelce hazırladıklarını okuma ka
rarında olduklarını ve aynen okuduklarını, bu 
bakımdan bu arkadaşıma cevap vermek lüzu
munu hissetmiyorum. 

Demokrat Parti Grupu adına konuşan Sayın 
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Sadettin Karacabey arkadaşımız yine insaflı 
ve bize çok dokunmadan bir çiftlik sahibi oldu
ğunu defaatle tekrar ederek mevzuu ele alarak 
daha ziyade eski ile yeninin mukayesesini yap
tılar. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Çift
çi olmakla iftihar ederim. 

REİS — Siz cevap vermeyin, sözünüze de
vam ediniz. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Ben de çift
çiyim, hem de fiilen çiftçiyim. Eski ile yeninin 
mukayesesi gayet tabiî bizimde ifade ettiğimiz 
gibi Demokrat Parti lehine bir fazlalık olduğu
nu söylemeye lüzum yoktur. Arkadaşlar, biz bu
nu ifade etmeye çalıştık. 

Beğendiğimiz tarafları takdir ettik. (Sol
dan, bravo sesleri) Beğenmediğimiz tarafları da 
tenkid ettik. Daha iyi olmasını temenni ettik. 
Bizim tenkid ettiğimiz taraflar belki gecenin 
bu saatlerinde her halde dikkat nazarınızdan 
kaçmış olacak. Meselelerin üzerinde tevakkuf 
ederken daima daha iyiyi istemekle söze başla
dım. Bizim üzerinde durmak istediğimiz iki me
sele var. Muhterem Vekil bunlardan bir tanesi
ni cevaplandırmaya çalıştı. Sadettin Karacabey, 
ikisine de temas etti, fakat beni tatmin etme
di. Vekil Beyin traktör ve tohumluk meselesi
ne dair sözlerine sonra cevap arz edeceğim. Fa
kat mühim addettiğim zirai krediler ve alelû-
mum krediler meselesi olarak tenkidimizde isti-
nadettiğimiz birçok hâdiselere ait misaller ve 
vakıalar var. Bunda yanıldığımızı, muhterem 
Vekil Beyin ifadesiyle yanıldığımızı öğrenmek 
isterdim. Fakat muhterem Vekil Bey; bu, ol
madı. Şahsi kanaatim Sayın Esat Budakoğlu 
Vekil olduktan sonra ilk defa kürsüye çıkarlar
ken, (şahsi müşahede ve kanaatimi arz ediyo
rum.) Vekil olduklarından beri kürsüye bu ilk 
çıkışlarıdır. Ziraat Vekâleti bütçesi müzakeresi 
münasebetiyle alkışlar toplamak için Demokrat 
Parti mitinginde veya seçim mücadelesinde De
mokrat Parti iktidarını metheder bir tavır ve 
eda ile kürsüye çıktılar. Ben kendi müşahede
mi arz ediyorum. 

Gerek Vekil Bey, gerekse parti sözcüleri da
ha iyisini yapacaklarını ifade etmediler. Arka
daşlar; bu krediler meselesi hakikaten acıdır. 
Bu memlekette bir zirai kredi meselesi vardır 
ki, kendi muhitimden bâzı misaller verebilirim, 
esasen bunları raporumuzda da arz ettik, De-
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mokrat Parti iktidarı zamanında, daha evvelsi
ni bilmiyorum, belki o zaman da vardı, biz bu 
kredilerin parti etiket ve partililer tezkiyesine 
göre tevzi edildiğini iddia etmekteyiz. Buna ce
vap alamadım. 

ZÎRAAT VEKÎLl ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — Ticaret Vekâleti meşgul. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Çiftçinin 
kalkınması bahsinde Muhterem Vekil izahat ve 
bana cevap verirken benim bu bahiste teferru
atı ile arz ettiğim meselelerin hizasında yer al
ması lâzımgelen en mühim mevzua dokunmadı. 
Hükümetin bu mevzudaki kanaatlerini gerek 
Başvekil, gerekse diğer vekillerin ağzından de
falarla dinledim. Eğer bu mevzuda tatmin edil
miş olsaydım, üzerinde uzunboylu durmaya lü
zum görmezdim. 

Muhterem Vekil Beyefendi, tohum ıslah işin
de ve tohumluk meselesinden bahsederken bi
zim üzerinde fazlaca tevakkuf ettiğimiz selek
tör meselesini ele alarak bunun mühim bir şey 
olmadığını ifade etti. 

ZÎRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — Mühimdir, dedim. Lüzumuna 
inanıyorum, dedim. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Veya mev
cut 1 030 selektörün 500 adedinin bizim dev
remizde temin edildiğini mütebakisinin de şu 5 
sene içinde Demokrat Parti iktidarı zamanında 
memlekete getirildiğini ve hali faaliyette oldu
ğunu ifade ettiler. Yine eskisi ile mukayese ha
linde 500 e bir misli ilâve suretiyle bir övünme 
payı olarak ifade ettiler. Ben bunu takdir ede
rim, fakat biz iddia ediyoruz ki, bu memleketin 
7 - 8 bin selektöre ihtiyacı var. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— On bin, on bin. 

AHMET FIRAT * (Devamla) — Sen ondan 
anlamazsın. 

Vekil Beyefendi, bütçedeki tahsisatla bu se
ne 200 selektör daha alacaklarını vait buyur
dular. Bunu şükranla kaydederim, fakat ben 
bütçede 120 veya 130 selektör temin edecek ka
dar tahsisat olduğunu hatırlıyorum, eğer yanıl
mıyorsam. 

ZÎRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — Triyörlerle beraber 200. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Şu halde 
200 selektörün teminini vait buyurduklarına 
göre bu hususta da minnettarlığımı arz ederim. 

. 1956 0 : 3 
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mevzuunda teknidlerime cevap verirken, müca
deleyi kendileri de kâfi görmediklerini ifade 
ettiler. Bu bence Ziraat Vekâletini mazur gös
termez. Çünkü bu âfet o kadar vahim bir hal 
iktisabetmiştir ki, Diyarbakır'dan diğer üç vi
lâyetimize de sirayet etmiş durumdadır. Bu vi
lâyetlerden birisi mebusu bulunduğum Malat
ya, diğerleri Elâzığ ve Adıyaman'dır. Mezkûr 
âfet bu vilâyetlerde yaşıyan vatandaşlarımızı 
tehdidetmeye başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Vekil Beyefendi, tay
yare alıyoruz, 15 Mayıstan sonra ciddî mücade
le yapacağız, dediler. Muvaffak olmalarını te
menni ederim. Ama, itiraf edeyim ki, bunları 
kâfi görmüyorum. Arzu ettiğimiz şekilde müca
dele edemedik, sözü, af buyursunlar kendileri
ni mazur gösteremez. İleriye matuf yeni vaitle-
rini bu kürsüden duymak isterdik. Böyle ol
madı. İnşallah bu işi halletmek imkânım ve ça
relerini bulurlar. Biz de memnun olur, gelecek 
sene kendilerini takdir ederiz. 

Aziz arkadaşlarım; yeter diyenler var, usan
dığınım muhakkak. Fakat ben uzun boylu vak
tinizi almak istemiyorum. (Soldan; devam, de
vam sesleri) devam da edebilirim, bu mevzuda 
daha söylenecek çok şeyler var. F<ıkat benim 
tek istirhamım söylenilenleri aynen almak, ufak 
tefek tenkidleri mesele yapıp geriye dönmemek
tir. Ben, bundan şahsan fayda umarım. 

Ben genç bir arkadaşınızım. Partimin eski 
mücadeleleri ve icraatiyle uzun boylu alâkadar 
değilim. (Soldan; İsmet Paşa, sesleri) İsmet Pa-
şa'nm şahsına değil, biz prensiplere bağlıyız. 
Biz, sizin, Adnan Beyin etrafında döndüğünüz 
gibi dönmüyoruz. 

Gönül arzu ederdi ki, bana verilen cevap
ta biraz insafla hareket edilsin. Bizim tenkidi
miz veçhile, düne rücu etmeden daha iyilerinin 
yapılacağı ifade edilerek ileriye ait cesaretleri
miz takviye edilmiş bulunsun. Ben yine aynı 
kanaati taşıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Hulusi Bozbeyoğlu; (Yok, sesleri). 
Hamdi Sancar, (Yok, sesleri) 

Kifayet takrirlerini okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan Ziraat Vekâleti 

Bütçesi hakkında kâfi derecede tenevvür etti-
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ğimizden müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederiz, 

Siird 
S. Bedük 

Yüksek Riyasete 
Ziraat Vekâleti Bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim 

Yozgad 
M. Ataman 

REİS — Kifayeti reye koymadan iki kişi
ye söz vereceğim: Süleyman Çağlar, buyuru
nuz. (Vaz geçti, sesleri) Sırrı' Atalay... (Yok, 
sesleri) Sabri özean San... 

SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Vaz
geçtim. 

REİS — Süleyman Çağlar geliyor, efendim. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 

Efendim, gerçi tütün işi Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti ile alâkalı ama bizim Kastamonu sahi
linde kazalarda tütün ekimi etüdüne başlanmış
tı. Bilmiyorum ne safhaya geldi1?... İnşallah ta
mamlandı ise Ziraat Vekilinin müjdelemesini 
rica ediyorum. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takrir
lerini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

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

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

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

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-

12 000 

24 555 325 

10 698 100 

134 725 

98 600 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 869 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince Ödenecek para mükâfatı 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 869 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 90 520 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 48 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 471 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler- 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 407 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli S26 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 14 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 4 997 000 
REİS .— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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309 

403 

416 

417 

418 

419 

420 

422 

423 

424 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahlar 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
Eriyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 2 758 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar umumi masrafları 2 915 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai mücadele 8 260 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarla, ziraati tohum ıslah, de- • 
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk işleri umumi masraf
ları 1 637 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zetyin ve çay umumi 
masrafları 2 636 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
îpekböcekcilik, tavukçuluk, 
arıcılık işleri umumi masraf
ları , 511 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri umumi masraf
ları 180 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri umumi masraf
ları 1 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarlar kurma ve yönetme iş

leri umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Merinos işleri umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artiziyen işleri umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 At yarışları ikramiyesi 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REİS — Bu fasıl encümene ia
de edilmiştir. 

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

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

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

457 İç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-

Lira 

2 463 000 

2 263 000 

707 600 

3 300 000 

7 613 500 

40 000 

1 242 450 

168 000 

724 250 

243 417 

142 000 

190 500 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 497 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 65 198 
RElS — Kabul edenler... Ka
bul Etmiyenler... Kabul edil-
Eski yıllar borçları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
904 sayılı İslahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğice özel idarelere ya
pılacak yardımlar 175 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 1 050 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 522 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 

751 

753 

771 

773 
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200 000 

4 825 234 

147 300 

İstimlâkler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından menzun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödeme
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Döner sermaye 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Bugün saat 10 da toplanılmak üze
re İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1,45 

14 008 760 

2 175 000 

- TASHİHLER 

46 ncı İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 70 S. sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapıla
caktır : . ' " * ; ' < > • } " - - . . - . ' . . 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

48 
48 
55 
55 
57 

2 
2 

— 
— 

27 
31 

1 
16 

9 

Aded 

971 
369 

imalâhane 
tesis işlerinde 
sergi 

Ücret 

100 
125 

• 

Aded 

931 
359 

imalhane 
tesis işlerinin 
dergi 

Ücret 

100 
125 

» 9 < C 
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(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
OmpT" T^ÎIPTI 

Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 

ANTALYA > 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BÎLECtK 
ismail Selçuk ÇakıroğİL 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

Âza adedi : 541 
Rey 

Kabul 
verenler : 274 
edenler : 259 

Reddedenler : 15 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 255 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Ekrem Yıldız 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Kemal Yaşınkılıç 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Trmeel 

ESKİŞEHİR 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 

, 

Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğln 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mııtluğil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Âleksandros Hacopulot 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekü 
Nazlı Tlabar 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

IZMfit 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Gia 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 

t : 46 27.2 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğl 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Agaoglu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Uner 
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ORDU 

Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Ilâdi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
İsmet Uslu 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
nüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 

Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 
ANTALYA 

Asım Okur 

BURDUR 
Fethi Çelik baş ' 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Oz^obun 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztüi'k 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Uâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamili Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçckdağ 
Rainiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (T.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat îyrıboa 
Cevat ülkü 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

KARS 
Rıza Yalçın 
İladan Erdoğan 

KIRŞEHİR 
Osman Aiişiroğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 

MANİSA 
Fevzi Lûti'i Karaos-
manoğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Müeteba I§tm 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrcttin Barut 
Selâhattin İnan (.£.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu (İ.) 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğııltürk 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Raif Aybar 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Halûk Şaıran 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

Nuri Togay 
Fatm ivu.şiü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (t.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Em re m 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

DENİZLİ 
İsmail lladımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet llüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
ltükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Farsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
İslı ak Avni Akdağ (1) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşini Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

URFA 
Muzaffer Timur 

Hâmid Şevket İnce 
Hasarı Nıımanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Cevdet San 
Salâh a t tin ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
I lal is Tokdemir 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Celâl Ramnznnoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Yelibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
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Emin Onat 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

IZMIR 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Ahidin Tekön 
Ekrem Ilayri üstûndag 

KARS 
Ferzi Aktaş 
Sırrı Ataiay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeni:ıiö.s 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Ilaeıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (I.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Tahir Taşer 

, Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

I : 46 27.2 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 

KONYA 
A bdü rr ahman 5 Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
E tem Aybar 
Abdürrahman Bayar 

[Münhal M 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1956 Ö : 3 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoglu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NIODE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin ülkü 
Hasan Hayati ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RIZ1 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morsril 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik Heri 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğln 
Mehmet Ünaldı 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
M uri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ömer Sanır 

TRABZON 
Iialit Ağanoğlu 
Sabri Dilek (1.) 
Selâhattin Karayavua 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç, 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

Kırklareli 
Zonguldak 

İ 
1 

12 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Mendere» 

Â za adedi : 541 
Rey verenler : 283 

Kabul edenler : 271 
i 

Reddedenler : 12 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler :: 246 
Münhal mebusluklar 12 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECtK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BtTLtS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hfitı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç. 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek j 

Tevfik Şenocak 
ERZURUM 

İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder r 

Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
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Takup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

ÎSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

Nazifi Şerif Nabel 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özsren 

MALATYA 
Kâmil Kırıkoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik îleri 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN ' 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
ismet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
tsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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ANTALYA 
Asım Okur 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

[Reddedenler) 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
d.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin BaysaJ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (I.) 
îhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karan tikçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (I.) . 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlü 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk ökoren 
Mehmet Ali Sobük 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

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

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel (t.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

î : 46 27.2 
KÜTAHYA 

Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kan t 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
ımmoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etcm Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarı oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

1956 C : 3 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
izzet Akeal 
Osman Kavrakoğlıı 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ün aldı 

SİIRD 
Voysi Ormı 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek (t.) 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygiin 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hâeim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar • 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Devre : X C 7 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 0 / 

1956 Yılı 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
U. M. Bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu 
i lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /344) 

T. C. 
Başvekalet 15 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 214/4059 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhıat Umum Müdürlüğü 195G yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Masraf Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1956 bütçe yılı cari masrafları 1955 yılma na
zaran (250 958) lira fazlasiyle (1 756 332) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalığın alâkalı ter-
tipleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlası 
Lira 

16 300 Merkez memurlarının fiilî kadroya müstenit tahakkuk ve 1956 yılma müessir ve 
muhtemelen terfi edecek olanların maaş ve terfi farkları ile (5) maaş nispetindeki 
tahsisatların artışından doğan farktır. 

67 300 Vilâyet memurlarının fiilî kadrosuna ve 1955 (L) işaretli cetvelindeki (40) lira asli 
maaşlı bir tabip muavininin 1956 yılında faal kadroya almmasiyle ve üst derece 
maaş alanlar ve 1956 yılma müessir terfiler farklariyle (5) maaş nispetindeki tahsi
sat artışmdandır. 

2 750 Merkez memurları ücretine ait 3 maaş nispetindeki tahsisatın (5) e iblâğından artıştır. 
900 Vilâyet ücretli memurlarına ait üç maaş nispetindeki tahsisatın (5) e iblâğından ar

tıştır. 
14 000 Merkez hizmetlileri ücretlerinin birer derece yükseltilmesi ve bu nispetteki 3 maaş tah

sisatın iki ilâvesiyle (5) e çıkarılmasından hâsıl olan artıştır. 
126 025 Vilâyet hizmetlileri ücretlerinin birer derece artırılmış olması ve tahsisatı (3 ten 5 e) 

Çıkarılmış bulunmasından meydana gelen artıştır. 
3 540 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun (14) ncü maddesi gereğince bütçenin maaş ve 

ücretler fasıllarına mevzu tahsisatın % 5,5 nispetindeki emekli kesenekleri olup kurum
larınca ödenecek nispeti dâhilinde kanuni bir artıştır. 

643 5434 sayılı Kanunun (14) ncü maddesinin (F) fıkrası mucibince bütçenin maaş ve üc
retler fasıllarına mevzu tahsisatın % 1 i nispetinde tahakkuk eden bir artıştır. 

( S. Sayışa : 67 ) 
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Fazlası 
l i ra 

500 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince Sandık Yönetim Kuruluna ödenmesi ge
reken miktardır. 

12 500 Emekli dul vey etim aylıklarına iki maaş nispetinde ödenecek tahsisattır. 
1 000 Merkez öteberi tahsisatının az olması ve formülünün geniş ve şümullü bulunması ve 

bu tertipten ödenen şehir su bedeline de Sular İdaresince zam yapılması karşısında 
hâsıl olan artıştır. 

2 000 Vilâyetler öteberi tahsisatının formülü geniş ve şümullü olması ve mevcut tahsisatın 
kâfi gelmemesinden artırılmıştır. 

1 500 Vilâyetlerde mevcudolan 36 merkez ve idarenin yakacak tahsisatı kâfi gelmediğinden 
artırılmıştır, 

500 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti olup muharrerat ve telgraf ücretlerinin evvelki se
nelere nazaran artmakta olması ve ücretlerin artırılmış bulunmasından hâsıl olan fark
tır. 

4* 1 500 2490 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince teşkil edilen alım satım komüsyonla-
rma devam eden gayrimuvazzaf belediye azalarına verilecek huzur ücretidir. Masraf 
fasıllarına mevzu tahsisattan ödenmesi mümkün olmadığından bu miktar tahsisat ko-
nulmuştur. 

250 958 Yekûn 

Noksanlar 
/• 

500 Merkez memurları çocuk zammının mevcut tahsisatı sarfiyatına nazaran, fazla görül
düğünden bu miktar indirim yapılmıştır. 

4- 5 000 Vilâyet taşıtları işletme masrafına konulan tahsisatın seneleri sarfiyatı ile kıyaslan
dıkta fazlalığı anlaşıldığından bu miktar indirim yapılmıştır. 

5 500 Yekûn 

Yatırım Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı yatırım masrafları olarak 1955 yılına 
nazaran tamirat ve yeni inşaat fasıllarına (145 000) lira zamla (435 000) liranın (580 000) liraya 
çıkarılmış ise de, Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğünce yapılan tetkikat 
neticesinde 1955 yılı tahsisatı olan (435 000) lira aynen kabul edilmiş ve 1956 yılı için zam kabul 
edilmemiştir. 

(, S- &&pm : $7 
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Varidat Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı varidatı 1955 yılma nazaran (245 458) 
lira fazlasiyle (2 191 332) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalığın mucip sebepleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Fazlası 
Lira 

161 439 Bu fazlalık birinci kısmı teşkil eden Sıhhiye Rüsumu ile ikinci kısmı teşkil eden çe
şitli varidattır. Bu artışın ithalât ve ihracat bakımından memleketin iktisadi ve sair 
sahalarda bünyevi kalkınma ve inkişafında yerli ve yabancı gemilerin limanlarımıza 
veya limanlarımızın birinden diğerine fazla seyir ve hareketleri neticesi olarak, ciba-
yet edilen resimleri miktarları bu bakımdan bu miktar gelir temin edileceği düşünül
müştür, 

-f 84 019 Bu miktarın da 1955 yılından 1956 yılına devrolunacak nakdin fazla olacağı tahmin 
< edilmiştir. 

245 458 Yekûn 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 3 .11.195$ 
Esas No. 1/344 

Karar No. 42 
Yüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 15 . X I I . 1955 tarih
li ve 71 - 214/4059 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdü
rü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı bütçesini 
encümenimiz adına tetkik eden raportörlerimi
zin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesi 
hakkında hazırladığı rapordaki mütalâası ile 
bu hususta verdiği beyanat üzerine idarenin fa
aliyet sahasına giren işler hakkında vâki sual
ler hükümet mümessilleri tarafından cevap
landırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddeleri
nin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden A / l 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
(245 458) lira fazlalıkla (1 756 332) ve 
yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetvel 
yekûnu ise 1955 rakamlarının aynı olarak 
(435 000) lira olarak hükümetçe tesbit ve tek
lif edilmiş olup A / l işaretli cetvelde görülen 
fazlalığın bütçenin ikinci kısım personel mas
rafları kısmındaki özlük haklara yapılan zam
lardan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkik
lerde 202 nci ücretler faslının 21 ve 22 nci mad
delerinde tahsisatları derpiş edilmiş olan ve 
kadroları (D) işaretli cetvelde gösterilen ücretli 
müstahdemlere 1S56 bütçesinde zam yapılma
ması hususunda encümenimizce ittihaz olunan 
prensip kararına uyularak 1955 yılı ücretlerine 
ilâveten konulmuş bulunan tahsisatlar tenzil 
T« yeniden ihdas edilmiş bulunan bir aded 250 

lira ücretli Elektrik makinisti kadrosu ile Urla 
tahaffuzhanesi için teklif edilen hizmetli kadro
ları kabul edilmiş ve bu suretle 209 ncu Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
melere ait fasılda gerekli tashihat yapılmak su
retiyle A / l işaretli cetvel yekûnu encümenimiz
ce (1 693 207) lira olarak tesbit ve yatırımlara 
ait A/2 işaretli cetvel yekûnu da hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yı
la nazaran (245 458) lira fazlasiyle (2 191 332) 
lira olarak hükümetçe tahmin vte tesbit edilmiş
tir. 

A / l işaretli cetvelde yapılan değişiklikler
den husule gelen miktar varidat cetvelinin 4 ncü 
geçen yıldan devredilecek nakit faslından ten
zil edilmek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
da (2 128 207) lira olarak encümenimizce tes
bit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri, cetvel ye
kûnlarında husule gelen rakam değişiklikleri 
aksettirilmek, 8 nci maddesi şeklen değiştiril
mek suretiyle ve mütaakıp maddeleri hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
nün 1956 malî yılı bütçe Kanunu lâyihası mer-
butatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. İmre §. Bakay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir Adana Adana 

M, H. Timurtaş S. Ban A. Topaloğlu 
Afyon K. Ankara Antalya 

M. A. Ülgen M. Ete A. Tokuş 

( S. Sayısı : 67 ) 



— 6 
Aydm 

Z. Uray 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 

Çankırı 
T. Uygur 

Çoruh 
Y. Gümüsel 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir içel 
H, Turgut A. Potuoğlu t. Gürgen 

istanbul 
N. Â. Sav 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
R. Altsoy 
Trabzon 
/. Şener 

izmir 
A. Aker 

Muş 
Ş. Çağhyan 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Zonguldak 
S. Ataman 

Konya 
R. Birana 

Niğde 
A. İV. Kadıoğlu 

Trabzon 
S. F. Kalayctoğln 

Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 756 332) 
lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (435 OOO) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 191 332) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1956 yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tah
siline 1956 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
vo (3656) sayılı Kanunun (19) ncu maddesine 
giren hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslın
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 1923 - 1954 bütçe yıllarına 
aidolupta Muhasebi Umumiye Kanununun (93) 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış 
vo karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçlar 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertip
leri veya (3 ve 4 )ncü kısım fasıllariyle yatı
rım fasılları artıklarından eski yıllar borçları 
fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

MADDE 6. — " Hudud ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve (3820) sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
ret1 i cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında 
kullanılmaz. 

. ( S. Sayi-i : 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 
yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 693 207) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (435 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2 128 207) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
ve Hariciye V. V. 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
S. Yır cali 

Güm. ve in. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

ve Millî Müdafaa V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. B. TJz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

ÜT. Erkmen 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELÎ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

125 200 
400 200 

1 

1 

525 402 

20 200 
6 750 

40 400 
244 150 

311 500 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

141 500 
467 500 

1 J 

1 

609 002 

22 950 
7 650 

54 400 
370 175 

455 175 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

141 500 
467 500 

1 

1 

609 002 

22 950 
7 650 

45 900 
317 900 

394 400 

n - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

4 500 

18 500 

800 

1 600 

2 000 

4 000 

18 500 

800 

1 600 

2 000 

4 000 

18 500 

800 

1 600 

2 000 
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Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler 
yardımı 

memurları ölüm 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

30 400 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

29 900 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

29 900 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
G-ece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

37 780 
6 870 

30 000 
2 000 

24 940 

101 590 

1 500 
44 660 
75 000 

1 090 053 

41 320 
7 513 

30 000 
2 000 

24 940 

106 273 

1 500 
44 660 
87 500 

1 334 011 

38 970 
7 513 

30 OCO 
2 000 

24 940 

103 923 

1 500 
44 660 
87 500 

1 270 886 
— ; — ,ı ' • ? 

üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 1 500 1 500 1 500 
Döşeme 1 000 1 000 1 000 
Demirbaş 6 000 •> 6 000 6 000 
öteberi masrafları 3 000 4 000 4 000 
Aydınlatma 1 500 1 500 1 500 
Isıtma . 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 17 000 ' 18 000 18 
; • , - - = - 3 V ' - :, \t=n - — • •-•-*- — 
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Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 
8 000 
6 000 
7 500 

32 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

35 500 

. için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 
2 500 
5 0C0 

10 000 
6 000 
9 000 

35 500 

Basılı kâğıt Ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc-

10 000 

2 000 

10 000 

2 000 

10 €00 

2 000 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Griyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

2 500 
1 920 
5 000 

11 420 

20 000 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 

19 000 

1 000 
2 000 

3 000 
1 920 
5 000 

11 920 

20 000 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 

19 000 

1 000 
2 000 

3 000 
1 920 
5 000 

11 920 

20 000 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 

19 000 

1 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 3 000 3 C00 3 000 
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F. M. 

309 
31 

32 

310 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

45 000 

50 000 

95 000 

1 

232 421 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 

50 000 

90 000 

1 

232 421 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

40 000 

50 000 

90 000 

1 

232 421 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

407 Geriverilecek paralar 1 500 1 500 1 500 
408 Komisyon huzur ücretleri 

20 Ar t ı rma ve eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak 
belediye âzalarının huzur üc-

412 
414 

417 
418 
419 
421 Sağlık temizleme masrafları 

10 Tahaffuzhaneler masraflar ı 30 000 30 000 30 000 
20 Temizleme malzemeleri ve işçi 

masrafları 60 000 60 000 60 000 
30 Bakteriyoloji evleri masraflar ı 15 000 15 000 15 000 
40 Sınır ve kıyılarda çıkacak bu

laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları 55 000 55 000 55 000 

retleri (Gayrimuvazzaf) 
î lâç ve lâboratuvar masraf l an 
Eşya taşıma, ambalaj ve 
ta masrafları 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masrafları 
Mahkeme masrafları 

sigor-

0 
1 000 

5 000 
7 000 
1 OOO 
2 000 

: ı 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 

*2 000 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 OCO 
2 000 

Fasıl yekûnu 160 000 160 000 160 000 
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F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masraf lan 
Satmalma ve abone * 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

talısisatı 
Lira 

800 
100 

900 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira-

800 
100 

900 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

800 
100 

900 

454 Sigorta masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 183 400 184 900 184 900 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 2 400 2 400 2 400 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yıllan borçlan 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 090 053 
232 421 
183 400 

5 000 

1 510 874 

1 334 011 
232 421 
184 900 

5 000 

1 756 332 

1 270 886 
232 421 
184 900 

5 000 

1 693 207 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 
ıhsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümenct 

istenen ' kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Bina yapımı ve satmalına 
Satınalmacak taşıtlar 

Yatırımlar yekûnu 

150 000 
200 000 
85 000 

435 000 

150 OOO 
200 000 
. 85 000 

435 000 

150 000 
200 C00 
85 000 

435 000 

Varidatın nev'i 

B - CETVELÎ 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım 

Resimler 
Sıhhiye resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık resmi 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 090 000 
5 000 

25 000 

1 120 000 

1 120 000 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 268 439 

1 268 439 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 268 439 

1 268 439 

tkinci kımn 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar 

2 000 
500 

2 500 
5 500 

2 500 
5 500 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri. tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira . Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Çeşitli varidat 3 500 11 000 11 000 
GayrimenkuUer varidatı 22 920 22 920 22 920 

Fasıl yekûnu 28 920 41 920 41 920 

ikinci kısım yekûnu 28 920 41 920 41 920 

Üçüncü kısım 

Umumi Bütçeden yardım 350 000 350 000 350 000 
Geçen yıldan devredilecek 
kit^ 446 954 530 973 467 818 

Üçüncü kısım yekûnu 796 954 880 973 817 848 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu. 

1 120 000 
28 920 

796 954 

1 268 439 
41 920 

880 973 

1 268 439 
41 920 

817 848 

UMUMİ YEKÛN 1 945 874 2 191 332 2 128 207 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 21 
13 

31 

10 

30 

Tarihi 

. 4 . 1340 

. 12 . 1935 

. 12 . 1936 

. 6 . 1949 

. 6 . 1954 

Numarası 

500 
2864 

3058 

5435 

6246 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist Gemilerden alınan resimlerden bâzılarının 
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü madde
lerinin değiştirildiği hakkında Kanun 
Türk Cez*a Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine da
ir Kanun 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

4 Daktilo 

6 Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 
İşçi 
Gece bekçisi 

Dağıtıcı 
1 Başmakinist 

Kaloriferci 
Usta 

Vilâyetler hizmetlileri 

S Elektrik makinisti 
3 Teknisiyen 

Aded Ücre* 

19 

1 -
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

175 
150 
150 
100 
100 
100 
125 
100 
150 
350 
150 
200 

G. Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 

Şoför 

6 tşçi 
» 

3 Hastabakıcı 
6 Hademe 

Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane kapıcısı 

. » gece bekçisi 

30 

Aded 

1 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
100 
150 
200 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
125 

1 
3 
3 

250 
175 
150 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» 
» 

1 
15 
18 
20 

200 
125 
100 
100 
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G. Memuriyetin nev'i 

Transit koruyucusu 
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Aded Ücret . G. 

62 

Deniz nakil vasıtaları adamları 

1 Kaptan 

7 100 
1 100 

Memuriyetin nev'i 

3 Gemi adamları 

Aded Ücret 

3 250 
19 125 
15 100 

47 

Urla tahaffuzhanesi hizmetlileri 

1 
2 
2 
3 
2 

300 
250 
225 
200 
175 

3 Urla tahaffuzhanesi kalorifer
cisi 
Urla tahaffuzhanesi bahçıvan-
başı 
Urla tahaffuzhanesi bahçıvanı 

e 

1 

1 
5 

200 

200 
125 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

13 2'nci sınıf sahil sıhhiye merkezi 
kâtibi 

13 2 nci sınıf sahil sıhhiye idare 
memuru 

13 T*phirci 
14 Sıhhat zabıta memuru 

Aded Maaş 

20 

1 
3 
5 

11 

20 
20 
15 

R - CETVELİ 

(Umumi Bütçede mütenazarı olan fasıl ve maddeler için mezkûr kanuna bağlı (R) işaretli 
cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) ** 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
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 gereğince ödenecek tahsisat da bu tertiplerden ödenir. 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak demirbaş eşyalarla mef

ruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların paraları bu tertipten 
ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdilleri gereken makine, tekne ve saire gibi aksamının pa

raları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masrafları 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masraflariyle bunlardan 
vefat edenlerin cenaze paraları da bu tertiplen ödenir. 

Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol Daraları da bu 

tertipten ödenir. 

Fasıl 454 — Sigorta masrafları 
Bina, eşya, alet ve edevatın sigorta primleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve saire masraflariyle iskelelerin tamir masrafları da bu 

tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle satın alınacak arsa ırm bütün masraflariyle yeniden yapılacak bina 

ve iskelelerin bilcümle inşa masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — Satınalmacak taşıtlar 
Yaptırılacak veya satın alınacak kara ve deniz taşıt ve pratika vasıtalarının paralariyle satın

almacak deniz motörlerinin paraları da bu tertipten ödenir. 

)>BK( 
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1956 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri U 
Bütçesi 



Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /359) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XII. 1955 

kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Say% -.71-224/4104 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi hakkında Ziraat Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçe esbabı mucibesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı Katma Bütçesinin gider ve geliri; 
ilişik bütçe kanunu taslağı ve eklerinde de müşahede buyurulacağı üzere 4 681 648 liradan 
ibarettir. Giderlerle gelirler biri birine denktir. Gider ve gelir büteçlerinden her bİTİ üzerinde 
aşağıda ayrı ayrı durulmuştur. 

A) 1. Gider bütçesi : 

F. M. 

İkinci kısım : 

201 11-13 11 nci maddede merkez memurları aylıkları 507 900 lira ile 13 ncü madde de 
işletmeler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 1 470 000 Ura, 5433 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller tutarından; bütçe kanunu taslağının 5 nci maddesi gere
ğince (L) cetevline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

21-23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde 
açığa çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağından geçen sene olduğu gibi 
takribi konulmuştur. 

202 11-13 11 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 385 000 lira ile 13 ncü maddede işletmeler A e 
merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 555 000 lira ödenek bütçe kanunu taslağının 4 ncü 
maddesinde sözü edilen (D) cetveli a deki hizmetliler kadrolarının tutarıdır. 

203 11-13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 14 450 lira ödenek bütçe 
kanunu taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere ait olup tasfiye 
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F. l i . 

işlerinde. 13 ncü maddedeki 39 665 liralık ödenek de kurs öğretmenlerine ait olup 
bu işlerde çalıştırılacaklardır, 

206 11-40 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı 13 500 lira 13 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları çojuk zammı 39 000 lira, 21 nci maddede merkez 
memurları doğum yardımı 2 000, 23 ncü maddede İşletmeler Merkez atelyesi memur
ları doğum yardımı 9 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yardımı 3 000, 
33 ncü maddede İşletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 6 000 lira 
önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 nci mad
dede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş ilinde kurulmuş olan Devlet 
çiftliğinde görevlendirilen memurlara 1956 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde ça
lıştırılan memurlar için konulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 113 600 lira ödenek 201 nci faslın 
11, 13, 21 ve 23 ncü ve 202 nci faslın 11 ve 13 ncü maddelerinde yer alan memur 
ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 u olarak hesaplanmıştır. 

12 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 20 648 lira, 201 nci faslın 11, 13, 21 
23 ncü ve 202 nci faslın 21, 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık 
ve ücret tutarının % 1 i olarak hesabedilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 50 000 lira ödenek 6122 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrıla 
caklar için konulmuştur. 

14-15 14 ncü maddede sandık yönetim masrafları için emekli keseneğinin 0. 109 481 nispe
tinde 11 825 lira konmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine geçen sene olduğu gibi 
1 000 lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 lira, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 
kasaeitazminatı, bu sene (L) -cetvelinden fiilî kadroya alnan 3 veznedara verilecek meb
lâğ da nazara alınarak geçen seneki tahsisatın 1 440 lira fazlasiyle 12 440 lira olarak ko
nulan bu ödenek veznedar aylıklarının bir yıllığının % 25 ilâ % 15 arasında hesap
lanmıştır. 

Üçüncü ksım : * 

301 10-60 Merkez yönetim masrafları 10 ncu madde de kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi 
için 5 000 lira, 20 nci maddede döşeme için yeni yapılmış olan idare binasının bakiye 
ihtiyacını karşılamak üzere 25 000 lira, ve 30 ncu demirbaş mevzuuna giren hesap ve 
yazı makinelerinden noksanların ikmali ve eskilerinin tamiri için 5 000 lira 40 nci 
maddede öteberi giderleri için geçen sene olduğu gibi 5 000, 50 nei maddede aydınlat
ma 10 000, 60 nci maddede ısıtma ge^en sene olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. Bu 
ödeneklerin hesabında geçmiş yılların bu çeşit masrafları göz önünde tutulmuştur. 

302 10-60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro masrafları geçen sene olduğu gibi 10 ncu maddede 
kırtasiye 10 000 lira, 20 nci maddede döşeme 5 000 lira, 30 ncu maddede demirbaş 7 000 
lira, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci maddede aydınlatma 10 000 
lira, 60 nci maddede ısıtma 25 000 lira Ödenek konulmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler için ihtiyaç artmış ve teşkilât genişlemiş olduğundan geçen 
sene tahsisatına 5 000 lira ilâvesiyle 20 000 lira hesaplanmıştır. 
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304 U-23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücreti teşkilât genişlemiş ve fiyatlar artmıg 
olduğundan 10 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyeşi posta ve telgraf 
ücretleri 6 000 lira, 21 nci maddede merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 
12 000 lira, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyeşi telefon ve başka haberleşme 
ücreti 5 000 lira konulmuştur. 

305 11-13 Yeni idare binasına taşınılmış olduğundan 11 nci maddeye tahsisat konulmamıştır. Buna 
mukabil 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyeşi için bâzı kiralık mahallere ihtiyaç 
hasıl olduğundan 10 000 lira konulmuştur. 

306 Giyecekler, 4 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları kar
şılığıdır. 

307 10-20 10 ncu maddede daimî vazife harcirahı, teşkilâtın genişlemesi ve yeni tâyinler yapılma
sı sebebiyle 32 000 lira merkez ve işletmeler için ve 20 nci maddede muvakkat vazife har
cirahı 40 000 lira, yine merkez ve işletmeler için geçen yıl giderleri göz önünde tutula
rak konulmuştur. 

30 Müfettişler harcirahı 25 000 lira, teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1956 yılı tef
tiş programına, göre hesaplanmıştır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı, 5 000 lira ecnebi memleketlere gönderilecekler için ko
nulmuştur. 

308 11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve harcirahlar : 11 nci maddede 
merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyeşi 8 000 lira, kanuna 
müsteniden memurların tedavi ve harcırah masrafları karşılığı olup takribi olarak ko
nulmuştur. 

309 21-22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme masrafları 5 000 lira, 22 nci maddede merkez 

taşıtları onarma masrafları 2 000 lira, hizmet taşıtlarına aittir. 

Dördüncü kısım : 4 

403 Umum Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarfedilecek giderler. Bu
na benzer diğer giderler karşılığı olarak geçen sene konulmuş olan 5 000 lira aynen mu
hafaza edilmiştir. 

407 30 ladesi zaruri olan meblâğı karşılamak üzere geriverilecek para olarak konulan 1 250 lira 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesiyle ilgili bulunan giderlere aittir. 

416 40 Mahkeme harçları 1 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi ola
rak konulmuştur. # 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi: İşletme merkezine en çok 5 kilometre uzaklıkta 
okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bulundu
ğundan halen mevcut konuklar, Gözlü ve Altmova İşletmelerimizde açılmış olan okul
larla diğer işletmelerde yeniden açılacak okul giderlerini karşılamak üzere 35 000 
lira konulmuştur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğun» 
dan takribi olarak konulmuştur. 

426 Pasif korunma masrafları için 2 000 lira ödenek konulmuştur, 
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450 Ziraat Fakültesinde Umum Müdürlük hesabına okutulan 16 burslu talebenin aylık 
burs ücreti ve yönetmelik gereğince 800 lira hare masrafı olarak 24 800 lira hesap
lanmıştır. 

451 10 Satmalma ve abone için konulan 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ih
tiva eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20-30 20 nci maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 ncu maddede 20 000 lira çiftçiye ye
ni ziraat usullerini, çeşitlerini tanıtma ve tarla günü, 5433 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (f) fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren işler
de öğretici mahiyette yayınlar yapmak içindir. 

452 10-20 Ecnebi memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarını tetkik ve bu sahadaki görgü 
ve bilgilerini artırarak işletmelerimizde verimli neticeler sağlamak üzere ecnebi mem
leketlere gönderilecek ve halen Amerika'da bulunan elemanların harcırah ve masraf
ları karşılığı olarak 10 ncu maddeye 14 150 lira ve 1956 yılında Amerika'ya gönde
rilmesi düşünülen 12 elemanın gidiş ve dönüş harcırahları ve sair masrafları için 
20 nci maddeye 88 410 lira ödenek konulmuştur. 

456 Düşünülmiyen giderler için 500 lira ödenek, Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 
ncu maddeleri gereğince kullanılmak üzere bütçenin öteki fasıl ve maddelerinde tasav
vur edilmiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 

458 Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 10 000 lira konulmuştur. 

476 Açılmış olan makine ve ziraat aletleri kurslariyle hayvancılık, bağ ve bahçe kursları 
giderleri olarak 137 829 lira ödenek konulmuştur. 

Beşinci kısım : 

501 1955 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 2 500 
lira konulmuştur. 

502 Geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat Umum Müdürlüğün 
1950 -1954 yılları borçları ile mülga idarenin faaliyetlerinden doğmuş ilamlı ve ilam
sız borçlarını karşılamak üzere konulmuştur. 

A) 2. Yatırımlar : 

701 Bu tertibe konulan 35 000 lira idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtac-
olanlarınm onarma giderleri karşılığıdır. 

741 10 1956 yılı içinde Çiçekdağı İşletmesinde yaptırılacak idare binası karşılığı olarak 
100 000 lira konulmuştur. 

20 1956 yılında İğdır, Türkgeldi, Dalaman, Alparslan ve Turunçgiller İşletmesinde yapıl
ması zaruri görülen 11 aded memur lojmanları karşılığı 510 000 lira konulmuştur. 

742 Dağıtma tesisleri noksanlarının ikmali ve blokaj ve beton döşemeleri için 84 000 lira 
konulmuştur. 
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B) Gelir bütçesi : 

Devlet üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1956 yılı gelir bütçesi maddesiz 3 
fasla dağıtılmış 4 681 648 liradan ibarettir. 

5433 sayılı Kanunun 16 neı maddesi katma bütçe giderlerinin tamamının döner ser
mayenin yıllık safi gelirinden karşılanmasını âmirdir. Bu hükme uyularak gider 
bütçesi umumi yekûnu olan 4 681 648 liranın bir tek fasıl halinde gelir bütçesine 
konulması ile yetinmekte, yerinde olmakla beraber giderleri katma bütçeden sağla
nan memur lojmanlarından elde edilecek gelirlerin de katma bütçeye aidolması tabiî 
görülerek bunun için de ayrı bir fasıl açılmış ve 3 000 lira gelir tahmin olunmuştur. 
Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin de meselâ, akitler ahkâmına riayet 
sizlik halinde teminatların irat kaydedilmesi gibi çeşitli gelirleri de olabileceği dü
şünülerek bu adla da bir üçüncü fasıl ilâve edilmiş ve bundan da 2 000 lira gelir tah 
min olunmuştur. Böylece gider bütçesi umumi yekûnu olan 4 681 648 liradan yukar
da arz edilen iki fasıldaki 5 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birinci 
faslına geçirilen 4 676 648 liranın döner sermayenin 1956 yılı safi gelirinden ayrı
lacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 

C) Hulâsa ve netice : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun ken
disine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinin kalkınmasında ken 
dişine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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i . II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesini tetkik ettik. Bu husustaki 
görüşümüz aşağıya arz olunmuştur. 

Zirai istihsalimizin artırılmasını, kıymetlendirilmesini temin için yüksek vasıfta tohumluk, 
damızlık hayvan ve fidan üreterek çiftçilere dağıtmak ve ileri ziraat usullerinin yapılma
sında örnek olmak ve rehberlik etmek vazifeleriyle 1950 yılında kurulmuş olan Umum Müdür
lük bu mevzulardaiki faaliyetlerine 1955 yılında da devam etmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, şimdiye kadar 2,5 milyon dekarlık kültür arazisinde 17 işlet
me kurulmuştur. 

Halen Çankırı'da, Çerkeş'de 15 000 dekarlık yeni bir işletme kurulmaya başlanmıştır. 

Umum Müdürlük işletme arazisinin yarısını hev yıl ekmekte ve yarısını da nadasa bırak
maktadır. 1955 yılında 1 106 000 dekar arazi ekilmiş ve 102 943 ton hububat istihsal ed'lmiş-
tir. Bu istihsalin 70 000 tonu tohumluk olarak seleflıtörDenmiş, ilaçlanmış vıe çiftçiye dağıtıl
mıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri yukarıda arz olu ıan çeşitli vazifelerini başarabilmek için 1956 
yılı bütçesi ile teklif edilen tahsisat 

3 952 648 Yatırımlar dışı masrafları 
729 000 Yatırım masrafları olmak üzere 

4 C81 648 liradır. 

Bu tahsisat geçen yıla nazaran takriben % 11 bir fazlalık göstermektedir. Tahsisat bakı
mından kayda değer hususlar aşağıda fasıllar itibariyle gösterilmiştir. 

Fasıl 201. — Bu fasılda görülen 390 300 lira fazlalık; iki maaş nispetindeki zam ile (L) 
cetvelinde libere edilecek kadrolardan ileri gelmektedir. 

Fasıl 202. — Bu fasılda gürülen 289 800 lira fazlalık merkezde yeni ihdas edilen kültür 
teknik şubesi memurları ile Çerkeş'de kurulacak yeni işletme kadrolarındakileri gelmiştir. 

* (D) Cetvelinin Encümenimizin prensip kararma uygun olarak Riyasetçe gözden geçirilmesi 
gerekmetkedir.» 

Temenniler : 

1. Türkiye'nin yıllık tohumluk ihtiyacı takriben 1,5 milyon tondur. Bu tohumların beş se
nede bir değişmesi esas olduğuna göre her yıl 300 bin ton tohuma ihtiyaç vardır. Üretme 
Çiftliklerinin tohumluk istihsali ihtiyacın takriben 1/4 û karşılamaktadır. Gayesi iyi evsafta 
tohumluk yetiştirmek ve çiftçiye dağıtmak olan bu teşekkül bu günkü faaliyeti ile ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. Tohumluk meselesinin halli için çiftçilerle mukaveleye müstenit bir iş 
birliğine gidilmesi icabeder. 

2. Memleketimizde sulu ve fennî ziraat taamüm etmemiş olduğuna göre kötü bir mahsul 
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yılında ziraati yalnız hububat üzerine teksif eden bir çiftçinin ve dolayisîyle memleketin 
kötü neticelerle karşılaşacağı tabiîdir. 

Bu itibarla çiftçimizin Poly kültüre gitmesi zaruridir. Üretme Çiftlikleri bu hususta ör
nek ve rehber olmalıdır. Yağlı tohumların pek önem kazandığı bu devirde bu husus üzerinde 
önemle durması temenniye şayandır. 

3. Kanunu ile Üretme Çiftliklerinin esaslı vazifesinden olan damızlık hayvan yetiştirmek ve 
köylüye tevzi etmek mevzuu üzerindeki faaliyetleri gayrikâfi görülmüştür. 

Aynı gayenin tahassulü için kurulmuş Devlet haraları ile bir koordinasyon kurulması zaru
retine burada işaret etmek yerindedir. 

Elâzığ Mebusu îçel Mebusu Rize Mebusu Trabzon Mebusu 
Ö. F. Sanaç 1. Gürgen II. Agun S. F. Kalaycıoğlu 

Trabzon Mebusu 
/ . Şener 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/359 
Karar No. 45 

7 .11 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçesi hakkında Ziraat Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 17 . X I I . 1955 tarihli ve 71 - 224 
/4104 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Zi
raat Vekili, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kon
trol Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı bütçesini 
encümenimiz namına tetkik eden raportörleri
mizin hazırladıkları rapor mütalâa edildikten 
ve faaliyeti ile alâkalı hususlar hakkında soru
lan sualler Hükümet mümessilleri tarafından ce
vaplandırıldıktan ve cereyan eden müzakereler
den sonra fasıl ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Umum Müdürlüğün masraf tertiplerini ihti
va eden A / l işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle (758 121) lira fazlasiyle (3 952 648) ve 
yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetvel 
yekûnu ise (16 000) lira noksaniyle (729 000) 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
olup artış ve eksilişlerin mucip sebepleri her fa
sıl ve madde hakkında lâyihanın gerekçesinde 
arz ve izah edilmiştir. 

A / l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan incelemede 202 nci ücretler fas
lının 11 ve 13 ncü maddelerinde, (D) cetvelinde 
1955 yılı kadro ücretlerine yapılan zamların ten
zili suretiyle ve bu farktan dolayı 209 ncu fasıl
da Emekli Sandığına ödenecek tahsisata olan 
aksinden mütevellit tashihat ve pasif koruma 
masraflarına ait 426 ncı fasılda tenzilât yapıl

mak suretiyle cetvel yekûnu (3 880 991) lira 
olarak ve yatırımlara ait A/2 işaretli cetvel de 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı varida
tını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 1955 
yılı varidatına nazaran (742 121) lira fazla
siyle (4 681 648) lira olarak hükümetçe tah
min ve tesbit edilmiş ve bu miktarın (4 676 648) 
lirasını döner sermayenin yıllık safi gelirin
den ayrılacak tahsisat teşkil etmekte olup mas
raf tertiplerinden yapılan tenzil miktarı bu fa
sıldan indirilmek suretiyle (B) işaretli cetvel 
yekûnu (4 609 991) lira olarak encümenimizce 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri, en
cümenimizde yapılan tahsisat değişikliklerin
den mütevellit husule gelen rakamlar aksetti
rilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri 1956 malî yılı büt
çe kanunu lâyihası merbutatı cetvellerle birlik
te Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
!f. H. Timurtaş 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Aydın 
Z. Uray 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Adana 
S. Barı 
Ankara 
M. Ete 
Çankırı 

T, Uygur 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Adana 
A. Topaloğlu 

Antalya 
A. Tokuş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

(^Sayıs ı : 68) 



Çorum 
Y. Gürsel 

İçel 
î. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Denizli 
M. Karasan 

İstanbul 
N. Â Sav 

Manisa 
M. Kurhanoğlu 

Gazianteb 
E. Cenani 

İzmir 
A. Aker 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

Rize 
H. Agun 

Van 
K. Yörükoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Tokad 
Ö. Sunar 
Yozgad 

D. Akbel 

Ordu 
S. î§bakan 
Trabzon 
/ . Şener 

Zonguldak 
S. Ataman 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (3 952 648) li
ra ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (729 000) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 681 648) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1956 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli Cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1956 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçe lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakmdaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fasıllarm-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince münakale yapılacak 
tahsisatlardan ödenir. 

1928 * 1954 bütçe yıllarına aidolup da, Mu-

BÜTÇE ENCÜMENİ TADİLİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 880 991) lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (729 000) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 609 991) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruru zamana uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince münakale yapılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1956 dan 
itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa V. V. 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ula§ 

G. ve inhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
Dr. C. 3Iengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

B. E 

MADDE 7. ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 68 > 
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203 

A/l -

Tahsisatın nev'i 

thinci hısım - Personel 
masrafları 

13 — 
CETVELİ 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 418 000 " 507 900 507 900 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

21 
23 

11 
13 

11 

13 

memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 169 600 
2 000 

3 000 

1 592 600 

301 000 

349 200 

650 200 

15 400 

35 000 

50 400 

1 470 000 
2 000 

3 000 

1 982 900 

385 000 

555 000 

940 000 

14 450 

39 665 

54 115 

1 470 000 
2 000 

3 000 

1 982 900 

362 525 

510 850 

873 375 

14 450 

39 635 

54 115 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 13 500 13 500 13 500 

(S. Sayısı : 68) 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

35 000 

2 000 

9 000 
* 

3 000 

6 000 
1 080 

69 580 

39 000 

2 000 

9 000 

3 000 

6 000 
1 080 

73 580 

39 000 

2 000 

9 000 

3 000 

6 000 
1 080 

73 580 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 1 1 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 108 000 113 600 111 015 
% 1 ek karşılıklar 18 000 20 648 20 200 
Emekli ikramiyesi 50 000 50 000 50 000 
Sandık yönetim masrafları 6 410 11 825 11 825 
Diğer ödemeler 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 183 410 197 073 194 O<0 

Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 11 000 12 440 12 440 

îkinci kısım yekûnu 2 559 291 3 262 209 3 192 551 

( S. Savısı : 6S ) 
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1955 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
-Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

İsletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 000 
25 000 
5 000 
5 000 
5 000 

10 000 

53 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

5 000 
25 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

w ooo 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

>v 

5 000 
25 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

60 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

Basılı kâğıt ve defterler 15 (KM) 20 000 20 000 
Posta, tel**raf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 6 000 10 000 10 000 

13 işletmeler ve merkez atelvesi 
posta ve telgraf masrafları 4 000 6 000 6 000 

21 Merkez daireleri telefon mas
rafları 8 000 12 000 12 000 

23 isletmeler ve merkez atelvesi 
telefon masrafları " 3 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 21 000 33 000 33 000 

( S. Sayısı : W ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Ilükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

305 İşletmeler ve merkez atelyesi 

0 
0 

306 
307 

10 
20 
30 
40 

kira bedeli 
Merkez 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı \ 

Fasıl yekûnu 

0 
19 500 

3 500 

23 000 

3 000 

26 000 
40 000 
20 000 

1 

86 001 

0 
0 

10 000 

10 000 

4 000 

32 000 
40 000 
25 000 

5 000 

102 000 

10 000 
0 

0 

0 

4 000 

32 000 
40 000 
25 000 

5 000 

102 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masraflan ve 
harcırahları 

11 Merkez 4 000 4 000 4 000 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 12 000 12 000 12 000 

309 Taşıt masraflan 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 5 000 5 000 5 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

raflan 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 7 000 7 000 • 7 €00 

Üçüncü kısım yekûnu 282 001 310 000 310 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraflan 5 000 5 000 5 000 
(S . Sayısı : 68) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edile» 
Lira Lira 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

416 

419 
426 
450 

451 

30 
40 

10 
20 
30 

Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Pasif korunma masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma ve tarla 
srünü masrafları 

250 
1 000 

1 250 

20 000 
10 000 
2 000 

15 500 

2 000 
1 000 

4 000 

1 250 
1 000 

2 250 

35 000 
10 000 
2 000 

24 800 

2 000 
1 000 

20 000 

1 250 
1 000 

2 250 

35 000 
10 000 

1 

24 800 

2 000 
1 000 

20 000 

Fasıl yekûnu 7 000 23 000 23 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 14 150 14 150 14 150 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 56 000 88 410 88 410 

Fasıl yekûnu 70 150 102 560 102 560 

456 Düşünülmiyen masraflar 500 500 
458 Fuar ve sergi masrafları 10 000 10 000 10 000 

( S.. Sayısi : 68 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Kurslar umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

184 335 137 829 137 829 

325 735 352 939 350 940 

2 500 2 500 2 500 
25 000 25 000 25 000 

27 500 27 500 27 500 

2 559 291 3 262 209 3 192 551 
282 001 310 000 310 000 
325 735 352 939 350 940 
27 500 27 500 27 500 

3 194 527 3 952 648 3 880 991 

( S. Sayısı : 68 ) 
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A/2 , CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

YaMrtmlar 

İ - Onarmalar 
Bina onarımı 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 
İşletmeler memurları mesken
leri yapımı 

Fasıl yekûnu 

Dağıtma tesisleri yapımı 

yatırımlar yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

35 000 

100 000 

510 000 

610 000 

100 000 

745 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

35 000 

100 000 

510 000 

610 000 

84 000 

729 000 

Lira 

35 000 

100 000 

510 000 

610 000 

84 000 

729 000 

B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilem 
Lira Lira Lira 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 

Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 

Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

3 934 527 

3 000 

2 000 

3 939 527 

4 676 648 
• 

3 000 

2 000 

4 681 648 

4 604 991 

3 000 

2.000 

4 ©09 991 
—' '• •"•'T • * " 7 - — ' V 
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O CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

K&jm» 

Tarihi 

7 .6 .1949 

Numarası Ö Z E T İ 

5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanunu 

D CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Âded ücret 

1 Teknisiyen 

Ressam 
» 

2 Kaloriferci 
3 Şoför 
4 Daktilo 

5 Memur 

Sürveyan 

6 Dağıtıcı 

Santralci 

MERKEZ 

1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1.1 
z 
3 
5 
5 
1 
3 
1 

625 
550 
475 
400 
300 
350 
300 
200 
300 
250 
225 
200 
300 
250 
200 
350 
300 
250 
200 
200 

G. Memuriyetin nev'i 

Bekçi 
Odacıbaşı 
Odacı 

2 
1 
8 
>•> 

150 
150 
125 
100 

İşletmeler ve Merkez A.telyesi 

1 Teknisiyen 

Ressam 
3 Hastabakıcı 

4 Daktilo 

5 Depo şefi 
Memur 

» 

» 

Sürveyan 

3 
3 
1 
4 
10 
o 
3 
4 
1 
10 
25 
18 
11 
13 
2 
5 
5 

625 
550 
300 
225 
200 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
300 

( S. Sayısı :' 68 ) 



— 21 
E CETVELİ 

P. M. Tahsisatın ııev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez ately«si geçiei 

hizmetliler ücreti 

D. Memuriyetin ne?'i 

L CETVELİ 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

11 
12 
13 
11 

MERKEZ 

Memur 
» 
» 

Saymanlık memuru 

1 
2 
3 
1 

30 
25 
20 
30 

işletmeler ve markta atelyesi 

4 Müdür (Uzmanlık yeri) 
5 » » » 
8 » » » 
6 VotorıiK'i- veya zooteknisi 
7 » » » 
S » » » 
8 Makine ekipleri şefi 
9 » » » 

10 » > » 

»0 
SO 
70 
70 
60 
50 
50 
40 
35 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 

7 
8 
<) 

11 
12 
13 
14 

Ayniyat memuru 

Ambar memuru 
» » 

Memur 
» 

Sorumlu sayman 
» » 
» » 

Veznedar 

» 

Sorumlu saymanlık memuru 

( S. Sayısı : 68 ) 
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İcra Vekilleri Heyetinin 25 .IV. 1955 tarih ve 4/4981 sayılı Kararı ile 1955 yılında tatbüz edilen 
(E) cetveline ait isimli kadro 

Görevin adı 

Mi 
Baştasfiyeci 
Tasfiyeci kâtip 

» » 

Yekûn 

Ö-örevin adı 

işletmeler ve 
Tarım alet ve makineleri kurs 
öğretmem (*) 
Tarım alet ve makineleri öğ
retmen makinist 
Tarım alet ve makineleri öğ
retmen makinist 
Hayvancılık kursları öğret
meni (*) 
Bağ ve bahçe kursları öğret
meni (•) 

Aded 

ırkez 
1 
1. 
1 

3 

Aded 

merkez 

10 

3 

1 

16 

5 

Aylık 
ücreti 
Lira 

625 
225 
175 

1 025 

Kurs 
müddeti 

Ay 

atelyesi 

5 

5 

5 

5 

5 

Süresi 
Ay 

12 
12 
12 

Aylık 
ücreti 
Lira 

150 

250 

200 

150 

150 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

7 500 
2 70ü 
2 100 

12 300 

Tutarı 
Lira 

7 500 

3 750 

1 000 

12 000 

S 750 

Yekûn 28 000 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
dâhilinde kullanılacaktır. 

it y<mt>9*m'- •**» 
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îçtima: 2 S. S A Y I S I : O ü 

1956 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 



Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1 /364) 

T.C. . 
Başvekâlet 17 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 234/4121 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi İcra Vekilleri Heyetince 16 . X I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarında arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1956 yılı bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. bütçesi teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının ay
lıkları tutarı 654 000 654 000 
1955 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş me
murların terfi farkı 146 100 127 500 
1956 yılında kadrosuz olarak terfi edecek memurların terfi 
farkı 35 100 41 400 

(L) Cetveli 

26 . XI I . 1953 tarihli ve 6211 sayılı Kanun gereğince veri
len tahsisat karşılığı 

835 200 
36 000 

799 200 

199 800 

999 000 

822 900 
36 000 

^ 
786 900 

327 875 

1 114 775 

( S. Sayısı : 69 ) 
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M. 

11 

1955 yılı 1956 yılı 
bütçesi teklifi 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre vilâyetler memurları ma
aşları tutarı 
1955 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş me
murların terfi farkı 
1956 senesinde kadrosuz olarak terfi edecek memurların ter
fi farkı 

(L) Cetveli 

6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat karşılığı 

21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 

6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat karşılığı 

7 822 200 7 822 200 

973 000 i 220 300 

150 000 283 200 

8 945 400 
1 398 300 

7 547 100 
1 886 775 

9 433 875 

9 325 700 
1 398 300 

7 927 400 
3 303 080 

11 230 480 

] 
15 000 
3 750 

1 
15 000 
6 250 

18 751 21 251 

Fasıl yekûnu 10 451 626 12 366 506 

Merkez memurları maaşlarında geçen yıla nazaran fazla 
görülen (115 775) lira 6211 sayılı Kanuna göre verilmek
te olan üç maaş nispetindeki tahsisatın beş maaşa çıkarılmış 
olmasındandır. 
Vilâyetler 'memurlarına gelince : 
1955 ve daha evvelki senelerde kadrosuz olarak terfi etmiş 
bulunan 1 982 memurun maaş farkı ile 1956 sene
sinde kadrosuz terfi edecek 301 memurun maaş farkı 
dolayısiyle (380 300) lira ve bunun tahsisat farkı olan 
(95 075) lira ile birlikte ceman (475 375) Mra fazlalık 
hâsıl olmaktadır. Ayrıca üç maaş nispetinde verilmekte 
olan tahsisatın beş maaşa çıkarılması dolayısiyîe hâsıl 
olan (1 321 230) liralık fark da ilâve edilince geçen yıla 
nazaran fazlalık (1 796 605) liraya baliğ olmuştur. Ayni 
sebeple vilâyetler açık maaşında da (2 500) lira fazlalık 
vukua gelmiştir. 

Merkez memurları ücreti : 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre 
merkez memurlarının ücretleri tutarı 
Kadrosuz terfi farkı : 

barem dâhili 
5 700 

900 
5 700 

0 

( S. Sayısı : 69 ) 
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1955 yılı 
bütçesi 

Buna 6211 sayılı Kanuna göre verilen ve 1956 yılında beş 
maaşa çıkarılan tahsisat da ilâve edilmiştir. Fakat geçen yıl 
kadrosuz terfi farkı olarak bütçeye konulmuş olan (900) 
lira, bu memurların başka kadroya nakli dolayısiyle tenzil 
edilmiş olduğundan geçen yıla nazaran (175) lira noksan
lık hâsıl olmuştur. 

Vilâyetler memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem dahili vi
lâyetler memurlarının ücreti 
Fidanlıklarda çalıştırılan memurlar:n ücreti 
Orman okullarında çalıştırılan memurların ücreti. 
Avukatların ücreti 
1956 senesinde kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkı 

(L) Cetveli 

6211 sayılı Kanuna göre eklenen tahsisat karşılığı 

Bu tertipte geçen seneye nazaran fazla görülen (28 240) lira 
ek tahsisatın beş maaş nispetine çıkarılmış olmasındandır. 
Merkez hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat karşılığı 

Vilâyetler hizmetlileri ücreti (Başmüdürlükler mesul muhasip
likler, tahdit komisyonları, amenajman gurupları hizmetlileri) 
Araştırma Enstitüsü ve istasyonları hizmetlileri ücreti 
Fidanlıklar hizmetlileri ücreti 
Orman muhafaza okulu hizmetlileri ücreti 
Orman tatbikat okulu hizmetlileri ücreti. 
Muhafaza memurları ücreti 
Yangın hizmetlerinde çalıştırılan şoförlerin ücreti 

6211 sayılı Kanuna göre eklenen tahsisat karşılığı 

1 650 

8 250 

200 400 
10 800 
37 440 
179 
3 

432 
252 

179 

700 
900 

240 
600 

640 
44 910 

224 550 

100 200 
25 

125 

68 
96 
275 
20 
21 

1 679 
159 

050 

250 

700 
900 
700 
100 
900 
000 
300 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2 700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

120 000 
50 000 

170 000 

93 300 
173 100 
394 800 
25 200 
27 600 

2 193 000 
277 800 

2 321 600 3 184 800 
580 400 1 327 000 

2 902 000 4 511 800 

( S. Sayısı : 69') 



> _ 6 — • • 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. ' bütçesi teklifi 

Djsetveline dâhil merkez hizmetlileri ücreti birer derece 
yükseltilmiş ve ek tahsisat nispeti de beş maaşa çıkarılmış 
olduğundan geçen yıla nazaran (44 750) lira fazla konul
muştur. 
Vilâyetler hizmetlilerine gelince : 
Harita ekipleri hizmetlerinde çalıştırılmak üzere üç aded, 
(225) yangın hizmetlerinde çalıştırılmak için de (40) aded 
(200) liralık şoför kadrosu ilâve edilmiştir: Koruma hizmet
lerinde çalıştırılan (150) liralık muhafaza memuru kadrosu 
(175; liraya çıkarılmış ve mektepten çıkacak 100 kişi için de 
(150) liralık muhafaza memuru kadrosu konulmuştur. Di
ğer hizmetlilerin ücretleri de birer derece yükseltilmiştir. 
Merkezde kuruları Teknik Araştırma Enstitüsü ile bu ensti
tüye bağlı olmak üzere taşrada faaliyette bulunacak olan 
araştırma istasyonlarında ve tecrübe ormanlarında çalıştırı
lacak hizmetlilerin kadrolarında değişiklik yapılmasına zaru
ret hâsıl olmuş ve bu itibarla (625) lira ücretli bir ressam, » 
(475) lira ücretli bir fotogrametri teknisyeni, (475) lira 
ücretli bir istatistik teknisyeni, 250 lira ücretli altı muhafa-
faza ve rasat teknisyeni, 475 lira ücretli iki lâboratuvar şe
fi, (475) lira ücretli bir daktilo (lisan bilir), (250) lira üc
retli dört kesim ve ölçme memuru, (300) lira ücretli bir fiş 
memuru, 200 lira ücretli bir baş fidancı, 100 lira ücretli 
bir hademe kadrosu ilâve edilmiş ve 150 lira ücretli altı mu
hafaza memuru, 150 lira ücretli bir fidancı kadrosu kaldı
rılmıştır. Orman Muhafaza Okulu hizmetlilerinin kadroları 
birer derece yükseltilmiş ve Orman Tatbikat Okulu hizmet- ' . 
lileri kadrosunda doktor ücreti 100 liradan 150 liraya çıka
rılmış, diğer hizmetlilerin ücretleri de birer derece yüksel
tilmiştir. Yeniden tesis edilen fidanlıkların ve köy ağaçla-
lama sahalarının ihtiyaçları göz önünde tutularak fidanlıklar 
ve ağaçlandırma hizmetlerinde çalıştırılmak ve her türlü ta
mir işlerini fidanlıklarda sağlamak maksadiyle mevcut maki-
kinist kadrolarına 300 lira ücretli iki başmakinist, 200 li
ra ücretli bir makinist kadrosu ve 200 liralık 15 şoför kadro
su ile 225 lira ücretli iki, 2C0 lira ücretli üç ve 175 lira üc
retli on beş aded baş fidancı, 125 lira ücretli altı aded bek-
çibaşı, 100 lira ücretli bir aded bekçi kadrosu eklenmiş ve 
150 lira ücretli sekiz aded fidancı kadrosu kaldırılmıştır. Di
ğer hizmetlilerin ücretlerinde birer derece yükseltilmiştir. 
Beş aylık tahsisat karşılığı olarak da (132 700) lira ilâve 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran fazlalık (1 609 800) liradır. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti _ 126 000 155 800 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçilerinin 

ücreti 900 000 2 063 400 
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14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 

Orman tahdit komisyonlarının sayısı 1956 senesinde (8) e 
indirildiğinden (8) hukukçu üyenin beherinin bir aylık üc
reti (475) liradan, bir seneliği (45 600) lira tutmakta ve 
geqen yıla nazaran 39 900 lira azalmış bulunmaktadır. 
Amenajman heyetlerince yaz mesaisi devresinde hazırlanan 
plânların büro mesaisi sırasında yazdırılması icabettiğinden 
bu işlerde çalıştırılmak üzere 1958 senesinde heyet adedine 
göre (18) daktiloya ihtiyaç bulunduğundan 175 lira ücretli 
18 daktilo kadrosu için altı aylık olarak (18 900) lira ko
nulmuştur. Bundan başka Umum Müdürlükçe yaptırılmak
ta olan binaların kontrolları işinde çalıştırılmak üzere 875 
lira ücretli bir ve 750 lira ücretli iki aded mühendis kadro
su ile 400 lira ücretli dört sürveyan kadrosu alınmasını te-
minen (47 700) lira teklif edilmiş »ekiz hukukçu âza ile on 
sekiz daktiloya ve mühendislerle sürveyanlara 6211 sayılı 
Kanuna göre verilecek tahsisat içinde (43 600) lira ilâve 
edilmiştir. 
Altı ay müddetle çalıştırılacak yangın bekçilerinin adedi hâsıl 
olan zarurete binaen (2 964) e çıkarılmış ve (2 864) adedinin 
ücreti 100 liraya. (100) adedinin ücreti de 150 liraya çıka
rılmıştır. (75 000) lira da, haber alma nöbetçilerine beher nö
bet günü için verilecek beş lira ücretin karşılığı olarak ko
nulmuştur. Ayrıca 6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsi
sat karşılığı olarak (180 000) lira ilâ ve edilmiştir. Geçen yıla 
nazaran (1 163 400) lira fazladır. 
('250) köyde yaptırılmakta olan köy çğaçlama sahaları için 
istihdam edilecek (250) bekçinin ücretleri geçen yılın aynı 
olarak konulmuştur. - Yalnız 6211 sayılı Kanuna göre verile
cek tahsisat karşılığı için de (103 125) lira ilâve edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran (53 625) lira fazlalık var. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Mevcut çocuk adedi ile 1956 senes in i artması muhtemel 
olanlar ve 1954 senesi katî hesap neticeleri göz önünde tutu-

1955 yılı 
bütçesi 

297 000 

1 323 000 

1956 yılı 
teklifi 

350 625 

2 569 825 

37 500 
430 000 
5 000 
70 000 
3 000 
15 000 
12 000 

572 000 

40 000 
435 000 
5 000 
80 000 
3 000 
15 000 
12 000 

590 000 
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209 

221 

301 

302 

11 
12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 

larak çocuk zamları ve vilâyetler doğum yardımı tertipleri
ne bir miktar zam yapılmış ve bu seb3ple geçen yıla nazaran 
(17 5O0) lira fazlalık hâsıl olmuştur. 

5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler. 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenek! iriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Emekli kesenekleriyle giriş ve artı? frklarında, maaş ve 
ücretlerdeki artışa nazaran ceman (81 175) lira fazlalık hâ
sıl olmuştur. Diğer maddelere geçen yılın aynı olarak tah
sisat teklif edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim maaşları 
Malen Orman Umum Müdürlüğünden emekli, dul ve yetim ma
aşı alanların adedi (537) dir. 6241 sayılı Kanunla yapılan zam
lar ve 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesinin (B) fık
rası hükmüne göre yapılacak tediyeler göz önünde tutularak 
geçen yıla nazaran (5 000) lira ve 6211 sayılı Kanunla me
murlara verilmekte olan tahsisatın iki maaş nispetinde 
emeklilere de teşmili kararlaştığmdan (80 000) lira ki ceman 
(85 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bu faslın kırtasiye, döşeme ve demirbaş ve öteberi maddele
rinde 1950 yılma nazaran ceman (12 600) lira fazlalık mev
cuttur. Bu fazlalık ihtiyacın ancak bu miktar tahsisatla kar
şılanabileceği anlaşılmış olmasından mütevellittir 

Vilâyetler büro masrafları fasıl yekûnu 
Bu faslın muhtelif hizmetlere ait 26 ncı maddesinde 1955 
yılma nazaran ceman (22 500) lira fazlalık mevcuttur. Bu 
fazlalık teknik araştırma ve ağaçlandırma hizmetleriyle vi
lâyetler büro masrafları ihtiyaçlarını karşılamak üzere tek
lif edilmiştir. Buna mukabil amenajman ve sınırlama hiz-

1955 yılı 
bütçesi 

475 000 

211 000 

1956 yılı 
teklifi 

603 315 
109 695 
250 000 
50 000 
350 000 

1 363 010 

672 003 
122 182 

. 250 000 
50 000 
350 000 

1 444 185 

360 000 

15 000 
19 000 
7 500 
6 000 
7 000 

54 500 

18 600 
25 000 
10 500 
6 000 
7 000 

67 100 

215 750 
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F. M. bütçesi teklifi 

Merkezdeki (107) teknik memur için yaptırılacak elbise ve 
ayakkabı ile (45) hizmetliye elbise ve (15) hizmetliye palto 
ve altı tulum bedeli olarak ilân masrafları ile birlikte geçen 

( S. Sayısı : 69-) 

metlerinin muhtelif tertiplerinden ceman (17 750) lira tasar
ruf edilmiştir. Bu hale göre hakiki fazlalık (4 750) liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

303 11 Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 36 000 45 000 
14 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri 6 000 6 000 
15 Ağaçlandırma basılı kâğıt ve defterleri t 3 000 3 000 
16 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları basılı kâğıt ve 

defterleri' 2 500 2 500 

47 500 56 500 

41 000 
50 000 
16 000 
15 000 

-30 000 

3 500 

155 500 

45 000 
50 000, 
30 000 
30 000 

15 000 

1 500 

171 500 

Bu faslı ilgilendiren hizmetlerin yalnız 11 nci maddesinde 
1955 yılına nazaran (9 000) lira fazlalık var. İhtiyacın an
cak bu miktar tahsisatla karşılanabileceği anlaşılmaktadır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

, 21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefonları kurma ve konuşma 

masrafları • 
36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları telefon kurma 

ve konuşma masrafları 

Posta ve telefon ücretlerine yapılan zamlar dolayısiyle t>u fas
lın 11, 21 ve 22 nci maddelerine ceman (33 000) lira zam ya
pılmış, buna mukabil 25 ve 36 nci maddelerinden ceman 
(17 000) lira düşülmüştür. 25 nci maddeye konulan tahsi
sat Ağrı fidanlığının telefon kurma masrafları karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
17 Hastalıklarla mücadele işleri 4 800 3 000 

îlâç koymak üzere kiralanacak depoların kira bedellerinin 
(3 000) lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından bu madde

den (1 800) lira tenzil edilmiştir. 

306 Giyecekler 
10 Merkez 18 500 21 335 
20 Vilâyetler 305 300 450 360 

323 800 471 695 
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1955 yılı 
bütçesi 

1956 yılı 
teklifi 

yıla nazaran (2 835) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Taşra 
teşkilatındaki (1594) teknik memur için yaptırılacak elbise, 
ayakkabı, (980) muhafaza memuruna elbise, ayakkabı (880) 
muhafaza memuruna palto ve yeni mezun olacak (100) kişiye 
ayrıca sırt çantası ve avcı tozluğu bedeli olarak ceman 
(450 360) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (145 060) 
lira fazladır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı 
21 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Hastalık ve böceklerle mücadele muvakkat vazife harcırahı 
23 Tahdit muvakkat vazife harcırahı 
24 Amenajman muvakkat vazife harcırahı 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat vazife harcırahı 
26 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları muvakkat vazife 

harcırahı 
27 Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife 

harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle yardımcı personelin ücret ve 

masrafları 
70 3573 sayılı Kanun gereğince delieeliklerin parselâjlı harita

larının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil 
vasıtaları masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğin
ce atlı muhafaza memurlarına verilecek tazminat 

Bu faslın 23 ncü maddesindeki tahdit hizmetleri Orman Ka
nununun meriyetine intizaren daha çok delieeliklerin ve ma
kiliklerin tefrikine tevcih edilmekte olduğundan bu tertibe 
1955 yılı tahsisatının yarısı konulmuştur. 24 ncü amenajman 
hizmetlerine ait tahsisattan ise sene içindeki sarfiyat ve 
1954 katî hesap neticeleri göz önüne alınarak 16 250 lira 
tenzili mümkün görülmüştür. Teknik araştırma hizmetleri ise 
inkişaf halinde bulunduğundan 26 ncı maddeye (6 000) lira, 
50 nci maddeye konulan tahsisat iseF. A. O. Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtınca (1955 yılında memleke
timize gönderilmiş bulunan araştırma, kavak, ağaçlandırma 
ve silvi kültür mevzuları üzerine çalışan altı mütehassıs ile 
1956 yılında gönderilecek ve orman içi yolların-inşaatı mev
zuunda çalışacak olan mütehassısın, ve bunların tercüman 
ve yardımcılarının ücret ve masrafları karşılığı olarak ge
çen yıla nazaran (64 500) lira fazksiyle (124 500) lira tek
lif edilmiştir. 

70 000 
200 000 
20 000 
67 200 
49 000 
50 000 

70 000 
200 000 
20 000 
33 600 
32 750 
50 000 

30 000 

60 000 

36 000 

30 000 
240 000 
8 000 

30 000 
240 000 
8 000 

124 500 

55 350 

879 550 

55 350 

352 800 

1 253 000 

( S. Sayısı : 69*) 



İÜ 

1955 yıh 1956 yılı 
bütçesi teklifi 

Taşıt masrafları : 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme masrafları 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtları işlet

me masrafları 
56 Yangınlarla mücadele ve koruma içleri motorlu taşıtları 

onarma masrafları 
57 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorlu taşıtla

rı işletme masrafları 
58 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorsuz taşıt

ları masrafları 
59 Orman Fakültesi yurdu motorlu taşıtları işletme masrafları 
60 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları 

onarma masrafları 
61 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları iş

letme masrafları 
62 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları 

onarma masrafları 

Merkezde umum müdürlük emrinde bir otobüs ve bir pikap 
kamyonet vardır. Tetkikat için merkezden taşraya gönderi
len teknik memurlar bu vasıtalarla seyahat etmektedir. Bu 
vasıtalar eski olduğundan sık sık tamirlerine ihtiyaç bulun
maktadır. Bu itibarla işletme, masrafları (1 500), onarma 
masrafları da (500) lira fazla teklif edilmiştir. Umum Mü
dürlüğe bağlı taşra teşkilâtına ağaçlandırma ve fidanlıklar 
hizmetleri emrinde halen 22 kamyon, 25 pikap, 12 traktör, 
3 jeep mevcuttur. 1956 yılında da 7 jeep pikap, 2 kamyon 
ve 3 traktör satmalmacaktır. Bunların işletme masrafları 
1955 yılma nazaran 50 000 lira fazlasiyle 150 000 li
radır. Bunların onarma masrafları için de geçen yı
la nazaran (10 000) lira fazlasiyle (30 000) lira tek
lif edilmiştir. Fidanlıkların motorsuz nakil vasıtala-
riyle mevcut hayvanların bir kısmı satılarak bu vasıtalar 
tedricen kaldırılacağından 1956 yılı için (10 000) lira nok-
saniyle tahsisat konulmuştur. Yangın hizmetlerinde çalıştı
rılan 123 jeep için işletme masrafı olarak beherine (700) li
ra hesabiyle (18 200) ve iki yıldan beri çalıştırılan ve tami
re ihtiyaç gösteren bir kısım jeeplerin tamirleri için de 
(20 000) lira fazlasiyle tahsisat teklif edilmiştir. Her sene 
altı ay müddetle ormanlık arazide çalıştırılan ve sık sık ta-

5 000 
3 500 

' 100 000 
20 000 
20 000 
7 500 

67 900 

10 000 

9 000 

1 
3 000 

3 000 

6 000 

2 000 

256. 901 

6 500 
4 000 

150 000 
30 000 
10 000 
7 500 

86 100 

30 000 

9 000 

1 
3 000 

3 000 

6 000 

3 000 

348 101 

S. Sayısı : 69) 



— 11 — 
1955 yılı 1956 yılı 

F. M. bütçesi teklifi 

mire ihtiyaç gösteren amenajman ve harita grupları jeeple-
rinin tamirleri için de (1 000) lira fazla teklif edilmiştir. Di
ğer maddelerdeki tahsisat geçen yılın aynıdır. 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 33 500 35 000 

408 Kurulmuş bulunan kara avcılığı komisyonlarının ilân mas
rafları ve Uludağ ile İstanbul Belgrat ormanlarında 2 av 
üretme yerinin kurulması, bunlara lüzumlu hayvanların te
mini ve muhafazaları ve besleme işleri ile av türlerinin ısla
hı işlerine devam olunacağından geçen yıla nazaran (1 500) 
lira fazladır. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş içiı lüzumlu ilâçler kar

şılığı 
20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yurt ormanlarına arız olan hastalık ve böceklerle mücadele 
işine teşkil edilecek ekiplerle devam olunacağı gibi Antal
ya'da 3 000 hektarlık sahada tahribat yapan böceklerle ha
vadan ilâç. serpilmek suretiyle mücalele yapılması düşü
nüldüğünden beher hektar başına 150 lira hesabiyle 450 000 
lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. Buna mukabil satmalı -
nacak ilâç bedeli ile taşıt masrafları tertiplerinden cem
an 50 100 lira tenzil edilmiştir. 

416 Okul masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 110 500 133 300 
12 Orman Tatbikat Okulu masrafları 115 000 148 658 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

164 100 

10 000 
10 000 
85 00C 
459 00C 

564 000 

Orman Muhafaza Okulunda 1954 ders yılında 100 talebe ile ted
risata devam edileceğinden bunların 305 gün hesabiyle yiye
cekleri, elbise, palto, ayakkabı ve iç çamaşırları ile okulun 
diğer bilcümle masrafları karşılığı olarak geçen yıla naza
ran (22 800) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Orman Tatbikat Okulunda ise 142 talebe ile tedrisata de
vam edileceğinden bu okulun 1956 lı masrafları karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran (33 658) îira fazlasiyle (143 658) 
lira teklif edilmiştir. 

225 500 281 958 
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420 Teknik araştırma enstitüsü ve istasyonları ve 
masrafları 

20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak de

nemelerin her türlü masrafları 60 000 40 000 

denemeler 

1955 yılı 
bütçesi 

1 500 
37 000 
29 000 

1956 yılı 
teklifi 

1 500 
32 000 
20 000 

1956 yılında 1 080 000 hektar ormanlık sahanın katî amen-
jesi ve revizyonu yapılacağından amenajman heyetlerinin 
adedi 18 e çıkarılması zarureti hâsıl olmuştur. Beher heyet 
beşer kişiden ibaret olup 18 heyette 90 orman mühendisi 

127 500 93 500 

Geçen yılların sarfiyatı göz önünde tutularak bu faslın işçi 
gündel'kleri maddesinden (5 000), 40 ncı başka masraflar 
maddesinden de (9 000) lira tenzil edilmiştir. 50 nci top
rak kayması ve kuraklıkla mücadele hizmetleri maddesine 
yine geçen yılların sarfiyatı nazarı dikkate alınarak 1955 yı
lma nazaran (20 000) lira noksanı ile (40 000) lira teklif edilmiştir. 

423 Sanırlama 
m 

10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğince yapıla
cak ödemeler i 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Orman kanunu lâyihası kanuniyet kesbedinceye kadar or
man tahdit komisyonlarının faaliyeti daha ziyade delicelik-
lerle makiliklerin tefriki hususlarına hasır ve tevcih edile
ceği ve bu hizmetlerin ifası için de 8 komisyonun faaliyete 
geçirilmesi maksadı temine kâfi geleceği cihetle tahdit iş
leri masrafları karşılığı olarak 1955 yılı bütçesine konul
muş olan tahsisatın yarısı nispetinde tahsisat teklif edil
miştir. 

424 Amenajman 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek 

tazminat * 201 600 214 500 
20 Taşıt masrafları 289 000 264 200 
30 îşçi gündelikleri 303 400 266 400 
40 Başka masraflar 106 510 102 640 

75 000 
68 850 

105 000 
47 000 

295 850 

37 500 
34 425 
52 500 
23 500 

147 925 

900 510 847 740 
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ile 1 500 000 hektarlık ormanlık sahanın 1/25 000 mikyas-
lı amenajman haritalarının alınması için çalıştırılacak 40 
orman amenajman harita mühendislerinin tazminat yevmi
yeleri yeni Harcırah Kanununun 50 nci maddesi ve 1955 
yılı Muvazeni Umumiye Kanununa bağlı (H) cetvelinde 
tesbit olunan miktarlara göre vasati 11 lira üzerinden ve 
150 iş günü itibariyle hesaplanmış olduğundan bu madde
den geçen yıla nazaran 12 900 lira fazlalık var. Diğer ter
tiplerde ise geçen senelerin sarfiyatı nazara alınarak 65 670 

. ' lira tasarruf sağlanmıştır. Teklif olunan tahsisatla taşıt mas
rafları, işçi gündelikleri ve harita alınmasında kullanılmak 
üzere yaptırılacak 300 kule ile 2 700 ıded balizin inşa mas
rafları, hava fotogrametri ve masrafları, ilâç bedelleri, 
kamp levazımatı, mutfak edevatı masrafları karşılanacaktır. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince 

tazminat 
20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

% 95 hesabından temin olunan paralarla ağaçlandırılma
sına başlanmış olan 250 köyün ağaçlanması işine 1956 sene
sinde de devam olunacağından bu işde tavzif edilen mü
hendislerin bu ağaçlama sahalarında çalışmalarında ken
dilerine verilecek tazminat yevmiyeleri ve orman fidanlık
ları mmtıkasmdaki 200 köy ve belediyenin ağaçlama iş
lerinde çalışmak üzere gönderilecek teknik elemanlarla 15, 
başmüdürlükteki ağaçlama kısım âmirlerinin ağaçlama iş
lerinde bilfiil çalışmak üzere gönderilmeleri halinde 6245 
sayılı Kanuna göre verilecek tazminat yevmiyeleri karşılı
ğı olarak gecen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 50 000 
lira teklif edilmiştir. Mevcut 18 fidanlığın bir senelik işçi 
gündeliği 83 700 liradır. Ayrıca % 95 1er hesabından fay
dalanarak 250 köyde yaptırılmakta olan ağaçlandırma fa
aliyeti 1956 senesinde normal bütçe ile devam ettirilece
ğinden ağaçlama işlerine devam olunacak 400 hektarlık ' 
saha ile ayrıca 500 hektarlık kavaklık sahanın sürme mas
rafları, (1 250 000) fidan için çukur açma, dikme ve fidanların 
yükleme ve boşaltma, sulama masrafları ve 100 iş gününde 
30 su motörü makinistine ödenecek yevmiye ve Bayburt, 
Çamlıbel, Bedirge - Hatay, Dülükbaba ve Kocakır'da yapı
lan ağaçlamanın tevsii, bakım ve korunması masrafları kar
şılığı olarak (413 000) lira ki ceman (1 250 000) liralık 

verilecek 
60 000 

1 
1 075 000 
221 500 

1 356 501 

50 000 
1 

1 250 000 
221 500 

1 521 501 
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tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran (175 000) 
lira fazladır. Fidanlıkların ve köy ağaçlamalarının muhtelif 
malzeme satmalma bedelleriyle 42 motopompun işletme mas
rafları ve fidanlık arazisinin ıslahı ve benzeri normal mas
rafların karşılanması ve fidanlıklardan ağaçlama sahaları
na nakledilecek fidanların ambalaj, nakil, çukur açma, dik
me, sulama işleriyle bu sahaların dikenli tel ile çevrilmesi 
masrafları karşılığı olarak (221 500) lira teklif edilmiştir. 
Geçen yılın aynidir. 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat yollukları 456 550 577 000 
314 burslu öğrencinin 125 liradan sekiz aylık Mart - Ekim 
1956 burs masrafı karşılığı olarak (31.4 000), 1956 yılında 
alınacak 120 burslu öğrenci ile birlikte 400 öğrencinin dört 
aylık (Kasım - Aralık 1956 ve Ocak - Şubat 1957) 125 lira
dan burs masrafı (200 000) lira Ye yine 314 öğrenci için se
nede 180 lira fakülte harcı ile tatbikat masrafı olarak 
(56 520) lira ile yeni alınacak 120 talebenin dört aylık fakül
te harcı ve tatbikat masrafları için (5 200) lira ki, 720 lira 
noksanı ile ceman (63 000) lira teklif edilmiştir. Geçen se
neye nazaran (120 450) lira fazlasiyle (577 000) lira konul
muştur. 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone masrafları 50 000 50 000 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 110 000 110 000 

160 000 160 000 

10 ncu maddeye konulan tahsisatla umum müdürlük ve baş 
müdürlüklerin günlük gazete ve dergi, resmî gazete abone 
satmalma bedelleriyle meslek gazete ve mecmuaları satmal
ma bedelleri, propaganda maksadiyle dağıtılmak üzere sa-
tmalmacak kitap, broşür, afiş ve benzeri eserler bedelleri, ki
taplık için satmalınacak hukuki, malî, iktisadi ve meslekî 
kitaplar karşılığı ile orman ve ağaç sevgisini neşir ve aşıla
mağa hizmet edecek kitap bedelleri olarak (50 000) lira 
teklif edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları için konu
lan (110 000) lira geçen yılın aynı olarak ve 15 başmüdür
lüğün genel propaganda ve eğitim hizmetleri ihtiyacı da göz 
önünde tutularak konulmuştur. Bu tahsisatla telif hakları 
satmalmarak bastırılacak iki afiş, 5 broşür ve 5 meslekî telif 
haklarının satmalma ve bastırma masrafları ile kâğıt mas
rafları karşılığı ve radyo konuşmaları telif hakları satmal
ma, filim satmalma ve çekme banyo ve seslendirme fotoğraf 
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çektirme ve hazır fotoğraf ve fotoğraf malzemesi satmal
ına, beyanname ve el afişi yaptırma ağaç bayramları için fi
dan nakil ücreti ve bayram masrafları karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecneci memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket
lere staj için gönderileceklerin yolluk ve masrafları 110 000 101 600 

125 000 116 600 

4489 sayılı Kanunun hükmünden faydalanılmak suretiyle ya
bancı memleketlere gönderilmiş bulunan 8 teknik memurun 
maaş farkları ile her birinin kurs, staj ve diğer masrafları ile 
ödeneklerin yollukları karşılığı olarak konulmuştur. 1955 
tahsisatının aynıdır. Teknik yardımdan faydalanılmak sure
tiyle bilgi ve görgülerini artırmak üzere Birleşik Amerikaya 
4 ay müddetle gönderilecek 10 idare âmiri ile 1 sene müd
detle gönderilecek 10 teknik memurun gidiş yollukları ile 
1955 yılında gönderilmiş bulunan 7 teknik memurun dönüş 
yollukları karşılığı olarak konulmuştur. 1955 yılma naza
ran 8 400 lira noksandır. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 2 480 2 280 
20 Kongre vek onferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve mas

rafları 20 000 22 280 

22 480 22 280 

10 ncu maddeye konulan tahsisatla Milletlerarası Avcılık 
Konseyi, dünya enerji konferansına Uluslararası Büyük Ba
rajlar Komisyonu Türk Millî Komitesi ve araştırma istasyon
larının Zurih'teki Beynelmilel Araştırma İstasyonları Birliği 
üyelik aidatı karşılanacaktır. Geçen yıla nazaran (200) lira 
noksandır. 
20 nci madde geçen yılın aynıdır. Âzası bulunduğumuz Bir
leşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Tarım ve Gıda teşkilâtı
nın Orman ve Orman Mahsulleri Komisyonu ile Akdeniz 
Memleketleri Ormancılık Tâli Komisyonunun ve keza diğer 
milletlerarası teşekküller tarafından dış memleketlerde or
mancılık konusu üzerinde tertiplenen kongre ve toplantılara 
iştirak edeceklerin yollukları karşılığıdır. 

Sigorta masrafları 50 000 50 000 
6085 sayılı Trafik Kanununun icabettirdiği sigorta masraf
ları karşılığı olarak konulmuştur. 
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2 500 
3 00ı: 

5 500 

1 000 
1 000 

2 000 

476 Kurs masrafları 5 000 2 000 
İhtiyacın 2 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından ge
çen yıla nazaran 3 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 79 000 460 000 
Mevcut binaların onarımı için 100 000 lira, 4 aded bakım 
evi binası inşası bedeli olarak, beheri 15 000 liradan 60 000 
lira ve 30 aded tavla ve garajın beheri 10 000 lira hesabiyle 
300 000 lira ki geçen yıla nazaran ceman 381 000 lira fazla 
teklif edilmiştir. 

711 Makine alet ve gereçleri onarımı 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve malzemesi 

Geçen yılların sarfiyatı göz önünde tutularak ve hizmetle
re ait ihtiyacın 1 000 er lira ile karşılanabileceği anlaşıldı
ğından bu iki tertipten ceman 3 500 lira tasarruf edilmiştir. 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapıla

cak kamulaştırma masrafları 
30 Bina yapımı için satmalınacak veya kamulaştırılaeak ara

zi bedelleri 

4785 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış ormanlardan ih
tilâfları neticelenmiş bulunanların bedelleri beş sene ve beş 
müsavi taksitte Ödenmek olduğundan taksit bedelleri öden
miş olanlar için tahsisat konulmamakta ve bir kısım ih
tilaflı ormanların ihtilâf mevzuları da henüz mahkemece 
karara bağlanmamış olduğundan geçen yıla nazaran 
(50 000) lira noksan teklif edilmiştir. Bu faslın 30 ncu . 
maddesine konulan tahsisatla yaptırılması düşünülen bir 
Başmüdürlük, beş işletme Müdürlüğü binası ile üç muhtelif 
bina için satmalınacak arsaların beheri 25 000 lira hesabiyle 
(225 000) lira teklif edilmiştir. 

741 Yapı işleri : 1 680 000 1 680 000 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilen bu tahsisatın 500 000 
lirası ile iki Başmüdürlük binası, 750 000 lirası ile Burdur, 
Manisa, Bilecik, Bandırma, inegöl, Andırın, Acıpayam, De
nizli, Ordu ve Ünye'de beheri 75 000 liradan 10 aded işlet- ' 
me binası, 150 000 lirası Orman Araştırma Enstitüsü binası 
280 000 lirası ile de muhtelif işletmelerde beheri 20 000 lira
dan 14 aded bölge şefliği binası yaptırılacak. 

250 000 

T 

250 001 

200 000 

225 000 

425 000 
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10 
20 
31 
32 
33 

34 

45 

Satnalmacak makine, alet ve gereçleri 
Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
Yangın södürme alet ve gereçleri 
Sınırlama teknik alet ve gereçleri 
Amenajman teknik alet ve gereç1 eri 
Ağaçlandrma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve gereçleri 
Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malze
mesi 
Propaganda işleri için satmalınaeak binema makinesi ve ge
reçleri 

1955 yılı 
bütçesi 

25 800 
480 000 

10 000 
65 000 

56 000 

76 000 

1956 yılı 
teklifi 

10 000 
150 000 

3 000 
65 000 

56 000 

30 000 

25 000 10 000 

737 800 324 000 

10 

Bu faslın muhtelif maddelerine geçen yıllarda konulan tahsi
satlarla makine ve alet ihtiyacının mühim bir kısmı gideril
miş olduğundan bu tertiplerden ge en yıla nazaran ceman 
(413 800) liranın tenzili mümkün olnuştur. Bak ye ihtiya
cın da 1956 ylı için teklif olunan tahsisat ile karşılanabile
ceği düşünülmektedir. 

Motorlu taşıtlar satmalına karşılığı 
Tutarı Fiyatı Aded Cinsi İhtiyacın nev'i 

36 000 
45 000 
98 000 

420 000 

28 000 

18 000 
15 000 
14 OOO 

14 000 

14 000 

2 
3 
7 

30 

2 

Kamyon 
Traktör 
Jeep 

Jeep 

Jeep 

Fidanlıklar için 
Fidanlıklar için 
Ağaçlandırma ve fidan
lık hizmetleri için 
Yangın ve koruma ihti
yaçları için 
Teknik araştırma ihti
yacı için 

627 000 44 
Teklif edilen bu tahsisatla yukarda yazılı hizmetler için 44 
aded motorlu vasıta alınacaktır. 

3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi gereğince satmalına
eak silâh ve gereçleri 

10 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve 
gereçleri 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek taban
caları ve malzemesi 

30 Bakım memurları silâh ve gereçleri 

605 000 

3 000 

2 000 
500 

627 000 

6 000 

3 000 
1 

5 500 9 001 
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Amenajman gruplariyle harita ekiplerinde çalışan mühen
dis ve mühendis muavinlerinden bir kısmına silâh verilmiş 
olduğundan bu sene Orman Fakültesini bitirecek 30 mühen
disten her birine 200 lira mukabilinde birer tabanca veril
mesi için 6 000 lira konulmuştur. Geçen yıldan 3 000 lira 
fazladır. 20 nci maddeye konulan tahsisat geçen yıla naza
ran 1 000 lira fazladır. Fidanlıklarda ve ağaçlama sahala
rında muzır hayvanlarla mücadele için bu tahsisata ihtiyaç 
vardır. Bakım memurlarına verilecek mermiler için 1955 yı
lı bütçesine konulan tahsisatla ihtiyaç karşılandığından bu 
sene tahsisat teklif edilmemiştir. 

Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesis ve onarımı 265 000 350 000 
Geçen yıla nazaran 85 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir, 
istenilen tahsisatın 261 250 lirası ile Erzurum, Lüleburgaz, 
Eskişehir, Manisa, Sivas, Tarsus, Ankara, Sorgun, Florya 
ve Gelemen fidanlığının su yollarının tesis ve ıslah işleri 
yapılacaktır. Bakiye 88 750 lirası da Tokad sel yatakları 
havzasında sellere karşı barikatlar ihzarı, lüzumlu yolların 
yapılması ve dere ıslahı ile icabeden yerlere kuru duvar in
şası hususları karşılığı olarak konulmuştur. 

Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları tecrübe ormanla
rında açılacak yollar. 
Orman yolları yapımı masrafları 300 000 50 000 
Orman yolları onarımı masrafları 14 000 10 000 

314 000 60 000 

Mütahassıs Dr. H. Etter'in yapmış olduğu plân ve rapor ge
reğince büyük düz tecrübe ormanında araştırma mevzuu ile 
ilgili ideal yol şebekesi tesisi için 1955 yılı bütçesine konulan 
tahsisatla ihtiyaç giderilmiş olduğundan bu maddeden 
250 000 liranın tenzili mümkün olmuştur. Teklif olunan tah
sisatla diğer tecrübe ormanlarındaki yollar yaptırılacaktır. 
Mevcut orman yollarının, orman ihtiyacının da 10 000 lira 
ile karşılanabileceği anlaşıldığından bu maddeden 4 000 li
ra, tasarruf edilmiştir. 

( S. Sayısı : 09 ) 



— 19 — 
^ . Bütgo varidatının tahminine gelinca 

1955 yılı 1956 yılı 
F . M. bütçesi teklifi 

1 Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek umum müdürlü
ğe ödenecek varidat 

1 Tarife bedelleri 11 527 468 12 530 460 
Devlet ormanlarından elde edilecek tarife bedelinin dayan
dığı satış ve tahminleri; bunlardan elde edilecek tarife be
delleri şunlardır : 
A) Resmî dairelere yapılacak satışlarla piyasaya yapıla
cak artırmalı satışlardan 5 052 614 
B) Maden direği satışından 208 160 
C) Tel direği satışından 174 329 
Ç) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacından 124 066 
D) Piyasaya satılacak odundan 304 606 
E) Köylü pazar satışı odunundan 1 171 755 
F) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacı odun satışından 459 729 

7 495 259 
Bedelsiz olarak köy, köprü, cami, okul, göçmen 
ve felâketzedelere verilecek kerestenin tarife be
delinden tenzil edilen 1 785 946 

v_ 
5 709 313 

Devlet orman işletmelerince geçeıi yıllarda tahsil edildiği 
halde Umum Müdürlüğe devredilmemiş olan (6 821 147) 
lira da işletmelerden tahsil edilecek nden 1956 yılı tarife tu
tarı bu miktarın da ilâvesiyle Ve geçen yıla nazaran 
(1 002 992) lira fazlasiyle (12 530 460) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
Müsadereli mallar bedelleri 1 160 832 3 011 128 
Devlet orman işletmelerinin 1954 yılı bilançosuna nazaran 
mezkûr seneden Umum Müdürlüğe devredilmesi lâzımgelen 
müsadereli mal bedeli olarak 3 011 128 lira mevcut olup 
bu meblâğ aynen varidat tahminleri arasına alınmıştır. 
İşletme kârları 4 896 778 255 340 
İşletmelerle fabrikaların 1954 yılı bilançosuna göre orman 
işletmelerinin geçen yıllardan cevretmiş kâr bakiyesi 
3 705 587 liradır. 1954 yılında işletmeler 3 450 246 lira za
rar kaydetmiş bulunduğundan bu miktarın mahsubundan 
sonra geçen yıllardan kâr bakiyesi olarak kalan 255 340 
lira 1956 varidat meyanma ithal edilmiştir. 
Müteferrik varidat 1 863 365 2 776 636 
1954 yılı bilançosuna göre 1954 senesinde tahsil edilmiş olup 
Umum Müdürlüğe ödenmesi lâzımgelen (Müteferrik vari-
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dat) tan bakiye olup 1956 yılı varidat tahminleri arasına 
alınmıştır. 
Devlet orman işletmelerinde çalıştır:lan Umum Müdürlük 
memurlarının maaş, ücret ve tahsisatları karşılığı 8 151 671 15 103 410 
Devlet orman işletmelerinde çalıştırılmakta olan Umum 
Müdürlük memurlarının maaş ve ücretleri 1954 yılma ka
dar işletme pil ânç olarının nâzım hesaplarında gösterilmek
te ve maliyet ve masrafa dâhil edilmekte iken Divanı Mu
hasebat Umumi Heyetince ittihaz olunan karara uyularak 
bu maaş ve ücretlerin masraf meyanma ithali lâzımgelmiş 
ve mezkûr senede yapılan bir tamim ile Devlet orman işlet
melerinin 1954 yılı bilançosu tanzim edilirken bahsolunan 
maaş ve ücretlerin masraf meyanma alınarak Umum Mü
dürlüğe alacak kaydolunması bildirilmiş ve bu suretle bilan
ço neticesine göre Umum Müdürlüğün işletmelerden alaca
ğı olarak tahakkuk eden mezkûr maaş, ücret, tahsisat, ço
cuk ve yakacak zamları karşılıkları 1955 yılından beri bu 
maddede gösterilmek suretiyle varidat meyanma ithal edil
meye başlanmıştır. Bu maddede gösterilen meblâğın 8 503 410 
lirası 1954 bilançosu ile tahakkuk edip henüz Umum Mü
dürlüğe ödenmemiş bulunan kısmı teşkil etmektedir. 6 600 000 
lirasının da 1955 yılı maaşları karşılığı olarak tahakkuk 
edeceği tahmin olunmuştur. 

Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 95 000 188 683 
Umum Müdürlükçe eşhas borçları, satılan eşya bedeli, eski 
yıllar satışından mütevellit tahakkuk bakiyeleri tahsilatı, 
müruruzamana uğramış emanet ve faizler olmak üzere tah
sil edilmekte bulunan bu varidat eski yılların 248 478 lira
lık tahsilatı göz önünde tutularak gecen yıla nazaran 
93 683 lira fazla tahmin edilmiştir. 

Yekûn 27 695 114 33 865 657 
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Rapor 

2 . II . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Mülhak bütçeli Orman Umum Müdürlüğünün görmekle vazifeli bulunduğu; 

1. Ormanların muhafaza ve bakımları, 

2. Haritalarının alınması ve amenajman plânlarının tanzimi 

3. Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlandırılması, 

4. Ağaçlandırma işleri, 

5. Fennî araştırmalar 

Hizmetlerine sarf edilmek üzere 1956 malî yılı için hazırladığı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik 
edildi. 

Bu teklifte masraf bütçesinin (A) işaretli cetvelinde 29 920 153 lira ve (A - 2) işaretli yatırım
lar cetveli tertiplerine de 3 945 504 lira olmak üzere ceman 33 865 657 liralık tahsisat konulmuştur 
ki ; aynı bütçe teklifin (B) işaretli cetvelinde de görüleceği üzere 33 865 658 lira olarak tahakkuk 
etmiş olması hasebiyle masraf ve gelir bütçelerinin yekdiğerine mutavazm bulunduğu görülmüş
tür. 

1. Orman muhafaza ve bakımları ; 

Memleketimizin en hayati bölgelerini işgal eden ormanların ve onların içindeki meraları teh-
dideclen yangın âfeti ile Orman Umum Müdürlüğü imkânları dairesinde mücadelede bulunduğu 
memnuniyetle müşahede edilmiştir. Mücadele işlerinde kullanılmak üzere 1 125 aded motorlu ve mo
torsuz yangın söndürme cihazı 49 474 aded kazma, kürek, balta mubayaa edilmiş ve teşkilâta tev
zi edilmiştir. Ayrıca 83 aded jeep pikabı yangın söndürme malzemeleriyle teçhiz edilerek mahalle
rinde emre âmâde kılınmıştır. Orman yangınlarının vaktinde haber alınması için de 1954 yılı so-, 
nuna kadar 512 aded yüksek irtifalarda kule ve kulübe yapılmış ve bu mahallerden ormanlar 
yangın mevsimlerinde daimî tarassut altında bulundurulmuştur. 

Bu tedbirler sayesinde 1954 yılında 1 144 aded orman yangını zuhur etmiş ve 35 720 hektar sa
ha yanmıştır. 1955 yılında ise 878 aded yangın zuhur etmiş 27 773 hektarlık saha yanmıştır ki bu 
suretle bir sene evveline nazaran % 20 nispetinde yangınlarda bir azalma kaydedilmiştir. 

1956 yılında yangınlarla mücadeleye devam edilmesi için kâfi tahsisat konulmuştur. . 

2. Harita ve amenajman işleri : 

Ormanları fennî şekilde ve silvikültür esaslarına uygun bir nizamda işletmek için evvelemirde 
haritalarının alınması ve sonra zaman ve mekâna uygun amenajman plânlarının yapılmasına ihti
yaç vardır. 

Bu sahadaki Umum Müdürlüğün çalışmaları modern cihazlarla yapılmakta ve aerofotemetri sis
temi dâhilinde Harita Genel Müdürlüğü ile koordine çalışılarak orman haritalarının alınmasına 
devam edilmektedir. 1955 sonuna kadar 7 710 000 hektarlık sahanın haritaları alınmıştır. 

Alman bu haritaları esas kabul ederek amenajman grupları tarafından 1955 senesi sonuna ka
dar 4 800 000 hektarlık sahanın amenajman plânları tanzim edilmiştir. 1956 yılı sonuna kadar 
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İ 500 000 hektarlık sahanın harita işlerine devam olunacağı gibi 800 000 hektarlık sahanın da 
kati amenajman plânlarının yapılması işine devam olunacaktır. Bu sistem dâhilinde çalışmalarla 7 - 8 
sene içinde orman haritalarının ikmali mümkün olabileceğine kanaat hâsıl edilmiştir. 

3. Tahdit ve sınırlama işleri : 

Orman Umum Müdürlüğü en mühim vazifelerinden biri olan ormanların tahdit ve sınırlama iş
lerinde mühim bir çalışma kaydetmediği görülmüştür. Vatandaşla idare arasında zuhur eden bir
çok hudut ve orman mefhumu üzerindeki ihtilâfları halledecek en mühim çalışma sahasında 1956 
da bir çalışmaya geçilmiyeceği bu fasılda pek azbir para konulmuş olmasından anlaşılmaktadır. 

Bilhassa kadastro heyetlerinin çalıştığı ormanlık sahalarda bir an evvel orman tahdit komis
yonlarının da faaliyete geçmesi için bu fasla 300 000 lira tahsisat ilâvesini lüzumlu görmekteyiz. 

4. Ağaçlandırma işleri : 

Orman Umum Müdürlüğü orman içinde ve orman dışında iki istikamette ağaçlama yapmakta
dır. Bunlardan 41 664 hektar orman içi ve orman dışı sahalardan 1955 sonuna kadar 28 349 757 
aded fidan dikimi yapmak suretiyle ağaçlama yapılmış ve bir kısım saha da 174 907 kilo tohumla 
tohumlanmıştır. 

1956 da bu sahalar üzerinde çalışmalara devam olunmak üzere kâfi tahsisat bütçesine konmuş
tur. Bunlardan başka fidan yetiştirmeye matuf çalışmalarda son dört sene içinde elde mevcut 16 
fidanlık 25 e çıkarılmış ve buralarda yetiştirilen 12 milyon fidan 23 milyona yükseltilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü kavak üzerindeki çalışmalarına önem verdiği ve tecrübe sahaları seç
tiği, ayrıca FAO yardımından da istifade ederek Sakarya'da bir Orta - Şark kavak istasyonu 
kurma yoluna geçtiği memnuniyetle öğrenilmiştir. 

5. Fenni Araştırmalar : 

Evvelce bir araştırma istasyonu halinde başlıyan ve üç sene zarfında bir enstitüsü haline geti
rilen fennî araştırma sahasında çalışmaları bilhassa kurak mmtakalarda ziraati korumak, randıma
nı artırmak maksadiyle koruyucu rüzgâr perdeleri tesisi tecrübelerine başlamıştır. Bu sene bütçe
sine konan tahsisatla bu yeni müessese çalışmalarına devam edebilecektir. 

Orman Umum Müdürlüğü döner sermayesinden 1955 yılma kadar koruma ve orman emniyeti
ni sağlamak yolunda 28 793 kilometrelik telefon şebekesi tesis etmiş ve 1956 da telefon hattı çe-
kilmiyen ormanlık sahalarda daha 5 194 kilometrelik hattı tesis etmek suretiyle memleketin en 
tenha ve sarp sahalarını devamlı bir muhabere imkânına sahip kılacaktır. 

Bilhassa istihsalin nakli ve yangınlara süratle yetişmek ve yine 'emniyeti sağlamak bakı
mından Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı sonuna kadar 9813 kilometre yol yapmıştır. 1956 da 
programın tatbikine devam etmek suretiyle daha 3592 kilometrelik yolun yapılması derpiş 
olunmuştur. 

Türkiye Ormanlarının mevcut birinci ve ikinci devre amenejman plânlarına göre yıllık ve
rimleri ortalama 2 534 434 metre kübtür. 1956 yılı için bu miktarın ancak 1 321 522 metre kü« 
bü istihsal ve nakledilecektir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1955 senesinde ise 1 276 431 metreküp tomruk ve 38 727 377 ken
tal odun istihsal etmiştir. 

Halbuki membleket ihtiyacı bunun daha çok üstündedir. Bu seviyeye ulaşabilmek: için bir 
taraftan yol şebekelerini artırmaya gayret gösteren Umum Müdürlük 1955 yılı Bütçe Encümeni 
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temennileri arasında yer alan orman deşelerinin kıymetlenmesi 'hususunda suni tahta sanayiinin 
memlekette kurulması temennisini tahakkuk ettirmiş, Orman Umum Müdürlüğü ve millî banka
ların iştirakiyle bir anonim şirketi kurulmak suretiyle faaliyete geçilmiş bulunmalktadır. 

Bütün bu çalışmaların, orman mıntakasmda oturan ve geçiminin büyük bir kısmını bu sa
hadaki işlerden temin eden köylülerimizin kalkınmasına hizmeti büyüktür. Hemen hemen dağ 
köylerimizin yol!, telefon ve i§ sahası bu idarenin belli başlı karakteri olan devamlılık ve ikti-
sadilk esasına göre ayarlanmış olan çalışmalariyle mümkün olmaktadır. 

Temenniler .< ' Pi%-1',,' 

1. Ağaçlanma mevzuunda F. A. O. teknik yardımından istifadesi temin edilmiş olan Sakarya 
Vilâyetinde bir Kavak Araştırma Enstitüsü için lüzumlu sahanın temini 

2. Tahdit ve sınırlandırma işlerine bir an evvel başlaması ve bilhassa kadastrosu yapılma
ya haşlanan ormanlık mmtakalarda komisyonların faaliyete geçmelerinin temini 

3. Propaganda yoliu ile ormanları halka sevdirmek mevzuunda Umum Müdürlük çalışmala
rında bilhassa sinema ve yayın mevzuunda mühim bir hamle kat'ettiğini görmekteyiz. Bu mev
zua daha fazla önem verilmesi temenniye şayan görülmüştür. Saygılarımızla. 

Rize Mebusu Tralbzon Mebusu îçel Mebusu Elâzığ Mebusu 
Hüseyin Ağım îsmail Şener İbrahim Gürgen Ömer F. Şanaç 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/364 

Karar No. 44 

7 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 17 . XI I . 1955 tarihli ve 71-234/4121 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Ziraat 
Vekili, Orman Umum Müdürü ve Maliye Vekâ
leti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Orman Umum Müdürlüğünün 1956 malî yılı 
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden ra
portörlerimizin hazırladıkları rapor mütalâa 
edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyet sa
hasına giren işler hakkında sorulan sualler ce
vaplandıktan ve bu hususta cereyan eden müza
kerelerden sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikine geçilmiştir. 

id arcnin masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
(6 175 343) lira fazlasiyle (29 920 153) ve ya
tırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise (4 800) lira noksaniyle (3 945 504) 
lira olarak hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
olup fasıl ve maddelerde geçen yıla nazaran 
görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâ
yihanın gerekçesinde arz ve izah edilmiş bulun
maktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde yapılan incelemelerde 202 nci ücretler 
faslına mevzu tahsisat, lâyihaya merbut ücret 
kadrolarını gösteren (D) işaretli cetvel üzerin
de 1955 yılı ücretlerine nazaran yapılan artış
ların tenzili ve yeniden bâzı hizmetlerin ihda
sının gerektirdiği kadroların ilâvesi suretiyle 
husule gelen farktan mütevellit tashihat yapıl
mak ve yapılan bu değişikliğin neticesi olarak 
209 ncu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemelere ait tahsisatın da değiştiril
mesi suretiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
(29 150 163) lira olarak kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerindeki tetkikat-

ta ise FAO yardımının da inzimamı suretiyle 
Sakarya Vilâyeti dâhilinde kurulması takar
rür eden Kavak istasyonu için lüzumlu arazi
nin istimlâk masrafları karşılığı olarak 731 nci 
fasılda yeniden açılan 40 ncı maddeye (500 000) 
liranın konulması suretiyle (A/2) işaretli cet
vel yekûnu (4 445 504) lira olarak encümeni-
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nispetle (6 170 543) lira fazlalıkla 
(33 865 657) lira olarak hükümetçe tahmin ve 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf tertiplerine ait (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetveller üzerinde yapılan zam ve tenzil
ler (B) işaretli cetvelin 1 nci Devlet Orman iş
letmelerince tahsil edilerek Umum Müdürlüğe 
ödenecek varidat faslının 1 ve 5 nci maddele
rine aksettirilmek suretiyle (B) işaretli cetvel 
yekûnu da (33 595 667) lira olarak encümeni-
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri, en-
cümenimizce tesbit edilen rakamlar aksettiril
mek suretiyle ve mütaakıp maddeleri hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan cetveller
le birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bdkay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir Adana Adana 

M. II. Timurtaş S. Barı A. Topaloğlu 
Afyon K. Ankara Antalya 

M. Â Ülgen M. Eete A. Tokuş 
Aydın Balıkesir Çankırı 

Z. TJray S. Yırcalı T. Uygur 
Çoruh Çorum Diyarbakır 

Y. Gümüşel Y. Gürsel II. Turgut 
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Eskişehir Gazianteb Giresun 
A. Potuoğlu E. Cenanı H. Erkmen 

îçel İstanbul İzmir 
/ . Gürgen N. Â. Sav A. Aker 

Niğde Ordu Ordu 
A. N. Kadıoğlu B. Aksoy S. İşbakan 

Rize .Sinob . Tekirdağ 
H. Agun S. Somuncuoğlu Z. Erataman 

Tokad Trabzon Trabzon 
O. Sunar S. F. Kalaycıoğlu î. Şener 

Van Yozgad Zonguldak 
K. Yörükoğlu D. Akbel S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanun 
Lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için; bağlı (A / l ) işaretli ectvelde göste
rildiği üzere (29 920 153) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 

( gösterildiği üzere (3 945 504) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. —- Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(33 865 657) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —• Orman Umum Müdürlüğün
ce 1956 Bütçe yılı içinde elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu* 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu. maddesine gire'h hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadorlardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1956 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE '8. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman 
Kanunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini ye 
rine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1956 bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 
avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz muka
veleleri yapmaya ve bankalara hesap açtırmaya 
Ziraat Vekili yetkilidir. 

I S. Sa 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için; bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (29 150 163) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (4 445 504) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (33 595 667) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. <— Ayniyle kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 5. v— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

: m) 
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MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
orman okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertipte karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 -1954 bütçe yılma aidolup da Muha-
sebei Umumiye 'Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1956 yılı 
bütçesinin iligli hizmet tertipleri veya 3-6 ncı 
kısım fasıllariyle ^yatırım, fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — 8 . XI . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1956 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 10. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağb (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu Kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. —•• Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekâleti 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11.— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
A. Özel M. Çavuşoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

( I. Sayısı : 6& ) 
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201 
11 
12 
21 
22 
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A / l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

999 000 
9 433 875 

1 

18 750 

1956 yılı içm 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 114 775 
11 230 48# 

1 

21 250 

1 114 775 
11 230 480 

1 

21 250 

203 

Fasıl yekûnu 10 451 626 12 366 506 12 386 5Cö 

202 • Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

8 250 
224 550 
125 250 

2 902 000 

8 075 
252 790 
170 000 

4 511 800 

8 075 
252 1?Q 
150 025 

3 795 550 

Fasıl yekûnu 3 260 050 4 942 685 4 206 440 

12 

13 

14 

Geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları 
ile haber alma nöbetçilerinin 
ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 

Fasıl yekûnu 

126 000 

900 000 

297 000 

1 323 000 

155 800 

2 063 400 

350 625 

2 569 825 

155 800 

2 063 400 

350 625 

2 569 825 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 37 500 40 000 40 CO0 

( S. Sayısı : 69ı) 
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F. M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm var-
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

430 000 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
12 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

435 000 

5 000 

80 000 

3 000 

15 000 
12 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

435 000 

5 000 

8-0 000 

3 000 

15 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 572 500 590 000 530 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli, % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

603 315 
109 695 
250 000 
50 000 

350 000 

672 003 . 
122 182 
250 000 

50 000 
350 000 

643 420 
117 000 
250 0C0 

50 000 
350 000 

Fasıl yekûnu 1 363 010 1 444 185 1 410 420 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
217 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 480 720 720 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 475 000 560 000 560 000 

İkinci kısım yekıinu 17 449 266 22 477 501 21 707 511 

( S. Sayısı : 69) 
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Tahsisatın nev'i 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı 
* 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira M. 

Üçüncü k ı s ı m - Y ö n e t i m '^" --•:*_.•-'.--•* 
masrafları ':; *:"-**•*"*' "' ; ! 

Merkez daireleri büro masraf -
lan 

10 Kırtasiye 15 000 18 600 18 600 
20 Döşeme ve demirbaş 19 000 25 000 25 000 
30 Öteberi masrafları 7 500 10 500 10 500 
40 Aydınlatma 6 000 6 000 6 000 
50 Isıtma 7 000 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 54 500 67 100 67 100 

Vilâyetler büro masrafları 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 22 500 27 500 27 500 
13 Sınırlama kırtasiyesi 6 000 3 000 3 000 
14 Amenajman kırtasiyesi 8 000 7 600 7 600 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi . 3 000 4 000 4 000 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları kırtasiyesi 2 500 3 000 3 000 
22 Vilâyetler döşeme masrafları 6 000 6 000 6 000 
23 Sınırlama döşeme masrafları 2 000 1 000 1 000 
24 Amenajman döşeme masrafları 6 000 2 300 2 300 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme masrafları 5 000 7 500 7 500 
26 Teknik araştırma enstitü ve 

istasvonları döşeme masrafları 4 000 6 000 6 000 
32 Vilâyetler demirbaş masrafları 12 000 16 000 16 000 
33 Sınırlama demirbaş masrafları 3 000 1 500 1 500 
34 Amenajman demirbaş masraf

ları 20 000 20 000 20 000 
35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

demirbaş masraflar. 12 500 12 500 12 500 
36 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları demirbaş masraf
ları 20 000 20 000 20 000 

42 Vilâvetler öteberi masrafları 9 000 10 000 10 000 
43 Sınırlama öteberi masrafları 4 500 2 250 2 250 
44 Amenajman öteberi masrafları 6 000 5 100 5 100 
45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

öteberi masrafları 2 500 2 500 2 500 

( S. Sayısı : 69,) 
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M. Tahsisatın nev'i 
46 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları öteberi masrafları 
52 Vilâyetler aydınlatma masraf

ları 
53 Sınırlama aydınlatma masraf

ları 
54 Amenajman aydınlatma mas

rafları 
55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

aydınlatma masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları aydınlatma mas
rafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlık ısıt

ma masrafları 
66 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları ısıtma masrafları 

56 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 500 

5 000 

2 500 

4 000 

5 000 

2 000 
11 000 
2 500 
5 000 

15 000 

3 000 

Fasıl yekûnu 211 000 

36 000 
6 000 
3 000 

2 500 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 
5 000 
1 250 
4 000 
6 000 

2 500 
15 000 
1 250 
3 000 
16 000 
2 500 

215 750 

45 000 
6 000 
3 000 

2 500 

1 500 
5 000 
1250 
4 000 
6 000 

2 500 
15 000 
1 250 
3 000 
16 000 
2 500 

215 750 

45 000 
6 000 
3 000 

2 500 

V.' **" *•' 

11 

12 

21 
22 

Fasıl yekûnu 

Posta, teteraf Ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

(S. Sayısı 

47 500 

41 000 
_ 

50 000 
16 000 
15 000 

: 69 ) 

56 500 

45 000 

50 000 
30 000 
30 000 

56 500 

45 000 

50 000 
30 000 
30 000 
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M. 

25 

36 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

10 
20 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

Tahsisatın nev'i 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
telefonları kurma ve konuşma 
masrafları 
Teknik Araştırma Enstitüsü 
ve istasyonları telefon kurma 
ve konuşma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları 
Hastalıklarla mücadele işleri 

Fasıl yekûnu 

G-iyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî, vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hastalıklarla ve böceklerle 
savaş muvakkat vazife har
cırahı 
Sınırlama muvakkat vazife 
harcırahı 
Amenaiman muvakkat vazife 
harcırahı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
muvakkat vazife harcırahı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

3 500 

155 500 

1 
70 000 
3 000 
1 000 
2 000 

1 
4 800 

89 802 

18 500 
305 300 

323 800 

70 000 
200 000 

20 000 

67 200 

49 000 

50 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 

1 5C0 

171 500 

1 
70 000 
3 000 
1 000 
2 000 

1 
3 000 

79 002 

21 335 
450 360 

471 695 

70 000 
200 000 

20 000 

33 600 

32 750 

50 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 

1 500 

171 500 

1 
70 000 
3 000 
1 000 
2 000 

1 
3 000 

79 002 

21 335 
450 360 

471 695 

70 000 
200 000 

• 

20 0C0 

33 600 

32 750 

50 000 
26 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları muvakkat vazife 
harcırahı 30 000 36 000 36 000 

(S. Sayısı ; 69) 
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1955 * 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
¥. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

339 

27 Propaganda hizmetlerinde ça
lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 30 000 30 000 30 000 

30 Müfettişler harcırahı 240 000 240 000 240 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 8 000 8 000 8 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve masrafları 60 000 124 500 124 500 

70 3573 sayılı Kanun gereğince 
deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalışa
cakların harcırahları ve nakil 
vasıtaları masrafları 55 350 55 350 55 350 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
ath muhafaza memurlarına ve
rilecek tazminat 0 352 800 352 800 

Fasıl yekûnu 879 550 1 253 000 1 253 000 

11 
12 

21 

22 

51 

52 

53 

54 

55 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masraflan 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları işletme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları onarma masrafları 
Fidanlıklar motorsuz taşıt 
masrafları 
Propaganda işleri motorlu ta
şıt işletme masrafları 
Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıtlar 
işletme masraflan 

i S. Sayısı : 

5 000 
60 000 

65 000 

5 000 

3 500 

100 000 

20 000 

20 000 

7 500 

67 900 
: 69) 

5 000 
60 000 

65 000 

6 500 

4 000 

150 000 

30 000 

10 000 

7 500 

86 100 

5 000 
60 000 

65 000 

6 500 

4 000 

150 000 

30.000 

10 000 

7 500 

86 100 
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M. Tahsisatın nev'i 

56 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

57 Teknik ara ştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
isletme masrafları 

58 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorsuz taşıtları 
masrafları 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 

60 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

61 Amenaiman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu taşıtları iş
letme masrafları 

62 Amenaiman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 30 000 30 000 

9 000 9 000 9 0C0 

1 1 1 

3 000 3 000 * 3 000 

3 000 3 000 3 000 

6 000 6 000 6 000 

2 000 3 000 3 000 

256 901 348 101 348 101 

2 074 553 2 727 648 2 727 648 

5 000 5 000 5 000 

50 000 50 000 50 00Ö 
50 000 50 000 50 000 

100 000 100 000 100 000 

33 500 35 000 35 000 

(S. Sayısı : 69») 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş için lüzumlu ilâçlar karşı
lığı 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

416 Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu mas

rafları 
12 Orman Tatbikat Okulu mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

418 Para taşıma masrafları 
420 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları ve denemeler mas
rafları 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla 

mücadele için yapılacak dene
melerin her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

421 Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama haritaları masrafları 
20 Amenajman haritaları masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

422 3116 sayılı Kanunun yangın
larla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

Fasıl yekûnu 

45 000 
25 100 
85 000 
9 000 

164 100 

10 000 
10 000 
85 000 

459 000 

564 000 

10 000 
10 000 
85 000 

459 000 

564 000 

110 500 

115 000 

225 500 

16 000 

60-000 

127 500 

5 000 

10 000 

15 000 

133 300 

148 658 

281 958 

16 000 

40 000 

93 500 

2 000 

10 000 

12 000 

133 300 

148 658 

281 958 

16 000 

1 500 
37 000 
29 000 

1 500 
32 000 
20 000 

1 500 
32 000 
20 000 

40 000 

93 500 

2 000 

10 000 

12 000 

75 000 75 000 75 000 
S, Sayısı : 69-) 
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423 

M. 

10 

20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Sınırlama 
6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

75 000 
68 850 

105 000 
47 000 

1956 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

37 500 
34 425 
52 500 
23 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

37 500 
34 425 
52 500 
23 500 

Fasıl yekûnu 295 850 147 925 147 925 

424 Amenajman 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

201 600 
289 000 
303 400 
106 510 

900 510 

214 500 
264 200 
266 400 
102 640 

847 740 

214 500 
264 200 
266 400 
102 640 

847 740 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

426 Pasif korunma 500 500 500 
450 Orman Fakültesinde okutulan 

öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 456 550 577 000 577 000 

451 

60 000 
1 

1 075 000 
221 500 

1 356 501 

50 000 
1 

1 250 000 
221 500 

1 521 501 

50 000 
1 

1 250 000 
221 500 

1 521 501 

10 
20 

Tayın masrafları 
Ratmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayısı 

50 000 

110 000 

160 000 

: 69) 

50 000 

110 000 

160 000 

50 000 

110 000 

160 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

453 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

\ 
20 Teknik yardımdan faydalan

mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırahları ve masrafla
rı 110 000 101 600 101 600 

10 

20 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

2 480 

20 000 

22 480 

Fasıl yekûnu 125 000 116 600 116 600 

2 280 2 280 

20 000 20 000 

22 280 22 280 

454 Sigorta masrafları 50 000 50 000 50 000 
458 Fuar ve sergilere katılma mas-

476 

501 
502 

10 
20 

rafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1950 - 1954 yılları borçları 
1937 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı 

2 000 
5 000 

4 135 991 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

: 69) 

2 000 
2 000 

4 630 004 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

2 000 
2 000 

4 630 004 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 



38 — 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı içm 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısım yekûnu 85 000 85 000 85 000 
=3 

KISIMLAR YE Kİ? M/ 

İkinci kısım yekûnu 17 449 266 22 477 501 21707 511 
Üçüncü kısım yekûnu 2 074 553 2 727 648 2 727 648 
Dördüncü kısım yekûnu 4 135 991 4 630 004 4 630 004 
Beşinci kısım yekûnu' 85 000 85 000 85 000 

UMUMİ YEKÛN 23 744 810 29 920 153 29 150 163 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 79 000 460 000 460 000 
Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 2 500 1 000 i 000 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri ' 3 000 1 000 1 000 
Sınırlama teknik aletleri 1 000 1 000 1 000 
Amenajman teknik aletleri 5 000 5 000 5 000 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 1 000 1 000 1 000 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemesi 1 500 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 14 000 10 500 10 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğince yapılmış ve yapıla
cak kamulaştırma masrafları 250 000 200 000 200 000 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satmalma ve ka
mulaştırma masrafları 1 1 1 

30 Bina yapımı için satmalmacak 
veya kamulaştırılacak arazi 
bedelleri , 1 225 000 225 000 

40 F. A. O. Yardımı ile kurulacak 
kavak istasyonuna lüzumlu a-
razinin istimlâk masrafları 0 0 , 500 000 

Fasıl yekûnu 250 002 425 001 925 001 

741 Yapı işleri 1 680 000 1 680 000 1 680 000 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle 

mücadele alet ve malzemeleri 25 800 10 000 10 000 
20 Yangın söndürme alet ve mal

zemeleri 480 000 150 000 150 000 
31 Sınırlama teknik alet ve mal

zemeleri 10 000 3 000 3 000 
32 Amenajman teknik alet ve 

malzemeleri 65 000 65 000 65 000 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve motorsuz heı nevi 
teknik alet ve malzemeleri 56 000 56 000 56 000 

34 Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 76 000 30 000 30 000 

45 Propaganda işleri için satma
lmacak sinema makinası ve 
malzemeleri 25 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 737 800 324 000 324 000 
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F. M. 

752 
10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Satmalmacak taşıtlar 
Motorlu taşıtlar satınalma 
masrafları 
Motorsuz taşıtlar satınalma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

605 000 

1 

605 001 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

627 000 

1 

627 001 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

627 000 

1 

627 001 

753 3116 sayılı Kanunun 98 nci * 
maddesi gereğince satmalma
cak silâh ve malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve ha
rita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcı
larına verilecek tabanca ve 
malzemeleri 3 000 6 000 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek taban
caları ve malzemeleri 2 000 3 000 

30 Bakım, memurları silâh ve mal
zemeleri 500 1 

Fasıl yekûnu 5 500 9 001 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 265 000 350 000 

771 Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 1 l 

781 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlarında tecrübe orman
larında açılacak yollar 

10 Orman yolları yapımı masraf
ları 

20 Orman yollan 
lan 

Larımı masraf-

Fasıl yekûnu 

ımlar yekûnu 

( a S*ym 

300 000 

1.4 000 

314 000 

3 950 304 

: m) 

50 000 

10 000 

60 000 

3 945 504 

50 000 

10 000 

60 000 
j—ı : i. 

4 445 504 

• 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe ödenecek varidat 
Tarife bedelleri 
Müsadereli mallar satışları 
İşletme kârları 
Müteferrik varidat 
Devlet Orman İşletmelerinde 
çalıştırılan Umum Müdürlük 
memurlarının maaş, üc±et ve 
tahsisatları karşılığı olarak dö
ner sermayedan alınacak me-
baliğ 
Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

95 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

188 683 

11 527 468 
1 160 832 
4 896 778 
1 863 365 

12 530 460 
3 011 128 
255 340 

2 776 636 

13 030 460 
3 011 128 
255 340 

2 776 636 

8 151 671 15 103 410 14 333 420 

188 683 

UMUMÎ YEKÛN 27 695 114 33 865 657 33 595 667 

C - CETVELİ 

V ergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

3 . XI . 1937 
13 . VI . 1938 
24 . III . 1950 

Numarası 

3116 
3444 
5653 

Ö Z E T Î 

Orman Kanunu 
Orman Kanununa ek Kanun 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
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D - CETVELİ 

Aded Ücret G. 

MERKEZ 

Sinema uzmanı 
> » 
» teknisiyeni 

Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

* 

5 Memur (Evrak sevkiyatçısı) 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

Bekçi (Gece) 

VİLÂYETLER 

3 Şoför üçü harita gurupları için 
4 Daktilo 
5 Memur (Muhafaza) 

» » 
6 Hademe 

» 
» (Harita grupları) 

Bekçi 
3 Şoför (Yangın ve koruma işle

ri için) .. 69 
» » » 46 

Teknik araştırma istasyonları 

1 Ressam 
Fotoğrametri mütehassısı 
İstatistik teknisiyeni 
Muhafaza ve rasat teknisiyeni 

1 Makinist (Laborant) 
3 Lâboratuvar şefi 

Şoför 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
19 
2 

4 
15 
550 
430 
10 
25 
3 
1 

400 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
125 
150 
200 
125 
100 
125 
100 
100 

200 
150 
175 
150 
100 
100 
100 
100 

4 Mütercim 

1 
1 
1 
4 

12 
1 
2 
2 
2 

175 
200 

550 
400 
400 
250 
250 
400 
200 
175 
475 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 400 
Daktilo 2 175 
Kütüphane memuru (Fotoğrafçı) 1 300 
Kesim ve ölçme memuru 2 250 
Muhafaza memuru 12 150 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 3 150 
Hadem e 5 100 
Bekçi 1 100 

Orman Muhafaza Okulu 
Elektrikçi (Ustası) 1 150 
Şoför 1 175 
Aşçı 1 150 
Doktor " 1 100 
Memur (Sağlık) 1 150 
Bekçi (Gece) 2 100 
îşçi (Aşçı yamağı) - 2 100 
Hademe (Çamaşırcı) 3 100 
Hademe 5 100 
Muhafaza okulu öğrencisi 100 

Orman Tatbikat Okulu 
Elektrikgi (Ustası) 1 150 
Şoför 1 175 
Aşçı 1 150 
Doktor 1 100 
Memur (Sağlık) 1 150 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 1 150 
Bekçi (Gece) 2 100 
îşçi (Aşçı yamağı) 2 100 
Hademe (Çamaşırcı) 3 100 
Hademe 5 100 
Tatbikat okulu öğrencisi 137 

Fidaniınlar 
1 Makinist (Baş) 5 300 

» 9 200 
3 Şoför 2 200 

» 33 175 
Arabacı 21 125 

2 Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 10 200 
» » » 10 175 
» » (Fidancı) 31 150 

Bekçi (Bekçibaşı) 7 125 
Bekçi . 20 100 
Hademe 15 100 
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E - CETVELİ 

! F. M. Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha
ber alma nöbetçilerinin ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üc-

307 50 
reti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

VİLAYETLER 

6 Sınıf 1. kıdemli orman mühen
dis muavini 

7 Orman başmühendisi 
12 öğretmen muavini 
13 Orman kondoktoru 
14 Sınıf 2. orman kâtibi 
14 Sınıf 3. orman mesaha memuru 

Ücretliler 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 
Mesul muhasip 

Aded 

10 

1 
2 
1 
36 
138 
587 

1 
1 
1 
3 

Maag 

40 

70 
60 
25 
20 
15 
15 

170 
170 
170 
120 

D. 

9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i 

Orman fen memuru 
Avukat 
Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat ~ 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya mutemet 
Orman mesul muhasip kâtibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
Öğretmen 
Şef lâboratuvar 

Aded 

1 
2 
2 
9 
6 
1 
10 
12 
10 
1 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
30 
2 
2 

Maaş 

120 
120 
100 
100 
100 
100 
85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

M - CETVELİ 

Lira 

Orman Muhafaza ve Or
man Tatbikat Okul öğ
rencilerinden alınacak üc
ret 347 
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B CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme

sini temin maksadiyle satınalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden 
ödenecektir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kürek, kazma, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme masrafları 
Madde 38 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları demirbaş masrafları 

Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, bal
ta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, ege, kanca, zeineir, 
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel
leri de bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 - - Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu fasıldan ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murların ve bakım memurlarının iş elbisesi ve ayakkabıları da bu fasıldan satınalınacaktır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis 
ve sürveyanların muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze 

avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla 
deliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir. , 
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Madde 24 — Amenajman muvakkat vazife harcırahı 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden 
ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 54 — Propaganda için alınacak j iplerin işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 
da bu maddeden ödenir. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele* ve koruma işlerinde, motorlu taşıtları onarma masrafları 
Yangınla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yağın ekibinin oturmasına mahsus 

yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 57 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları 
Teknik araştırma enstitü istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lü

zumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci madeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas-

raflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün 
masraflar buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakil kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakli masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç ı<ibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki 
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masrafları, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek 
lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir. 

Fasıl 416 - Madde 11 — Orman Muhafaza Okulu ve Orman Tatbikat Okulu masrafları 
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü

beler masrafları, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta, ve masrafları, okullar ve 
müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yapılacak 
plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 420 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme masrafları 

Madde 40 — Başka masraflar 
Kesme, taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 

bedelleri, teknik araştırma enstitü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 
resim ve kabartma harita masrafları, vadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalye, hurç, 
harita çantası, arka çantası, gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, 
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, 
motopomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalma montajı, araştır
ma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım olan malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, 
eldiven, lâstik çizme ve benzerlerinin -satmalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mü
hendislerin lâstik, çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâ-
boratuvarda çalışacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teş
hisi tahlil masrafları, motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve ben
zeri masrafları, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter masrafları, tecrübelerde kullanılacak 
çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre, ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. 

Madde 50 — Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerinher 
türlü masrafları 

Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 

Satınalmacak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenejman haritaları için ihtiyar olunacak 
diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — 3116 sayılı Kanunun yangınlarla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci maddeleri 
gereğince yapılacak ödemeler 

3116 sayılı Kanunun yangınlarla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci maddeelri gereğince yapılacak 
masraflarla yangında çalıştırılanların su ihtiyaçları için lüzumlu kapların satmalına, onarma ve 
nakil masrafları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 423 — Sınırlama 
Malde 20 — Taşıt masraftan 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve 
gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiralan bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hüre gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş olan ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin 
yenilenmesi masrafları ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 424 — Amenajman 

Madde 10 — 6245 sayılı Kanunun 50 nei maddesi gereğince verilecek tazminat 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 

maddeden ödenir. 

Madde 20 ^- Taşıt masrafları 

Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının hayvan kiraları ve kamp değiştirme masraf
ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalmacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satmalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 

Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal
ına ve onarma masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalma, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satmalma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu 
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme masrafları ve buna müteferri her nevi 
malzeme bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraflariyle 
elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbaları satmalma bedelleri ile işletme masrafları, sulama işle
rinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, meşin caket 
bedelleri, sulama işinde çalışacak fidancılarm tulum bedelleri ve benzeri masrafları ile 5653 
sayılı Kanunun 81 nci maddesi gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek: fidanla
rın amballâj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, ikazaya uğrıyan 
işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, hare ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu mad
deden ödenir. 

Fasü 451 — Yayın masraf lan 
Madde 10 — Satmalma ve abone karşılığı 

Madde 20 — Başka her çeşit yaym ve propaganda masrafları 
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin be

delleri ille bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüı i azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmacalk agrandisman ma
kinesi ve tefarruatı bedelleri ve negatif filimleriile çekilmiş fotoğrafllar satmalma bedelleri, fo
toğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj 'masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması 
ve satmalınması ve ağaç bayramları için satmalmacak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi 
masrafları da bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 452 — Staj masrafları 

Madde 10 — 4480 sayıllı Kanuna göre staj için ecnebi memlteketîere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları 

Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş. Milletler İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hesabın
dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçlan 
Teşkilâtı kaildınknış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının esfki yıllar -borçları da bu fa

sıldan verilir. 

Fasıl 711 — Makine alet vs malzemeleri onarımı 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme alet ve gereçlerinin her türlü onarma masrafları bu maddeden ödenir. . 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10 — 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapıdacak kamulaştırma masrafları 

Özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya
pı ve tesislerin ^kamulaştırılması (karşılıkları ve bu maksatla yapılaeaik her çeşit harcamalar bu 
faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak, satmalınacak arsa ve 

sahaların her türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalınaca/k binaların bedelleri ile arsa ve binaların tapu harçları ve tahakkuk etmiş ve 

edecek vergileri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalınacak makine alet ve malzemeleri 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö
pük yapıcı ımaddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer lüzumlu masraflarla 
yangın haberleşmesi için kullanılan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek parça, tamir, malze
me ve saire de bu maddeden ödenir. 

Madde 45 — Propaganda işleri için satmalınacak sinema makinesi ve malzemeleri 
Propaganda işleri için satmalınacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 761 — Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 

Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tali tesislerin yaptırılması, santrfüj ve buna ait alet. ve 
malzeme masraflariylie mevcut su tesislerinin onarma masrafları bu fasıldan verilir. 

Madde 

Fasıl 752 — Satmalınacak taşıtlar 
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satmalma bedelleri 

Madde 20 — Matörsüz taşıtlar satmalma bedelleri 
1956 yılında satmalınacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 

Aded Cinsi Kullanılacağı yerler 

10 Motorlu taşıtlar 30 Jeep pikap Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kulla
nılmak üzere 

2 » » Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında kul
lanılmak üzere 

7 » » Orman fidanlıklarında kullanılmak üzere 
2 Kamyon > » » > 
3 Traktör > » » > 
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1955 yılında (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gösterir cetvel 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin n e v i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutar 

Aded Lira K. Ay Lira 

Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti Tahdit komisyonları hukuk

çu âzası 
Amenajman gurupları için 
daktilo 

15 475 

17 150 

Yangın bekçi ve ko
ruyucuları ile haber , 
alma nöbetçilerinin 
ücreti Yangın gözetleme bekçisi 2000 75 

Köy ağaçlama sahaf
ları bekçilerinin üc
reti Köy ağaçlama sahaları bek

çileri 75 100 
Köy ağaçlama sahaları bek
çileri 175 75 

12 85 500 

6*» 15 300 

Yekûn 100 800 

5 750 000 

90 00i) 

157 500 

-* ' im ^pügşa»'----'»•< 

Yekûn 247 500 

( 8. ftavısi : H9 ) 
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1956 Yılı 

İnhisarlar U. M. Bütçesi 



İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1 /360) 

T. c. <v".' ; . " , 
Başvekâlet 17 . XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Teknik Dairesi 

Sayı : 71 - 233/4120 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince 16 . XI I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes -

!• - ^ MUCİP SEBEPLER 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A - 1) ve (A - 2) cetvellerine 
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Varidat kısmın
da lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Ay
nı zamanda geçici mahiyetteki hizmetliler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarıda mevzuubahsedilmiştir. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı hü
kümleri gösteren (C) cetveline, 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi İnhisarlar varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tahsil
lerine 1956 bütçe yılında da devam olunmasını Mııhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine is
tinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait 
borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesi bâzı memur ve hizmetlilere yemek verilmesi için yetki vermek
tedir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cet
veline aittir. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi 1956 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetve
linin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

( S. Sayısı : 70) 
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Kanun lâyihasının 10 ncu maddesi 1955 yılı bütçe Kanununda mevcudolan hükmün bir yıl daha 

satılması zaruri görüldüğünden 1956 yılı lâyihası ile de teklif edildiğini ifade etmektedir, 

(A _ 1) 

Fasıl 202 —• Memur ve hizmetliler ücreti : 
Madde 11. — Umum Müdürlük memurları ücreti : 

Kadro adedi (591) olan Umum Müdürlük memurlarının senelik ücretleri 
1950 ile 1956 yıllarında (L) cetveline alman kadroların seneliği 

Üst derece farkları 

Ifadro imkânları 

3 maaş nispetinde tahsisat 
2 maaş nispetinde tahsisat 

Tasarrufu mümkün görülen 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1955 yılına nazaran (552 500) lira fazladır. 

Madde 12. — Vilâyetler memurları ücreti : 
Kadro adedi (2 402) olan vilâyetler memurlarının senelik ücretleri 

1950 ilâ 1956 yıllarında (L) cetveline alman kadroların seneliği 

Üst derece farkları 

Kadro imkânları , 
3 maaş nispetinde tahsisat 
2 maaş nispetinde tahsisat 

Tasarrufu mümkün görülen 

Lira 

2 389 200 
192 300 

2 196 900 
574 450 

2 771 350 
37 800 

v~ 
2 733 550 
683 387 
455 592 

3 872 529 
322 529 

3 550 000 

6 168 600 
820 800 

5 347 800 
1 434 000 

6 781 800 
66 600 

6 715 200 
1 678 800 
1 119 200 

9 513 200 
413 200 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1955 yılma nazaran (1 050 525) lira fazladır 9 100 000 

Madde 13. — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti : 
Kadro adedi 739 olan fabrika ve işletmeler memurlarının senelik ücreti 
1950 ile 1956 yıllarında (L) cetveline alman kadroların seneliği 

2 293 500 
126 000 

2 167 500 
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Lira 

Üst derece farkları 

Kadro imkânları 

3 maaş nispetinde tahsisat 
2 » » » 

Tasarrufu mümkün görülen 

2 

v , 

714 950 

882 450 
23 100 

2 859 350 
714 838 
476 559 

4 050 747 
275 747 

3 775 000 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1955 yılma nazaran (652 000) lira fazladır. 

Netice itibariyle : 
1955 yılı Bütçe Kanununda mezkûr yıl için U. Müdürlük 

kadrosu 648 
Vilâyetler » 2360 
Fab. ve işlet. » 724 3 732 

olarak görülmektedir. 1956 yılında : U. Müdürlük 
Vilâyetler 
Fab. ve îşlet. 

591 
2 402 

739 732 

olarak gösterilmiştir. Umum Müdürlük kadrosunda görülen noksanlar münhal ve mevkuf kad
roların ihtiyaca göre tevzi edilmek üzere merkezde toplanmasından ileri gelmektedir. 

Bu faslın üç maddesi geçen yıla nazaran ceman (2 255 025) lira fazlasiyle (16 425 000) liraya 
baliğ olmaktadır. 

Umum Müdürlük Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanu
na bağlı cetvele nazaran 3 765 olan ve bilâhara 2 . VII . 1951 tarih ve 5804 sayılı Kanunla 3 732 
ye indirilmiş bulunan kadro adedinin Umum Müdürlük, vilâyetler, fabrika ve işletmelere tevzi 
şekli ve mevkuf tutulan kadrolarla (L) cetveline almanlar, münhal kadrolar, fiilî mevcutlar sene 
başlarındaki durum itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir ; 

Yıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Umum 
müdürlük Vilâyetler 

622 
616 
587 
549 
552 
570 
549 
522 

2 454 
' 2 278 
2 197 
2 082 
2 035 
1 977 
1 946 
1 970 

Fabrika ve 
işletmeler 

686 
671 
686 
686 
664 
670 
670 
683 

Kadro 
yekûn 

3 762 
3 565 
3 470 
3 317 
3 251 
3 217 
3 165 
3 175 

Mevkuf 

3 
21 
26 
23 
24 
21 
36 
42 

(L) 
cetveli 

179 
269 
392 
457 
494 
531 
545 

Umum 
kadro 
yekûnu 

3 765 
3 765 
3 765 
3 732 
3 732 
3 732 
3 732 
3 732 

Münhal 

238 
172 
158 
183 
122 
136 
240 
150 

Fiilî 
mevcut 

3 524 
3 393 
3 312 
3 134 
3 129 
3 081 
2 925 
2 995 tir 
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Madde 21 — Umum müdürlük hizmetlileri ücreti : 
D cetveline göre 228 hizmetlinin senelik ücreti tutarı 761 100 
3 maaş nispetinde tahsisat 190 275 
2 » » » 126 850 

1 078 225 

Lira hesaplanmakta ise de bu tertipte zaman zaman münhaller olacağı cihetle bu münhallere 
isabet edeceği düşünülen 8 225 lira noksaniyle 1 070 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Lira 

9 

D cetveline göre 1608 hizmetlinin senelik ücret tutarı 2 516 400 
3 maaş nispetinde tahsisat 629 100 
2 » j» » ' . , 4 1 9 400 

3 564 900 

Lira hesaplanmakta ise de bu tertipte zaman zaman münhaller olacağı cihetle bu münhallere 
isabet eleceği düşünülen 4 900 lira noksaniyle 3 560 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve İşletmeler hizmetlileri ücreti : 
Lira 

D cetveline göre 71 hizmetlinin senelik ücret tutarı 
3 maaş nispetinde tahsisat 
2 » i» » i 

231 300 
57 825 
38 550 

327 675 

Lira hesaplanmakta ise de bu tertipte zaman zaman münhaller olacağı cihetle bu münhallere 
isabet edeceği düşünülen 2 675 lira noksaniyle 325 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti: 
Madde 11 — Umum müdürlük geçici hizmetliler ücreti : 
1. Geçen yılda olduğu gibi kurs öğretmenleri için verilen ücretler ile 1956 yılında fabrika, 

tuzla ve depoların tevsi ve yeniden inşaat işlerini kontrol için çalıştırılmasına zaruret hasıl ola
cak Yüksek Teknik ve Fen elemanlarının ücretlerinin ve tahsisatını, 

2. 1938 senesinden beri memurin kursu açılmamış olması dolayısiyle yeniden intisabeden 
memurlarımızın meslekî bilgileri, gittikçe hacim itibariyle artmakta bulunan ve çok mütenevvi 
olan idare muamelâtımızın tedvirine kâfi gelmemek ve reiskâr vazife yapabilecek ve ileride 
yüksek kademelerde hizmet görecek idare memur ve âmirlerine olan ihtiyacın gün geçtikçe art
ması hasabiyle yeniden açılmasına zaruret hissedilen memurin kursunda istihdam edilecek 10 öğ
retmenin ücretlerini. 

Karşılamak üzere bu maddeye, geçen yıla nazaran (138 200) lira fazlasiyle (250 000) lira 
teklif edilmiştir. 
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Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 

; Bu maddedeki 6 sürveyamn 5 maaş nispetinde tahsisat ile birlikte ücret tutarları geçen y. 
dan (S 600) lira fazlasiyle (30 600) lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetlileri ücreti : 
Fabrikalarda ilk tahsili olmıyan işçilere ders vermek üzere istihdam edilen öğretmenlerin ü 

retleri için tahsisat ile birlikte - geçen yıldan (1 050) lira fazlasiyle (8 925) lira konulmuştu 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Teknik mevzuda bir mütehassısın celbine imkân temini için bu fasla geçen sene verilen par; 
dan (200) lira noksaniyle (16 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Madde 11 — Umum müdürlük memurları çocuk zammı : ^ . » 
1955 yılı bütçesinin ihzarı sırasında derpiş olunan hususta ve sene içindeki vukuatla yapıla 

tahminlere göre bu maddeye geçen yılın aynı olarak (55 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Yapılan tahminlere göre geçen sene olduğu gibi bu maddi) için (435 000) lira konulmuş ve tefc 

lif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı : 
Bu maddeye geçen yılda konulan (95 000) liranın 1956 yılı içinde kâfi geleceği hesabedilere 

aynen teklif edilmiştir. 

Madde 21 — Umum müdürlük memurları doğum yardımı : 
' Geçen yıl tahsisatının aynı olan (5 000) liranın kâfi geleceği nazarı itibara alınarak bu yıl için 

de aynı miktar (5 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
" Geçen yıl teklif olunan (42 000) liranın kâfi geleceği mülâhazasiyle 1956 yılı için (42 000) li: 

. anın aynen teklifi yapılmıştır. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımi : 
Geçen yılların sarfiyatı göz önünde tutularak ve geçen yılın aynı olarak (10 000) Jira teklü 

edilmiştir. . '~ 

Madde 3İ — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı : 
1955 yılı tahsisatının aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir, 

Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
1955 yılı tahsisatının aynı olarak (12 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 33 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
Bu tertip için de 1955 yılı tahsisatının aynı olarak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek olan mahallerdeki memurların yakacak zamlarını karşılamak üzere 1955 yılın

daki tahsisatın aynı olarak bu tertibe (15 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 

5 Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. . 
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Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Tüıkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 

Ödemeler : 

Madde 11 — % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Memur ve hizmetliler ücret yekûnu 1955 yılma nazaran (997 364) lira fazlasiyle (15 199 764) 

lira tutmaktadır. % 5 emekli ve % 25 giriş aidatlarının bir yıllık nispeti % 5,50 olduğundan bu
na göre yapılan hesap neticesinde (54 855) lira fazlasiyle (835 987) lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — % 1 ek karşılıkları : 
Bu maddeye (15 199 764) liranın % 1 karşılığı olarak geçen yıldan (9 974) lira fazlasiyle 

(151 998) lira konulmuştur. 

Madde 13 — Emekli ikramiyeleri : 
25 yılı dolduranlara da ikramiye verileceği göz önünde tutularak geçen yılın aynı olarak bu mad

deye (500 000) lira konulmuştur. 

Madde 14 — Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi icabatmdan olup mezkûr kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasına göre, 1955 yılı bütçesinde kabul olunan miktarın (1 222) lira noksaniyle 
87 799 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15 — Diğer ödemeler : 
Evvelki yıllar sarfiyatı ve yapılmasına mecburiyet hâsıl olan münakalelerle 6122 sayılı Kanuna 

göre emekliye sevk edilecek memurlar için 55 yaşına kadar ödenecek tazminat göz Önünde tutulmak 
suretiyle geçen yılın aynı olarak bu maddeye (150 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı : 
Hususi kanuna göre ayda 175 lira Ödenmek üzere geçen yıl tahsisatının aynı olarak (2 100) lira 

konulmuştur. 

Fasıl 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
1955 yılı bütçe teklifinden sonra yeniden ihdas edilen 8 idare memurluğu ihtiyaçlariyle taz

minata tâbi vazifede olanların sene içinde ücretlerine yapılacak zamlar dolayısiyle vâki olacak 
fazla tediyeler göz önünde tutularak bu fasıl için geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle 
(460 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları: 
Madde 10. — Kırtasiye : 
Bu tertibe geçen yıldan 500 lira noksaniyle (13 000) lira konulmuştur; 

Madde 20 — Döşeme : " " * r"'% .'"".. " "\ H 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (1 500) lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Demirbaş : 
Geçen yılm aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir, 

Madde 40 —- öteberi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (22 500) lira konulmuştur. 

Madde 50 — Aydınlatma : ' , -? 
1956 senesinde geçen yıl olduğu gibi (17 000) lira ile idareye çalışılacaktır. 

Madde 60 •— Isıtma : 
Bu tertip ile ilgili masraflara karşılık. 1955 yılında olduğu gibi (15 000) lira teklif edilmiştir» 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları : 
Madde 10 — Kırtasiye : 
Bu tertibe geçen yıldan (1 000) lira noksaniyle (54 000) lira konulmuştur. • 

Madde 20 — Döşeme : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (2 500) lira fazlasiyle (7 500) lira konulmuştur. 

Madde 30 — Demirbaş : 
Bu tertip için geçen yılın aynı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — öteberi : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (40 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Aydınlatma : 
1954 yılında bu tertibe konulmuş olan (35 000) lira tahsisattan, bütçe tasarrufu mülâhazasiyle 

1955 yılı için (5 000) lira noksaniyle (30 000) lira olarak teklif edilmiş ise de, 1954 sarfiyatı 
(33 000) liraya varmış bulunduğu cihetle kifayet etmiyeceği anlaşılan (30 000") liraya (2 500) lira 
ilâvesiyle (32 500) lira teklif edilmiştir. 

Madde 60 — Isıtma : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (120 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler : • • 
1955 yılı için verilmiş olan (90 000) lira ile idare edileceği mülâhazasiyle aynı miktar konul

muştur. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Madde 11 — Umum Müdürlük posta ve telgraf ücretleri : 
1954 yılında (25 000) lira olarak kabul edilen tahsisat, tasarruf mülâhazasiyle 1955 yılında 

(22 000) liraya indirilmişti. Vâki sarfiyata nazaran kifayet etmiyeceği anlaşılan bu paraya 
(13 000) lira ilâve edilerek 1956 yılı için (35 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertipten 1954 yılı için kabul edilen (200 000) liraya mukabil (194 000) lira sarfiyat ya

pılmıştır. Bütçe tasarrufu düşüncesiyle 1955 teklifi (30 000) lira noksaniyle (170 000) lira ola
rak yapılmış ise de, bu paranın 1956 yılı için kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 
(115 000) lira fazlasiyle (285 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 21 — Umum Müdürlük telefon ve başka muhabere masrafları : 
Bu maddeye konulan 45 000 lira ile 1954 ihtiyacı karşılanmamış ve münakale suretiyle 3 000 

lira ilâve edilmiştir. Buna göre 45 000 liranın 1955 ve 1956 yıllarında da kifayet etmiyeceği anla
şıldığından 1956 yılı için geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle (65 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları : 
1954 sarfiyatının 47 000 liraya baliğ olması, birçok yerlerde jandarma telefonlarının idarele

rimiz istifadesinden kaldırılması neticesi telefonların umumi telefonlara bağlanması masraflarını 
karşılamak üzere tahsisatın artırılması icabeyledi ğinden 1956 yılında bu madde için geçen yıla na
zaran 22 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli : 
Madde 11 — Merkez : 

.Tertibin muhafazası bakımından geçen yıl bütçesinde olduğu gibi (1) lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (30 000) lira teklif «düm'igtir. 
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Fasıl 306 — Giyecekler : 
Bu fasla mevzu 125 000 lira tahsisatın kifayetsizliği yüzünden bütçe dahili giyim eşyası olan 

personelin 1953 - 1954 - 1955 yılları istihkakı % 50 noksaniyle tevzi olunmuştur. Diğer taraftan fi' 
yatlarda vâki artışlar yüzünden mütaakıp yıllarda % 50 tevziat yapılması imkânı da ortadan 
kalkmış olacağı cihetle, şikâyetlere meydan vermemek ve hiç olmazsa tatbik edilegelen şeklini 
muhafaza ve idare ettirmek bakımından geçen yıla nazaran 125 000 lira fazlasiyle (250 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar : 
Madde 10 — Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (530 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Müfettişler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (200 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Yabancı memleketler harcırahı : 
Bu maddeye geçen yıldan (30 000) lira noksaniyle 20 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve masraf
ları : 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. 

Madde 92 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ııcu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
425 kişiden ibaret olup belediye hudutları haricinde çalışan seyyar atlı memurların (Aylığı 45 

liradan) bir senelik tazminatı 229 500 liradır. 1955 yılında 45 memurun tasarrufu ve diğer tasar
ruflar hesaba katılarak 190 000 lira teklif edilmiş ise de bilâhare bu tasarruftan vazgeçilmiş oldu
ğundan 1956 yılı için bu maddeye geçen yıldan 39 500 lira fazlasiyle (229 500) lira konulmuş
tur. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Madde 11 — Umum müdürlük : 
1953 senesinden beri bu tertibe konulan tahsisatın - her sene artan hastaların tedavilerini 

karşılayamadığından 1953 ve 1954 senelerinde ceman 30 000 liralık münakale ve 4 000 liralık kar
şılıksız borçlardan tahsisat temin edilmişti. Malî yılın 3 ncü ayma kadar 12 000 lirayı tecavüz 
eden tedavi masrafları karşısında 1955 yılı bütçesinde kabul edilen 25 000 liranın kâfi gelmiye-
ceği ve sene içerisinde münakale teklifi zarureti hâsıl olacağı cihetle geçen yıla nazaran 25 000 
lira fazlasiyle bu tertibe (50 000) lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Bu madde için geçen yıl verilmiş olan (65 000) lira ile iktifa edileceği mülâhazasiyle aynı 

miktar teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (30 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları : 
Yabancı memleketlerden gelen ziyaretçilerin ve iş adamlarının artması sebebiyle 1955 yılı için 

konulan (7 500) liralık tahsisatın kâfi gelmiyeceği göz önünde tutularak 1956 yılı için geçen 
yıldan 2 500 lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl 407 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 
Madde 20 —• Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira konulmuştur. 

Madde 30 — Geriverilecek paralar 
Geçen yılın aynı olarak (8 000) lira konulmuştur. 

Madde 40 — Mahkeme harçları :" 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (54 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 —• Bina ve Arazi vergileri : 
ik i yıllık sarfiyat göz önünde tutularak ve geçen yılın aynı olarak (1 800) lira teklif edilmiştir. 

Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler : 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (13 500) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Belediyelerce iştirak payı namı altındaki taleplerin karşılanması için geçen yılın aynı olarak 

(17 500) lira konulmuştur. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 
Dâvaları idare namına kazanan avukatların vekâlet ücretlerinin de ödenmesi gereken bu mad

de için geçen yılın aynı olarak (80 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları : 
Madde 11 — İşçi ücretleri : • 
Geçen yılın aynı olarak (150 000) lira tenlif edilmiştir. 

Madde 12 — İdare masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (18 000) lira teklif edilmiştir. 

Modde 13 — Teknik masraflar : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (42 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları : 
Bu maddeye geçen yıldan 500 lira fazlasiyle (1 000) lira, konulmuştur. 

Madde 15 — Bağ yardımı : 
Tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

Madde 16 — Mücadele masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları : 
Madde 11 — Tütün ekimi ve yazma masrafları : 
Bu madde için geçen yıl bütçesine konulan paranın aynı olarak (110 000) lira teklif edil

miştir. 

Madde 12 ~~ Kaçakla mücadele masrafları : 
Bu madde için geçen yılın aynı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir. ' İ 

Fasıl 451 — Yayın masrafları : 
Madde 10 — Satmalma ve abone : 
1954 yılında bu tertibe konulan (15 000) lira tahsisat bütçe tasarrufu mülâhazasiyle 1955 yılı 

için her ne kadar (7 000) liraya indirilmiş ise de, 1955 yılının 4 ncü ayı sonunda bu para hemen 
tamamen tevzi edilmiş olduğundan birçok talepler karşılanamamıştır. 
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Bu bakımdan bu madde için geçen yıla nazaran (5 500) lira fazlasiyle (İ2 500) lira tahsisat 

teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar: 
Tamim, bilanço ve murakıp raporlarının tabı masraflarının kaydolunduğu bu tertibe 1955 yı

lında konulan 10 000 lira, kâğıt bedelleriyle işçi ücretlerinin devamlı surette artışı yüzünden kifa
yet etmediği cihetle 2 500 lira fazlasiyle 12 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları : # 

Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah-
lariyle başka her çeşit masrafları : 

Staj için 1956 yılında ecnebi memleketlere gönderilecek memurların harcırahları karşılığı olarak 
geçen yıl tahsisatının aynı olarak (4 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 
ve masrafları : 

Bu madde için geçen yıldan (1 000) lira noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 453 •— Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı t 
Paris'te Milletlerarası Şarap Ofisine iştirak aidatı olarak ödenecek 7 893 İsviçre frangının mvu 

kabili ve geçen yıl bütçesindeki paranın aynı olarak (6 000) lira konulmuştur. 

Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Bu seneki kongrenin Şili'de Santiyago şehrinde yapılması takarrür ettiği cihetle idaremiz mev

zuu ile ilgili işler için gönderilecek 2 delegenin masrafını karşılamak üzere geçen yıldan (13 000) 
lira fazlasiyle (22 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları : 
1955 yılında bu fasla konan 500 liranın kâfi geleceği mülâhazasiyle 1956 yılı aynen (500) lira 

teklif edilmiştir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları : * 
Madde 10 — Kurs umumi masrafları : 
1955 yılı tahsisatının aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Öğrenci bursları : 
Bu maddeye 1955 yılında kabul edilen (45 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

Madde 00 — İnhisarlar memurları meslek kursu umumi masrafları : 
1938 senesinden beri memurin kursu açılmamış olması dolayısiyle idaremize yeniden intisabedecek 

memurlarımızın meslekî, bilgileri; (gittikçe hacım itibariyle artmakta bulunan ve çok mütenevvi 
olan) idare muamelâtımızın tedvirine kâfi gelmemekte. Reiskâr vazife yapabilecek ve ilerde yüksek 
kademelerde hizmet görecek idare memuru ve âmirlerine olan ihtiyacın gün geçtikçe artmakta olması 
hasabiyle yeniden açılmasına zaruret hissedilen memurin kursunda bir sene zarfında 50 memurun 6 
şar ay müddetle görecekleri kurslara karşılık olarak (80 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (35 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları : 
Madde 10 —• 1951 - 1954 yılları borçları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 

Madde 20 — 1929 * 1950 yılları borçları : 
Bu madde için de geçen yılda kabul olunan (5 000) lira aynen teklif edilmigtir. 
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Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasıl için 1955 yılında kabul olunan miktarın aynı olarak (135 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 602 — işçi kurul ve sendikalarına yardım : 
Geçen sene tahsisatından on bin lira fazlasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım: 
Geçen yıl tahsisatından (1 250) lira fazlasiyle (2 Q00) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 605 —• 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince şarapçılara veri
lecek primler ve yapılacak başka ödemeler : 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak (300 000) lira teklif edilmiştir. 

( A - 2 ) 

Fasıl 701 — Yapı onarımı : 
Madde 11 •— Umum Müdürlük : 

Umum Müdürlük binasının denize kaymasını önlemek üzere rıhtım takviyesi için lârsen te
min edilemediğinden 1955 yılında bu takviye yapılamamıştır. Gerek bu iş ve gerekse Umum Müdür
lük binası tamir işleri için maddeye geçen yıl tahsisatının aynı olan (175 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Eski ve harabolan idare binalarımız için geçen yıl verilen tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 

sene ortasında bitmiş olduğundan geçen yıldan (150 000) lira fazlasiyle (300 000) lira konulmuş
tur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Muhtelif fabrikaların tamirat), 1955 yılından (150 000) lira noksaniyle (350 000) lira ile temi

ni mümkün görülmüştür. 

Fasıl 735 — Bina satmalına, yaptırma: 
Madde 12 — Vilâyetler : 
1955 yılında bu madde için (850 000) lira kabul edilmiştir. 1956 yılında yaptırılması mübrem 

olan idare binaları ihtiyacı için geçen yıldan (350 000) lira fazlasiyle (1 200 000) lira talebe-
dilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Bu maddeden 1956 yılında fabrika ve işletmeler için yapılacak inşaat bedeli geçen senenin ay

nı olarak (3 865 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satmalmacak veya saptırılacak tütün bakım ve iş
leme evleri ve ambarlan : 

Bu fasla geçen yıldan (1 661 250) lira noksaniyle (3 338 750) lira konulmuştur. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma ev
leriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları : 

Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri : 
1956 yılı için tesbit olunan programa göre, bu maddeye geçen yıla nazaran (2 430 000) lira. 

noksaniyle (3 900 000) lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları : 
5 No. lu ek mukavele gereğince 1956 ylmda ödenecek 3 bono ile vergi ve faizleri karşılığı olarak 

ve geçen yıldan (560 338) lira fazlasiyle (1 723 733) lira talep edilmiştir. 
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Madde 3ü — Rize Çay Fabrikası : 
Gündoğdu ve Fener Çay fabrikalarının programına göre yapılacak inşaat ve tesisatı karşılamak 

üzere bu maddeye geçen yıldan (356 000) lira noksaniyle (954 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 751 — Satmalınaeak makine, âlet ve araçlar ve bunları kurma masrafları : 
Fabrika ve işletmelerin artan kapasitelerinin karşılanabilmesi ve yeni cihazlarla takviyesi mak-

sadiyle bu fasla gecen yıla nazaran (423 000) lira fazlasiyîe (2 600 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 752 — Satmalınaeak taşıtlar ve bunların komple motorleri : 
Deniz, kara tıakil vasıtalarından ekserisinin eski model olmaları ve motörlerinin tamir kabul et-

miyecek derecede eskimiş bulunmaları dolayısiyle yeni ve komple motörlerle teçhizi dizel ile müte
harrik yeni kamyon ve traktör-, römork mubayaası, bilûmum işletmeler ve Başmüdürlüklerimizdeki 
saka atı, merkep, bisiklet araba ve koşum takımlariyle bunların tamirleri için geçen yıldan 
(65 000) lira fazlasiyîe (200 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişlet
me masrafları : 

Tatbik edilen programın devamı ve tuzlaların kadastro ve haritaların yaptırılması için bu fasla 
geçen yıla nazaran (108 400) lira fazlasiyîe (1 400 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu tahsisattan 
şose ve yolların bakım, tamir ve asfaltlanması karşılığı olarak (500 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 771 — Şaraplık bağ yetiştireceklere 50S9 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar : 
Faslın muhafazası için (1) lira konularak 1955 yılma nazaran (4 999) lira tasarruf edilmiştir. 

Tütün 

1955 yılı 4 aylık tütün satışları 8 022 039 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış
lar 7 981 497 kilo, buna nazaran % 0.50 nispetinde fazladır. 1954 yılı satış miktarı 25 281 481 ki
lo olduğundan satış nispeti olan % 0.50 nin buna tatbiki halinde 1955 yılı satışlarının 25 407 000 
kilo olacağı anlaşılmakta ise de, artış nispeti (4) aylık devreye isabet ettiğinden tahmin haddi da
ha sahibi bir netice elde etmek üzere 1956 yılı için de artış göz önünde tutularak 26 500 000 kilo 
tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati fiyatının 1 128.76 kuruş ve satış tutarının da 
299 120 775 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

1955 yılı bütçe tahminlerinde ise 412.90 kuruş olarak hesabedilmiş olan tütün maliyeti 1956 yılı 
491.26 kuruş olarak tahmin edilmiştir. Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret 
olan satış masrafları 1955 yılı bütçe tahminlerinde kilo başına 76.38 kuruş hesabedilmiş idi. 1956 
yılı için yapılan tahmin ve hesaplarda bu masrafların 99.59 kuruş olacağı neticesine varılmıştır ki 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortisman 
Sigorta 
Muhtelif 

1956 

66.30 
9.91 
8.— 

10.— 
. 2.— 

3.38 

99.59 

1955 

43.75 
10.67 

7.— 
10.— 

1.96 
3.— 

76.38 

Yukarda arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1955 ve 1956 yılları tütün satış, maliyet, masraf 
ve kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir. 
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ITıîı Balo Bedeli Maliyeti Satış masrafları Satış kârları 

1955 "26 000 000 247 254 651 107 354 660 19 856 898 120 043 096 
1956 26 500 000 299 120 775 130 183 041 26 390 654 142 547 080 

Bu izahata göre 1956 yılı tahminlerinde 1955 yılma nazaran 22 503 984 lira fazla bir kâr der
piş edilmiştir. 

1955 yılında vasatı olarak bir kilo tütünden elde edildiği tahmin edilen kâr 460,70 kuruş olduğu 
halde 1956 yılında 537,91 kuruştur. 

Bu vaziyete göre 1956 yılı satış kârı geçen yıldan 22 503 984 lira fazlasiyle 142 547 080 lira 
tahmin edilmiştir. 

Tus 

1955 yılı (4) aylık satışları 81 735 ton ve geçen yılın aynı devresi zarfındaki satışlar ise 90 331 
ton ve buna nazaran % 9,15 nispetinde noksandır. 1954 yılı satış miktarı 310,678 ton olduğundan aza
lış nispeti olan % 9,15 in buna tatbiki halinde 1955 yılı satışlarının 282,200 ton olacağı anlaşılmakta
dır. 1956 yılı için 300,000 ton tahmin edilmiştir. Bundan elde edileceği hesabedilen satış tutarı 
11 896.400 liradır. Beher ton 7,57 lira maliyet ve 9,80 lira satış masrafları hesabedilerek 6 685 440 
lira satış kârı tahmin edilmiştir. 

Çay 

1955 yılı (4) aylık satış miktarı 1 128 087 kilo ve geçen yılın aynı aylardaki satış ise, 
1 227 936 kilodur. Buna nazaran % 8,13 nispetinde noksandır. 1954 yılı satışları 3 749 029 kilo 
olduğundan azalış nispeti olan % 8,13 ün buna tatbiki halinde 3 444 200 kilo elde edilmektedir. 

Bu hesaba rağmen 1956 yılındaki satış 3 750 000 kilo alınmıştır. Vasati 2 500.— kuruş fiyat
la satış tutarı 93 750 000 lirayı bulacaktır. 1955 yılı maliyeti 754,18 kuruş hesabedilmişken 1956 
yılı için 971,00 kuruş alınmıştır. 1955 yılında kilo başına 129,45 kuruş tahmin edilen satış mas
rafları 1956 yılı için 181,— kuruş olarak hesabedilmiştir. Bu vaziyete nazaran 1956 yılı satış kâ
rı geçen yıldan 21 030 000 lira fazlasiyle 50 550 000 lira tahmin edilmiştir. 

- • • • - • . - -

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortisman 
Sigorta 
Muhtelif 

• • . - - - - -

1955 

99,13 
2,87 

19,95 
2,03 
5,29 
0,18 

129,45 

1956 

150 — 
3 -

2 0 , -
2 -
5 , -
ı,~ 

181,— 

Bira 

1955 yılı (4) aylık satış mikdarı 9 966 914 litre, geçen yılın aynı ayları zarfındaki satış ise 
9 151 298 litredir. Buna nazaran % 8,91 fazladır. 1954 yılı satış miktarı 27 619 697 litre oldu
ğundan artış nispetinin tatbiki halinde 1955 yılı satışlarının 30 000 000 litre olacağı anlaşılmak
ta ise de fabrika kapasiteleri göz önünde tutularak 1956 yılı için 27 000 000 litre tahmin edil
miştir. 
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Vasati 128,89 kuruş hesabiyle satış tutarı 34 800 000 lira olacaktır. 1955 yılında beher litrenin 

imalât maliyeti 28,44 kuruş olduğu halde 1956 yılı maliyeti 28,39 kuruş tesbit edilmiştir. Satış mas
rafları litrede 40 kuruş İstihlâk Vergisi de dâhil olduğu halde 90,89 kuruş olarak hesabedilmiş ve 
buna göre litrede elde edilecek kâr 38 kuruş tahmin edilerek kâr yekûnu 10 258 200 lira olarak 
teışbit edilmiştir, 

1•'•"""" ' ' " İspirtolar 

1955 yılı (4) aylık ispirto satışları 3 189 405 litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki satış 
2 560 345 litre olup buna nazaran % 24,57 fazladır. 1954 yılı satış miktarı 7 453 378 litre oldu
ğundan satış nispetinin buna tatbiki halinde 1955 yılı satışlarının 9 284 600 litre olacağı anlaşıl* 
maktadır. 1956 yılı için 10 000 000 litre tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati 113,17 kuruş 
hesabiyle satış tutarı 11 317 013 lira hesabedilmiştir. 1956 yılı maliyeti 62,28 satış masrafları 6 ku
ruş olarak hesabedilmiş ve neticede ispirto satışlarından litrede 44,89 kuruş hesabiyle 4 488 620 
lira kâr tahmin edilmiştir. 

Rakılar 

1955 yılı (4) aylık satış 2 798 953 litredir. Geçen yıl satışı 2 695 745 litre olup buna nazaran 
% 3,82 nispetinde fazladır. 1954 yılı satışları 9 650 901 litre olup bu artışın buna tatbiki neticesin
de 1955 yılı satışlarının 10 019 000 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. 1956 yılı için 10 000 000 litre 
satış tahmin edilmiştir. Vasati 837,86 kuruş fiyatla tutarı 83 785 720 liradır. 1955 yılı bütçesinde 
maliyet ve satış masrafları tutarı litre başına 276,38 kuruş tahmin edilmiştir. 1956 yılı için 302,82 
kuruş hesaplanmıştır. Bu vaziyete nazaran 1956 yılı için derpiş edilen satış kârı geçen yıl tahmin
lerinden 10 044 170 lira fazlasiyle 53 504 000 liradır. 

• Şaraplar 

1955 yılı (4) aylık satış miktarı 1 215 758 litre olup geçen yılın aynı aylar zarfındaki satış 
1 241 045 litre olup buna nazaran % 2,04 noksandır. 1954 yılı satış miktarı 4 198 603 litere oldu
ğundan satış nispetinin buna tatbiki halinde 1955 yılı satışlarının 4 112 900 litre olacağı anlaşıl
maktadır. Buna nazaran 1956 yılı satışlarının 4 500 000 litre olacağı tahmin edilmiştir. 1956 yılı 
tahmininde litre maliyeti 35,61 kuruş olarak alınmıştır. Bu vaziyete göre 1956 yılı için litre başı
na satış kârı 12,54 kuruş hesabiyle 564 440 lira kâr tahmin edilmiştir. 

. __ « 
Diğer İçkiler 

A) Kanyak : 
1955 yılı (4) aylık satışları 64 033 litredir. 1954 yılı satışları ise 68 918 litre olup aynı ayları

na nazaran %7,10 nispetinde noksandır. 1954 yılı satışları 244 948 litredir. 1956 yılı için 200 000 
litre satış tahmin edilmiştir. Bu satışlardan tahmin edilen kâr 982 220 liradır. Satış tutarı 
1 802 430 liradır. 

B) Vermut: 7 "*~"""" " ~ ~ " ~ ^ 

1955 yılı (4) aylık satışları 55 285 litredir. 1954 yılı satışları 41 242 litre olup aynı aylan 
zarfındaki satışlara nazaran %34,05 nispetinde bir fazlalık vardır. 1956 yılı satış tahmini 150 000 
litredir. Bundan elde edilecek satış hasılatı 499 290 lira ve satış kârı da 98 530 liradır. 

C) Kınakına : ! ' 

1955 yılı (4) aylık satışları 341 litredir. 1954 yılı satışları 440 litre olup buna nazaran % 22,50 
nispetinde bir noksanlık vardır. 1956 yılında 2 000 litre satılacağı tahmin edilmiştir. Bu Satış
tan elde edileceği tahmin edilen hasılat 6 800 lira, kâr 970 liradır. 
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D) Likörler : 

1955 yılı (4) aylık satış miktarı 110 025 litredir. Geçen yılın aynı aylar zarfındaki1 satış 
112 729 litre olup 1955 yılında % 2,40 nispetinde bir noksanlık müşahede edilmektedir. 1954 yı
lında 362 934 litre satılmıştır. Nispetin tatbiki halinde 354 000 litre elde edilmektedir. 1956 yılı 
için 338 000 litre satış tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 2 040 100 lira ve kâr 
811 200 liradır. 

E) Malt : 

1956 yılı için 30 000 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litrede satış fiyatı (177,14), maliyet ve 
masraf (145,91) kuruş, satış kârı (21,23) kuruştur. Buna göre malt satışında 53 140 lira hasılat 
ve 9 370 lira kâr elde edilecektir. 

F) Votka : 

1955 yılı (4) aylık satışları 287 172 litre olup geçen yıl satışı 226 040 litre olup, aynı aylarda
ki satışlara nazaran 27,04 nispetinde fazladır. 1954 yılı satışları 766 793 litredir. 1956 yılı için 
900 000 litre tahmin edilmiştir. 

C) Cin : 

1955 yılı (4) aylık satışları 12 235 litre olup geçen yıl satışları 9 137 litre olup aynı aylardaki 
satışlara nazaran % 35 nispetinde fazladır. 1954 yılı satışları 31 178 litredir. 1956 yılı için (30 000) 
litre tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 225 000 lira ve satış kân 133 990 liradır. 

Yukardaki izahata nazaran diğer içkilerden toplu olarak 1 650 00ü litre 11 588 800 lira satış ha
sılatı ve 7 095 000 lira satış kârı elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Barut 

1955 yılında (4) aylık satışlar 4 965 784 lirayı bulmuştur. 1956 yılı için 8 605 185 lira olarak 
tahmin edilmektedir. Bunun 5 388 710 lirası maliyet 916 115 lirası satış masrafları ve 1 347 180 li
ra da Muamele Vergisi olmak üzere ceman 7 652 005 liradır. Satış kârı da 953 180 lira olarak he
saplanmıştır. 

Kibrit 

* 1955 yılı (4) aylık satışlar 26 590 sandık, 1954 yılı satışları 23 656 sandıktır. 1956 yılı için 
(70 000) sandık satılacağı tahmin edilmiştir. Satış bedelinin ancak maliyet ve satış masraflarına te
kabül ettiğinden bir kâr temini derpiş edilmemiştir. 

Yukardaki hesaplara göre satış kârı yekûnu 276 645 960 liradır. Bunun memleket haricî satış
lardan elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe masrafları ve sair vari
dat olarak 9 000 000 lira eklenmiş ve döner sermaye masrafları olarak bundan 7 000 000 lira 
tenzil edilmiş ve bu suretle bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 279 145 960 
lira tesbit edilmiştir. Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 49 525 394 lira fazladır. 
Bu suretle elde edilen miktara, bütçe varidatı ol«rak 2 025 000 lira ve muhtelif nevi mamulât sa
tışlarından tahassul edecek 174 623 395 lira Millî Müdafaa Vergisi eklenerek Bütçe kanunu lâyiha
sının ikinci maddesinde görüleceği üzere (B) cetveli yekûnu 455 794 355 lira elde edilmiştir. 
Bu rakam geçen yıl tahminlerinden 74 188 950 lira fazladır. 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesinin hesabına gelince : 

(455 794 355) lira olarak tahmin edilen varidatından Bütçe kanunu lâyihasının 1 nci madde 
sinde sözü geçen (A/ l ) ve (A/2) cetvelinde gösterilmiş olan ceman 48 217 695 lira tenzil edil* 
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mek, 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,50 nispetinde 
2 928 943 lira Tayyare Resmi ve 5237 sayılı Kanun gereğince inhisarlar safi varidatının % 5 
nispetinde 10 536 177 lira belediyeler hissesi ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen seneye na
zaran 71 536 845 lira fazlasiyle 394 111 540 lira tesbit edilmiştir. 

Hazine hissesinden maada aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ayrıca İstihlâk ve Muamele ver
gileri ödenmektedir, 

1955 1956 

Hazine hissesi 
İstihlâk Vergisi 
Muamele » 

Fazlalık 

322 574 695 394 111 540 
10 500 000 21 300 000 

— 1 347 180 

333 074 965 416 758 720 
— 83 684 025 

I - İnhisar dahilindeki satışlar: 
1. Tütün : 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

2. Tuz : 
' Satış 

Maliyet 
Satış Mas. 

3. Çay : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

4. İspirtolar : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

5. Rakılar : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

6. D. içkiler : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

ölçü 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

Litre 

Satışların tahlili 
Vasati fiyat Satış 

Satış Kr. S. masrafları Satış bedeli Kâr 

26.500.000 1.128,76 299.120.775 
491,26 130.183.041 

99,59 ' 26.390.654 156.573.695 142.547.080 

300.000 3.965,— 
757,— 
980,— 

2.270.960 
2.940.000 

11.896.400 

5.210.960 6.685.440 

3.750.000 2.500,— 
971,— 
181,— 

93.750.000 
36.412.500 

6.787.500 43.200.000 50.550.000 

10.000.000 113,17 
62,28 

6 , ~ 
6.228.390 

600.003 

11.317.013 

6.828.393 4.488.620 

Litre 10.000.000 837,86 83.785.720 
219,82 21.982.170 

83.— 8.299.550 30.281.720 53.504.000 

1.650.000 702,36 
191,92 

80,44 
3.166.670 
1.327.230 

11.588.900 

4.493.900 7.095.000 
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Kr. S. masrafları Satış bedeli Kâr 

ölçü Satış Vasati fiyat Satış 

I I 

7. 

8. 

9. 

10. 

- İnhisar harici satışlar 

Bira : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
istihlâk Ver. 

Şaraplar : 
Satış 
Maliyet 

' Satış Mas. 

Barut : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
Mua. Ver. 

Kibrit : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
İstihlâk Ver. 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 

Litre 

Litre 

' 

Lira 

Sandık 

Maliyete giren bütçe masrafları ve 

27.000.000 

4.500.000 

8.605.185 

70.000 

128,89 
28,39 
22,50 
4 0 , -

48,15 
35,61 

, 

62,62 
10,65 
16,24 

25.000,— 
8.400,— 
1.600,— 

15.000,— 

sair masraflar 

7.665.800 
6.075.000 

10.800.000 

1.620.560 
— 

5.388.710 
916.115 

1.347.180 

5.880.000 
1.120.000 

10.500.000 

34.800.000 

24.541.800 

2.167.000 

1.602.560 

9.605.185 

7.652.005 

17.500.000 

17.500.000 

500.000 
9.000.000 

10.258.200 

1 

564.440 

< 

953.180 

276.645.960 

9.500.000 

286.145.960 
Faiz, amortisman, sabit kıymetler, sigorta ve sair masraflar —7.000.000 

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen satış kârları 279.145.960 
Destekleme tütün alımları hizmet ücreti : 
Bütçe varidatı 2.025.000 
Millî Müdafaa Vergisi 174.623.395 176.648.395 

Bütçe varidatı yekûnu : 445.794.355 
Bütçe masrafları 48.217.695 
Tayyare Eesmi. 2.928.943 61.682.815 
Belediye hissesi 10.536.177 13.465.120 

Hazine hissesi : 394.111.540 
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Rapor 

2 . II . 1956 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1956 yılı bütçesini tetkik ettik: 

Görüşlerimizi, biri idarenin umumi faaliyetleri, diğeri bütçe müfredatına aidolmak üzere iki 
kısımda arz etmeyi, mevzuun sümuliyle incelenmesine imkân vermesi bakımından daha uygun mü
talâa ettik. 

I - KISIM 

inhisarlar Umum Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görülerimi» 

Mevtu : 

Bilindiği üzere sınai ve ticari faaliyetleri sonunda vergi tahsil etmek durumunda olan İnhisarlar 
İdaresi, hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen bir Devlet müessesesidir. 

Organizasyon : 

Muhtelif kanunlarla (1) ihdas edilmiş bulunan monopollerin tahmil ettiği vazifeleri bu idare 
(21) fabrika, (56) tuzla, (348) Y. T. Bakım ve işleme deposu, (29) başmüdürlük (65) müdür
lük, (425) memurluk ve nihayet (1 181) başmüdürlükten terekkübeden organizasyon ile ifa et
mektedir. 

İş hacmi : 

1. Tütün 
2. Tuz 
3. Çay 
4. İspirto ve ispirtolu içkiler 
5. Barut 
6. Kibrit 

1955 
Lira 

365 199 468 
14 216 860 
63 462 140 
123 066 810 
15 283 750 
17 500 000 

598 729 028 

% 

6 1 -
2,37 
10,60 
20,56 
2,55 
2,92 

100,— 

1956 
Lira 

457 493 500 
14 896 400 
93 750 000 
155 409 303 
8 605 185 
17 500 000 

747 854 388 

% 

61,19 
1,99 
12,54 
20,79 
1,15 
2,34 

100,—. 

(i) 3078 Tuz Kanunu 
3437 Tütün ve Tütün İnkisarı Kanunu 
4223 Çay İnhisarı Kanunu 
4250 ispirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu 
4.374 Barut ve Patlayıcı Maddeler İnhisarı Kanunu 
5865 Kibritin İnhisardan Çıkarılması Kanunu 
6556 - 6552 Biranın İnhisardan Çıkarılması ve İstihlâk Vergisine Tâbi Olmaması 

Kanun 
6551 Patlayıcı Maddelerin İnhisardan Çıkarılması hakkında Kanun 

hakkında 
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Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile idare iş hacmi 1955 yılında 598 milyon Türk lira-' 

3i iken 1956 yılında 149 milyon lira fazlasiyle 747 milyon Türk lirası civarında olacaktır. 

Sermaye: 

inhisarlar İdaresinin mütedavil sermayesi 1954 yılında çıkarılan bir kanunla 300 000 000 liraya 
iblâğ edilmiş olup 1 . XI . 1955 tarihindeki durumu aşağıda gösterilmiştir : 

Aktif ' Pasif 

Para 
Mal 
M. sermaye sabit kıymetleri 
İştirakler 
Alacaklar 

. 

Yekûn 

26 210 010 
207 661 818 

6 564 630 
1 166 380 

15 265 061 

256 867 899 

ödenmiş sermaye 
Sigorta ihtiyat 
Bonolar 
Krediler 
Desteklemeye idarenin borcu 
1954 yılından Hazineye borç 
1955 yılından Hazineye borç 
1955 yılından müesseselere broç. 

Yekûn 

105 295 175 
, 505 700 

115 000 000 
62 500 

22 623 708 
2 926 456 
9 088 060 
1 366 300 

256 867 899 

Personel durumu : 

İnhisarlar İdaresi 1956 yılı bütçe tasarısında 1955 yılma nazaran 14 aded fazlasiyle 545 kadro
yu (L) cetveline almış bulunmaktadır. Bu miktar tasarruf, umumi memur kadrosunun % 14,66 
smı teşkil etmektedir. Buna mukabil iş hacmmda yalnız 1955 senesine nazaran % 25 nispetine ya* 
kın bir tezayüt kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Hulâsa : Mevzu, organizasyon, sermaye ve personel durumu hakkındaki bu tesbitten sonra 
idarenin faaliyetleri hakkındaki görüşlerimiz; 

i - İşletmecilik, 

II - Tevzi, 

III - Hazineye temin ettiği gelir. 

Bakımlarından aşağıda arz edilmiştir. 

i - İşletmecilik bakımından : 

a) Tütün fabrikasj'onu : • • , 

İdare mamul tütün imalâtını, İstanbul, İzmir, Samsun, Malatya, Adana fabrikaları ve Bitlis 
atelyesi vasıtasiyle temin etmektedir. 

Bu tesislerden İstanbul, İzmir ve Samsun fabrikaları, reji idaresinden müdevverdir. 

Keza rejiden müdevver Adana Fabrikası binası 1952 yılında yeniden inşa edilmiştir. 

Malatya Fabrikası 1939 da idarece modern tesislerle kurulmuştur. 

Bitlis atelyesi için 1940 da idarece yeni bir bina yapılmıştır. 

Kaçakçılığı önlemek maksadiyle ve bâzı mucip sebeplerle 1926 da idarece tesis edilmiş olan 
Artvin, Diyarbakır ve Urfa tütün atelyeleri işletmeleri iktisadi görülmediğinden tedricen lağve
dilmiştir. 

1926 yılında idare elinde bulunan fabrika ve atelyeleri normal mesai ile sigara ve tütün imalât 
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kapasiteleri ve fabrikaların bugünkü kapasiteleriyle ihtiyacın giderilmesi için icabeden kapasite
ler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

4 Sigara ihtiyaeı-
Tütün ve Sigara nm giderilme-

sigara 1926 bugünkü si için gere-
kapasitesi kapasite ken kapasite 

(Kilo) (Kilo) (Kilo) 

6 530 000 
1 460 000 
970 000 
400 000 
51 000 
36 000 
317 000 

9 804 000 

9 424 000 
5 588 000 
3 799 000 
2 160 000 
1 908 000 
160 000 

— 

23 039 000 

11 820 000 
6 081 000 
3 799 000 
2 160 000 
2 153 000 
160 000 

— 

26 173 000 

Not : 1926 yılında memlekette tütün satışları sigara satışlarına nazaran daha fazla olduğundan 
ve halen fabrikalarda mevcut tütün paketleme makinelerinin kapasiteleri de ihtiyacın fevkinde bu
lunduğundan mukayeseler tütün imalâtı nazarı itibara almmıyarak sigara imalâtı üzerinden yapıl
mıştır. 

Bugünkü sigara kapasitesinin üstünde olan istihlâkin karşılanması için fabrikalarda fazla mesai 
yapılmaktadır. 

Yukardaki cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile bugünkü kapasite ile istihlâk arasında 
en büyük fark İstanbul fabrikasmdadır. 

Bu itibarla İstanbul fabrikası kapasitesinin hinterlând ihtiyacını tamamiyle karşılıyabilecek 
seviyeye çıkarılması zaruridir. 

Bu maksatla; Maltepe'de bir sigara fabrika ası inşası için hazırlıklara başlanıldığı ve 1956 
yılı için gerekli tahsisatın talebedildiği görülmüştür. 

Bu suretle boşalacak olan Cibali Fabrikası binası da tütün işleme evi haline ifrağ edilecek
tir. 

İdare diğer beş fabrikayı da ihmal etmiyerek günün icaplarına göre İzmir ve Samsan 
Fabrikalarında da tadilât ve takviyelerde bulunmuştur. 

Kampanya şeklinde çalışmakta olan Bitlis Tütün Atelyesi verilen mürettepleri 8 ay zarfında 
ikmal etmekte ve mütebaki 4 ayında yaprak tütün işlemek suretiyle devamlı surette faali
yette bulunmaktadır. 

b) Yaprak tütün işleme ve bakım : 

Tütünlerimizin fennî metotlarla işleme ve bakımını temine matuf olarak Yurdun muhtelif 
bölgelerinde, tesis edilmiş olan işleme ve bakım evlerinin mekanizasyonu, geçen sene ilk 
defa realize edilmiş olduğu ve İzmir İşleme ve Bakım Evinde 300 000 lira sarfiyle kurulan 
mekanik tesisler dolayisiyle senevi 100 000 liralık bir tasarruf temin edildiği görülmüştür 
Bu işleme evinin işleme t e s i r i y l e birlikte yapılmamış bulunan ve 194 000 liraya mal edilecek olan bir 
klimatizasyon tesisatı da yapılmaktadır. 

İstanbul fabrikası 
İzmir » 
Samsun » 
Adana » 
Malatya » 
Bitlis atelyesi 
Artvin, D. Bakır, Urfa, Atelyeleri 
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önümüzdeki sene Samsun ve Bandırma'da izmir'dekinin aynı olmak üzere işleme tesisatı 

ve klimatizasyon vücuda getirilecek, Trabzon da da tavlandırma tesisatı yapılacaktır. 

Kira ile tutulmakta olan yaprak tütün depolarının terk edilmesi neticesi 1955 yılında 
278 575 liralık bir tasarruf sağlanmış ve inşaatı bitip hizmete giren ve girecek olan yeni binalar 
dolayısiyle bu tasarruf 1956 yılında tahminen 400 000 lirayı bulacaktır. 

c) îsporto ve ispirtolu içkiler işletmeleri : 

istanbul, Ankara, izmir, Diyarbakır, Gazianteb, Tekirdağ, Elâzığ ve Ürgüb'de bulunan 
iki bira, üç ispirto ve rakı, beş şarap ve bir likör fabrikasını ihtiva eden içki işletmelerinde 
istihlâke nazaran kapasite noksanlığı bu gün için yalnız bira sanyiinde mevcuttur. 

Biranın inhisardan çıkarılmış bulunması üzerine hususi âmiller imalâtiyle ihtiyacın giderilmesi 
düşünülmekle beraber inhisar idaresinin 1956 yılı bütçesine konulan 1 milyon civanndaki ödenekle 
de kapasite kısmen yükseltilmektedir. 

d) Tuz işletmeleri : 

Büyük, küçük kapasitede 50 yi mütecaviz tuz işletmesinden Inhisalar idaresi yurdun (250 ilâ 
800) bin ton civarında olan tuz istihlâkini karşılıyacak durumdadır. 

Bunların 1955 yılı istihsalleri aşağıda gösterilmiştir. 
v Deniz tuzu 195 549 Ton 
Göl tuzu 103 652 » 
Kaya tuzu 28 946 » 
Kaynak tuzu 45 423 » 

Yekûn 373 570 

Tuz istihsalinde, Çamaltı Tuzlasında tevsi işlerine devam edilmektedir. Yegâne ihracat tuzlanın: 
olan Çamaltı'dan Japonya ve Bulgaristan'a halen 24 480 ton tuz ihracedilmiş olup ayrıca Yugos
lavya ve Bulgaristan'a da 23 170 ton tuz sevk edilmek üzeredir. 

e) Çay işletmesi : 

1956 yılında 3 750 000 kilogram çay satışı tahmin edilmiştir. 

Bunun enaz 1 200 000 kilogramı Rize'den elde edilecektir. 

Rize ve havalisindeki çayların mevsiminde iyi surette işletilmesini temin için Gündoğdu, Çayeli, 
ve Pazar'da inşa edilmekte bulunan çay fabrikalarından maada lyidere, Hopa ve Maradit'te çay fah* . 
rikaları tesisine teşebbüs edilmiş olması çay istihsali bakımından lüzumlu faaliyetlerdir. 

Keza bu fabrikalara lüzumlu makine ve işleme tesisatının temini için gerekli çalışmalara devam 
edildiği anlaşılmıştır. 

f) Kibrit işletmesi : 

Yurda kibrit ithaline rağmen 1956 yılında da bu fabrikanın 50 000 sandıklık normal kapasi
tesine rağmen 70 000 sandık imaline göre çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. 

g) Kereste fabrikası : 

inhisarlar idaresinin, mamulât ambalajında oluklu karton kullanılması sayesinde kereste ta
sarrufu sağlıyacağı hakkındaki görüşü, tahakkuk etmiştir. 
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Filhakika 31 . XII . 1955 tarihinde Orman işletmesine devredilmiş bulunan Tatava Kereste 

Fabrikası ile idare kereste ihtiyacını îyidere Kereste Fabrikasına hasr ve tahsis eylemiş bulun
maktadır. 

h) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 

1954 senesinde İnhisarlar İdaresi, iş yerlerinde çalışmakta olan daimî ve muvakkat 22 bin iş
çiye takriben 44 milyon lira raddesinde ücret ödemiş ve iki buçuk milyon lirayı geçen içtimai sigor
ta primleri haricinde kendi iç yönetmeliği esasları dâhilinde bir milyon lira raddesinde yardımda 
bulunmuş keza aynı sene içinde 3 milyon liradan fazla tutan yemek yardımlarını da lâzım olan ka
loriyi temin için yüzde otuz dört nispetinde artırmış bulunmaktadır. Bu tediye ve yardımların 
1955 ve 1956 senelerinde muayyen bir nispet dâhilinde artışla devam edeceği anlaşılmıştır. 

I I - Tevzi bakımından : 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü mamullerinin tevzi sistemini aşağıdaki şekilde tetkik etmek müm
kündür. 

a) Teşkilât : 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Merkez teşkilâtı haricinde birbirine bağlı 425 memurluk, 6 tuzla 
amirliği, 48 Tuzla memurluğu, 65 müdürlük, 29 başmüdürlükten ibaret bir bölge organizasyonu
na maliktir. Bu teşkilât dışında kalan yerlerde satış ve tevzi işleri sözleşmeli 1181 başsatıcılıkla 
idare olunmaktadır. 

İnhisarlar İdaresi ticari ve sınai faaliyetinin muhassalası, vasıtalı bir verginin cibayeti esasına 
istinadetmekte olduğuna göre bu fonksiyonunun istilzam ettiği idari organizasyonunu da bu cep
heden yeni metotlara göre bir revizyona tâbi tutarak mükeffel memurluklar yerine satış ajanlık
ları vücuda getirmenin daha isabetli olacağı mütalâa edilebilir. 

b) Masraf : 

Tevzi masrafları, nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları personel ve müteferrik masraflardan 
terekkübetmektedir. 

İnhisarlar İdaresi başmüdürlükler teşkilâtı esas vazifesi bakımından tevzi organı olarak kabul 
edildiği takdirde 1956 yılı bütçenin (A/l ) giderlerine vilâyetlerle ilgili bütün masrafların baliği 
(14 003 000) lirayı tevzi masrafı olarak kabul etmek mümkündür. 1956 bütçe tahminlerine göre 
Millî Müdafaa vergileri hariç İnhisarların mamullerinin satış tutarı 574 530 993 lira olacağına göre 
İnhisarlar İdaresinin kendi teşkilâtiyle yaptığı tevzi işleri için ihtiyar ettiği masrafların satış be
dellerinin % 2,44 ne tekabül ettiği görülmektedir ki, bunu da normal telâkki etmek icabeder. 

Ayrıca büyük şehirlerde idare mamullerinin satıcılara kadar götürülmesi ve her büyük teşekkü
lün kendi vesaiti ile bu işi tatbik etmesi prensibine uyularak idarenin tevzi sistemine bu yönden 
de yeni bir veçhe verilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

i l i - Hazineye temin ettiği gelir bakımından : 

Malûm olduğu üzere İnhisarlar İdaresi Hazineye : 

a) Satış kârı, • 

b) Millî Müdafaa vergisi, 
olarak iki şekilde gelir temin eder. 

a) Satış kârları : 

1956 yılı bütçesinin (B) cetvelinde görüleceği üzere (279 145 960) lirası inhisarlar varidatı ve 
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2 025 000 lirası muhtelif resim ve hasılat olmak üzere satış kârları yekûnu ceman (281 170 960) 
liradır. Muhtelif senelerdeki çeşitli mamullerin kâr nispetleri (Millî Müdafaa vergisi hariç) aşa
ğıdaki tabloda görülmektedir. 

Yıl 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Mamul 
tütün 

% 

41,29 
45,56 
44,06 
40,99 
43,15 
43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,82 
40,59 

Satış kârının satış 

İspirto ve 
ispirtolu 
içkiler 

% 

53,37 
49,38 
44,78 
38,38 
39,08 
44,59 
42,81 
45,90 
50,64 
50,41 
52,22 

Tuz 
% 

56,64 
55,81 
56,67 
56,89 
6 1 , -
55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 

hasılatına nispeti 

Barut 
% 

24,49 
28,56 
25,29 
29,87 
27,98 
30,36 
34,20 
36,11 
30,— 
29,38 
25,20 

Kahve 
% 

69,25 
64,85 
67,44 
17,22 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Çay 
% 

63,32 
61,06 
63,25 
44,05 
36,45 
39,02 
43,10 
43,50 
43,21 
43,16 
37,63 

Kibrit 
çakmak 
ve taşı 

% 

—_ 
— 

19,24 
15,71 
14,58 
13,44 

8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 

Son yıllarda maliyet unsurlarından bilhassa iptidai madde, malzeme, işçilik ve umumi masraflar
da görülen artışlar sebebiyle satış gelirinin satış hasılatına nispeti düşmüştür. 

Meselâ yaprak tütün mubayaa fiyatı 1944 yılında 200 kuruş iken 1954 yılında 288 kuruşa, kuru 
üzüm mubayaa fiyatı aynı devrede 29 kuruştan 49 kuruşa, çıkmış ve mamul tütün fabrikasyon mali
yetlerinde ise iptidai madde 245 kuruştan 321 kuruşa, malzeme 35 kuruştan 65 kuruşa, işçilik 11,62 
kuruştan 25 kuruşa, umumi masraflar 15,78 kuruştan 28 kuruşa çıkmış bulunmaktadır. 

b) Millî Müdafaa vergileri : 

Halen inhisar maddelerinin, tütün, içki ve tuza aidolanlarmdan muhtelif kanunlarla satış be
deline ilâveten Millî Müdafaa Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde ..hazineye sağ
ladığı geliri gösteren tablo aşağıya alınmıştır: 

Sene 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Tütün Tuz 

64 638 764 
40 821 618 
65 128 898 
67 863 975 
69 589 981 
84 241 395 
75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 
114 938 898 

979 961 
498 809 
069 439 
412 008 
350 019 
567 073 
519 369 
523 025 
885 676 
671 637 
110 864 

Müskirat 

11 306 701 
6 845 251 
10 845 858 
13 859 443 
12 926 825 
13 640 322 
12 009 854 
13 041 471 
13 674 068 
15 298 411 
18 299 725 

Kibrit Ç. Taşı Yekûn 

5 704 163 
9 831 531 
9 957 947 

10 571 051 
8 544 062 
8 858 779 
1 492 791 

30 050 
54 604 
63 952 
4 607 

77 925 426 
49 169 678 
83 748 308 
94' 021 565 
94 888 624 

111 024 448 
98 760 215 

106 519 972 
109 921 034 
117 395 598 
136 349 487 

(14 aylık) 

(7 aylık) 

Tablonun tetkikinden de görüleceği gibi Millî Müdafaa vergileri artmaktadır. Bu artış inhisar 
mamulleri satışlarının seneden seneye artmasından ileri gelmektedir. 1956 yılı için tahmin olunan 
Millî Müdafaa vergileri tutarı ise (174 623 395) liradır. 
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Bira, kibrit ve patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması üzerine bu maddelerin imal, ithal ve 

satışiyle meşgul bulunan İnhisar İdaresinin bu faaliyetinden dolayı bira ve kibrit için İstihlâk 
Resmi, patlayıcı maddelerden ise Muamele Vergisi olaraik hazineye bir senede tahminen (22 647 180) 
lira ödiyeceğini belirtmek iktiza eder. 

II . KISIM 

1956 yılı bütçesi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi 28 211 211 lira (A . 1) ve 20 006 484 lira (A 
olmak üzere ceman 48 217 695 lira olarak teklif edilmiş bulunuyor. 

2) 

Bu teklife nazaran 1956 bütçesinin âdi masraflar kısmını ihtiva eden (A - 1) cetvellerinde 1955 
yılma nazaran 4 308 131 lira fazla ve yatırımlara tahsis olunan (A * 2) maddelerine 1955 e naza
ran 3 025 511 liralık noksan tahsisat konmuştur. 

(A- D 

Bütçenin (A - 1) kısmında 1955 bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler aşağıdaki tablo
da topluca görülmektedir. 

1955 bütçesine nazaran : 

M. F. 

202 

Tahsisatın nev'i 

203 

204 

209 

11 
12 
13 
21 
22 
23 

11 
12 
13 

218 
301 

302 

304 

11 
12 
14 

10 

10 
20 
50 

11 

Memur ve hizmetliler ücretleri 
Umum Müdürlük memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 
Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Umum Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc« 
retleri 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Sandık yönetim masrafları karşılığı 
4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
Umum Müdürlük büro masrafları 
Kırtasiye 
Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Aydınlatma 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Umum Müd. posta ve telgraf ücreti 

( ft. Sayışı : 10) 

Artış 
Lira 

552 500 
1 050 525 
652 000 
290 000 
990 125 
109 375 

138 200 
3 600 
1 050 

Eksiliş 
Lira 

13 000 

200 

54 855 
9 974 
13 877 
5 000 

2 500 
2 500 

500 

1 000 
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F. M. 

12 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

306 
307 

308 

403 
420 

451 

452 

453 

476 

602 
604 

40 
92 

93 

11 

14 

10 
20 

20 

20 

30 

maddesi gereğince 

maddesi gereğince 

masrafları ve 

Vilâyetler posta ve telgraf ücreti 
Umum Müd. telefon ve başka muhabere masrafları 
Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret, masrafları 
Giyecekler 
Harcirahlar 
Ecnebi memleketler harcırahı 
6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu 
verilecek tazminatlar 
6245 sayılı Harcirah Kanununun 49 ncu 
satmalmacak vasıta avansı karşılığı 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
yollukları 
Umum Müdürlük 
Temsil masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Fidelik müsabakaları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Staj masrafları 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönde 
rileceklerin harcırah ve masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masraf 
l a n 
Kurs masrafları 
İnhisarlar memurları meslek kursu umumi masrafı 
işçi Kurul ve Sendikalarına yardım 
Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

Artış 
Lira 

115 000 
20 000 
22 000 
125 000 

Eksiliş 
Lira 

39 500 

25 000 
2 500 

500 

5 500 
2 500 

13 000 

Kısımlarla yekûnu 

30 000 

10 000 

1 000 

israfı 

Umumi yekûn 

80 000 
10 000 
1 250 

3 871 081 
364 500 
104 000 
11 250 

4 350 831 

200 
41 500 
1 000 

42 700 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

Bu tabloda görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri bütçe mucip sebeplerinde madde mad
de ve açıkça ifade edilmiştir. 

Personel masraflarına dâhil olan 202 nci fasılda 1955 yılma nazaran mevcudolan 3 644 525 li
ralık fazlalığın 2 255 025 lirası Umum Müdürlük vilâyet ve işletmeler memur ücretlerindendir. 

Bu fazlalığın 2 051 351 lirası 3 aylık nispetindeki ek ödeneğin 5 aylığa çıkarılması karşılığıdır. 

Mütebaki 203 674 lira da 3656 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince bulundukları kadrola-

( S. Sayış» : 70 ) 



— 27 — 
rın müsaadesizliği dolayısiyle kendilerine 1 veya 2 üst derece ücret verilmek suretiyle terfi ede
cekler için konulmuş tahsisattır. 

Hizmetlilere ait ücretlerdeki fazlalık 1 389 500 liradır. Bunun : 

a) 834 200 lirası hizmetlilere ait bütün ücretlerin (625 lira alanlar hariç) birer derece yük
seltilmesinden. 

f 

b) 476 250 lirası 3 aylık nispetindeki ödeneğin 5 aylığa çıkarılmasından, 

e) 79 050 lirası tasarruf edilen 20 kadro karşılığı düşüldükten sonra «D» cetveli kadrosuna 
yeniden ilâve edilen inşaat işleri için 6, çay fabrikaları için 4 teknik eleman ve bir mütercim ce
man 11 vazifenin 5 maaş nispetindeki ödenekle birlikteki tutarından. 

İleri gelmiştir. Yüksek encümenin bu hususta tebellür eden kanaatine göre «D» cetvelindeki 
kadroların birer üst derece yükseltilmesi şayanı kabul görülmemiştir. 

Bu itibarla hükümetçe teklif edilen (834 200) liralık tahsisatın tenzili icabeder. 

1955 yılında ikmal edilemiyen bir kısım inşaat işleri 1956 yılına intikal etmiş bulunduğundan 
önümüzdeki yıl için İdarenin teknik elemana olan ihtiyacı bu sebeple artmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla artan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere yeniden kadro ilâvesi yerinde bir 
hareket olmuştur. 

Umum Müdürlüğün dış memleketlerde olan ticari münasebetlerinin günden güne inkişaf etmek
te olması bu memleketlerle muhabereyi temin için mütercim adedinin artırılmasını icabettirmiş ve 
bu sebeple kadroya 625 lira ücretli bir mütercimlik daha ilâve edilmiştir. 

Umum Müdürlük geçici hizmetliler kadrosuna 3 aded 875, 3 aded 750, 2 aded 550 ve 2 aded 
475 liralık teknisiyenlikle 1956 senesinde açılacak olan memur kursu için 10 aded muallimlik ilâve 
edilmiştir. 

Teknisiyenlerden 8 i Maltepe'de inşa edilecek olan Sigara Fabrikasının inşaatında çalıştırıla
cak, geriye kalan ikisi ise Umum Müdürlüğün diğer inşaatının kontrolü işlerinde tavzif edilecek
lerdir. 

(A/2) 

Bütçenin (A/2) kısmında 1955 yılma nazaran aşağıdaki değişiklikler mevcuttur. 

1955 bütçesine nazaran : 

Artış Eksiliş 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

701 Yapı onarımı 
12 Vilâyetler 150 000 
13 Fabrikalar ve işletmeler 150 000 

735 Bina satmalma, yaptırma 
12 Vilâyetler 350 000 

736 5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri ve ambarları 1 661 250 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika 
imal ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi mas
rafları 
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Artış Eksili§ 

F . M. Tahsisatın Nev'i Lira Lira 

10 Fabrika, imal ve doldurma evleri 2 430 000 
20 A. M. F . firması bonoları 560 338 
30 Rize Çay Fabrikası 346 O00 

751 Satmalmacak makine, alet ve araçlar ve bunları kurma mas
rafları 423 000 

752 Satmalmacak taşıtlar ve bunların komple motörleri 65 000 
761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalar 18 400 
771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak ikrazlar 4 99$ 

Tetkikimize göre : 

(A - 2) masraflarının sarf mevzuları şunlardır • 

701 nci fasla konan 825 000 lira ile, geçen yıl palplanş tedarik edilememesinden dolayı yerine 
getirilemiyen rıhtım takvivesiyle mütaaddit idare ve fabrika binalarında zaruri görülen tamirat 
rapılacaktır. 

735 nci fasılda talebedilen 5 065 000 lira ile 
1. Tarsus İdare Binası 
2. Kalecik ikmal inşaatı 
3. Foça İdare Binası 
4. Zonguldak İdare Binası 
5. Ak Tuzlası İdare Binası 
6. 1955 ten sâri işler 
7. Arsa bedelleri ve % 20 karşılıkları 
8. Muhtelif müskirat fabrikalarındaki inşaat 
9. lyidere; Hopa, Maladit, Pazar, Çayeli ve Grün-

doğdu Çay fabrikalariyle arsa bedelleri su 
tesisatı ve montajları 

10. Kaldırım tuzlası ambar inşaatı 
11. Adana Tütün Fabrikası istok ambarları 

736 ncı fasla konan 3 338 750 lira ile Adana, İzmir, Paşalimanı, Silvan, Yayladağ, Tütün Ba
kım evleri inşaatı ve Bursa, Bandırma, Samsun, Trabzon, İşletme evleri tesisatı. 

741 nci fasla konan 3 900 000 lira ile 
1. Maltepe Sigara Fabrikası inşaatı 
2. İstanbul Bira Fabrikasında Muh. İş. 
3. İzmir Şarap Fabrikası santral bina. 
4. Ankara Bira Fab. Sise İmlâ Gr. Tes. 

temin edilecektir. 

160 000 
50 000 
75 000 

400 000 
25 000 
350 000 
140 000 
455 000 

2 960 000 
50 000 
400 000 

5 065 000 

2 900 000 
800 000 
60 000 
140 000 

3 900 000 
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1 723 733 lirası A. M. F. firması bonoları için sarf edilecektir, 

954 000 lirası ile Gündoğdu, Çayeli ve Fener fabrikaları tesisatı ikmal edilecektir. 

751 nci fasla konulan 2 600 000 lira ile umumiyetle fabrikalar ve işletmeler teçhizatında icab-
eden yenileme ve ilâveler temin edilecektir, t 

752 nci fasla konulan 200 000 lira ile deniz ve kara nakil vasıtaları için muhtelif motörler ve 5 
aded at, merkep, bisiklet, araba ve koşum satınalmacaktır. 

761 nci fasla konulan 1 400 000 lira ile bir plân dâhilinde tevsii takarrür eden Yavşan ve Çam-
altı tuzlalarının yeni tesisleri ve bunların genişletilmeleri için lüzumlu inşalar ve tuzla yolları ya* 
pılacaktır, 

(B) CETVELİ 

1956 yılı varidat tahminlerinin tetkik ve tahlili : 

1956 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde bir taraftan bütçe tasarısında yer alan varidat nevi-
lerinin geçen yıllarla mukayesesinin sağlanması ve diğer taraftan icabettikçe İnhisarlar İdaresinin 
bellibaşlı iştigal mevzuları üzerinde çalışmalarının aydınlatılmasını temin edecek bir yol takib-
olunmuştur. 

a) Umumi olarak : 

1955 yılı bütçesinde varidat olarak gösterilmiş bulunan 381 605 405 liraya mukabil 1956 tasa
rısında varidat miktarı % 19,44 nispetinde 74 188 950 lira fazlasiyle 455 794 355 lira tahmin olun
muştur. Şöyle ki : 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 

1954 yılı 
Bilâûço 

Lira 

183 134 913 
3 522 522 

136 349 487 

1955 yıh 
Bütçe tahmini 

Lira 

Yekûn 323 006 922 

229 62ü 566 
2 555 000 

İ49 729 839 

381 605 405 

1955 yıh 
10 aylık fiilî 

Lira 

215 854 050 
2 297 478 

135 373 864 

353 525 392 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 

Yekûn 

1955 2 ayhk 
Tahmini 

Lira 

43 170 810 
459 502 

27 074 766 

70 705 078 

Yekûn 
Lira 

259 020 860 
2 756 980 

162 448 630 

424 230 470 

1956 yılı 
Tahmini 

Lira 

279 145 960 
2 025 000 

174 623 395 

455 794 355 

f S. Sayısı : 70 ) 



— 30 r-
b) Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra İnhisarlar İdaresi mamul maddelerinin en 

başında gelebileceklere ait tahminler-ve bunların dayandığı unsurlar aşağıda gözden geçirilmiştir: 

1. Mamul, tütün : 

1956 yılı satış miktarı, satış vasati fiyatı satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış masraf
ları, ve nihayet satış kârı bft yönlerden 1955 yılı tahminleri, 1954 yılı neticeleri ve 1955 yılı fiilî 
durumu hep bir arada mütalâa edilmek üzere tahmine tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tablo bütün bun
ların rakamla ifadesini taşımakta bulunmuştur. 

1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 yılı 10 aylık 
1955 » 2 » 

Yekûn 

1955 yılı ta 
1956 » 

Fark 
1954 yılı biJ 

Kilo 

26 000 000 
26 500 000 

500 000 
25 418 057 

21 334 141 
4 266 829 

25 600 970 

hmini 
» 

lânço. 

Satış 
miktarı 
y. F. 

950,98 
1 128,76 

177,78 
858,79 

1 089,84 
1 089,84 

1 089,84 

Lira 

247 254 654 
299 120 775 

51 876 121 
218 286 779 

232 508 460 
46 501 690 

279 010 150 

M a 1 i y e t 
Fiyat Lira 

412,90 107 354 660 
491,26 130 183 041 

86,36 22 828 381 
433,18 110 106 432 

490,00 104 537 290 
490,00 20 907 460 

490,00 125 444 750 

Satış masrafları Satış kârları 
Fiyat Lira Fiyat Lira 

76,38 
99,59 

23,21 
75,69 

19 856 898 460,70 120 043 096 
26 390 654 537,91 142 547 080 

6 533 756 77,21 22 503 984 
19 238 308 349,92 88 942 039 

1955 yılı 10 aylık 
1955 » 2 » 

100,00 21 334 140 499,84 106 637 030 
100,00 4 266 830 499,84 21 327 400 

Yekûn 100,00 25 600 970 499,84 127 964 430 

Görüldüğü üzere 1956 yılında 26 500 000 kiloluk bir satış derpiş ve bu miktar mamul tütü
nün kilosunun vasati olarak 1 128,76 kuruşa satılacağı tahmin olunmuştur, idare bunun 
491,26 kuruşa mal edebileceğini ve bunun için de kiloda 99,59 kuruşluk bir satış masrafı 
yapacağını düşünmektedir. 

Şu halde beher kiloda 537,91 kuruşluk sâri kâr hesaplanmıştır. Hemen ilâve etmek lâzım 
gelir ki kilo başına isabet eden 537,91 kuruşluk kâra Millî Müdafaa vergisi dâhil değildir. Bu 
da kilo başına 597,63 kuruştur. 

1956 Yılı mamul tütün varidatının tahminine tabiatiyle satış miktarı, vasati satış fiyat», 
maliyet ve satış masrafları gibi 4 unsur hâkim olmuştur. Bu unsurların her biri üzerinde
ki mülâhazalara aşağıda yer verilmiştir. 
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a) Satış miktarı : 

1955 Yılının 10 aylık fiilî satış miktarına 2 aylık tahminî satış miktarı ilâve edildiği 
takdirde senelik satışın 25 600 000 kilo olabileceği neticesine varıldı. 

Satışlarda müşahede edilmekte olan inkişaflar neticesinde 1956 yılı için 26 500 00$ kil© 
satış tahmininin yerinde olduğu görülmüştür. 

b) Vasati satış fiyatı hemen her yıl tezayüdetmektedir. Meselâ 1950 yılının 783 kuruş 
olan vasati satış fiyatı 1951 yılında 792 ve 1952 yılında 807 kuruşa çıkmıştır. 

1954 yılında fiilî satış fiyatı 859 kuruş olup yapılmış olan fiyat ayarlaması da göz önünde 
tutularak 1956 yılı için hesabedilmiş olan 1 128,76 kuurşun normal olduğunu kabul etmek ica-
beder. 

c) Maliyet fiyatı : 

1956 yılı için tahmin edilen 491,26 kuruşluk maliyet fiyatı 1951 yılının 366,13 ve 1952 yılının 
367,52 kuruşuna nazaran bariz bir yükseklik arz etmekte ise de gerek iptidai madde ve gerek di
ğer maliyet unsurlarındaki tezayüt neticesinde 1954 yılı bilançosuna nazaran tahakkuk etmiş olan 
433,18 kuruşluk maliyet nazarı dikkate alındığı takdirde 1956 yılı için isabetli bir tahmin yapıl
mış olduğu anlaşılır. 

d) Satış masrafları : 

1952 yılının kiloda 68,39 kuruş ve 1953 yılının 71,25 kuruş, 1954 de 75,69 kuruş olan satış mas
raflarına mukabil 1956 yılı için yapılan tahmin kiloda 99,59 kuruştur. Bu vaziyete nazaran derpiş 
edilen satış masrafını olduğu gibi kabul etmek yerinde olacaktır, 

Şu hallere göre, yukardaki tablonun sütunu mahsusunda görüldüğü üzere mamul tütünden elde 
edilmesi lâzımgelen satış kârı 142 547 080 liradan ibarettir. 

2. Tuz : 

Mamul tütünde olduğu gibi tuz geliri de 1955 yılının muhammen ve .1954 yılının fiilî durumları 
gözden geçirilmek suretiyle tetkika tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tabloda sözü geçen yıllara ait satış 
miktar ve fiyatını, satış hasılatını, maliyetini, satış masraflarını ve satış kârını ifade eden rakam
lara yer verilmiştir. 

1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 » 10 aylık 
» » 2 » 

Yekûn 

Ton 

300 000 
300 000 

311 087 

268 941 
53 789 

322 730 

Satış miktarı 
V. Fiyat 

39,00 
39,65 

65 
39,71 

40,19 
40,19 

30,19 

Lira 

11 701 160 
11 896 400 

19 240 
12 354 901 

10 808 590 
2 161 780 

12 970 370 

Maliyet 
Fiyat Lira 

7,47 
7,57 

10 
18,84 

19,00 
19,00 

19,00 

2 242 030 
2 270 960 

28 930 
5 862 180 

5 109 880 
1 021 990 

6 131 870 
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1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 yılı 10 aylık 
> » 2 » 

Yekun 

Satış 
Fiyat 

9,80 
9,80 

0,71 

1,00 
1,00 

1,00 

masrafları 
Lira 

2 940 000 
2 940 000 

221 066 

268 940 
53 790 

322 730 

Satış kârları 
Fiyat Lira 

21,73 
22,28 

55 
20,16 

20,19 
20,19 

20,19 

6 519 130 
6 685 440 

166 310 
6 271 655 

5 429 770 
1 086 000 

6 515 770 

Yukardaki rakamlara nazaran 1956 yılında 300 000 ton tuz satılacağı ve satış fiyatlarının ki
loda 3,96 kuruş olacağı, kilo maliyetinin 0,757 kuruşu bulacağı ve beher kilo için 0,98 kuruşluk sa
tış masrafı yapılacağı hesap ve tahmin edilerek neticede 6 685 440 liralık bir kâr ümidedilmek-
tedir. 

1955 fiilî vaziyetinin muvakkat hesaplara göre satış miktarının 322 000 tonu bulacağı hesab-
edilmekte ise de bilançolara nazaran fiilî satışların 

1950 yılında 252 027 ton 
1951 
1952 
1953 
1954 

* 
» 
» 

> » 

252 211 
288 567 
267 163 
311 087 

olduğu nazarı dikkate alındığı takdirde 1956 yıh tahminlerinin ihtiyatlı ve isabetli bulunduğu an
laşılır. 

3. îspirto ve ispirtolu maddeler : 

îspirto ve ispirtolu maddeler gelirleri, bira, rakı, şarap, ispirto ve diğer müteferrik içkiler satı
şından terekkübetmektedir. Bunlardan bellibaşlı kalemleri teşkil eden bira, rakı ve şarap madde
lerinden elde edilmesi umulan varidat aşağıda tetkika tâbi tutulmuştur. 

A) Bira : 
Bira satış kân aynı tarzda incelenmiştir. 

Kilo 
Satış miktarı 

V. F. Lira 
Maliyet 

V. F. Lira 

1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 » 10 aylık 

22 000 000 
27 000 000 

5 000 000 
27 498 553 

24 615 927 
4 923 183 

29 539 110 

99,32 
128,89 

29,57 
74,70 

119,87 
130,— 

Yekûn 29 539 110 121,56 35 907 070 

21 850 000 
34 800 000 

12 950 000 
20 543 593 

29 506 
6 400 

931 
139 

35 907 070 

28,44 
28,39 

5 
26,62 

27,00 
27,00 

27,00 

6 256 530 
7 666 800 

1 410 270 
7 321 673 

6 646 
1 329 

7 975 

300 
260 

560 
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1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 yılı 10 aylık 
» » 2 » 

Yekûn 

Yukarıki tabloya göre 1956 yılı için 27 milyon litrelik bir satış derpiş olunmuştur. Vasati fiyatı 
litrede 128,89 kuruş. Maliyet 28,39 ve satış masrafları ise literede 40 kuraş istihlâk Vergisi ile 
birlikte 62,50 kuruştur. 

Buna göre beher litrede kâr 38 kuruşu bulmakta ve böylece biradan 10 258 200 liralık bir vari
dat beklenmektedir, 

1955 yılı satışlarının 29 milyon litreyi bulacağı tahmin edilmekte ise de îdare bir taraftan sa
tış fiyatına % 8,33 nispetinde zam yapmış olduğunu ve diğer taraftan mevcut iki fabrikanın iyi 
vasıfta bira imâl kapasitesinin 19 milyon litre civarında bulunduğunu nazarı dikkate alarak 1956 
yılı için 27 000 000 litre teklif edilmiştir. 

B) Rakı : 

Rakı satışlarına ve bundan elde edileceği hesaplanan kâra ait tahminler aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. 

Satıg 
V. F. 

22,12 
62,50 

40,38 
19,62 

51,33 
60 00 

52,78 

masrafları 
Lira 

4 866 400 
16 875 000 

12 008 600 
5 397 287 

12 636 224 
2 953 906 

15 590 130 

Satış kârlian 
V. F. Lira 

48,76 
38,00 

10,76 
28,45 

41,54 
43,00 

41,78 

10 727 070 
10 258 200 

468 870 
7 824 633 

10 224 407 
2 116 973 

12 341 380 

1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 
1954 yılı bilanço 

1955 yılı 10 aylık 
1955 » 2 » 

Kilo 

,9 250 000 
10 000 000 

750 000 
9 637 885 

7 900 000 
1 580 000 

Yekûn 9 480 000 

Satış mikti 
V. F. 

746,21 
837,86 

91,65 
675,57 

816,73 
837,86 

820,25 

m 
Lira 

69 024 800 
83 785 720 

14 760 920 
65 110 763 

64 521 430 
13 238 188 

77 759 618 

Fiyat 

193,46 
219,82 

26,36 
189,28 

196,— 
200,— 

196,67 

Maliyet 
Lira 

17 895 510 
21 982 170 

4 086 660 
18 243 120 

15 484 000 
3 160 000 

18 644 000 
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Satış masrafları Satış kârları 
Fiyat Lira Fiyat Lira 

1955 yılı tahmini 
1956 » » 

Fark 

1954 yılı bilanço 

1955 yılı 10 aylık 
1955 » 2 » 

Yekûn 

82,92 • 
83,— 

08 

86,34 

84,73 
87,86 

85,25 

7 669 460 
8 299 550 

630 090 

8 321 843 

6 693 670 
1 388 188 

8 081 858 

469,84 
535,04 

65,20 

399,94 

536 — 
550,— 

538,33 

43 459 830 
53 504 000 

10 044 170 

38 545 800 

42 343 760 
8 690 000 

51 033 760 

1956 yılında 10 milyon litre rakı satılacağı vasati satış fiyatının 837,86 kuruş olacağı, maliyet 
bedelinin 219,82, satış masraflarının 83,— kuruş ve satış kârının beher litrede 535,04 kuruşu bulaca
ğı tahmin edilmiştir. 

1955 yılında 10 aylık fiilî ve 2 aylık tahminî olarak 9 480 000 litre rakı satılacağı hesaplanmış
tır. 

27 . VI . 1955 tarihinde fiyatlara yapılmış olan zamma rağmen 1956 yılı için 10 milyon litre sa
tış tahmin edilmesi, fiyatlara yapılmış olan zammın, satışlara yaptığı menfi tesirin azalmış olmasiy-
le izah edilebilir. 

C) Aşağıdaki tablo şarap satışlarından 564 440 liralık bir kâr beklendiğini göstermektedir. 

Satış miktarı Maliyet Satış kârı 
Litre V. F. Lira Litrede Lira Litrede Lira 

4 500 000 48,15 2 167 000 35,61 1 602 560 12,54 564 440 

Netice: • 

Yukardan beri verdiğimiz izahata nazaran mamul tütün, tuz, bira, rakı ve şaraptan elde edile
ceği hesabedilen satış kârları, 

ceman 213 559 160 Lira olup 
11 583 620 » İspirto ve ispirtolu diğer içkiler kârı 
50 550 000 » Çay satışı kârı 

953 180 » Barut ve patlayıcı maddeler geliri 

276 645 960 Umumi yekûn 

Buna yurt dışı satışlarından elde edileceği tehmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe 
masrafları ve sair varidat olarak 9 000 000 lira eklendiği ve mütedavil sermaye masrafları olarak 
da bundan 7 O00 000 lira tenzil edildiği takdirde bütçe vraidatı 

(B) cetvelinin birinci faslı oian 279 145 960 liralık satış kârlarını bulmak mümkün olur.*. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve Müdafaa 
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vergilerinin satış kârlarına ilâvesi halinde İnhisarlar İdaresi umumi Taridatmın bütçenin (B) cet
velinde gösterildiği gibi 455 794 355 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Bütçenin (A - 1) ve (A - 2) cetvellerinde gösterilen masraflarla Tayyare Resmi ve belediyeler 
hiselerinin de tenzilinden sonra İnhisarlar İdaresinin Hazineye ödiyeceği meblâğ 394 111 540 liradır. 
Bu varidat geçen seneye nazaran % 22,18 nispetinde 71 536 845 lira fazladır. 

Bunun mühim bir kıısmı yukarda da bilmünasebe arz edildiği gibi 27 . Yi . 1955 tarihinde ma
mulât fiyatlarına yapılmış olan zamdan ve diğer kısmı da mamulât satışlarının devam etmekte 
olan inkişafından ileri gelmektedir. 

Burada biranın imal, barut ve patlayım maddelerle av malzemesinin imal, ithal ve satış inhisa
rının viski ve şampanyanın ithal inhisarının kaldırılmış olmasını, Ege tütün müstahsılma kilo başı
na yirmi beş kuruş prim verilmiş bulunmasını memnuniyetle işaret ederken İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün 1956 yılı bütçe kanun tasarısını yüksek encümenin takdirine saygılarımızla arz eyle
riz. 

Çankırı Mebusu Diyarbakır Mebusu Muğla Mebusu 
Tahsin Uygur îhsan Hamid Tiğrel Akif Sanoğlu 

[(S. Sayısı: 70)] 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 .11.1956 
Esas No. 1/360 

Karar No. 43 
Yüksek Reisliğe 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı 
Bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 17.XII.1955 tarihli ve 71-233/4120 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Gümrük 
ve inhisarlar Vekili, inhisarlar Umum Müdürü 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1956 yılı Bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırladıkları rapor mütalâa edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyetini ilgilendiren mev
zular üzerinde vâki sualler hükümet mümessil
leri tarafından cevaplandırıldıktan sonra büt
çenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiş 
ve masraf kısımlarını ihtiva eden A / l işaretli 
cetvel yekûnu geqen yıla nispetle (4 308 131) 
lira fazlalıkla (28 211 211) ve yatırım kısmını 
teşkil eden A/2 işaretli cetvel yekûnu ise 
(3 025 511) lira noksaniyle (20 006 484) lira 
olarak hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup 
fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış ve ek
silişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesin
de her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

A / l işaretli masraf cetvelinde yapılan tet-
kikat sonunda ücretli kadrolar üzerinde yapı
lan değişikliklerden husule gelen tahsisat fark-
lariyle bu farkların 209 ncu, Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler hakkındaki fasla olan inika
sından mütevellit vâki tenzilât sonunda A/ l 
işaretli cetvel yekûnu (27 593 599) lira olarak 
ve yatırımlara ait A/2 işaretli cetvel ise hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 malî 
yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu ise 1955 varidatında nispetle (74 188 950) 
lira fazlalıkla (455 794 355) lira olarak hükü
metçe tahmin ve tesbit edilmiş olup inhisar 
maddelerinin tetkik edilen satış hasılatına gö
re tahmin edilen miktarın tahakkuk edeceği' 
göz önünde bulundurulaılak (B) işaretli cetvel 
de hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 1 nci maddesi, A / l işaretli cetvel
de yapılan değisilklikıten 'mütevellit husule 
gelen rakam yekûnu aksettirilmek suretiyle 
tadilen mütaaikıp maddeler ise hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
'Kırklareli 
Ş. Bakay 

Adana 
S. Barı 

Çanakkale 
F. R. Zorlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenanı 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Rize 

/ / . Agun 
Trabzon 

Mazbata M. 
Giresun 
M. Şener M 

Adana 
A. T opal oğlu 

Çankırı 
T. Uygur 
Denizli 

M. Karasan 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Sinob 

N. Sertoğlu 
Van 

', F. KalaycıoğluK. Yörukoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

'. II. Timurtaş 
Balıkesir 
S. Yırcah 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Konya 
R. Birana, 

Ordu 
R. Aksoy 

Tokad 
ö. Sunar 
Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
kanunu lâyihast 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımları duşmda kalan masraf
ları için bağlı (A-l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (28 211 211) lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı (A-2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (20 006 484) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (455 794 355) lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetliler kadro
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyiha-
siyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 5. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1956 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl-

( S. Sayıı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (27 593 599) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (20 006 484) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

: 70) 
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lan bütçelerinde bulunan borçlar 1956 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — inhisarlar Umum Müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işletme evleri gibi işyerlerin
de toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 
(bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) mas
rafları döner sermayeden ödenmek üzere, çalış
tıkları günlerde günde bir defa ve bir kab ye
tmek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masra
fım karşılamıyacak kadar az olan yerlerde) ye
mek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar 
yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 8. —• Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. . 

3VIADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 10. — întifaı İnhisarlar İdaresine 
aidolup hazine namına tapuya bağlanmış veya 
henüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bu
lunan gayrimenfcullerin Umum Müdürlük na
mına yapılacak intikal ve tescil muameleleri 
her türlü resim ve harçtan istisna edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili V. 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
JF\ Köprülü 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
Jff. A. Göktürk 
Dahilive Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

MADDE 7, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle yabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

tkt. ve Ticarat Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve İn. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Nafıa Vekili 
M, Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğ&u 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarhan 

i S. Sayısı : 70); 
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11 

12 
13 

21 

22 
23 

11 

12 

13 

— âd — 

A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücretleri 
Umum Müdürlük memurları 
ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrika ve işletmeler memur 
ücreti 
Umum Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Umum Müdürlük geçici hiz
metliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler geçi 
hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı ~ 
Lira 

2 997 500 
8 049 475 

3 123 000 

780 000 
2 569 875 

215 625 

17 735 475 

111 800 

27 000 

7 875 

146 675 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 550 000 
9 100 000 

3 775 000 

1 070 000 
3 560 000 

325 000 

21 380 000 

250 000 

30 600 

8 925 

289 525 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

~* 

3 550 000 
9 100 000 

3 775 000 

961 775 
3 116 525 

286 875 

20 790 175 

250 000 

30 600 

8 925 

289 525 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 16 200 16 000 16 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 55 000 55 000 55 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 435 000 435 000 435 000 

L X S. Sayısı : 701 _ _ 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

13 Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 

21 Umum Müdürlük memurlan 
doğum yardımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

23 Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 

31 Umum Müdürlük memurlan 
ölüm yardımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

33 Fabrika ve işletmeler memur 
lan ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş ke-

95 000 

5 000 

42 00Ö 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 675 000 

1 50 

95 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

675 000 

1 500 

3 000 
15 000 

675 000 

1 500 

12 
13 
14 
15 

210 
218 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek kasa tazminatı 

ikinci kısım yekûnu 

781 132 
142 024 

. 500 000 
73 922 

150 000 

1 647 078 

2 100 

455 000 

20 679 028 
•« .,^r...,jr.-i:,7iîr;;.; 

835 987 
151 998 
500 000 
87 799 

150 000 

1 725 784 

2 100 

460 000 

24 549 909 

812 475 
147 723 
500 000 
87 799 

150 000 

1 697 997 

2 100 

460 000 

23 932 297 

\ 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Umum Müdürlük büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

13 500 
1 500 
5 000 

22 500 
17 000 
15 000 

74 500 

55 000 
5 000 

20 000 
40 000 
30 000 

120 000 

270 000 

13 000 
1 500 
5 000 

22 500 
17 000 
15 000 

74 000 

54 000 
7 500 

20 000 
40 000 
32 500 

120 000 

274 000 

13 000 
1 500 
5 000 

22 500 
17 000 
15 000 

74 000 

54 000 
7 500 

20 000 
40 000 
32 500 

120 000 

274 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 90 000 90 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

Ve masrafları 
11 Umum Müdürlük posta ve tel

graf ücreti 22 000 35 000 35 000 
12 Vilâyetler posta ve telgra^ üc

reti 170 000 285 000 285 000 
21 Umum Müdürlük teiefon ve 

başka muhabere masrafları 45 000 65 000 65 000 
22 Vilâyetler telefon ve başka 

. muhabere ücreti masrafları 43 000 65 000 65 000 

Fasıl yekûnu 280 000 450 000 450 0€0 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Kira bedeli 
11 Merkez 1 1 1 
12 Vüâyetler 30 000 30 000 30 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Umum Müdürlük 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 30 001 30 001 30 001 

Giyecekler 125 000 250 000 250 000 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin harcırah ve masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

0 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
satmalmacak vasıta avansı 
karşılığı 10 000 0 0 

100 000 
530 000 
200 000 
50 000 

2 000 

190 000 

100 000 
530 000 
200 000 
20 000 

2 000 

229 500 

100 000 
530 000 
200 000 
20 000 

2 000 

229 500 

Fasıl yekûnu 1 082 000 1 081 500 1 081 500 

25 000 
65 000 
30 000 

50 000 
65 000 
30 000 

50 000 
65 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 120 000 145 000 145 000 

Üçüncü kısım yekûnu 2 071 501 2 394 501 2 394 501 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 

30 
40 
50 
60 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 

• 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geriverileçek paralar 
Mahkeme harçları 
Bina ve Arazi vergileri 
Kaçağın Men ve Takibine da
ir olan 1913 sayılı Kanun ve 
ekleri gereğince yapılacak öde
meler 

Fasıl yekûnu 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
işçi ücretleri 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
Tütün ekimi yazma masrafları 
Kaçakla mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

-

7 500 

500 
8 000 

54 000 
1 800 

13 50ü 

77 800 

17 500 
80 000 

150 000 
18 000 
42 000 

500 
1 

10 000 

220 501 

110 000 
15 000 

125 000 

10 000 

500 
8 000 

54 000 
1 800 

13 500 

77 800 

17 500 
80 000 

150 000 
18 000 
42 000 
1 000 

1 
10 000 

221 001 

110 000 
15 000 

125 000 

10 000 

500 
8 000 

54 000 
1 800 

13 500 

77 800 

17 500 
80 000 

150 000 
18 000 
42 000 
1 000 

1 
10 000 

221 001 

110 000 
15 000 

125 000 
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451 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masraflan 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• 

7 000 
10 000 

17 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 500 
12 500 

25 000 

12 500 
12 500 

25 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

459 Spor masrafları 
476 Kurs masrafları 

10 Kurs umumi masrafları 
20 Öğrenci bursları 
30 inhisarlar memurları meslek 

kursu umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

4 000 

6 000 

10 000 

6 000 

9 000 

15 000 

500 

0 

46 000 

616 801 

4 000 

5 000 

9 000 

6 000 

22 000 

28 000 

500 

80 000 

126 000 

719 801 

4 000 

5 000 

9 000 

6 000 

22 000 

28 000 

500 

1 000 
45 000 

1 000 
45 000 

1 000 
45 000 

80 000 

126 000 

719 801 
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P. M. 

501 
502 

505 

Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 
20 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

35 000 35 000 35 000 

1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 ' » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

• 40 000 
5 000 

45 000 

135 000 

215 000 

40 000 
5 000 

45 000 

135 000 

215 000 

40 000 
5 000 

45 000 

135 000 

215 000 

Altıncı hısım - Yardımlar 

602 İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 20 000 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım " 750 

605 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarları Kanunu ge
reğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka 
ödemeler 300 000 

Altıncı kısım yekûnu 320 750 

30 000 

2 000 

300 000 

332 000 

30 000 

300 000 

332 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 20 679 028 24 549 909 23 932 297 
Üçüncü kısım yekûnu 2 071 501 2 394 501 2 394 501 
Dördüncü kısım yekûnu 616 801 719 801 719 801 
Beşinci kısım yekûnu 215 000 215 000 215 000 
Altıncı kısım yekûnu 320 750 ' 332 000 332 000 

UMUMÎ YEKÛN 23 903 080 28 211 211 27 593 599 
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P. M. 

• • • 

701 
11 
12 
13 

"*" 
A/2 -

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Umum Müdürlük 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekû 

4 6 -
CETVELİ 

~— 

nu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

175 000 
150 000 
500 000 

825 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

175 000 
300 000 
350 000 

825 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

175 000 
300 000 
350 000 

825 000 

735 

I I - Satrnalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satrnalma, yaptırma 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

850 000 
3 865 000 

1 200 000 
3 865 000 

1 200 000 
3 865 000 

Fasıl yekûnu 4 715 000 5 065 000 5 065 000 

736 5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarlan 

741 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak Fab. imal 
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi masraf
ları 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 

20 A. M. F. firması bonoları 
30 Rize Çay Fabrikası 

5 000 000 3 338 750 3 338 750 

6 330 000 
1 163 395 
1 300 000 

3 900 000 
1 723 733 

954 000 

3 900 000 
1 723 733 

954 000 

Fasıl yekûnu 8 793 395 6 577 733 6 577 733 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
vasıtalar ve bunları kurma 
masrafları 

752 Satınalınacak vasıtalar ve bun
ların komple motörleri 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis-

* 1er ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

2 177 000 

135 000 

2 600 000 

200 000 

2 600 000 

200 000 

1 381 600 1 400 000 1 400 000 

5 000 

Yatırımlar yekûnu 23 031 995 20 006 484 20 006 484 

P. M. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Satış kârları (İnhisarlar vari
datı) 
Çeşitli varidat (resimler) 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Destekleme alımları hizmet üc
reti 
Tütün, içki, tuz Müdafaa Ver
gisi 

YEKÛN 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

229 620 566 
1 155 000 

200 000 
350 000 
300 000 

250 000 

149 729 839 

381 605 405 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

279 145 960 
1 175 000 

200 000 
350 000 
300 000 

0 

174 623 395 

455 794 355 

279 145 960 
1 175 000 

200 000 
350 000 
300 000 

0 

174 623 395 

455 794 355 
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Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

» 

» 
» 

Ressam 

Makinist 
> 

Usta 
> 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

» 
» 

Hemşire 

Hastabakıcı 
> 

Şoför 
Sanatkâr 
Mütercim 

» 

Daktilo 
» 
» 

D 

Aded 

20 
12 

5 
9 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 

— 48 -
- CETVELİ 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
35°-
300 
225 
475 
300 
300 
250 
225 
350 
225 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
225 
175 
625 
550 
475 
300 
250 
225 

G. 

5 

6 

Memuriyetin 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
»-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 

Hademe - Bekçi 
» 
» 
» 
» 
» 

Koruyucu 
» 
> 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 

nev'i Aded 

4 
7 

, 22 
17 
21 
4 
4 
2 
6 
6 
7 

12 
22 
13 
26 

4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

12 
35 

170 
971 

1 
13 
84 

369 
4 
8 
2 

Yekûn 1907 

p. M. 

E - CETVELİ 

203 11,12,13, Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

30. 5 .1934 

25 . 6 .1938 
27 . 5 .1940 

Numarası 

2460 

3437 
3828 

Ö Z E T İ 

3 1 . 5 .1941 

30 . 5 .1942 

4040 

4226 

25 . 5 .1943 

14 . 6 .1943 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 8 . 1 9 5 1 

4415 

4437 

4708 

5823 

» 

ararname 

> 

» 

» 

29 . 2 .1952 

4. 1 .1940 

17 . 9 .1941 

10 . 6 .1944 

8.1.1948 

5887 

2/12537 

2/16540 

3/962 

3/6830 

Tütün 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
Kanunun 7 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 nci madde ile ilgası 
Tütün ve Tütün Inhisan Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün Inhisan Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 
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Vergilerin, resimlerin ve başka Yaridatm 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tuz 
Kanun 

Tüzük 

23 
31 

12 
5 

1936 
1941 

25 . 5 .1943 

14. 6 .1943 

22 . 2 .1952 

3078 
4040 

4415 

4437 

5881 

22.12 .1952 3/15890 

Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim' 
lere zam icrasına dair cftan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayıL 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine daiı 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla 
lar hakkında tüzük 

Kanun 
İspirto ve 

30 . 5 .1934 2460 

27 . 5 .1940 

3 1 . 5 .1941 

30. 5 .1942 

3828 

4040 

4226 

12. 6 .1942 4250 
25. 5 .1943 4415 

14 . 6 .1943 4437 

9 . 9 . 1 9 4 4 4658 

ispirtolu içküer 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergis: 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim 
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyel 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim 
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kamım 
ek kanunun 27 nci maddesi , 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim 
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaral 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine v( 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına daiı 
kanunun 7 nci maddesi 
ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim 
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayıl: 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine daiı 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa 
yılı kanunlara ek kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

4708 

5237 

14. 

14. 

9. 

,12 

12. 

8 , 

.1949 

.1949 

.1951 

5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

» 

Kararname 

9. 

9. 

9. 

11. 

1. 

5 

5 

5 

5 

8 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1942 

6552 

6553 

6552 

6556 

2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

16 . 1 .1943 

15 . 5 .1952 

25 . 6 .1955 

2/19329 

3/15076 

4/5355 

Ö Z E T İ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunum 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun. 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında. 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarap, her türlü şarap 
ve meyva şarabının İnhisardan Çıkarıldığına dair 
Kanun. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergi
sine Tâbi Olması hakkında Kanun. 
İnhisarlar İdaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname. 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat 
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının 
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak İnhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname. 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında Kararname. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş İnhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 
8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak 
İnhisar Resmi hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kararname 
» 

24 . 6 .1943 
11. 3 .1953 

2/20244 
4/380 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
2 1 . 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

inhisarı hakkında Kanun. 
29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 

ilgası 
Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları 
Rövelver ve tabanca fişeklerine ait inhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması 
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir. 

9 . 5 . 1 9 5 5 6551 Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması 
hakkında. 

Kanun 

Kararname 

Karar (tefsir) 

Kararname 

25 . 5 .1942 
14 . 9 .1946 4950 

25 . 8 .1942 2/18662 

29 . 4 .1943 
25 . 9 ,1949 

24 . 4 .1952 

25 . 6 .1955 4/5354 

Kahve ve çay 
4223 Kahve ve Çay inhisarı Kanunu 

Kahvenin İnhisar konusundan çıkarılması hak
kında Kanun. 
4223 sayılı Kanunla inhisar altına alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar Resmi 
hakkında Kararname. 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar Resmi hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak inhisar Resmi
nin en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti 
hakkında Kararname. 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay inhisarı Resmi miktarı hakkında. 

2/19827 
3/9357 

1796 

Kanun 
Kibrit ve çakmak taşı 

29 .12 .1945 4816 Kibrit ve Çakmağın inhisar imtiyazına ilişkin sü
renin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna 
ek Kanun. 

27 . 5 .1946 4897 Kibrit ve Çakmağın inhisar idaresine geçimi ve 
işletme idaresinin inhisarlar Umum Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

10 . 2 .1949 

30 . 1 .1952 

Numarası 

5321 

5865 

Ö Z E T İ 

Suni Çakmak ve Çakmak Taşının İnhisar Konusun
dan Çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Ke
simlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Kibritin İnhisardan Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun. 

Kanun 
No. 

G - CETVELİ 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmetler. 
4898 Tekel Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 Tekel Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
6476 5113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 

D. Memuriyetin nev'i 

L - CETVELİ 

D. 

3 Tetkik ve murakabe heyeti 
âzası 

2 Uzman müşavir 
4 Başmüfettiş 
5 Müfettiş 
7 » 
3 Yedek parça tamir atelyesi 

müdürü 
5 Başmüdür, fabrika, atelye, tuz

la ve depo müdürü 
10 Memur, muhasip, muhasip -

veznedar, veznedar 
10 Memur, muhasip, muhasip -

veznedar, veznedar 

Aded 

2 
2 
2 
1 
1 

Maaş 

625 
750 
550 
475 
350 

1 625 

1 475 

3 250 

50 225 

Memuriyetin nev'i 

11 Memur, muhasip, muhasip -
veznedar, veznedar 

12 Memur, muhasip, muhasip -
veznedar, veznedar 

13 Memur, muhasip, muhasip • 
veznedar, veznedar 

10 Fen memuru, doktor, dişçi, ec
zacı, eksper, harmancı, istifçi-
başı, öğretmen 

12 îstifçibaşı, öğretmen, eksper, 
fen memuru 

Aded 

51 

86 

337 

2 

6 

Maaş 

200 

175 

150 

225 

175 

Yekûn 545 
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R - CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube acenta, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak .döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas

rafları, 
2« Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri 

ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 
3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dâhili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin am

balaj masrafları, 
4. Şenlik masrafları, 
5. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar ve 

döner sermaye muamelâtına ait olanlar hariçtir.) 
7. idarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar, 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadalerine müracaat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun Lima ücreti, ıynma, maddelerinin nakliye ücreti, 

su bedelleri, soba kurma ücreti, 
10. İnhisar İdaresini alâkalandıran teşekküllere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer fasılla

rında karşılığı olmıyan sair masraflar, 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 
Madde 20 — Döıeme 

Madde 30 — Demirbaş 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Madde 50 — Aydınlatma • 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları 

Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (Emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil) 
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imalâthane, imalâhane ve sair gibi bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satıç depola
rının su, aydınlatma ve telefon gibi idare masrafları ve vilâyetler teşkilâtında satış işlerinde kul
lanılan basılı kâğıt ve defterler hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Fabrikalar, iş yerleri, işleltmeler, satış transit ve mamulât ambarları, 'depo ihtiyacı dışında tu

tulacak idare binaları ve arsalar 'kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
îşçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre ödeme ya

pılır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 10 — Daimî vazife harcırahı 

Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı 
Fabrikalar, atelyeler, tuzlalar, balkım ve işleme evleriyle sair iş yerlerinin işletme, yapı ve te

sis işlerinde görülmesi için yapılacak seyahatler ve yukarda yazılı yerlerin kadrolarına dâhil me
mur ve hizmetlilerle geçici hizmetlilerin daimî ve muvakkat vazife harcırahları ve sergilere işti
rak için yapılacak seyahatler hariç olmak üzere diğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin da
imî ve muvakkat vazife harcırahları bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümessillik;, fabrika ve ortaklılklara ve gerek tet-

kikat ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecelk İdaremiz veya başka idarelerin memur, 
müfettiş, hizmetli ve geçici (hizmetlilerinin harcırahları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve masrafları 
Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak: anlaşmalara göre verilecek yol) masrafları ve seyahat 

gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masraf

ları, satmabnaca'k bilet, çelenik ye foenzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara 
mektup veya telle verilece'k cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair 
bütün temsil masrafları hu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 -— Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi İstihlâk Resmini ödemeden ş'arap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun 'kâğıdı 'kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 
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Madde 60 — Kaçağın Men ve Takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve eklori gereğince yapılacak 

ödemeler 
1918 sayılı Kanun ve eklleri hükümlerine göre hakedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 

takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar 
altında bulunan oyun 'kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek ver

gi ve resimleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince öde

necek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde 'hariçten geçici olarak temin edilecek avukatlara 
verilecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, (bilirkişi ve muhammin ücretleri ve inhisar altında bulu
nan oyun 'kâğıdı 'kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular için ya
pılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah vo mücadele masraflara 
Madde 11 — îşçi ücretleri 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
{Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu aüât, cihaz, demir
baş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, 'bu 'maksatlar için icabeden tesisatı 
kurma masrafları, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıt
mak üzere Uçurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri masrafları, yukarda gösteri
len işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve harcırahlariyle îş Kanununa tâbi işçilere kanun hü
kümlerine göre yapılacak her türlü ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri arasında yapılacak <mü-
sabakalljrda kazananlara Umum Müdürlüğün tdkdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tü
tün ekimiyle ilgili malzeme (bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydın
latma, posta ve telgraf ve telefon masrafları bu maddelerden ödenir. 

Madde 16 — Mücadele masrafları 
Tütün ma'hsuDiinün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma yerlerinde 

aıldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fidelikleri tesis 
etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, teknisiyen yol mas
rafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü masraflarla Ziraat Vekâleti 
teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri, ka
nuna aykırı olarak ekilen tütünlerin söküllmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak 
her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 
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Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları 

Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mükâfatlan-
dırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müştereken yapılan 
toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı ka
çakçılığından doğan masraflar bu maddeden karşılanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Her çeşit broşür, gazete, sergi ve eserlerin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. Yaptı

rılacak tercüme ve etüd, ücret ve masrafları, telif ücretleri, bastırılacak umumi yazı, broşür, kitap, 
bilanço ve raporlar masraflariyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraflar bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımlarından faydalanılarak ecnebi memle

ketlere gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası Şarapçılık Ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verile
cek katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya geti

rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satmalma be
delleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate mas
raflariyle yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. 

* 
Fasıl 476 — Kurs masrafları 

Madde 10 — Kurs umumi masrafları 
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleriyle diğer masraflar bu ter

tipten ödenir. 

Madde 20 — Öğrenci bursları 
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları 

bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — İnhisar memurları meslek kursu 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri ve her çeşit kurs masrafları bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların, maliyet ve masraf

larla alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımları 
ve bütçeye taallûk edenler bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertıbedecekleri müsamerelere ait biletleri satmalmak 
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka ödemeler 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini 
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olan
lara tesbit edilen hesaplara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için 
prim ve aynı kanunun tatbikatına ait diğer ma&raflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Umum Müdürlük 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Umum Müdürlük binasiyle idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde, idare 
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkul-
lerde (Mütedavil Sermaye Talimatnamesinin ikinci maddesinin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler 
hariç olmak üzere) yaptırılacak her çeşit onarma masrafları, bu işler için kullanılacak işçilerin 
gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzeme
si bedelleri ve bu hususta yapılacak sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satmalma ve yaptırma 
Madde 12 — Vilâyetler 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 
Yaptırılmasına ve satınalınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabri

ka, imal ve doldurma evleri, tuzla binaları ambar, depo binaları emanet ambarları ve gayrimenkul-
lerle bunlar için satmalmacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin 
karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin günde
likleri ve bu işlere ait ilân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi 
bedelleriyle bu hususta yapılacak sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme 
evleri ve ambarları 

Hükümetçe onanan programa göre tütün bak.m ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satm-
alınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satm-
almması bedel ve masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak 
işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân ücreti, proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol malze
mesi bedelleri ve bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu fasla dâhildir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

Madde 10 — Fabrika imal ve doldurma evleri 
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 

Madde 30 — Hize Çay Fabrikası 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların 

inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bun-
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îar.a gerekli her çeşit makina, alât ve vasıtalariyle teçhiz vasıtalarının satmalmması, bu işlerin yapım, 
keşıı, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretle
riyle, proje plân tanzimi ve kontrol ücreti ve malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak her türlü 
masraflar bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satmalınacak motor, her çeşit makin?1 ve emsali bedelle

riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, 
tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerin yapım, keşif, kontrol 
ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gün leliklcri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje plân 
tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedslleriyle bu hususta yapılacak her çeşit masraflar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak, yeni tesisler ve bunları 
genişletme ve sınırlandırma masrafları 

Ç.amaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle 
bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere 
ait ilân ücretleri, harita, kadastro masrafları, proje ve plân tanzim ücretleri, proje kontrol malzeme 
bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 500 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası ve bu yolların 

!>akımı için toptan Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenecektir. 
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E - Cetveli 1955 yılı kadrosu 

Hizmetin nev'i 

Hizmet 
Aylık süresi 

Sayı Lira (ay) Seneliği 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

203 11 Umum Müdürlük ge-
cici hizmetliler üc
reti Kurs öğretmeni (1) 

» » (2) 
» » (3) 

4 
5 
5 

150 
150 
150 

12 
12 
12 

1 800 
1 800 
1 800 

203 13 Fabrikalar ve işlet
meler geçici hizmet
liler ücreti ilk öğretim kursu öğretme-

ni (4) 175 12 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil geçici hizmetliler 

03 11 Umum Müdürlük 
cici hizmetliler 
reti 

X 

ge-
üc-

Yüksek teknik e 
» » 
» » 

Sürveyan 
» 

ilen 
» 
» 

203 12 Vilâyetler 

204 Yabancı uzman ve 
hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin 
ücreti 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

Organizasyon ve işletme uzmanı 1 
(Uzman veya teknisiyen) 1 

933,33 
416,66 

12 
12 

2 100 

7 500 

2 
4 
2 
1 
1 
6 

875 
750 
625 
350 
300 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
9 000 
7 500 
4 200 
3 600 
3 600 

38 400 

11 199 96 
4 999 92. 

16 199 88-

(1) 3888 sayılı Kanuna göre haftada (4) saat ders verecektir. 
(2) 3888 sayılı Kanuna göre haftada (3) saat ders verecektir. 
(3) 3888 sayılı Kanuna göre haftada (2) saat ders verecektir. 
(4) Kadro ücretinin 2/3 ü hesabiyle ödenecektir. 
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S. SAYISI : I 19 
Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve Konya Mebusu Reyhan Gökmen-
oğlu'nun, Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi ve 

Adliye Encümeni mazbatası (2 /237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 1 nci fıkrasınla tadüi 
hakkında hazırladığımız kanun teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını derin saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
Kocaeli Konya 

8. Dinçer B. Gökmenoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Temyiz Mahkemesi dairelerinde raportör gibi ve Başmüddeiumumilikte Başmüddeiumumi mua* 
vini gibi çalıştırılan Hukuk mezunu başkâtiplerin vazifesi, Hâkimler Kanunu hükümlerine göre hâ
kimlik ve müddeiumumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerden madut olmadığı cihetle raportör
lerle muavinlere tanınmış olan haklardan bunlar mahrum bulunmaktadır. Halbuki ifa ettikleri vazi
fe bakımından Hukuk mezunu başkâtiplerin Temyiz Mahkemesi Raportör ve muavinlerinden ve hat
ta Devlet Şûrası Kanun sözcüleriyle yardımcılarından farkları yoktur. Buna rağmen Avukatlık Ka
nununun 21 nci maddesi, Temyiz Mahkemesi raportörlerini ve Başmüddeiumumi muavinlerini, Dev
let Şûrası Kanun sözcüleriyle yardımcılarını dört yıl hizmetten sonra avukatlık stajından vareste 
tuttuğu halde Temyiz Mahkemesinde çalışan Hukuk mezunu başkâtipler için bu hak da tanınma
mıştır. 

Bu yüzden hukuk mezunu başkâtipliğe rağbet azalmış ve bu vazifelerde çalışan hukuk mezun
ları, avukatlık hakkını iktisap için ya başka vazifelere nakletmekte, yahut istifa ederek avukatlık 
stajı yapmayı tercih eylemekte bulunmuştur. 

Hem mesleğe rağbeti çoğaltmak, hem de yetişmiş tecrübeli elemanların mağduriyetten vikayele
rini sağlamak üzere hukuk mezunu başkâtip unvanı ile Temyiz Mahkemesinde dört sene vazife ifa 
etmiş olanlara da avukat olabilmek hakkının tanınması uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bu sebeple Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 1 nci fık
rasına «Temyiz Mahkemesi dairelerinde çalışan hukuk mezunu başkâtip» hükmünün de eklenmesi 
teklif edilmiştir. 

Devre : X 
İçtima : 2 



KOCAELİ MEBUSU SELAMİ DİNÇER VE KONYA MEBUSU REYHAN GÖKMENOĞLU'-
NUN TEKLÎFİ 

Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 21 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tadili 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Adlî; askerî hâkimlik ve 
inüddeiumumilikte, Devlet Şûrası dâva daireleri 
reis ve azalıkları ile kanun sözcülüğü ve bu 
daireler yardımcılıklarında veya vekâletler ve kat
ma bütçe ile idare olunan umum müdürlükler 
hukuk müşavirliği vazifelerinde veyahut Hu
kuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi hu
kuk ilmî dersleri profesörlüklerinde veya bu 
derslerin doçentliklerinde, yahut 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik ve müddei

umumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerde 
veya hukuk mezunu başkâtip ünvaniyle Tem
yiz Mahkemesi dairelerinde en az dört yıl müd
detle hizmet etmiş olanlar .1 nci maddenin T) 
fıkrasında yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

MADDE 2. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adlive Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/237 
Karar No. 31 

25 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Avukatlık Kanununun 5178 sayılı Kanunla 
değiştirilen 21 nci maddesinin birinci fıkrasının 
tadili hakkında Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer 
ile Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, 
vâki kanun teklifi encümenimizde Adliye Vekâ
leti temsilcisinin huzurunda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Teklif sahipleri. Temyiz Mahkemesinde çalış
makta olan Hukuk Fakültesi mezunu başkâtip
lerin, dört yıl müddetle Temyiz Mahkemesinde 
başkâtip olarak çalıştıktan sonra, avukatlık ya
pabilmek hakkının bunlara tanınmasını istemek
te iseler de; 

Hâkim sınıfında çalışanların, avukatlık ya
pabilmeleri için bir sene mahkemelerde staj yap
tıktan sonra, kur'a çekerek yurdun muhtelif 
yerlerinde ve hattâ mahrumiyet bölgelerinde 
dört yıl fiilen hâkimlik görevini ifa halinde an
cak avukatlık yapabilmek imkânını kazanmala
rı muvacehesinde, Hukuk Fakültesini ikmalden 
sonra, yurdun muhtelif yerlerine ve mahrumiyet 
bölgelerine gitmiyerek, sadece Ankara'da Tem
yiz Mahkemesinde başkâtiplik gibi kazai mahi-
veti haiz bulunmıyan vazifeler ifa eden başkâ

tiplere dört yıl içinde avukatlık hakkı bahşoluıı-
ması adalet ve eşitlik kaidelerine uygun düşmi-
yeceğinden, teklifin reddine ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Muğla -

İV. Özsan 
Ankara 

Z. Gökçer 
Çorum 

M. K. Biberoğlu 
Eskişehir 
H. Sezen 

İmzada bulunamadı 

Mazbata Muharriri ve kâtip 
Çanakkale 
8. Sezgin 

Çankırı 
C. Boynuk 

Erzincan 
8. Perinçek 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

Hatay 
A. F. Atahan 

Kayseri 
O. N. Deniz 
Kocaeli 
Muhalif 

8. Dinçev 
Samsun 

R. O. Gvmüşoğlu 

Konya 
T. F. Baran S. 

Malatya 
iV. Ocakcıoğl'u 

Yozgad 
M. Ataman 

Kütahya 
8. Nasuhoğl'u 

Maraş 
M. özsoy 

Zonguldak 
iV. KirişçÂoğln 
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