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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 2:3 
2. — Havale edilen kâğıtlar 4 
3. — Yoklama 5 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 5 
1. — Eskişehir Mebusu Hasan Polat-

kan'ın Maliye Vekilliğine tâyin edildi
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/445) 5 

2.,-—İzmir Mebusu Arif Güngören'e 
izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti teskeresi (3/443) 5 

3. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
ÇerçePin, hakiki veya hükmi şahıslar ta
rafından yabancı memleketlerden muba
yaa edilecek her nevi tayyere ve, helikop
terlerle bunlara mütaallik teçhizat ve mal
zemenin G-ümrük resmiyle diğer vergiler
den muafiyeti hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair takriri (2/164, 
4/248) 5 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler 
1. —- Manisa Mebusu Yunus Muam

mer Alakant'm, üzüm fiyatlarındaki dü
şüklüğün sebeplerine ve bu hususta ne 
gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/264) 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
memleket ölçüsünde bir mesken siyaseti ta-
kibetmek hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başvekilden şifahi suali (2/273) 

3. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, Hükümet programında yer alan 
hususlardan hangilerinin tahakkuk etti
rildiğine ve «Toplantılar ve gösteri yürü
yüşleri» hakkındaki Kanun muvacehesinde 
partilerin mâruz kaldıkları durum üzerin
de ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/275) 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
1950 ve 1956 yıllarındaki ilkokul ve talebe 



sayısiyle ilk öğretmen okulu adedine dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/279) 

Sayfa 

6 

5. — Kocaeli Mebusu Ekrem AJican'ın, 
1955 yılında Kara/bük mamulü sanayi de
mirlerinin vilâyetlere ve vilâyetlerde ihti
yaç salhiplerine tevziinde tatfbik olunan 
esasların ne olduğuna tlair talhrirî sual tak
ririnin bugüne kadar cevaplandırılmaması 
sebebine dair sualine İşletmeler Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun şifahi cevabı (6/280) 6:7 

6. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen 
kömür miktarına dair sualine İşletmeler 
Vekili Sam et Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/282) - 7:10 

6. — Müzakere edilen maddeler 

1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortak-
cıoğlu'nun, Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesiyle ikinci 
maddesinin A bendinin tadili 'hakkında 'ka-
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Sayfa 
nun tefklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/280) 10:19,20, 

24,26,32:35 
2. — 1956 malî yılı Muvazienei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/539, 548, 549) 19:26 

B — Tahrirî sualler ve cevapları 27 
1. — Aydın Mebusu Nihat lyriboz'un, , 

süne ve kımılın zararlarına karşı ne gibi 
tedbirler' alındığına ve 'kurak Ibir periyoda 
girmekte olduğumuz 'hakkındaki rivayet
lerin doğru olup olmadığına dair sualine 
Ziraat Vekili Esat Budaîkoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/218) 27:28 

2. — Aydın Möbusu Nihat lyriboz'un, 
pembe kurdun Ege'deki genişleme sa'hası 
ve »bulaşma yüzdeleriyle bütün Türkiye '-
deki 1955 - 1956 yılları zararları yüzdesi
nin mıiktarına dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Buda'koğlu'nu'iı tahrirî cevaibı 
(7/219) ' 28:31 
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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden istifa eden 
Zeyyat Mandalinci'nin istifasının kabul edildi
ğine ve yerine İzmir Mebusu Abdullah Aker'in 
tâyin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
okundu. 

Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu'nun, 
Gider Vergileri Kanununun 68 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, talebi 
üzerine geriverildi. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'm, 
üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve 
bu hususta ne gibi tedbirler alındığına dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, kendisi 
hazır bulunmadığından, gelecek İnikada bıra
kıldı. \ 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Millî 
Korunma Kanununun tadiline ait tatbikatta; 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, mo
torlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda 
ne gibi çareler düşünüldüğüne; 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, va
tandaşların muhalif parti mebuslariyle temasını 
meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine; 

Trabzon Mebusu Enırullah Nutku'nun, kira 
rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine 
alınması hususlarında ne düşünüldüğüne; 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 yılın
da kamyon tevziatının vilâyetleree hangi esas
lar dâhilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç sa
hiplerine yapıldığına dair tahrirî sual takririnin 
bugüne kadar cevaplandırılmaması sebebine da
ir İktisat ve Ticaret Vekilinden olan şifahi su
allerinin cevaplandırılması, İktisat ve Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in talebi üzerine, on beş 
gün sonraya bırakıldı. 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, memleket 
ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek husu
sunda ne düşünüldüğüne; 

Kastamonu Mebusu Ziya Termenin, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangile-
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riniıı tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyügleri» hakkındaki kanun muva
cehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan şifahi sualleri, Başvekil hazır bulunmadı
ğından, gelecek inikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, siyasi par
tilerin gelir sağlamak maksadiyle tertibettikleri 
toplantıları izne bağlıyan veya meneden Dahiliye 
Vekâleti tamimi kargısında Hükümet görüşünün 
ne olduğuna ve bu talimatın hangi kanuni hük
me veya içtihada dayandığına; 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Temmuz 
1956 sonunda Karadenizde geziye çıkmış olan C. 
II. P. Genel Sekreteri ile refakatinde bulunan 
mebusların ve matbuat mensuplarının mâruz kal
dıkları müdahale ve muamelelere dair Başvekil
den olan şifahi sualleri, kendisi bu inikatta da 
hazır bulunmadığından, düştü. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 1950 ve 1956 
yıllarındaki ilkokul ve talebe sayısiyle ilköğret-
men okulu adedine dair Maarif Vekilinden; 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 yılın
da Karabük mamulü sanayi demirlerinin vilâyet
lere ve vilâyetlerde ihtiyaç sahiplerine tevziinde 
tatbik olunan esasların ne olduğuna dair tahrirî 
sual takririnin bugüne kadar cevaplandınlma-
ması sebebine dair isletmeler Vekilinden olan şi
fahi sualleri,- ilgili vekiller hazır bulunmadıkla
rından, gelecek inikada bırakıldı. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 
sekiz arkadaşının, Dördüncü Adnan Menderes 
Hükümetinin programını niçin tatbik edemediği 
hususunun Başvekilden istizah olunmasına dair 
takriri reddolundu. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve on bir arka
daşının, Dördüncü Adnan Menderes Hükümeti
nin dahilî siyasetinin Başvekilden istizah olunma
sına dair takriri reddedildi. 

Tahrirî sualler 
1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun,, Maden 

ilcesine bağlı Hazef nahiyesinde sellerin tahribet-
tiği tarla ve bahçelerde vukubulan zararlar dolâ-
yısiyle ne gibi tedbirler alındığına dair tahrirî 
sual tahriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/257) 

Sındırgı Belediyesi tahsildarı Mustafa Çakır-
taş'ın, hükümlü bulunduğu hapis cezası hakkında
ki Arzuhal Encümeni mazbatası reddolundu. 

Hesap Memura Yüşba§ı Şükrü Dinçer'in, nas
bi hakkında Arzuhal Encümeninin 1956/3662 sa
yılı Kararına dair mazbata kabul edildi. 

Fransızca öğretmeni ismail Başaran'm, imti
han hakkı talebine da|r Arzuhal Encümeninin 
1956/3726 numaralı Karan hakkındaki mazbata 
kabul olundu. 

Emekli Yüzbaşı Rıza Sakman'ın emeklilik 
muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 1956/ 
3890 sayüı Karan hakkındaki mazbatası kabul 
olundu. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihası, Maliye Vekilinin huzuru ile gö
rüşülmek üzere, talik olundu. 

Demiryollan büro şeflerinden Fethi Pinka'-
nm, memuriyet ve ücret derecesine dair Arzuhal 
Encümeninin 1956/3716 sayılı karan hakkındaki 
mazbatası kabul edildi. 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Ka
nunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesiyle 2 nci maddesinin A bendinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin heyeti umumiyesinin 
müzakeresi ikmal edildi. 

3 . XII . 1956 Pazartesni günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

* 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Hakâri Mebusu 
Agâh Erozan - Übeydullah Seven 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Oörent&ş 

2. — Smob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Cum
huriyet Halk. Partisi Germencik ilce idare kuru
lunca. mahallinde yapılmak istenen kapalı yer 
toplantısına mâni olan idareciler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Dahiliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/258) 



2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — 1957 malî yılı Muvazene! Umumiye ka

nunu lâyihası (1/574) (Bütçe Encümenine) 
2. — Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Büt

çe kanunu lâyihası (1/575) (Bütçe Encümenine) 
3. -— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/576) (Bütçe 
Encümenine) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha
sı (1/577) (Bütçe Encümenine) 

5. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/578) .(Bütçe 
Encümenine) 

6...— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/579) (Bütçe Encümenine) 

7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/580) (Bütçe Encümenine) 

8. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/581) (Bütçe 
Encümenine) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1957 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/582) (Bütçe Encüme
nine) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/583) (Bütçe En
cümenine) 

11. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası, (1/584) (Bütçe 
Encümenine) 

12. — Orman Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/585) (Bütçe En
cümenine) 

13. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/586) (Bütçe Encüme
nine) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/587) (Bütçe En
cümenine) 

Teklif 
15. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşak-

çıoğlu'nun, Emniyet Umum Müdürlüğü kadro
suna dâhil memurlara fazla mesai ücreti verilme

si hakkındaki 6564 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/392) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takrir 
16. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
32 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
(4/256) (Nafıa ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı ara
sında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Ka
rargâhına tâbi bulunan Müttefik Karargâhların 
Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tat
bik olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/470) (Ruznameye) 

18i — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'ın, Dahilî Nizamnamenin 174 ncü madde
sinin tefsiri hakkında takriri ve Teşkilâtı Esa
siye Encümeni mazbatası (4/193) (Ruznameye) 

19. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birlieşik Devletleri Hükümeti arasın
da Atom enerjisinin sivil sahada istimali hu
susunda iş birliğine dair Anlatma» ve Vaşington 
Büyükelçiliği ile 'Amerika Birleşik Devletleri 
Hariciye Vekâleti" arasında teati edilen mek
tupların tasdikma dair kanun lâyihası ve Hari
ciye Encümeni mazbatası (1/458) (Ruznameye) 

20. — Türk - Yunan Trakya hududunun, mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının 
ıslahı dolayısiyle yeniden tesbiti için Hüküme
te salâhiyet verilmesine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/444) (Ruzna
meye) 

21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da
ir Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Hesabı Kati kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/360, 1/439) 
(Ruznameye) 



B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri). 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, 
(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama ya 

pildi.) 
REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'ın 
Maliye Vekilliğine tâyin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi (3/445) 

- REİS •— Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
yoruz : 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
Açık bulunan Maliye Vekilliğine Eskişehir 

Mebusu Hasan Polatkan'm tâyini, Başvekilin 
teklifi üzerine, muvafık görülmüştür. 

Saygı ile arz ederim. 
Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur. 

2. — tzmir Mebusu Arif Güngören'e izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti- tezkeresi (3/413) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
İzmir Mebusu Arif Güngören'e 24 . XI . 1956 

tarihinden itibaren, bir ay müddetle izin veril
mesi Riyaset Divanının 30 . X I . 1956 tarihli 
toplantısında karaıiaştırılmıştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

REİS — Keyfiyeti tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza ÇerçeV-
in, hakiki veya hükmi şahıslar tarafından ya
bancı memleketlerden mubayaa edilecek her 
nevi tayyare ve helikopterlerle bunlara muta-
allik. teçhizat ve malzemenin Gümrük Resmiyle 
diğer vergilerden muafiyeti hakkındaki kanun 
teklifinin geriverilmesine dair takriri (2/164, 
4/248) 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Hakiki veya hükmi şahıslar tarafından ya

bancı memleketlerden mubayaa edilecek her 
nevi tayyare ve helikopterlerle bunlara müt'aal-
lik teçhizatın ve malzemenin Gümrük Resmi ile 
diğer vergilerden . muafiyeti hakkındaki 2/164 
sayılı kanun teklifimin iadesi için gereken mu
amelenin ifasını saygılarımla rica ederim. 

30. X I . 1956 
Afyon Karahisar Mebusu 

Rıza Çerçel 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'm, üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebep
lerine ve bu hususta ne gibi tedbirler alındığına 
dair İktisat, ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/264) 

A — ŞİFAHf SUALLER 

REİS — Kars Mebusu Sırrı At alay burada
lar mı? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Buradayım. 
REİS — Maarif Vekili bulunmadıkları için 

gelecek inikada talik ediyoruz, 

RElS — Muammer Alakant, buradalar mı? 
(Yok sesleri) 

İHSAN HAMÎD TİĞREL (Diyarbakır) — 
Vekil Bey 15 gün mehil istemişti. 15 gün mehil 
verilmişti. 

REÎS — Ticaret Vekili ıbu sual için mehil ta
lebinde bulunmadı efendim. Zabıtlar var, tetkik 
ettik, İhsan Bey... 

Efendim, sual sahibi ikinci defa bulunmadı
ğından sual düşmüştür. 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/273) 

REİS ~ Ankara Mebusu Muhlis Ete bura
dalar mı? 

MUHLİS ETE (Ankara) — Buradayım. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — 15 gün mehil istiyorum. 
RE IS — Başvekil sualinizi cevaplandırmak 

için 15 gün mehil istiyorlar. Bu itibarla suali
nizi 15 gün sonraya talik ediyoruz. 

3. — Kastamonu Mebusu Ziya T ermen* in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun 
muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkları du
rum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekil
den şifahi suali (6/275) 

RElS — Kastamonu Mebusu Ziya Termen 
buradalar mı? (Yok sesleri) 

Sual sahibi bulunmadıkları için gelecek İni
kada talik ediyoruz, efendim. 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalayhn, 1950 ve 
1956 yıllarındaki ilkokul ve talebe sayısiyle ilk 
öğretmen okulu adedine dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/279) 

5. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılında Karabük mamulü sanayi demirlerinin vi
lâyetlere ve vilâyetlerde ihtiyaç sahiplerine t ev-
ziinde tatbik olunan esasların ne olduğuna dair 
tahrirî sual takririnin bugüne kadar cevaplandı-
nlmaması sebebine dair sualine İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı (6/280) 

REİS — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican bu
radalar mı? 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Buradayım. 
RElS — Suali okuyoruz, efendim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki suallerimin işletmeler Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi rica ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Ekrem Alican 

1. 2 . IV. 1956 tarihinde İşletmeler Vekili
nin yazılı olarak cevaplandırması talebiyle T. B. 
M. Meclisi Reisliğine verdiğim, 1955 yılında Ka
rabük mamulü sanayi demirlerinin Sakarya vi
lâyetindeki tevzi şekli ve mutemetleri hakkında
ki sual takririme, aradan geçen 232 gün içeri
sinde vekilin cevap vermemesinin sebebi nedir? 

2. Vekil, Meclis Dahilî Nizamnamesinin 153 
ncü maddesi hükümlerinden haberdar mıdır? 

3. Vekil, suale cevap vermek niyetinde mi
dir? 

REÎS — İşletmeler Vekili buy urun, efendim. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Manisa) — Ekrem Alican arkadaşımızın, 
sormuş bulunduğu yazılı soruya şimdiye kadar 
neden cevap vermediğim hususundaki şifahi so
rularına arzı cevabedeceğim: 

Eğer soruları yalnız Karabük demirlerinin ne 
şekilde tevzi edildiğine dair olsaydı elbette ki ve
kâletimin tezkeresini çoktan alacaklardı. Ayrıea 
intihap daireleri olan Sakarya bölgesindeki t ev-
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zi hakkında sormuş oldukları suale cevap ver
mek için valilere sorduk. Zira bunlar vilâyet ma
kamının yaptığı tevzilerdir. 

Evvelâ noksan cevap aldık. Bir daha sorduk. 
Bu itibarla muhabere uzadı. Nihayet tam malû
matı aldık. Nihayet bir haftaya, on güne kadar 
yazılı cevabımı kendilerine takdim edeceğim. Di
ğer iki sorusuna bilmem cevap vereyim mi? «153 
ncü maddeyi okudunuz mu, okumadınız mı?» di
yor. Okudum. Orada, yazılı soruya şu kadar za-
man zarfında cevap verilecektir, diye bir hü
küm yok. (Sağdan; «var var» sesleri) Yalnız bir 
başka hüküm var, diyor ki; «Eğer gecikecekse so
ran Mebus haber versin.» Farzedin ben geciktim, 
kendileri, iç tüzüğün, gecikildiği takdirde haber 
vermesini emreden hâkim hükmünün mânasına 
uyarak telefonu açıp «Niçin gecikti?» Diye sora
maz mı? Bunu yapmıyor, şayet 153 neü madde 
ile muayyen bir müddeti kasdediyorsa, böyle bir 
müddet yoktur. 

Sorusunun sonunda; «Cevap verecek mi?» di
yor. Cevap vereceğim. Ümidederim, Ekrem Ali-
can arkadaşımız buraya çıkıp asıl soruya şrir-
mezler ve bu sorıüariyle mahdut kalırlar. 

RElS — Ekrem Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, fazla söyliyecek bir husus görmü
yorum, bendeniz. Ağaoğlu arkadaşımız aşağı -
yukarı bu mevzudaki gecikmeyi ve hata ettik
lerini kabul etmiş durumdadırlar. Yalnız Da
hilî Nizamnamenin 153 ncü maddesini sizlere 
okuyayım : 

(Vekil, sorulan suale umumi menfaat mülâ
hazasına mebni veyahut muttazi malûmatın el
de edilmesi için cevabı muayyen bir müddet ge
ciktireceğini - sual tahrirî ise tahriren, şifahi ise 
kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülâhazasına mebni 
isterse, suale gizli celsede cevap verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vap vermek hakkını haizdir.) 

Madde budur. Sual 232 günden beri cevap
landırılmamıştır. Demek ki, ortada bir gecikme 
var. O halde sual takriri olduğuna göre gecike
ceğini tahrirî olarak bildirecekti. Bana diye
cekti ki, «Alican, sorduğun sual tahkikatı icab-
ettiriyor, cevabı gecikecektir.» Kendileri de bi
raz evvel bunu ifade ettiler. Bendeniz de ona 
göre, «Güzel, vekil hazırlık yapmaktadır, er geç 
cevap verilecektir.» diyebileyiım Nitekim ben-
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deniz Ekonomi ve Ticaret Vekilinden de ayni 
mahiyette bir sual sormuştum. Vekil benim bu 
yeni sual takririmin tarihinden bir hafta sonra, 
«sualiniz tetkik edilmektedir, yakında cevap ve
rilecektir» diye bana tahriren bildirdi. Demek 
usul budur, bu usule riayet edilmemiştir. Ben
deniz bu hususu belirtmek, bu mevzuda hükü
metin daha dikkatli bulunmasını temin etmek 
için bu sual takririni vermiş bulunmaktayım. 
Mesele bundan ibarettir, mademki, tahrirî ce
vap verilecektir, tahrirî cevabı aldıktan sonra 
esas hakkındaki kararımı veririm. 

6. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 
Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen kömür mik
tarına dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun şifahi cevabı (6/282) 

REÎS — Mustafa Ekinci buradalar mı efen
dim?.... (Burada sesleri) Sual takririni okuyoruz, 
efendim. 

22. XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıda yazılı sorumun işletmeler Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletinizi rica ederim. 

Diyarbakır 
Mustafa Ekinci 

1. Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen kömür 
miktarı nedir? 

2. Muhassas kömürden ;resmî devaire ne mik
tar, vatandaşlara ne miktar tahsis edilmiştir? 

3. Muhassas miktar ne zamana kadar mahal
line gönderilecektir? 

4. Vatandaşlara tahsis edilen kömürden be
her vatandaşa veya beher soba başına isabet eden 
kontenjan miktarı nedir? 

5. Müracaat beyannamelerinden kaç beyan
name cevapsız kalmıştır? * 

6. Kışın erken gelişi, odun ve mangal kö
mürü buhranı karşısında Diyarbakır için vatan
daşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Vekâletçe 
alınmış bir tedbir ve yapılmış bir teşebbüs var 
mıdır? 

REÎS — işletmeler Vekili. 
İ Ş L E T M E L E R V E K İ L Î S A M E T AĞAOĞ

L U (Manisa) — Arkadaşlar; Diyarbakır Mebusu 
Mustafa Ekinci'nin sorularına cevaplarımı veri
yorum. 
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Diyarbakır vilâyetine 1953 - 1954 - 1955 ve 

1956 senelerinde tahsis edilmiş bulunan teshin 
koku miktarı şöyledir: • . 

1953 te 1 500, 1954 te 1 500, 1955 te 1 500, 
1956 da 1 600 tondur. Keza yine teshin için tah
sis edilen taş kömürü sırasiyle şöyledir: 

556, 465, 220, 465 ton. 
Linyit olarak tahsisler şudur: 
Teshin için 120, 20Ç, 499 ton. 
Sınai hususlar için: 1 872, 1 439, 1 140 ton. 
Bunlardan başka İnhisarlar İdaresi ile Sü-

merbank Şayak fabrikası için 1 200 ton. Fuel oil 
verilmektedir. 

Burada bir noktaya işaret etmek isterim: 
Bu miktarlar vilâyetin talebettiği miktarlar

dır. Yalnız 8 . X . 1956 tarihinde vilâyet 1 000 
ton kokla 600 ton taş kömürü fazla olarak isten
miştir. Kok kömürünün 1 000 ton olarak artırılma
sı mümkün değildir. Bu itibarla yalnız 100 ton ilâ
ve yapılmıştır. Buna mukabil kontenjan 200 ton. 
Garp linyitlerinden linyit ilâve edilmiştir. Ayrıca 
da yine 200 ton taş kömürü fazladan verilecek
tir. Bu^ suretle 1956 da kok kontenjanı 1 600, 
taş kömürü kontenjanı 665, linyit kontenjanı 
teshin olarak 699 tona çıkmış bulunmaktadır. 

Diyarbakır Valiliğine hususi linyit müstah-
sılından linyit temin edilmesinin mümkün ol
duğu bildirilmiştir. Ancak vilâyet buna her hangi 
bir cevap vermemiştir. 

İkinci suale cevap veriyorum : Tahsisler vilâ-, 
yet emrine yapıldığından resmî devair ile vatan
daşlara verilen miktarlar vekâletimizi alâkadar 
etmemektedir. Vilâyete müracaat edilebilir. Ora
dan resmî devaire ve vatandaşlara ne kadar ve
rildiği kolaylıkla öğrenilebilir. Biz bununla meş
gul olmuyoruz. Tevzi işini valiye bırakıyoruz. 

Şimdi 3 ncü suale geliyorum : 
Yukarda söylediğimiz 1956 tahsislerinden şim

diye kadar siparişi alınmış ve teslimatı yapılmış 
olan miktarlar şunlardır : (Mustafa Ekinci'nin 
buraya dikkat etmesini rica ediyorum.) 

Kok kömürü siparişi : 997, teslimat 634 ton, 
Taş kömürü : sipariş 460, teslimat 192 ton, 
Linyit kömürü : teshin için sipariş 355, tes

limat 355 ton, 
Sınai tesisler için sipariş 986, teslimat 986 

ton. 
Görülüyor ki, linyit siparişleri tamamen öden

miş, kok. kömürü siparişinin % 70 inden fazlası 
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ödenmiş bulunmaktadır. Taş kömürünün de aşa
ğı - yukarı yansına yakın kısmı verilmiştir. Si
parişler vâki oldukça süratle gönderilecektir. 

4 ncü suale geliyorum : 
Gülüyorum,, aflarını rica ederim, çünkü «her 

sobaya ne kadar düşüyor?» diye soruyorlar. Di
yarbakır'da ne kadar soba olduğunu nereden bi
leyim? Eğer şu kadar soba var derlerse, verilen 
kömür miktarı da malûm olduğuna göre taksi
mini yapsınlar; şayet bu -taksimi yapmak istemi
yorlarsa soba adedini bana bildirsinler, taksimi 
ben yapayım. Aynı meseleyi vatandaşlar için de 
soruyorlar. Rakamları bana versinler, kendileri 
taksimi yapmıyorlarsa bunu da seve seve yapa
rım. 

Ekinci arkadaşımız, bir de kaç beyannamenin 
açıkta kaldığını soruyorlar. Kaç beyannamenin 
açıkta kaldığını vilâyet bilir. Derhal şunu da söy-
liyeyim ki, kok kömürü müstesna, elimizde mev
cut linyit membalarından ve Garp linyitlerin
den veya taş kömürü ocaklarından Diyarbakır 
vilâyetinin ihtiyaçlarını' mümkün olduğu kadar 
karşıhyacağız. Ekinci arkadaşımız, bundan asla 
endişe etmesinler. Bunu bilhassa rica ediyorum. 

REİS —. Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar; Sayın İşletmeler Vekili bir iki 
noktayı müphem bırakmamış olsalardı, kürsüye 
gelmeye lüzum görmez ve basit bir mesele için 
de Heyetinizi işgal etmezdim. 

Sayın Vekil diyor ki; «Diyarbakır vilâyetine 
ait bir mesele için, bir dağıtma için bizim ne alâ
kamız var, suallerini ben nasıl cevaplıyayım? Va
liye sorsunlar...» 

Arkadaşlar; biz, mebus olarak, suallerimizi 
ancak vekillere sorabiliriz. Valilere sual sormaya 
yetkimiz yoktur, öğrenmek istediğim hususları 
Sayın Vekil validen öğrenip burada cevap ver
seydi memnun olacaktım. Bunu yapmamalarını 
ve sualim üzerinde biraz da müstehziyane eda ile 
idarei kelâm etmelerini kendilerine pek de ya
kıştıramadım. Ben, tevzi işinde ev başına mı, so
ba başına mı bir kontenjan ayrılıyor diye sor
muştum. Bu sualin gülünecek bir tarafı yoktur. 
Kendileri, bunu sorup öğrenir, burada cevap]ı-
yabilirlerdi. 

Diyarbakır halkının kömürsüz bırakılmıyaca-
ğı hakkındaki vaitlerine teşekkür ederim. Yalnız 
şunu ifade etmek isterim ki, Diyarbakır'da talep 
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Sayın Vekilin bildirdiği gibi, 937 değil 2 800 I 
dür; yani 2 800 talepname vardır. Bundan 900 
küsuruna «verilmesi lâzım gelir» mütalâasiyle 
isteyenlerin para yatırmaları için tebligat yapıl
mıştır. 800 beyanname ise açıkta kalmıştır. 2 000 
beyannameden 900 küsuruna kömür tahsis edil
diğine göre ev başına yarım ton kömür düşmek
tedir. 

ALİ ÜNLÜSOV (Yozgad) — Bu sıcak gün-. 
lerdo gayet iyidir. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Bu suali J 
verdiğim zaman, yani geçen ayın üçünde Diyar
bakır'da l.i5 santimetre kar yağmış ve kış bütün 
şiddetiyle hükümferma olmuştur. Fakat bereket 
versin, şimdi havalar gayet müsait gidiyor. 

Orman Kanunu dolayısiyle odun kömürü de 
temin edilemediği için, şiddetli bir iklime malik 
olan Diyarbakır'da kömür büyük bir ihtiyaç 
maddesidir. Bu itibarla 800 beyanname cevapsız 
kaldığı ve bin ton verilmesi keyfiyetinin takar
rür ettiği nazarı itibara alınırsa bu verilenin 
nâkâfi olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Talep 2 bin tahsis 900 ton yani ihtiyaç sa
hipleme yarımşar tondur. En küçük bir ev için 

"-dahi olsa daima şiddetli bir kışa mâruz olan bu 
şehrimizde yarım ton kömürün kifayet etmiyeceği 
ve sıkıntı çekileceği aşikârdır. 

Demir istihsalinin azalmasını bir mazereti 
meşrua olduğunu kabul edenlerdenim. Aynı za
manda imkânlar müsaidolduğu takdirde bilhas
sa bahara doğru kışı şiddetlenen Diyarbakır'ın 
durumun göz önüne alınmasını bir kere daha 
kendilerinden rica ederim. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Manisa) — Ekinci arkadaşıma evvelâ şunu 
arz etmek isterim; bir milletvekili müstehzi ola
rak konuşmayı evvelâ ben kendi milletvekilliğim
le kabilitelif görmem. Suallerine cevap verirken 
sualin mahiyeti itibariyle tebessüm ettim, bu as
la şahıslarına karşı değildi. 

Validen sorar mı, soramaz mı? Sorabilir. Ay
rıca mahallî ihtiyaçlar bahsinde Mustafa Ekinci 
Diyarbakır valilerine çeşitli meselelerde sual sor
muştur. Bunu bir Hükümet adamı olarak çok iyi 
bilmekteyim. Hele bu. kadar masumane bir mese
le üzerinde «sen ne kadar Devlet devairine veri
yorsun, ne kadar hususi eşhasa veriyorsun?» su
alini validen sormaması için her hangi bir sebep 
yoktur. I 
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[ Peki madem ki benim validen sormamı isti1 

yor, soracağım, buna söz veriyorum. Diyeceğim 
ki, «Diyarbakır'da kok kömürü yakacak kimse
lerin evinde kaç tane soba vardır?» Çünkü soru
da mevcuttur. Bakınız soruyu okuyorum, sualin 
dördüncü maddesi : 

«Vatandaşlara tahsis edilen kömürden beher 
vatandaşa veya beher soba basma isabet eden 
kontenjan miktarı nedir?» 

Diyarbakırlıların sobalarının ne kadar oldu
ğunu bilmeliyim ki, ondan sonra cevap verebile
yim. Buna Mustafa Ekinci arkadaşımız bütün 

. Diyarbakır halkının ne kadar sobaya sahiboldu-
ğunu soruyor. Ben valilik kanalıyla bir anket 
yapmak suretiyle bunu öğreneceğim. Diyeceğim 
ki : «Sizin mebusunuz bana bunu sen öğren ve 
neticeyi bana bildir» dedi. Yalnız ben bunu dev
let olarak validen soracağım. Vali de ancak buna 
bir anket neticesinde cevap verecektir. Çok rica 
ederim, siz tecrübeli bir mebussunuz. Böyle bir 
sual telâş uyandırır. Sonra bir. hayli zaman ge
çer ve demin bir arkadaşımızın sorduğu gibi 
«niçin 5 aydır cevap vermediniz» diye bir sualle 
karşılaşırız. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Beş ay değil, 
7 ay. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Siz de bana bir sual takriri ile 
«niye bana cevap vermediniz?» diye soracak ve 
beni buraya davet edeceksiniz. 

Ben size kolay yolu gösterdim. Hem acemi ol
madığınız bir yolu, Diyarbakır Valisine ne kadar 
sual sorduğunuzu çok iyi bilirim. 

Aziz arkadaşlar, bir noktaya daha işaret edip 
ineceğim. Talep iki bin, tevzi ev başına yarım 
ton.. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakereleri do
layısiyle arz edeceğim. Emin olsunlar ki, Ankara 
ve İstanbul dâhil olmak üzere Türkiye'de kok kö
mürü alan vatandaşların ekseriyetinin senelik 
kontenjanları, Diyarbakır'da olduğu gibi, yarım 
tondan ibarettir. Bunu da bilmelerinde büyük 
fayda vardır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REtS — Buyurun, Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Efen

dim, Sayın Vekil kendisine has bir eda ile bir 
barda'k suda bir fırtına koparmak istiyor. San-

I kî bu takriri bir kasdı mahsusa dayanarak ge-
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ıtirmişitm. Validen sormak imkânlarım mevcut
ken sormamışım. Burada mutlaka İbir 'hır çı
karmak arzusu .bende varmış gibi bir de hikmet 
ifade ettiler. Bunu yakıştırmadım. Elbette ki, 
ibir vatandaş, 'bir mebus »olarak validen bunu 
sormak imkânım var. Ama Dahilî Nizamname 
mucibince Anayasa hükümleri iktizası soru 
müessesesine müracaat ederek, validen sorabi
leceğim *bir suali, pekâlâ vekili aidinden sorabi
lirim. Ben kendilerinden bugün hemen cevap 
vermesini istemedim. Aliean sormuş da, cevabı 
239 gün geri bırakılmış ve saire... Bu beni alâ
kadar etmez. Eğer kendileri İbir jest yapıp tâ-
rizkâr konuşmasalardı ve son söyledikleri sözü 
ilk defa söyleselerdi, yani «Kok kömürünü be
her eve yarım tondan fazla veremiyoruz, bu 

1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesiyle ikinci maddesinin A bendinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/280) 

REİS — Müstaceliyet kararı alınmış ve heye
ti umumiyesi hakkında müzakereler de hitama 
ermiş bulunduğundan, maddeyi okuduktan son
ra Bütçe Encümeni adına Sebatı Ataman arka
daşımıza söz vereceğim. 

5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle ikinci 

maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 5652 sayılı Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları Kanununun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Merkezi Ankara'da olmak üzere 150 milyon 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namiyle bir anonim şirket teşkiline İktisat ve 
Ticaret Vekâleti yetkilidir. 

KEİS ~ Sebati Ataman, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATİ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
gerek şimdi huzurunuzda okunan i nci madde, 
gerek bundan sonra gelen 2 nci madde ve ge
rekse kanunun başlığında 5652 sayılı Kanunun 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
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seneki durum bunu icalbettîriyor» deselerdi ben 
yerimden kalkıp buraya gelecek değildim. 

Kendileri bilgilidir, bilmedikleri bir şey 
yoktur, fakat bilmez gübi konuşmaktadırlar. 
Bana masumane konuşuyor derken asıl masu
mane tavrı işletmeler Bakanı takınmaktadır. 
Evvelce alınan her beyannamede vatandaşa 
evinde kaç sobası olduğu sorulmuş ve bunla
rın cevalbı tesbit edilmiştir. Bu, işletmece ma
lûm olduğu halde «Bunun ayrıca sorulmasının 
vatandaşta bîr kömür buhranının mevcudiyeti 

'hissini uyandırması taMîdır» demesi 'hiç de doğ
ru bir şey değildir. 

Maahaza, insan nasıl düşünürse başkalarını 
da öyle sanır, derler. Ben hüsnüniyet sahibiyim, 
'bunu iyi (bilsinler. (Sağdan, alkışlar) 

i 

Kanunu da işrabeder mahiyette yazılı olduğu 
için küçük bir tasrih yapmama müsaadenizi ri
ca edeceğim, 

5652 sayılı Kanun Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkındaki Kanunu tadil eden bir 
kanundur. Binaenaleyh, başlığın «Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 5652 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi ile 
2 nci maddesinin (A) fıkrasının tadili hak
kındaki kanun» şeklinde; İ n c i maddenin de 
(Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir:) şeklinde; 2 nci maddesinin de 
(Aynı kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştiri
len 2 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir:) şeklinde tashihini rica 
ederim. 

REÎS — Birinci madde hakmda söz istiyen 
yoktur. Maddeyi tadil ve tashihleri şekliyle reyi
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... „ 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, ikinci maddeyi tashih edilen şekliyle 
okııyuruz: 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

A) Maliye Vekâleti bankaya (50 000 000) 
lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen 
ödeninceye kadar her yıl Maliye Vekâleti bütçe-

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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sine (10 000 0Ö0) liradan az olmamak üzere tah
sisat konulıtr. 

Bu sermayeye alt reyler İktisat ve Ticaret Ve
kâletince kullanılır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, geçen oturumda bu kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde uzun uzadıya konuş
muş ve fikirlerimi söylemiştim. Şimdi de madde
ler hakkındaki fikrimi arz edeceğim: Kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde konuştuğum zaman 
zikrettiğim gibi ana dâvayı teşkil eden Halk Ban
kası ve Esnaf Kefalet kooperatifleri, iktisadi ha
yatımız üzerinde en mühim rolü oynamaktadırlar. 
Ancak kabul edlmiş olan birinci madde ile banka 
sermayesinin 150 milyon liraya kadar çıkarılması 
kabul edilmiştir. 2 nci madde münasibetiyle ver
diğim takrir ile Maliye Vekâletinin banka serma
yesi 150 milyon liraya yükselinceye kadar her 
sene on milyon lirayı bütçesine koymasını teklif 
ettim. Zaten Ticaret Encümeni mazbatası gayet 
sarihtir. Ve şöyledir: (5652 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Hazinenin iştiraki bulunan 1 200 000 
liraya ilâveten her yıl Maliye Vekâleti bütçesine 
konulacak asgari 10 milyon liralak iştirak. 

Bu sermayeye ait reyler İktisat ve Ticaret 
Vekâletince kullanılır. 

B) îl özel idareleriyle belediyelerin her yıl. 
gelirlerinin yüzde 1/2 sinden aşağı olmamak 
üzere bütçelerine koyacakları iştirak hisseleri: 

C) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve. 
tüzel kişiler tarafından yapılacak katılmalar, 

(B) ve (C) fıkralarındaki katılmalar karşılı
ğında bankaca hisse senetleri verilir). 

Muhterem arkadaşlarım; bankanın sermaye
sinin 150 milyon olmasının da diğer teşekküllerin 
ve eşhasın da hatırlamasının faydalı olacağını 
2 nci maddede görüyoruz. Orada özel idareler ve 
belediyeler yazılı olduğu gibi yatıracakları mik
tar da tasrih edilmiştir. Ayrıca hususi eşhas var
dır. Şunu belirteyim ki, geçen gün muhterem Se-
bati Bey burada bu miktarın 9 bini geçtiğini 
ifade ettiler. Bu miktarı da aşabilir. Nasıl ki, 
Ziraat Bankası köylümüze, mümkün olan yar
dımları yapmaktadır. Yarım milyona yakın olan 
küçük esnafın da kalkınması imkânlarını temin 
etmek üzere, Ticaret Encümeninin 2 nci madde
sinin kabulünde fayda vardır. 

,1966 O M 
Arkadaşlar, bu madde münasebetiyle şunu 

belirtmek isterim; icabında hükümet yeni bir 
kararname ile bu bankaya daha faydalı olabilir. 
Biliyorsunuz resmî müesseselerimiz iki millî mü
esseseye paralarını yatırmaktadır. Belediyeler. 
ve hususi idareler, halk bankasının hissedarı ol
maları dolayısiyle, halk bankasının bulunduğu 
şehir ve kasabalarda belediye ve özel idarelerin 
halk bankasına paralarını yatırmak suretiyle bu 
bankanın mütedavil sermayesini yükseltebilirler 
ve böylece bankanın inkişafı ve kendisinden bek
lenen hizmeti artırmasına yardım edilmiş olur. 
Bunun için rica ediyorum, her işte yapıcı olan 
Meclisimiz küçük esnafın uzun senelerden beri 
mahrum kaldığı kredi imkânlarının karşılanma
sına yardım etsin. Maliye ve Bütçe encümenleri 
ihtisas encümenleridir. Maliye belki 70 milyon, 
belki 90 milyon verecektir. Üstünü alâkalı va
tandaşlar teşekküller tamamlıyacaklardır. 150 
milyon liraya kadar Maliye Vekâleti her sene 
onar milyon lira vermek suretiyle bu bankanın 
ana sermayesini teşkil etmiş olacaktır. Kabulü--
nü istirham ederim. 

REİS — Halil Bey, Behzat Bilgin arkadaşı
mızın bu hususta tadil teklifleri var ve söz de is
tiyorlar, ondan sonra konuşursunuz, lütfen. 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Bütçe Komiskonumuzun bu mesele 
üzerindeki mazbatasında muhalefet şerhim oldu
ğu için, ikinci maddeye münhasır olmak üzere 
bir tadil teklifi takdim etmiştim, bunun mucip 
sebeplerini izah edeceğim. 

Benden evvel konuşmuş olan Sadettin Yalım 
arkadaşımızın konuşmasında bir noktaya iştirak 
etmediğimi berveçlıipeşin işaret etmek isterim. 

Bankanın sermayesi hususunda birinci mad
denin ifadesi böyle bir rakamdan ibaret değildir. 
Yani 150 milyon lira denilmiyor, 150 milyon li
raya kadar sermayeli bir halk bankası kurulur, 
deniliyor. Netice itibariyle banka sermayesinin 
kaç milyon lira olacağını heyeti umumiyesi tâ
yin edecektir. Yani anonim şirket olan banka 
heyeti umumiyesini toplar ve karar verilir : Ser
mayemiz şundan, ibarettir, 70 milyon liraya, 1Ö0 

. milyon liraya, 150 milyon liraya iblâğ edilmiş
tir, yolunda banka heyeti umumiyesinin ittihaz 
edeceği bir kararla tekevvün edecek sermayesini 
dolduruncaya* kadar Hazinei Maliyenin bankaya 
iştirak etmesi Büyük Millet Meclisine aidolan 
bir tasarrufun banka heyeti umumiyesine devre-
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dilmesi demek olur. îşte banka heyeti umumiye-
sinin sermayeyi 100 milyon liraya, mı, 150 mil
yon liraya mı çıkaracağı, keyfiyetini şimdiden 
bilmediğimiz cihetle, birinci maddeye göre bu 
sermayeyi dolduruncaya kadar Hazinenin işti-
raki mevzuubahsolamaz. Bunun içindir ki, tah-
didetmek zaruridir ve Bütçe Encümeniniz bu 
zarurete istinaden bir rakam tesbit etmiştir. Bu
rası doğrudur. 

Bendenizin itirazım tesbit edilen rakam üze
rinde oldu. Zira 50 milyon liralık bir rakam tes
bit edildi. 

Muhterem arkadaşlar; bir defa sermayeyi 
150 milyon liraya kadar çıkarmayı kabul et
tikten sonra Hazinenin .iştiraki için tâyin edi
len miktar maksadı temin© kâfi gelmiyor. 50 
milyon liraya çıkan sermayenin elli milyonun 
dışındaki kısmını kim temin edecek? Belediye
ler ve hususi idarelerin., bütçelerinin yüzde 
bir nispetindeki iştiraki, nihayet bir milyon, 
iki milyon liralık bir iştiraktir ve eşhas iştirakiyle 
temin edecektir. Beş sene, on senede 10, 20 
milyon sermaye temin edilecek. Bu hiçbir za
man 50 milyonun 150 milyona çıkmasına kâfi 
gelmez. Vatandaşın iştiraki, esnafın doğrudan 
doğruya sermayeye iştiraki keyfiyeti ise mü
him bir meblâğ temin edecek durumda değil
dir. 

Bankada, Hazinenin iştiraki, hissesi 
bulunmadığı müddetçe ikrazatı. doğrudan doğ
ruya banka hissedarlarına tahsis yoluna gi
diyor. Bu suretle bankaya ikrazda bulunmak istir 
yen beldeler evvelâ sermaye toplama cihetine gi
diyorlar. Fakat Hazinenin iştiraki sermayenin 
büyük kısmını temin ettikten sonra yalnız ken
di ortaklarına değil, bütün esnafa ikrazda bu

lunacağı aşikârdır. Bu sebeple bankanın ser
mayesi büyük bir kısmı itibariyle Hazineninim 
tirakiyle temin edilebilecek durumdadır. Bende
niz bu noktai nazardan sermayenin elli milyon 
değil, yüz milyon olarak tesbitinin muvafık 
olacağı kanaatindeyim, ve bu mevzuda bir tak
rir de vermiş bulunuyorum. Yüz milyon lira 
beş veya on senede Hazine tarafındaki temin 
edildikten sonra bu müddet zarfında belediye
lerin ve vilâyet idarelerinin de iştirakiyle bel
ki 15-20 milyon lira da toplanır. Bankanın 
esasen 12 milyon lira da kendi sermayesi var
dır. Bütün bunlarla sermaye 150 milyon ola
bilecektir. Bu 150 milyon sermayeye Halk Ban-
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kasının şiddetle ihtiyacı olduğu bir hakikattir. 
Bütçe Encümeni de bunu takdir etmiştir. 500 
binden fazla esnaf ve küçük sanatkârın ihtiya
cının bundan az bir sermayeyle temini müm
kün değildir, güçtür. Bundan sonra da esnaf 
ve küçük sanat erbabının günden güne adedi
nin artacağı ve bilhassa bankadan görülecek 
teşvik sayesinde bunun daha yüksek rakama 
baliğ olacağı bir hakikattir. 

Binaenaleyh, şimdiye kadar mühmel kal
mış bir. sınıf vaziyetinde olan küçük esnaf ve 
sanatkârların ciddî şekilde himaye edilebilme
lerini teminen bendeniz 50 milyon lira Hazi
ne iştirakinin 100 milyon liraya iblâğını Heyeti 
Celilenizden rica ediyorum. Takririmin kabulü
nü takdirlerinize arz ediyorum. 

REİS — Halil îmre. 
HALİL ÎMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanunun heyeti umumiyesi üze
rindeki görüşmelerde ve hattâ maddeler üzerin
deki müzakerelerde Muhterem Heyetinizin umu
mi alâkasını bu kadar kesafetle • tahrik etmiş 
olması karşısında bu kanunun Bütçe Encüme
ninde müzakeresi sırasında encümene iştirak 
edememiş olduğundam bilhassa üzüldüm. Maa-
haza heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler 
ve bir, iki günlük zaman bana bu üzüntümün 
bertaraf edilmesine ve Muhterem Heyetinize 
hizmet fırsatını verdiği için memnunum. 

Hakikaten muhterem arkadaşlarım, Halk 
Bankası sermayesinin 150 milyon liraya çıkarıl
ması esbabı mncibesi üzerinde hiçbir aykırılık 
yoktur. Her arkadaş, her vatandaş, krediden 
hakikaten mahrum bulunduğu aşikâr olan bu 
sahanın kredi ile teçhiz edilmesi yolundaki an
layışlar hususunda müttehittir. İBunda, teklif 
sahipleri, komisyonlar ve biz de müttefikiz. 
Ancak, bu işin tahakkuk etmesi için ihtiyar edi
lecek usul ve vasıtaların tâyini meselesidir ki, 
bizi ve komisyonları huzurunuzda konuşmaya 
mecbur etmektedir. 

Birinci madde ile 150 milyon liraya kadar 
sermayeli Halk Bankası ve esnaf kredisiyle 
meşgul olacak bir müessesenin teşkiline iktisat 
ve Ticaret Vekâleti memur edildi. Daha 1933 
yılında halkın ve esnafın kredi ihtiyacının te
mini için 2284 sayılı Kanun tedvin edilirken 
de aynı esbabı mucibe, dermeyan edilmiştir. 
;Fakat buna rağmen şayanı dikkattir ki, 1933-
1938 arasında 5 senede sermaye tedarik edile-
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memesi yüzünden bankanın çalışamaması gibi 
bir netice hâsıl olmuştur. Bugün bu kanunla 
150 milyon lira sermayeli bir şirket kurulması 
derpiş edilmektedir. Bu hususta birinci mad
de hiçbir itiraza uğramadı. Arkadaşlarımızın 
unvan bahsinde bir takdim tehir yaparak gös
terdikleri hassasiyet bu müesseseye verilmesi 
lâzHngelen idari hüviyetin . işareti gibi telâkki 

t edilmek iktiza eder. Ama şunu da kabul ede
lim ki, sadece unvan değişikliği tatbikata şim
diden müessir olacak bir netice ve rmiyec ektir. 
Zira bilindiği gibi Türkiye İş Bankası, Türkiye 
Kredi Bankası ve diğer bankalar mümasil krer 
di faaliyetine devam etmektedirler. Bu banka
nın tek kıymeti, biraz sonra üzerinde ısrarla 
duracağım gibi, bu müesseseye nasıl bir bün
ye verilmesi lâzım geldiği hususunu bu unvanın 
verilmesiyle teyidetmiş olmaktan ibarettir. Bi
zim asıl Meclis olarak, yani âmme mallarının 
hakiki sahibi olarak vazifemiz, bu 150 milyon 
liraya kadar münhasıran ticaret hukukunun 
hükümleri içinde t>ir anonim şirket olarak te
sis edilecek ve o yolda tedvir edilecek olan bu 
müesseseye âmme mallarının ne miktarı ile iş
tirak edip etmemekliğimiz yolundaki hâdiseyi 
tâyin etmekten ibarettir. 

Muhterm arkadaşlar, demin arz etmiştim, 
esbabı mucibe fevkalâde sürükleyicidir. Hepi
mizi gönülden, derin derin ve büyük bir anla
yışla bunu istikbale sevk etmektedir. Fevka
lâde hayırlı ve üzerinde münakaşa caiz olmıyan 
bu istikamet dahi bize mutlaka murakabesiyle 
vazifeli olduğumuz âmme emvalinin, bütçe tah
sislerinin, bütçe mevcutlarının imkânlarını dü^ 
şünmeyi ilhamdan geri kalmıyor. Yoksa şu ve
ya bu organı kurmak veya kurmamak ve böyle 
bir kanaatle hareket etmek meselesi yoktur. 
Bütçe Komisyonunda 10 milyon tahsis edilmiş
tir. Nereye kadar devam etsinler ? 50 milyon 
liraya kadar. 100 milyon lirayı Muhterem Beh-
zat Bilgin ve Sadettin Yalım arkadaşlarım tek
lif ettiler. (150 milyon sesleri) Evet 150 milyon 
lira. 

Muhterem arkadaşlarım misal olarak arz edi
yorum; bir Aydın Millî Bankası, bir Manisa 
Bağcılar Bankası vardır. Bunlar da kifayetsiz 
olan'bir. kredi sahasında çalışmaktadırlar. Bun
ların bu hüviyetlerine ve idari bünyelerine nü
fuz etmeden, onların devletçe murakabe ve kon
trol icaplarını yerine getirmeden kendilerine 
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tahsisat vermeye, bütçeden bir tahsisat ayırma
ya imkân* yar mıdır? 

Dikkatinizi, bilhassa Hükümet olarak dikka
tinizi rica ederim, bugün 10 milyon, gelecek se
ne 20 milyon, sonra 60, 70, 100 milyon lira veri
lecek. Fakat her şeyden evvel" bu tahsislerin mak
sada uygun bir şekilde istimal edilmesi muraka
be noktasından temin etmedikçe, bu tahsislerin 
mahalline sarf edilip edilmediği noktasından gö
nüllerinizi daima meşgul olmaktan asla kurtara-
mıyacaksınız. Bu itibarla evvel emirde müesse
seyi kurmak lâzımdır. 

Bugün için zirai kredi sahası bir Ziraat Ban-
kasiyle doldurulmaktadır. Fakat bunun yanında 
hem Ziraat Bankasının Kanununda mündemiç 
idare ve murakabe organları, hem de 3460 sayılı 
Kanunun murakabe cihazı ve onun üstünde 
Muhterem Heyetinizin teşkil ettiği Umumi He
yet bu kuruşların, bu paraların, bu akçaların pe
şindedir ve muakkipleridir. Maalesef Halk Ban
kasının bugün bir anonim şirket olmaktan başka 
katiyen bir hüviyeti yoktur. Çok temenni ede
riz, en kısa bir zamanda bütün arkadaşların itti
fakla arzu ettikleri bu iktisadi murakabe temin 
edilsin; biz de hazine nukudunu gönül rahatlı-
ğiyle ve emniyetle tahsis edelim. 

Halk Bankası İktisat Vekâletine bağlıdır de
niyor. Evet bağlıdır. Fakat tüzüğü önümüzde
dir, vekâletin umum müdür ve muavinini tâyin 
etmekten ve statüsünü tanzim etmekten başka bir 
murakabe vasıtası yoktur. 

Şimdi elli milyon mu olsun, 150 milyon mu? 
Bir arkadaşım, dedi ki, 50 milyon.. 

Bir arkadaş, dedi ki : 50 milyon Sebati Beyin 
Bütçe Komisyonunda gelişi güzel aklına gelen 
bir rakamdır. Demin de arz ettiğim gibi Bütçe 
Komisyonunun müzakerelerine iştirak etmedim, 
sonradan durumu tetkik ettim; fakat katiyen san
mam ki, bu hemen ağıza geldiği gibi atılmış bir 
rakam olsun, öyle dahi olsa o kadar isabetle 
atılmıştır ki, tam hedefi bulmuş. Biliyorsunuz 
Halk Bankası bir zamanlar 3 milyon lira ile ku
ruldu. O zaman devletin, hazinenin iştiraki 1/3 
olarak, yani 1 milyon lira olarak tesbit edilmiş
tir. Bu beyhude bir rakam değildir. 1 milyon 3 
milyonun 3 te biridir. 50 milyon 150 milyonun 
1/3 üdür. Bugün yardım yoliyle ve anonim şir
ketin sermayesine iştirak yoliyle dahi henüz bir 
millî mahiyet vermeye kararlı olduğumuz anla
şılırken, bunun bugün için sermayesinin Çf 50 
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sinden fazlasına iştirak etmenin ancak iktisadi 
devlet teşekkülü olarak mümkün olacağını ha
tırlatmak lâzımdır, arkadaşlar. 

«Biz 150 milyon verelim, kendiliğinden İkti
sadi Devlet Teşekkülü oluversin» demekle ol
maz arkadaşlar. Sadece nakdi yatırmakla, 50 
veya 70 milyonu tahsis etmekle, hu müessese
yi teşkil eden kanun, umumi hukuk kaideleri 
içinde ana kanun olan Ticaret Kanununa bağlı 
oldukça, kendisine iktisadi Devlet Teşekkülü 
hüviyeti vermek katiyen mümkün değildir. Bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü kendisini saran ve 
teşkil eden kanunların bütünlüğü içinde hüvi
yet iktisabeder. Bu itibarla bu şekilde bil' hüvi
yete henüz (bürünmemiş olan bu müessesenin, 
Hükümetin dikkatini musirrane üzerine tevcih 
ederek, bir an evvel halk kredisini de zirai kre
di gibi organize etmesini beklediğimizi işaret 
ettikten sonra, 50 milyonla şimdilik iktifa edil
mesinde hiçbir mahzur (olmadığını ifade etmek 
isterim. 

Hükümete /beş sene mehil vermekle oh sene 
mehil vermak arasında şüphsiz bir fark vardır. 
Burada istical göstermek Hazımdır. Beş sene ça
buk geçer. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da arz eldeyim. 
Bugün için nüfusumuzun % 80 inin zürra oldu
ğunu sık silk ifade ederiz ve bugün için millî 
gelirimizin % 60 inin zirai istihsal sahasında ol
duğunu ifade eyleriz. Bu Ziraat Banikaısı deni
len müessesenin sermayesi 300 milyon liradır. 
Bunu küçümsemek için arz etmiyorum. Adedi 
400 ıbind aşan esnaf grupunun o millî gelirdeki 
•hissesi ise % 15- i geçmemektedir. Yine helâl 
olsun, (katiyen çok gördüğümüzden değil. Mü
esseselerin sermayeleri sadece nominal serma-
yeleriyle teşekkül etmemektedir. 11 milyon li
rayı toplryabilmiş. Kanunen yirmi milyon lira
ya müöaidolmasHiıa ve tüzüğünde de bu mikta
ra yükselmesi için hiçbir mahzur bulunmaması
na rağmen yine on milyon lira İle çalışmakta
dır. Seksen milyon liralık plasman yapmaya 
muvaffa'k olmuştur. Bir müesseseyi nominal 
sermaye ile bağlamaya da zaruret yoktur. Bu 
itibarla, âmme idaresinin malî teşkilâtlanması 
'bahsinde müesses kaideleri hiç zorlamıyalım, 
muhterem arkadaşlarım. 100 milyon lira serma
ye dediğimiz vakit, 150 milyon lira sermaye de
diğimiz vakit bu müesseseyi anonimi ortaklık 
halinde onühafaza ettiğimliz müddetçe, bunu 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri haline kalbetmedi-
ğimdz müddetçe, böyle bir sermaye vermek ka
tiyen doğru olmıyacaktır. Çünkü müessesenin 
statüsünü tetkik eden arkadaşlarımızın da bil
dikleri üzere, bu müessese kârlarını dahi tevzi 
etmektedir. Bütün bunların hukuki ve kanuni 
organizasyonunu yapmadan yapıÖJacak tahsisler 
elbette iki dikkatle takilbedeceğiniz bh' keyfiyet 
olacaktır. Mevzuuibahsolan ne 50 milyon, ne de 
150 milyondur. Ancak bugün içlin malî ve mü
esses ^kaidelerin Mâl edilmemesi lâzımdır ve bu 
verilecek tahsis ıbu 'kaideleri ihlâlden başka bir 
netice verm/iyecektir. 

Kaldı ki, demin de dediğim gilbi, bu bir ta
raftan da Hazineyi ve dolayısiyle Hükümeti bir 
an evvel bu müessesenin muhtaeolduğu kanu
ni ve hukuki hüviyetini müstacelen verme yo-
lun&a 10 - 15 sene gibi uzunca bir müddet ra
hatlık içine terk etmek yerinde olacaktır. Bu 
itibarla, mü&ade ederseniz 50 milyon İrra demin 
de arz ettiğim gifbi, fevkalâde ölçülü bir nispet-
tîr. Bu nispeti muhafaza ed#itaı. Hakikatte hiç
bir zararı mevzuuıbahis değildir, önümüzde 
5 - 7 - 1 5 sene vardır. Fakat şunu arz edeyim 
İsi, arkadaşlar, her halü kârda bugün, içinde 
bulunduğumuz malî zaruret kaideleri içinde 70 
milyondan fazlasını veremeyiz, Mâruzâtını bun
dan ibarettir. 

REİS — Behaat Bilgin, buyurun. 
BEHZAT BİLGİN (izmir) — Muhtertm 

arkadaşlar, Bütçe Encümeni komisyonu muhte
rem reisi arkadaşımın, encümence kabul edilmiş 
olan bu kanunun ruh ve prensibi aleyhinde ko
nuşacağını bendeniz tahmin edemiyordum. 

Arkadaşım, eğer konuşmalarını iyi anlamış-
sam, Bütçe Encümeninin varmış olduğu kararın 
bir nevi hatâ olduğunu burada telmih etmiş 
bulunuyorlar. Yani Devletçe murakabesi temin 
edilcmiyen sırf anonim şirket durumunda bulu
nan bir müesseseye devletin bu kadar geniş işti
rakini malî prensip bakımından mahzurlu görü
yorlar, ancak iktisadi bir "devlet teşekkülü oldu
ğu takdirde bu nevi sermaye iştirakinin bahis 
mevzuu olabileceğini ifade ediyorlar. Encümen
de cereyan eden müzakerelerde bütün .bu mese
leler görüşüldü. Bilâkis bankanın halk iştiraki
ne mümkün olduğu kadar açık kalması keyfiye
ti üzerinde duruldu. Bendeniz bu noktalar üze
rinde durmıyacağım. Bu şartlar içinde bu mü
essese İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelir mi, 
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gelmez mi, noktasına temas edeceğim. Arkadaşı
mız diyor ki, 50 milyon, 150 milyonun üçte biri
dir. Bu tatbikatta doğru değildir. Hazine her 
sene 10 milyon lira ile bankanın sermayesine 
fiilen iştirak ederek dışardan hususi sermayede 
20 milyonla iştirak etmelidir ki, bu nispet tahak
kuk etsin. Hazine bu sene bütçeden 10 milyon
luk bir tediyede bulunursa bu seneden itibaren 
Hazinenin bankadaki hissesi fiilen yarıcfan faz-

• laya yükselmiş olacaktır, nısfından fazla olacak
tır. Gelecek sene evleviyetle nısfından fazla 
olur. Yani bankada, Hazinenin iştirakine muka
bil, 150 milyon nominal sermayesi bulunan ve 
fiilen iştirak edilmemiş' bulunan kısım nazarı 
dikkate alınarak bankanın 150 milyon liralık 

.sermayesi var, hakikatte ise ödenmiş sermayesi 
faraza 65 milyon liradan ibarettir, fakat banka 
Devlet İktisadi Teşekkülleri mahiyetinde değil
dir, Hazine hissesi hususi hisselere galip değil-
dir diye nasıl iddia edilir? Asgari on milyon li
ra olan iştiraki ile birinci ve ikinci seneden iti
baren Devlet sermayesinin hâkim bulunacağı bir 
müessese olacaktır. 

Şimdi, bu müessese bu sekiliyle devam eder 
mi, etmez mi? Diye arkadaşımız bir fikir ileri 
sürdü? Şayanı arzudur ki, hakikaten Halk Ban
kası, muhterem Umum Müdürünün de temenni 
ettiği gibi, bu banka, halkın sermayesi ile, esna
fın sermayesi ile Hazinenin sermaye prestasyo-
nunü geriverecek şekilde inkişaf etsin. İsviçre 
ve emsali memleketlerde olduğu gibi, bir gün 
densin ki, Devlete; sizin 50 milyonunuza teşek
kür ederiz, şimdiye kadar bize bu kadar yardım 
ettiniz", şimdi bu parayı iade ediyoruz, biz artık 
kendi sermayemizle çalışacağız. Fakat muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'de buna imkân var mıdır? 
Bealist olarak esnaf vatandaşlar bir bankaya 50 -
60 milyon lira ile iştirak edebilirler mi? Bu du
rumda değillerdir. Bendeniz idealist fikirlere 
çok hürmet ederim. Kendimi de idealist bir ko-
operatifçi olarak görüyorum. Fakat tatbikatı gö
rüyoruz, tatbikat temenni olunduğu şekilde yü
rümüyor. 

Bu memlekette; satış, kredi, istihlâk koopera
tiflerine, yahut Halk Bankası gibi finansman 
müesseselerine sermaye .yatıran vatandaşlara 
pek raslanmıyor, tatbikat bunu gösteriyor, hf.ki-
kat budur. Bankanın sermayesi Devletin vcıe-
ceği miktardan ibarettir. Devlet 50 milyon lira 
veriyorsa bankanın sermayesi bu civarda ola-
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çaktır. Devlet 100 milyon verecekse, bankanın 
sermayesi 100 milyon civarında olacaktır. Ben-
deniz ara ettim, Bütçe Encümeni ve diğer *ki 
encümenimiz meseleyi tetkik etti. 150 milyon li
raya ihtiyacolduğuna göre bu 150 milyonun 100 
milyonunu Devletin temin etmesi şarttır, başka 
türlü tekevvün edemez. Arkadaşımız ifade etti
ler ki, 12 milyon ödenmiş sermayesi vardır, sy-
rıça 80 milyonluk plasmanı vardır. Hakikaten 
hükümetin büyük yardımlariyle bu para temin 
edilebilmiştir. Fakat bunun kredi mekanizma-
siyle 150 milyon liraya çıkacağını tahayyül etmek 
güçtür. Sermaye 150 milyon olursa hakikaten 
küçük esnafın kalkmmasma büyük yardımı do
kunacaktır, onların fabrikasyona gitmesini işle
rini genişletmek imkânını temin etmiş olacaktır. 
Küçük esnaf deyip işi azımsamamak lâzımdır, 
işin ehemmiyetine vâkıf bulunuyorsunuz, buıtbınıı 
smai sektörde büyük bir hissesi vardır. Ve bu
nu süratle ilerletmek mümkündür, bunları des
teklemek lâzımdır. Bugün bu küçük esnafın pe
rişan bir durumda olduğunu söylemeye lüzum 
yoktur, 5 - 10 bin lira sermaye ile iş yapan bu 
küçük esnafı on iyin liralık bir kredi ile teçhiz 
etmek, işini tevsi etmek mümkündür. Fakat-
bunlara para verecek bir müessese yoktur, çün
kü bunlar ne kefalet verebilir, ne ticari banka
lara müracaat edebilir. Bu itibarla Halk Ban
kası bu küçük esnafın ihtiyacını temin için ku
rulmuştur. Ayrıca halk sandıklan ve kefalet ko
operatifleri, vardır. Bunlar halkın menfaatini 
İçendi idare meclisleri vasıtasiyle idare edebile
cek müesseselerdir. Bu müesseselere kâfi derece
de sermaye vermeliyiz ki kendilerinden bekledi
ğimiz hizmet lâyıkiyle görülsün. Bu itibarla 
Bütçe Komisyonunun haklı olarak tesbit etmiş 
olduğu ve muayyen kalmasını arzu ettiği miktar, 
elli milyon lira değil; 100 milyon lira olarak ka
bul edilmelidir. Heyeti Celilenize bunu arz için 
söz almış bulundum, efendim. 

REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Sayın Halil tmre arkadaşımızın konuş
maları benim, huzurunuza gelmeme sebeboldu. 

Büyük Millet Meclisinin huzuruna gelen her 
dâva, zamanın ihtiyaçlarına, şartlarına uygun
sa makbuldür, aksi halde elbette teklif lehine rey 
vermeyiz. Bugün huzurunuza gelen mesele, 
cümlenizin de ayın fikirde olduğuna kaaniim, 
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memleketin birçok sahalarda kalkınmayı taalı-
hüdeylemiş bir iktidarın 400 binden fazla küçük 
esnafın, küçük sanatkârın kalkınmasını temin 
edecek olan bir meselenin malî tarafını halletme
si babında gelmiş bir tekliftir. Böyle bir dâva 
mademki Hükümet tarafından benimsenmiştir, 
bu takdirde dâva teklif sahibini haklı kılar. Eğer 
Hükümet buna bir ehemmiyet ati'etmemiş olsa 
idi veya malî imkânsızlıklar ileri sürse idi o za
man Halil tmre arkadaşıma hak verirdim. Hü
kümet dâvayı haklı görmüştür. Ben yılda asga
ri 10 milyon lira vererek banka sermayesine or
tak olacağım, diyor. Zaman olur ki Büyük Mil
let Meclisi, bu milletin şu veya bu sahada ilerle
mesini temin etmek için, değil yılda 10 milyon 
lira, yılda 100 milyon, 200 milyon lira, imkânı 
olursa yarım milyar lira feda etmekten çekinme
miştir arkadaşlar. 
- Bugün 400 küsur bin esnaftan birçoğu' yev-

mincedit, rızkmcedit geçinmektedir. Kalkınmak 
için Büyük Millet Meclisi azalarına fevç fevç 
müracaatte bulunan büyük bir kütlenin karşı
sındayız arkadaşlar. Halk Bankası hukuki ve ka
nuni bir hüviyet almadıkça bu 50 milyon liranın 
dahi yerilmesinde biraz tereddüt görürüm, şek
lindeki mütalâaya iştirak etmiyorum. Halk Ban
kası bugün muvaffak olmuş mudur? Veya fay
dalı mıdır? Biz, hukuki hüviyet ne olursa ol
sun neticeye bakarız. İnanınız ki arkadaşlar, bir
kaç seneden beri delegesi olarak iştirak ettiğim 
bu bankanın topluluğu içerisine girdikten son
ra anladım ki, Halk Bankası Türkiye esnafına 
faydalı olmuş ve olacaktır. Ve küçük esnafa, kü
çük sanatkâra yardım etmek suretiyle onları tat
min edecektir ve etmektedir. Berveçhipeşin hu
kuki hüviyet tâyini tezini güden arkadaş mura
kabenin daha sıkı yapılması endişesiyle hareket 
ediyor hissini verdi. Anonim şirketlerde de mu
rakabe vardır. Hele büyük sermaye yatıran Ma
liyenin teftiş ve murakabe hakkı her zaman mev
cuttur. 

Şu halde ne yapacağız? İki tez arasmdayız, 
arkadaşlar; birisi 150 milyon liranın doğrudan 
doğruya bütçeden temin edilmesini istemekte
dir ki, bu yanlış bir fikirdir. Eğer 150 milyon 
lira sermayesi olan bir bankanın sermayesinin 
tamamını, devlet öderse bu bankaya hariçten or
tak olmak istiyen kimselere bankanın kapılarını 
kapatmış oluruz. Bu şekilde bir yardım imkânı 
sağhyaeağmnza. ben, Bohzat Bilgin arkadaşımı-
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zın tezini daha muvafık görüyorum. 50 milyon 
lira kâfi gelmiyecektir, 100 milyon lira yapalım.. 
Mütebaki kısmın diğer eşhasın sermayesiyle dol
durulması imkânını temin edelim. 

25 - 30 yıllık tecrübe bunun zaruri olduğunu 
göstermiştir. Bu banka ilk defa 3 milyon lira ile 
kurulmuş, Maliye Vekâleti buna bir milyon lira 
ile iştirak etmiştir. Bugün sermaye 150 milyon 
liraya çıkmakta olduğuna göre aynı prensibe 
uyularak sermayenin üçte biri olan elli milyon 
lira ile iştirak kâfidir, tezine de iştirak edemiyo
rum. Çünkü, eşhas 100 milyonu temin suretijde 
iştirak edemez, tasavvur ediniz, üçte birini bile 
teinine imkân bulamıyor. Size rakamla bunun 
cevabım vereceğim. Hali hazırda halk bankası
nın sermayesi 11 140 900 liradan ibarettir. Ha*-
riçten iştirak, yani öşhasm 20 - 25 sene zarfın
da iştirak ancak 2 719 700 liradır. 9 milyon li
raya yakın kısmının Maliye Vekâletinin doğru
dan doğruya 1 200 000 lirası maliyece diğer kı
sımlarda ve özel idarelerin, belediyelerin kanuni 
mükellefiyetleri ve rica tarikiyle bankaların, ko
operatiflerin de hepimizin tazyikiyle yaptıkları 
iştirakleri teşkil eder. 20 - 25 seneden beri bü
tün iştirakler ancak, 2 milyon küsur bin liradan 
ibaret kalmıştır. 150 milyonun 100 milyonunu 
eşhas temin eder, fikri yanlış ve realiteye aykırı
dır. Bendeniz temenni ediyorum, bu temenni ile 
birçoklarınızın hislerinize tercüman olduğumu 
tahmin ediyorum, Behzat Bilgin arkadaşımızın 
teklifi yerindedir; 100 milyon lira sermaye vere
lim, bunu senelere taksim edelim, bu parayı ve
relim. 50 milyon lirasını her ihtimale karşı eş
hasın iştirakini tahmin ederek açık bırakalım. 
150 milyon lira hiçbir şey değildir. Dört, beş yüz 
bin aileden ibaret olan bir kütleyi tatmin edecek 
olan bu kanunun çıkması için elbirliği ile çalışa
lım. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Aziz ar

kadaşlarım, meselenin tamamen tavazzuh ettiği
ne kaaniim. Son olarak çok hürmet ettiğim Büt
çe Encümeni Başkanımız Halil tmre Beyefendi
nin, bir suiniyetle olmamakla beraber, söylemiş 
oldukları fikirlere temas etmek istiyorum. Bun
lardan birini birinci madde ile hallettik. 2 nei 
madde ile. tamamiyle Ticaret ve Maliye Encü
menlerinin fikirlerini müdafaa ediyorum. Haklı 
olarak bu iki ihtisas encümeni de kalkman Tür-
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kiye'nin belkemiğini te§kü eden küçük esnafı hi-
miye edecek olan bu bankanın sermayesinin 150 
milyon olmasını daha emin esaslarla istemesidir. 
Küçük esnafı rakam olarak 400 000 nüfus he-
sabedersek, asgari, geçen Oturumda söylediğim 
gibi, 2,5 milyon nüfus eder ki, umumi nüfusu
muzun % 1 i. 

Bir hususu da belirtmek isterim, çok hürmet 
ettiğimiz arkadaşımız, helâl olsun, dediler, ben 
kendi hesaplarına tavzih edeyim. Biz bu parayı 
kimseye bağışlamıyoruz. Bu parayı, bu müesse
senin kalkınması için,, ketıdi bünyesinden bula
madığından dolayı Devlet eliyle veriyoruz. Bu 
parayı esnafa veriyor. Diğer emsali gibi kefa
letle veriyor. Yapılan bir kredi yardımıdır. Al
dığı parayı vâdesi gelince ödiyecektir. Esnaf, 
Halk Bankasından çok memnundur. Büyük ban
kalardan kredi temin edememektedirler. Bugün 
20 milyon lira sermayeli olan bankanın 11 kü
sur milyon lira, 1955 yılı bilançosuna göre tediye 
edilmiş sermayesi mevcuttur. 

Biz 150 milyona iblâğ edersek âzami on beş 
senede onar milyon lira eder. Hakikaten köylü, 
memleketimizin,- bünyesini teşkil eden bütün 
milletimiz içinde en başta gelen, en vefakâr ve 
fedakâr kütledir. Bunun için 300 milyon serma
yeli Ziraat Bankası mevcuttur. İnşallah on beş 
sene sonra bu bankanın sermayesi milyarları geçe
cektir. Halk Bankasını, on beş sene istikbale mu-
zaf olarak-150 milyonda tesbit etmiş bulunacağız. 
Bu münasebetledir ki. tekrar edivorum. Malive 
Encümeninin ve Ticaret Encümeninin ikinci 
maddesini kabul edersek çok isabetli olacaktır. 
Bilhassa kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Halil İmre. 
Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Muh

terem arkadaşlar, küçük sanatlar sahasında ha
kiki inkişafın krediye mütevakkıf bulunduğunu 
hepimiz ayanbeyan takdir etmekteyiz ve bu sa
hada fazla miktarda krediye ihtiyacolduğunu da 
bütün mebus arkadaşlar burada ifade ettiler. 
Binaenaleyh bu hususta tam müttefik olduğumuza 
şüphe yoktur. Yalnız bahis mevzuu olan madde 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken şu noktanın 
rencide edilmemesi gibi bir fikir ortaya atılmış
tır. Halk Bankası küçük sanatlara ve küçük 
sanatlar ve küçük sanatlar kooperotifine bağlı 
ve onların özü bir teşekküldür. Biz bunu, 100 -
150 - 200 milyon lira vermek suretiyle kolaylıkla 
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. deraltleştirebiliriz. Ama Halk Bankası bizzat 

bize demiştir: Bize dokunmayın, biz yine esnafın 
malı olmakta devam edelim, diye. Bunun üzerine 
kanunla tesbit edilmiş olan limit Halk Bankası 
statüsünde her hangi bir değişiklik yapmadan 
yani, onu bir Devlet Bankası haline getirme
den bu yardımın kredi sahasına intikalini te
min edici mahiyette olmuştur. 

-Şimdi arkadaşlar, burada ifade edilen şey
ler. tamamiyle bir zarureti ifade ediyor. Hü
kümet bu zarureti görmüyor mu? Hakikaten 
bu sahada unutmamak lâzım ki, kredi saha
sında kredi vermek iktidarı doğrudan doğru
ya sermayeye bağlı bir mevzu değildir. Serma
ye pek küçük olabilir. Fakat Hükümet, yara
tacağı imkânlarla kredi vermek kabiliyetini ge-
nişletibilir. Binaenaleyh 100 milyon lira vere
ceğiz, onu, Devletleştireceğiz. Bu suretle küçük 
sanat erbabının malı olmaktan çıkarıp bir Dev
let müessesesi haline getireceğiz.. Taleplerinin 
mânası bundan ibarettir. 

Halbuki ihtiyaç tatmin edilmiş olacak mı? 
Hayır arkadaşlar..'İnanın ki küçük sanatlar sa
hasında o kadar kıymetli teşebbüsler vardır Td, 
memleketimizin iktisadi kalknıması bakımından, 
yedek parçalar, şunlar bunlar eklenmesi bakı
mından çok lüzumludur. Kredi sahasında ol
duğu gibi diğer sahalarda da, ziraat sahasında 
da teşvik etmek boynumuzun borcudur. Bura
ya yüz milyon lira-koymakla olmaz. Hükümet 
düşüncesi şu olmalı, Mecilsâ Âlinin tamayülüııü 

I görerek bu problemi çizmelidir. Bendenizin dü-
f şüncesi şudur; sermayenin değişip değişmemesi 

mevzuunu bırakalım. Bendeniz Bütçe Komis
yonunun fikrindeyim. Halk Bankasını bıraka
lım .küçük sanat kooperatiflerinin malı olmakta 
devam etsin,'o işlerle meşgul olsun. Maruzatım 
bu kadardır. 

REİS — Sebati Ataman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muh-
! terem arkadaşlarım, gerek Behzat Bilgin arka

daşımızın ve gerek Sadettin Yalım arkadaşımızın 
teklifinin, geçen celsede arz ve izah ettiğim gibi, 
filhal bugünkü duruma tesiri olacak bir teklif 
değildir. Bu teklif ancak beş sene sonra tahassul 
edecek vaziyette farklılık arz edecek bir tekliftir. 
Bu hususları tavzih sadedinde evvelce yaptığım 
beyanatıma fazla bir şey ilâve etmeye lüzum gör
müyorum. Arakadaşlanmız tekliflerini müdafaa 
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ederken, küçük esnaf ve küçük sanatlara yapıla
cak küçük kredi mevzuunun bu memleketin haya-
tiyeti ve istikbali bakımından ifade ettiği mâna
yı çok güzel cümlelerle beyan ettiler. Bendeniz 
de bu cümlelerin esprisine Bütçe Encümeninin 
aynen iştirak ettiğini ilk konuşmamda ifade et
miştim. Bu durumu encümen takdir etmiş ve bu 
sebeple yapılan teklifi kanuniyi aynen kabul ey
lemiştir. Yani müessesenin sermayesini 150 mil* 
yon lira oalrak aynen kabul etmiş ve senevi 10 
milyon lira ödenmesini tasvibeylemiştir. Hattâ 
senevi en az 10 milyon lira olarak tesbit etmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarımız bu 10 milyonun ileri 
senelerdeki tediye şartlarına dair teklifler der-
meyan ediyorlar. Biz diyoruz ki, hazine beş se
ne bağlanacaktır. Beş seneden fazla Uzun müd
detlere bağlamıyalım. Ne faydası var, bir tek 
faydası yoktur. Ama bağlanmasının birçok za
rarları vardır. Bunu demin de arz ettim. 

Behzat Bilgin ve Sadettin Yalım arkadaşla
rım da, 150 milyonu tamamiyle hazine verecek, 
paralar teraküm edecek iddiasındadırlar. Bu 150 
milyon hazine parası değil arkadaşlar, 10 milyon 
lirası mevcuttur. Senevi 2,5 - 3 milyon lira bele
diyeler ve özel idarelerden gelmektedir. Bu on 
senede 25 milyon lira eder. Diğerlerini hesap 
edersek 140 milyon eder, 25 ııilyon da geliyor, 
böylece 115 milyon civarındadır. 150 milyon ol
muyor. Halktan gelecek şeylere gelince, beş sene
de bu, 700 den 9 000 e çıkmıştır. Temenni ve 
ümidediyoruz ki, bundan sonra beş on senede 
memleketimizin iktisadi inkişafı, Allah'a çok şü
kür, böyle devam ederse sermayenin terakümü 
artacaktır, iktisadi kalkınma demek, bir memle
ketin kalkınması demektir. 

Eğer biz iktisaden kalkınacağımıza inanıyor
sak bu memlekette de mutlaka sermaye teraküm 
edecektir-. Bunu temenni ediyor ve ümidediyoruz 

, dedik. 
150 milyon, 500 milyon olarak kabul etsek bu

nun amelî faydası nedir ? Hiç. Çünkü hazine gene 
10 müyon verecektir. Esasen banka, Ticaret Kanu
nu mucibince, bugün mevcut ödenmiş sermayesinin 
dört mislinden fazlasını sermaye olarak kabul 
edemez. Banka bu kanun çıktıktan sonra serma
yesini ancak 50 milyona* çıkarabilir. 60 milyona 
çıkaramaz. Binaenaleyh bu teklifler platonik 
tekliflerdir. Hazineyi daha U2un bir müddet mü
kellefiyet altına koymak doğru değildir. Hazine-

. nin iştirakini«% 50 den •% 75 e çıkaracak olan 
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ve amelî 'hiçjbir faydası olmıyaeağınıa (kaani ol
duğumuz plâtonik tâi* teklifi niçin kafbul ede
lim dedik. Bununla beraber taıkdir Yüksek He
yetinizindir. 

BEİS — İkinci madde hakkında iki tadil 
teklifi var, okuyoruz, efendim : 

Yüksele Riyasette 
5652 sayılı Halk (Bankası v e Halk Sandık

ları hakkındaki Kanunun 2 ııci maddesinin Ti
caret Encümeninin hazırladığı şekilde kaibulünü 
arz ve .teklif ederim. "" 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim, 
ben Behzat Beyin teklifine iltihak ediyorum. 
Binaeınaıley'h teklifimi g*eri alıyorum. 

BEİS — Peki' efendim. Diğer t&ıkrM' okuyo
ruz : 

Yüksele Riyasete 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu

nun tadiline ait lâyihanın 2 ııci maddesinin aşa
ğıdaki sekte ifrağını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Behzat Bilgili 

MADDE 2. — 5652 sayılı Kanunun 2 nci 
•maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

A) Maliye Vekâleti barakaya (İOİ 000 000) 
lira sermaye ile katılır. Bu miktar, tamamen 
ödeninceye kadar lıer yıl Maliye Vekâleti büt
çesine (10 000 000) liradan az olmamak üzere 
tahsisat konulur. 

Bu sermâyeye ait reyler, İktisat ve Ticaret 
Vekâletince kullanılır. 

REİS — Efendim bütçeye masraf ilâvesine 
mütedair olan Böhzat Beyin takriri tek imzalı
dır. DalhMî Nizamnameye göre 50 imzalı olması 
icabeder. Bu itibarla reye vaz'edemiyeceğim. 

Ikînc1? maddeyi meyinize arz ediyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kaJbul edenler... Etmiyen
ler... Madde kaîbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler., Etoniyfen-

ler... Maidde kabul ediîonigtir, 
Heyeti umumiyesind açık reyinize arz ediyo

rum, efendim. 

2. — 1956 malî yık Muvazenei Umumiye A'a-
mmuna bagh (A/î) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması, hakkında kanun lâyihaları 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/539, 548, 549) 

• (!). 
REİS — Heyeti ümumiyesi üzerinde . söz 

Sırrı Atalay'mdır. 
- SIRRI ATALAY (Kars) .— 1956 yılı Muva-

zenei Umumiye Kanununun A/ l ve A/2 işa
retli cetvellerinde değişiklik ypılmasma dair ka
nun lâyihasnı ve Bütçe Encümeni mazbatasını 
dikkatle okudum. 

Demokratik memleketlerde hürriyet mücade
lesi daha ziyade ve ilk defa masraf bütçelerine 
karşı vâki olmuştur. Yani demokratik nizam 
için muhalefet ilk defa bir' masrafa karşı veya 
yeni bir vergi ihdasına karşı vuku bulmuştur. 
Çok partinin, murakabenin doğuşu masraflara 
karı ^olmuştur. İngiltere'de de böyle oldu. 
Fransa'da da böyle olmuştur. Muhalefetin doğ
masına masraf bütçeleri ve vergiler sebebol-
muştur. 

Muhalefete mensup -bir milletvekili olarak 
milletin tek kuruşunun üzerinde durmayı (ve 
borçlar ve masraflar) üzerinde durmayı şahsan 
ayrı ve müstesna bir vazife telakki ederim. Bu 
hassasiyetimi bağışlamanızı istirham ederim. 

1956 yılı Haricye Vekâleti bütçesinin 403 neti 
faslının 20 nci maddesinde değişiklik yapılması 
isteniyor. Bu madde faslı ile memleketimize "dı
şarıdan gelecek elçiler ve devlet adamlarına ya
pılacak masrafların karşılığdır. 1956 yılı için 
konan miktar 1956 bütçesine göre bir milyon lira
dır. Haziran ayında kabul edilmiş bir kanunla 
buna 600 000 lira eklenmiş 1600 000 lira olmuş
tur. Hükümetçe bir milyon lira istenmiş Bütçe 
Encümeni bunu az görmüş ve ^ e r kabul-edilir « 

' se 1 900 000 lira ilâvesiyle bu miktar 3 500 000 
lira oİmuştur. 

2490 saylı Kanuna göre bütün artırma ve ek
siltmeler bu kanuna tâbidir. Ama 2490 sayılı 
Kanunun istisnaları çoktur meselâ, İktisadi Dev
let Teşekkülleri buna bağlı değildir. Artırma ve 

(.1) 10 sayılı matbua zaptın sonundtıdır, 
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I eksiltmeler bu kanuna tâbi değildir. Ama bu is

tisnaların her biri bir kanunla yapılmıştır. Bun
ların dışında 2490 sayılı Kanuna aykırı olarak 
alım ve satımlar yapılamaz. Şimdi «R» cetvelin
de yapılan bir değişiklikle - ki bu R formülüdür -
Hariciye Vekâleti bütçesinin 403 ncü faslının 
20 nci maddesinden yapılacak masraflar, almı ve 
satımlar 2490 sayılı Kanunun hükümlerinden 
ayrı tutulmak istenmektedir, 

Yani (R) formülü ile yapılan talep, kanun 
hükmünü ortadan kaldırmaktadır. Bir kanun 
hükmü, ancak bir kanun hükmü ile ortadan kal
dırılabilir. Malûmâliniz, Bütçe kanunları bir 
seneliktir ve bir defa müzakereye tâbidir, diğer 
kanunlar ise iki defa müzakereye tâbidir. Bir 
defa müzakereye tâbi olan bu kanunun ömrü de 

I bir seneliktir. 403 ncü faslın yirminci maddesin- -
| de yapılan değişiklik (R) formülü ile 2490 sayılı 
I Kanunun âmir hükmü değiştirilmek istenilmek

tedir. Bu bakımdan yapılan teklif yerinde de
ğildir. (İçtüzüğün 99 - 100 ncü maddeleri) ne gö
re.,. Bu masraflar için bir milyon lira bütçeyle 
verilmiş. 600 bin lira Haziranda veriliyor, bir 
milyon 900 bin lira da istenilmektedir. Kabul 
edilirse 3 500 000 lira' olacaktır. Bu masraflar 
yapılmış mıdır? Yoksa geri kalan iki ay için mi 
bir milyon 900 bin lira istenilmektedir? Eğer 
masraflar yapılmış ise Muvazenei Umumiye Ka
nununun hükümlerine göre bu masrafları karşı
lık olmadan yapmaya imkân yoktur. Karşılıksız 
masrafı Hükümet nasıl yapabilir? Yapılmamış^ 
ise geri kalan iki aylık bir müddet için ne gibi 
bir masraf yapiaaak niyetindedir ki bu^ısa müd- . 
det için bu kadar çok para isteniyor? Memleke
timizi malî imkânları geniş ve zengin bir mem
leket değildir. 25 bin köyde mektebimiz yoktur. 
Halen insan sırtında posta taşınan kasaba mer
kezlerimiz vardır, insanların yattığı in şeklinde 
yerler vardır, köyle/' vardır. Bütün bunları gö
rerek bu 3,5 milyonun verilmesine gönlüm razı 
değil. Elbette ki dış münasebetlerimiz için mas
raflar olmalı fakat bu para ile birçok masrafı 
karşılamak mümkündür. Daima hücum ettiğiniz 
ve kötü bulduğımuz 1924 - 195Ö seneleri arasın
da yani bizim 21 yıllık iktidarımız zarfında hu 
mevzuda (3 521 000) lira ^harcanmışken siz yal
nız 1956 yılı için, evet, sadece bir yıl için bu 
miktar para ayırıyorsunuz. (Soldan, o zaman kim
se gelmiyordu, sesleri) Geliyordu efendim, geliyor
du. İmkânları mahdut ve kıt plan bir memleketin 
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yorganına göre ayağını uzitması lâzımdır. Bu I 
kadar masraf yapmıyalım. 

REÎS — Rey vermiyen arkadaşlar lütfen rey
lerini kullansınlar, .efendim. I 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümet tarafından 3 ayrı kanun 
lâyihası ile huzurunuza getirilmiş olan bu aktar
ma teklifleri Bütçe Encümeni tarafından bir tek | 
kanun haline sokulmakta ve 2 365 000 liralık mü
nakaleyi ihtiva etmektedir. Bunun; Hükümet ta-

« rafından bir milyon lira olarak teklif edilmiş I 
olup da Bütçe Encümenince 1 900.000 liraya çı
kartılmış olan en mühim kısmı Hariciye Vekâle
ti bütçesinin 403. fasıl ye 20 nci maddesindeki 
Devlet reisleri misafirleri ve ecnebi elçileri ağır- 1 
lama masrafları tertibine aittir. 

Şimdi, evvelâ mevzuu kavnyabilmek için bu 
tahsisatın 1956 yılında geçirdiği safhayı, bir de 
1950 yılından bu yana bu tertibin geçirdiği saf
hayı kısaca arz etmek isterim.: 

29 Şubat 1956 tarihinde Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile bir milyon liralık tahsisat kabul edil- I 
miş aradan 3 ay 10 gün geçtikten sonra 6735 sa- 1 
yılı Kanunla 8 . VI . 1956 tarihinde bu tahsisa
ta 600 000 lira ilâve edilmiştir. Bu parayı da Dev
let Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlü
ğüne yardım olarak Maliye Vekâleti bütçesine 
konulmuş olan 859 bin liralık tahsisattan alıyoruz. 
Bu kanun kabul edildikten iki buçuk ay sonra 
25 . VIII . 1956 tarihinde Meclise gelen Hükü
met lâyihasında 1 milyon 600 bin liraya ilâveten 

/ 1 milyona daha ihtiyaç vardır, deniliyor. Böyle
ce yekûn 2 600 000 liraya baliğ oluyor. Bu ka
nun, huzurunuzda bulunan kanlın lâyihası halin
de Bütçe Encümeninden çıkıyor; tarihi de 
26 . XI . 1956. Bütçe Encümeni istenen bir mil
yon liralık tahsisatı, bir milyon 9Ö0 bin liraya 
iblâğ ediyor ve bu suretle 1956 malî yılında, 
Devlet reisleri, ecnebi misafirlerini ağırlama tah
sisatımız üç buçuk milyon liraya yükseliyor. 1956 
yılı bütçe çevresi henüz bitmemiştir. Bundan son
ra yeni bir teklif, yeni bir lâyiha gelmediği tak
dirde bu tahsisat 3,5 milyon lira olarak kalacaktır. 

Şimdi bu tahsisatın 1950 yılından bu yana ge
çirdiği saf ahatı tetkik edelim. 

1950 de 102 küsur bin. lira, 1951 de 194 küsur 
bin lira, 1952 de 394 bin küsur lira, 1953 te 350 
bin lira, 1954 te 1 milyon lira, 1955 te 1 milyon 
150 bin lira, 1956 da 3̂ 5 milyon lira. Demek ki, 
geçirdiğimiz altı yıl içerisinde bu tahsisatta aşağı | 
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- yukarı 35 misli bir,artış, kaydedilmiş oluyor.. 

İ955 yılına nazaran da 3 misli, yani bir yıl
da 3 misli bir artış. Bu miktar Hariciye Vekâle
ti bütçesinin bu tahsisat dışındaki masraflarının * 
yüzde 15 ini teşkil etmekte, Çalışma Vekâleti büt
çesinin tamamına tekabül etmekte, Münakalât 
Vekâleti bütçesinin aşağı - yukarı tamamına te
kabül etmekte, Sağlık Vekâleti bütçesindeki ve
remle savaş umumi masraflarından 500 bin li
ra bir fazlalık göstermektedir. Sıtma ile savaş 
umumi masrafları 5 milyon 600 bin liradır. Bir
az daha gayret edilirse bu rakama yaklaşılmak 
üzere bulunmaktadır. 

Şimdi Yüksek Heyetinize durumu böylece 
izah ettim. Bu izahtan sonra Bütçe Komisyonu
nun bu kanun teklifleri karşısındaki tutumunu 
da kısaca izah etmek isterim. 

Bütçe Komisyonu raporunda diyor ki; «.... 403 
ııcü faslın 20 nci maddesine münakale suretiyle 
ilâvesi teklif edilen tahsisatın malî yıl sonuna 
kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmış bulunduğun
dan bu maddeye karşılığı da temin edilmek su
retiyle (900 000) liranın encümenimizce ilâvesi 
kabul edilmiştir». 

Hükümet; esbabı mucibesinde, «6735 sayılı 
Kanunla alman tahsisatın kâfi gelmiyeceği anla
şılmış (1 -000 000) liralık tahsisatın daha eklen
mesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım bu durum, biraz son
ra izah edeceğim (R) formülü tadil teklifi ile 
birlikte gözden geçirilecek olursa, yapılmış olan 
masrafların, bilâhara tahsisat istemek suretiyle, 
Büyük Millet Meclisince tescilinin teklif olundu
ğu mânasında bir tereddüt" ve istifhamı kafala
rımızda yaratmaktadır. Onun için bu hususların 
aydınlanması icabeder. 

Şimdi (R) formülünde, yani tahsisatın har
canma şeklini gösteren formülde yapılmak iste
nen değişiklik üzerinde duralım. Eski formülü 
.huzurunuzda aynen okuyacağım: 

Fasıl 403 temsil masrafları, ziyafet ve ağır
lama ̂ masraf la^. 

Bilet, buket ve çelenk ücretleri. Resmî işler 
için mektup ve telgraflara verilecek cevap be
deli. 

Misafirlere ikram edilecek her nevi viyeck, 
içecek bedeli. 

Ecnebi misafirlere hâtıra olarak verilecek he
diye bedelleri. Ecnebi misafirler için kurum ve 
derneklerce yapılacak masraflar. Tadil teklifine 

v 
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gelince; Ecnebi misafirlerin ziyaretleri dolayısı 
ile verilecek ziyafetler ve hediye; (Hediye tabiri 
bıı metinde alelıtlak konuluyor), bahşiş, nakliye 
masrafları, ziyafetlerin gerektirdiği her türlü 
masraflar ve misafirlerin ikametine tahsis edi
lecek saray ve köşklerin tamir ve tefriş masraf
ları bu tertipten ödenir. s Bu metinde iki yenilik 
vardır. Birincisi; eski metindeki; (Hâtıra kabi
linden hediye) ibarelerinin,* yeni metinde alelıt
lak «hediye» kelimesiyle değiştirilmek istenmesi
dir, 

İkincisi, eski metinde bulunmıyan «misafirle
rin ikametine tahsis edilecek saray ve sairenin 
tamir» masraflarının yeni metne ilâve edilmiş 
olmasıdır. 

- Bir de bu çeşit sarfiyat 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme Kanunu hükümlerinden istisna edil
mektedir. Yani bunlar hiçbir formüle tâbi tutul
madan, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaptık
ları masraflar gibi, sarf edileceklerdir. 

Burada, hediye kelimesi üzerinde yapılmak 
istenen tadilin .hükümet veya komisyon tarafın

dan sebebi izah olunmalıdır. Memleketimizi, mil
letimizi ziyaret etmiş olan bir devlet reisine her 
türlü ağırlamayı elbette yapacağız, jelbette hedi
yeler vereceğiz. Ama; «az veren candan, çok ve
ren maldan» verirmiş. Biz, bir servet kabilinden 
hediye değil, hâtıra kabilinden hediye vereceğiz. 
Eski formül bunu derpiş ediyor. O halde bu for
mülü değiştirmeye neden lüzum görmüşler? Bu 
teklifi getirmeye neden lüzum hissetmişlerdir? 

tkinei kısım da, sarayların ve köşklerin ta
miri mevzuudur. 1956 yılı bitmek üzeredir, kış 
içerisindeyiz. Şubat 1957 de Allah -kısmet ederse 
1957 yılı bütçesini kabul edeceğiz. (R) formülü
nün tadilâtını o zaman getirebilirler ve önümüz
deki yaz aylarında misafirlerimizin ikametine 
tahsis edeceğimiz binaların tamiri için bu fasıl
dan icabeden tahsisatı istiyebilirlerdi. Bunun da 
müzakeresini 1957 yılı bütçesi geldiği zaman ya
pabilirdik. Bendeniz belki geçen defa Saym Da
hiliye Vekâleti Vekilinin ifade ettiği gibi bir ve
him içindeyim. Ama, bana öyle gelyor.ki, bu ka
nunların birbirini takibetmesi, hükümetin, bir 
milyon lira tahsisat isteyip Bütçe Encümeninin 
bunu bir milyon 900 bin liraya çıkarması, (R) 
formülünde arz ettiğim istikamette tadile gidil
mesi bu masrafların daha evvel yapılmış olduğu 
istifhamını kafamda doğurmaktadır. Serbestçe 
reylerimizi verebilmek için bu istifhamların el- | 
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bette kafamızdan silinmesi lâzımgelir. Bunu hal
letsinler, desinler ki : Bugünkü mevcut tahsisat 
şu ve şu yerlere, şu kadar lira olarak harcanmış
tır. Bu masraflar büdçede mevcut 1 600 000 li
raya dâhildir. Şimdi kabulünü teklif ettiğimiz 
1 900 000 lira bundan sonraki masraflara aittir. 
Bu ihtiyaçlar da falan devlet reisi, falan başve
kil veya falan ecnebi misafirimiz gelecek, bütün 
bunlara şu kadar masrafımız olması muhtemel
dir, bunun için istiyoruz, desinler, mesele yok ar
kadaşlar. Aksi halde zihinlerimizdeki bu istif
hamları gidermeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas etmek isterim. Burada Bütçe Komisyonuna 
teşekkür edeceğim. 

Hükümet; 2 nci kanun lâyihasında, 2 nci 
maddehalinde Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğü yatırım tahsisatından 20 0Û0 
lira almak suretiyle Devlet Vekiline otomobil 
istemiş, pütçe Encümeni bunu reddediyor Bu
günkü iktisadi sıkıntılar içerisinde, bunu reddet
mek suretiyle anlayış göstermesinden dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. 

Şu anda Hükümete bir sualim vardır. Bu 
redde iştirak etmiş midir, etmemiş midir? Eeğer 
bu mutlak bir zaruret idi ise ne içinn tekliflerini 
sonuna kadar müdafaa etmemişlerdir, etmemek
tedirler? Zaruret değil idi se, teklifi neden getir
mişlerdir? Böyle kolayca feda edilebilecek bir 
mesele-idiyse bugünkü şartlar içerisinde bunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmemek lâ-
zımgelirdi. 

Bir de bu mevzua karşılıkları bakımından kı
saca tetkik etmek isterim. 

2 360 000 liralık münakale teklifinin bir mil
yon lirası istanbul Teknik Üniversitesine yapı
lacak yardımdan alınmıştır, iki yüz bin lirası ye
ni kuulacak kazalar umumi masrafları olarak 
Maliye Vekâleti bütçesindeki 300 000 liralık tah
sisattan almıyor, gene devlet reislerinin ağırlama 
masraflarına ilâve olunuyor. Arkadaşlarımın her 
biri, zannederim, seçim çevrelerinde birçok nahi
yelerin kaza olmak teklifleriyle karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Benim vekâletimdekî Sapanca 
nahiyesini hepiniz bilirsiniz. Müracaatını yapmış: 
aylardan beri birçok defa kendisine şöz verilmiş. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yıllardan beri.. 
EKREM A'LlCAN (Devamla) — Evet, bir

çok defa söz verilmiş, «Meclis açılır açılmaz na-
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biyeniz kaza olacaktır, ilk kanun teklifi bunun 
hakkında olacaktır.» denmiş, faicat bir türlü bu 
kaza kanunları-gelmemiştir. 20 nahiyenin sırada 
bulunduğunu ve kaza olmak«için kanun teklif
lerinin hazırlandığını duyuyoruz. 200 bin liralık 
tahsisat buraya verilmek suretiyle bu nahiye
lerimiz kaza olmaktan gene malınım kalacak-
larsa, bu bakımdan bu tahsisatı tenkid etmek 
isterim. Bendeniz, ağırlama ve emsali masrafla
rımızdan biraz kısıntı yapıp bu vatandaş istek
lerinin yerine getirilmesi taraftarıyım. Bunun 
dışında diğer karşılıklar da aşağı yukarı yatı-
î'imlardır. Bu mevzudaki mütalâalarımızı, bütçe 
müzakereleri yapılırken uzun uzadıya izah ede
ceğiz, onun için diğer karşılıklar üzerinde şim
di durmuyorum., 

Yalnız şu hususu açıkça ifade etmek isterim 
arkadaşlar; efendim, Ali can, ecnebi devlet reis
leri ağırlanmasın mı? Efendim dış politikamız 
hareketlidir, bunları, tasvihetmiyor musunuz.'?, 
gibi birtakım demagojik, cevaplar veıiîmemesî-
ui rica ederim, 

ABİDÎN POTUOĞLr (K^kisohir) — I tema. 
gojiyi şen yapıyorsun.. 

EKItEM AIJCAN (Devamla) —,Şumı söy-
liyeyim, Potuoğlu çok iyi hatırlarlar, 1946 ile 
1950 arasında geçen dört bütçe yılında Demok
rat Parti, bütçe tasarruf fikrini bütçe konuşma
larının merkezi sıkleti yapmış bir partidir. 

ABİDÎN POTUOÜLU (Eskişehir) — Yine 
öyle..., 

EKREM AUOAN (Devamla) — Mütema
diyen bütçede tasarruf fikrini bu kürsüden ifa
de etmişlerdir. Yukardaki zabıtlar bu tasarruf 
fikrinin müdafaasiyle doldurulmuştur. Devlet 
Reisinin 32 arabasının 15 ini kaldıralım. Vesaiti 
nakliye masrafı olarak, kabul edilmiş olan 80 
bin lirayı 40 bin liraya indirelim, şeklindeki 
sözler ve takrirler zabıtlarda yatmaktadır. Onun 
için mevzuları mütalâa ederken; dün nasıl dü
şünüyor idi isek, dün nasıl 'konuşuyor idi isek, 
'bugün de aynı şekilde konuşalım, aynı şekilde 
düşünelim, aynı şekilde tatbikat yapalım, muh
terem arkadaşlarım. (Sağdan, bravo, sesleri al
kışlar.) 

REÎS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, Sırrı Atalay ve Ekrem 
Alican arkadaşlarımızın Bütçe Komisyonuna taal-
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lûk eden tereddütlerine ve suallerine cevap -ver
mek için huzunuza çıkmış, bulunuyorum. 

Evvelâ bu faslın bu maddesine konulmuş 
olan tahsisat bir milyon HVa idi/ Bilâharâ 600 
bin lira münakale yapıldıktan sonra, hükümet 
bir milyon liralık bir münakale' teklifinde da
ha bulundu. Hükümetin bu bir milyon liralık 
münakale teklifini yaptığı tarih Ağustos icliy 
yani Meclis tatile girmeflen evvel hükümetçe ha-" 
zırlığı yapılmış bulunuyordu. O tarinten bu ta
rihe kadar geçen devre içinde tahassul eden ih
tiyaçlar nazarı itibara alınarak ve aynı zaman
da karşılığı da bulunarak 1 900 000 liraya bu 
tahsisatı çıkarmaya bizi sevk etmiştir. Takdir" 
buyurursunuz ki, Bütçe Encümeni; bir münaka
le teklifi geldiğj zaman bu münakale teklifinin 
bütçede bir faslı mevcut bulunması ve bu ayrıl
mış olan tahsisatın o hizmeti ifaya kâfi -gelme
mesi karşısında onu nazarı itibara alır ve kabul 
eder. Kâfi gelirse Bütçe Encümeni kabul etmez, 
Eğer hizmette bir aksaktık olacağına kanaat ge
tirir ve ilâvei tahsisatı ela temin ederse o vakit 
nazara alır, aynı zamanda Bütçe Encümeni me
seleyi tetkik ederken hükümetin teklii' ettiği 
plâfonla da mukayyet değildir. Hükümetçe 
teklif edilen miktardan daha fazla bir tahsisata 
ihtiyaç bulunduğuna kanaat getirdiği takdirde, 
yani hizmetin görülmesini daima birinci plânda 
tutarak karşılığı da bulunduğu takdirde, hükü
metin teklifinden daha fazlasına çıkabilir. Bu
rada da hâdise böyle cereyan etmiştir. 

Şimdi asıl, uzun beyanat içinde tereddüdü 
ica'beden, yani pek büyük bir şeymiş gibi ifade 
edilen, imalı bir şdkîîde ifade edilen bir nokta 
var. Efendim bu talhsisait sarf «düdükten stonra 
mı istenilme'kte, sarf edilmeden mî? Açıkça, ifa
de edeyim ki arkadaşlar, hâdiseler meydanda, 
tarihe geçmiş vakalar içiindeyiz.^Türkiye'ye ge
len devlet reisleri için masraf yapılmasın mı? 
Bu gelişler, (hâdiseler açıkça cereyan etmiş, ta
rihleri malûm. Hâdise meydanda. Bir milyon 
lira konulmuş, üç ay geçtikten sonra ıbir milyon 
lira kafi gelmemiş, Hariciye Vekâletince ihesab-
edilmiş, muhtemel masraflar, zaruretler üıesa-b-
edilmiş bir milyon yetmiyece'k denilmiş ve bir 
münakale teklifi ile gelmişler, malî seneden üç 
ay geçtikten sonra münakale teütiifine {karşılık 
Ibulmalk imkânı, bütçe tatbikatı inkişaf etmemiş 
bulunduğundan 600 bin liralık (bir münakale 
'karşılığı bulunmuş ve Bütçe Komisyonu da 600 
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Ibin lirayı kaibul etmiştir. Fakat \Harieiye Vekâ- I 
letinin teklif ettiği, ihtiyaç gösterdiği 600 bin 
lira değildi, daha fazla idi. Bunlar resmî evrak 
üzerine geçmiş hâdiselerdir. Şimdi Bütçe Komis- j 
yonu ne vaziyette kaldı; karşılık bulmadan, uy
durma (karşılıkla tahsisat mı, vereyim, yoksa 
mevcut fiilî tahsisatın bulunduğu kadar müna
kale mi yapayım? Bütçe Kornişonu ikinci şıkkı 
tercih etti ve 600 bin liralık tahsisat verdi. 
Ondan sonra hâdiseler inkişaf etti. Protokol dı
şı ziyaretler oldu. Bu ziyaretler bir emrivaki 
olduğu için burada yapılacak şey nedir? Bura
da Hükümet için yapılacak iki şey vardır. Bi
rincisi; ben tahsisat falan anlamam, sarf edin. 
Arkadaşlarımız acaba böyle mi oldu? diyorlar. 
Böyle olmadı. Emrivaki olarak gelen devlet 
reisine seni ağırlamayacağım dem-ek mümkün 
olmadığına göre Hükümet bankalardan kredi 
almış. Memleketimizde hükümetlerde bulunan-

!larm pekâlâ Ibildiği gibi, öteden (beri müracaat 
edilmesi mûtaıdolan şekilde tahsisat alıyordu. 

"ı istim- sonradan gelir tarafına gitmemiş. Mesele 
ve mevzu dhemmiyetli olduğu için bankalara 
tevdiat yapmak suretiyle Ibankalardan kredi 
almış bulunuyor. Alman krediyi de usulüne uy
gun olarak sarf etmiştir. Bütçe -Encümen} bu 
mevzu üzerinde iki uzun celse durdu. Ariz ve 

."a-mik bütün masrafları tetkik etti ve bu fahsi-

.ssatnv'lbu masrafların ne şekilde yapılacağı 
T mevzuunu' inceledi. Ama (hâdisenin malhiyeti ica-
bı Hükümetin bu yola müracaat zaruretinde ol
duğunu da kabul etmiş (bulundu. Başka çaresi 
yoktu. Bütçe Encümeni samimiyete riayet etti. 
Hükümet 1,5 m'iyon lira kredi almış. Bir mü-

. yon lira teklifi yaptıktan sonra tahasstil eden 
ihtiyaç (karşısında bir milyon kâfi gelmemiş, 
yarım milyon daha almış. Bütçe Encümeni bir 

: milyon lira teklif ettik demedi, 'karşılık aradı 
ve sene nihayetinde tahassul edecek olan ihti
yaçları da derpiş etti. Hattâ o kadar ince he
sap yaptı ki, hariciyenin gösterdiği! zaruri mas
raf, 1 milyon 900 bin lira değil, 2 milyon 4 yüz 
bin idi. İtalyan Reisicumhurunun gelmesi ihti
maline göre 2 milyon 4 yüz bin lira olarak ya
pılan îıesaptan, Reisicumhurun sene nihayetine 
kadar gelmiyeeeğî veya gelemiyeeeği anlaşıldı
ğına göre 500 000 lira tenzil ederek (hizmetin 
Ihakiki ihtiyacının 1 900 000 liraya tekabül et
tiğini görerek bu miktarı kabul etti. 

Karşılık mevzuuna gelince : Ekrem Alican 
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arkadaşımız, buna bütçe müzakerelerinde temas 
edeceğiz, şimdi temas etmiyeeeğiz dediler. Biz 

- de o vakit temas ederiz. Yani Hükümetin halka 
yaklaştırılmaısı için kaza kurulması hakkındaki 
tahsisattan münakale yapılması teklifim görün
ce Bütçe Komisyonu bunun üzerinde dikkatle 

i durdu. Fakat gördü ki, bu tahsisat senenin, ni
hayetine kaklar kurulması programlaşmış, ka
nun tasarısı hazırlanmış, Başvekâlete sevk 
edilmiş bulunan kazaların kurulması için lâzını-
gelen masrafları tamamen karşılıyor ve artıyor 
bile. Bunların arttığını gördük. Yani bu kaza
ların kurulması keyfiyeti tahakkuk etmemiş ol
saydı o tahsisat sene sonunda yüzde yüz bütçe
de kalacaktı. Bu mevzu üzerinde Bütçe En
cümeniniz hassasiyetle durdu, ariz ve amik tet-
kikatmı yaptı. Programlaşmış, Heyeti Vekile-

I ye sevk edilmiş bulunan kazalann Mart 195? 
nihayetine kadar masrafları şu olacaktır, dedi. 

Teknik Üniversite meselesine gelince; bu ta
mamen nakit devri işidir. Hesap, kitap, bu ka
dar fazla nakit devretmiştir. Meselâ, bütçe ha
zırlanırken masrafları 16 milyon lira tahmin 
ediyor. Diyor ki, 1955 senesinden 1956 sene
sine 1 milyon lira nakit devredilirce geriye 15 
milyon kalır. Basitleştirmek için arz ediyorum, 
15 milyon lira hazine yardımı olarak verilecek, 
1 milyon lira nakit devredilecek, yekûn 16 
milyon edecek. Nakit devri bilfarz 2 milyon 
olursa hazine 14 milyon verecektir. Yekûn yi
ne 16 milyon edecektir. Binaenaleyh burada
ki karşılık gösterilmiş miktardan, Teknik Üni
versiteye ayrılmış olan miktardan alınmış de
ğildir, nakit devrinin fazla olarak tezahür et
mesinden" ileri gelmiştir. 

Formül meselesini de arz edeyim. Ekrem 
Alican arkadaşımızın okuduğu ' formül bizim 
formülümüz değildir. Bizim formül tadil edi
len metinde de değildir. Bu metin bütçede ay
nen olduğu gibi duruyor. Bütçe Komisyonu
nun formülü filhal 20 numarayı teşkil eden ye
ni bir formüldür. Okudukları formül vekille
re verilen temsil ödeneğinin nerelere sarf edi
leceğini gösterir. Bizim 20 nci maddedeki for
mülümüz ise misafir devlet reislerinin ve elçi
lerin ikamet masraflarının izahına taallûk et
mektedir. Hediye kelimesi neden* burada hâtı
ra kelimesiyle birleşmemiş? Arkadaşlar, bun
da asla bir kasıt filân aramak doğru olmaz. 
Bu, hâtıra kabilinden bir hediye olması şeklm-
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de bir teklif varsa maalmemnuniye kabul ede
riz. Bu «hâtıra» neden silinmiş, bunu anlama
dım. Çünkü bu formülün tadili değildir. 

Sırrı Jktalay arkadaşımıza da bir hususu 
arz edeyim. Bu, bir senelik bir formüldür. İki 
ay sonra da müddeti bitecektir. Bütçe encü
meninin bu formülü bu şekilde kabul etmesi 
ieabeder. Bu sene masraflarının tarzı tahassu-
lünde hususi vaziyetin kaide halinde tekerrür 
etmiyeceği hususunda önümüzdeki yılda Bütçe 
Komisyonunda, isabet veya ademiisabeti hak
kına, müzakereler cereyan edecektir. Encüme
ni bir hizmet olarak Sırrı Atalay, arkadaşımız 
da teşrif ederlerse, hakikaten o müzakerelerin 
salim bir neticeye isaline büyük yardımları do
kunacağı cihetle kendilerinin de teşriflerini ri
ca ederim. 

Bu formül 1957; 1 Mart tarihine kadar mer'i 
kalacaktır. 

REİS — Bey toplama muamelesi bitmiştir, 
efendim. " t 

Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) ~- Muhterem 

arkadaşlar, bu münakale yapılırken bendeniz 
muhalif kalmış idim. Muhalefetimin sebebi iki 
esasa istinideder. Bunu arz etmek için söz alınış 
bulunuyorum. Bu sarfiyatın bütçe tekniği bakı
mından aksak tarafları .'ardır. Yalnız evvelce 
sarf edilmiş olması kâfi ret sebebi değildir. (R) 
formülü malûmdur.. Sarayların tamiri için de mas
raflar yapılmıştır. Halbuki sarayların tamiri 
Büyük Millet Meclisinin bütçesine dâhil bir-key
fiyettir. Sarayların tamirini aidolduğu makam 
yapmıyor da, üstüne vazife olmayan Hariciye 
Vekâleti yapıyor. Sonradan bir münakale ile bu 
masrafı kabul etmek bize düşüyor. Bu işleri Bü
yük Millet Meclisinin bütçesinden yapmak müm
kün değil midir? Elbette ki mümkün. Fakat bu 
yapılmamış. 

İkinci cihet arkadaşlar, biliyorsunuz Türk mi
safirperverliğine yakışır bir surette ' elbette ge
len misafirlerimizi ağırlamaya hiçbir zaman mu-. 
arız değiliz. Elbette bu hususta misafirperverlik 
göstermek Türkün şiarıdır. Buna itirazımız yok
tur ama gelen misafirlerimizin ağırlanmasınla. 
bunun dozunun kaçırıldığını milletçe biliyoruz. 
Namütenahi bayraklar günlerce asılıyor, birçok 
ziyafetler veriliyor. Bu merası ine protonla dâ
hil olanlar ve olmıyanlar gidiyor. Hususi tren
ler tahrik ediliyor. Bunlara yalnız alâkalı şahıs-. 
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lar değil, sinni rüşde dâhil olmıyan çocuklar bile 
biniyor. Biz„ bu işler mirasyedi vaziyetinde ol
masın diyoruz, yoksa ağrlama babında hiçbir 
itirazımız yoktur. 

Bu münakale lâyihayı encümende müzakere 
edilirken Sayın Haricye Vekâleti Vekili Ethem 
Menderes Bey de mevcuttu, ben bir sual sordum. 
dedim ki: Gelen.misafirler karşılanırken bayrak
ları asılıyor, şereflerine şenlikler yapılıyor. Aca
ba bizim mukabil ziyaretlerimizde aynı şekilde, 
mukabele görüyor muyuz? Bu bir. 

İkincisi; ben gazetelerde okudum; Sayın Rei
sicumhurumuzun Amerika'yı teşrifleri sırasında 
Türk bayrakları burada yaptırılarak oraya gön
derilmiş. Bu havadis yalansa tekzibedilmesi ica-
bederdi. Tekzibedilmediğine göre bu bir hakikat
tir. Amerika Hükümeti gibi bol miktarda maddi 
kaynaklara sahip ve şu kanar bütçesi bulunan 
bir devlet kendi masrafı ile bayrağı yapmaz da 
buradan giderse bizim bu kadar bayrak için israf 
yapmamız doğru olur mu? Bilmem, bu havadis 
yanlışsa bu havadis de yanlıştır denmesi lâzımdı. 

Acem Kiralı geldiğinde... (İran Kiralı, sesle
ri) özür dilerim, İran Kiralı geldiğinde 214 - 218 
bin lira tutarında hediye verilmiş olduğunu işit
tik. (Soldan, şahsiyat yapma, sesleri) Müsaade 
buyurun, efendim, itirazımı daha evvel Bütçe 
Komisyonunda söyledim; aldığını cevap şu şekil
de idi: Bunların mukabili olarak bundan sonra 
Büyük Millet Meclisine bir madalya kanunu geti
receğiz ve bu gibi hediyelere son vereceğiz, de
mekle Sayın Etem Menderes, benim fikrimi ve bu 
gibi hediyelerin fazla ve bütçemizin siasmdan yük
sek olduğunu kabul etmiş bulundular ve sizin gi
bi itiraz etmediler. (Soldn, şahıslardan bahsetme
den konuş, sesleri, öyleyse daha ne konuşuyorsun, 
sesleri) 

REİS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin. 
AHMET BİLGİN (Devamla) -— Müsaade bu

yurun, efendim; bu fakir milletin bütçesinden bu 
şekilde hediyeler verilirken alınan hediyeler ne 
muameleye tâbi tutuluyor, dedim, bana hiçbir ce
vap vermediler. (Sağdan, alkışlar) Binaenaleyh. 
bunlar açıklanması icabeden şeylerdir. Onun için 
ben Münakale Kanununa muhalif kaldım. Bu gi
bi münakalelerle milletin fakir bütçesinden bol 
keseden sarfiyat yapılmasının aleyhindeyim, ar
kadaşlar. 

REİS — Ekrem Alican, buyurun. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) ;— Efendim, ben-
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deniz Sebati Bey arkadaşımızın konuşmasından 
sonra bir, iki noktaya temas edeceğim. Mesele, 
oldukça tavazzuh etti. Sebati Bey diyor İd, bu pa
ralar harcanmış. Harcanmış ama nereden harcan
mış? Bankadan borç almışlar. (Sağdan, gülüşme
ler) Bilmiyorum arkadaşını; Muhasebei Umumiye 
Kanununu okumuşlar mı? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bira/, 
biraz... 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu böyle 
olmaz. İster kredi, ister avans, ister kati sarfiyat 
şeklinde olsun. Muhasebei Umumiye Kanununa 
göre tahsisat olmadıkça masraf yapılamaz. Bilmi
yorum, arkadaşım ne demek istiyorlar? Bu para
lar; bu müzakere sonunda anlaşılıyor ki; tahsi
sat olmaksızın harcanmıştır. 1 - 1, 5 - 2, 5 milyon 
ne ise, harcanmış. Bugün, Büyük Millet Meclisi; 
«Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu tahsisatı 
vaktiyle vermedim. Onun için kabul etmiyorum» 
dese. O halde arkadaşlar, bu borçlan kim ödiye-
cek? (Sağdan, sarf eden öder... Sebati Bey öder 
sesleri ve gülüşmeler) 

Böyle şey olmaz muhterem arkadaşlar Bu 
izah şekli hiçbir suretle tatmin edici değildir. 
Ve kanunsuz sarfiyat yapıldığı bu suretle mey
dana çıkmıştır. 

Kaza masraflarının karşılıklarım t ot kik ettik, 
geriye kalan paranın yetişeceğini anladık buyur
dular. Ben kendilerine müteşekkirim. Bir kanun 
hazırlanmış yakında Meclise gelecekmiş ve- on
ların masrafları hiçbir suretle karşılanmadan 
kalmıyacakmış. Bunu bir teminat olarak kabul 
ediyorum. 1957 bütçe müzakerelerine hükümetin 
ve Bütçe Encümeninin bu teminatları tahakkuk 
etmiş olarak girmelerini istiyorum. Çünki ko
misyon tatmin edilmiş. Bu bir. 

Bir noktaya daha temas edeceğim: Madem ki 
komisyon bu msaraflarm harcandığını biliyor
du. Şu halde rapora şu ifadeyi neden koydu: 
«403 ncü faslın 20 nci maddesine münakale su
retiyle ilâvesi teklif edilen tahsisatın malî yıl 
sanıma kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmış bu
lunduğundan bu maddeye karşılığı da temin 
edilmek suretiyle 900.bin liranın encümenimizce 
ilâvesi kabul edilmek..» Nedir bunun mânası?.. 
Şimdi kabul ettiğiniz tahsisat bundan sonra har
canacak. Halbuki komisyon hakikata muttali. 
Bu tahsisat harcanmış. Borç blarak alınmış.. 
Bendeniz burada komisyonun izahatı ile şu ifa- I 
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deler arasındaki tezada işaret etmek istiyorum; 
Hâdise ortada. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
KÎRÎ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Hep
si değil Ekrem Bey bir kısmı.. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — (R) formü
lüne gelince, bilmem 403 ncü faslın 10 ncu mad
desini biz 20 nci madde olarak ilâve ettik diyor
lar. Bana öyle gelir ki bu mevcuttu ve tatbik 
edilmekte idi. Yeni bir formül ihtiyacını neden 
duydunuz? Yeni bir ihtiyacın ifadesi olarak yeni 
formülü tatbika koymuşlardır. Ama bu mevzuda 
arkadaşımla, esas meselede mutabık kaldığı
mıza göre, yani tahsisatsız sarfiyat olduğunda 
mutabık olduğumuza göre, gormül üzerinde du
ruşum tahakkuk etmiş olmaktadır, onun için 
fasıla ısrara lüzum görmüyorum. 1957 bütçesine 
kadar, bu formülü teklif etmeden de bu meseleyi 
halledebilirlermiş. Çünki tahsisatsız sarfiyat bu 
bütçede usulden olmuş. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum:. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Mııvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (2 365 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

REİS — Cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI'CETVEL 

l'1. Tenzil Zam 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
208 3201 sayılı Kanunun 86 

nci maddesi gereğince 
verilecek para mükâfatı 5 000 
REİS — Kabul eden- •" 
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun ge
reğince verilecek er ta
yını 5 000 
REÎS — Kabul eden-
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F. • Tenzil 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

•107 Harcırahlar 
RElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka-

* • bul edilmiştir. 
209 Taşıt masrafları 100 000 

REÎS — Kabul eden-
)r ler... Btmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
751 Satmalınacak makine, 

vasıta ve malzemeler 10 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 
403 Temsil ve ağırlama 

masrafları 
;• N REİS — Kabul eden-
^ ler... Btmiyenler... Ka-
^ % -bul edilmiştir. 
' w Maliye Vekaleti 

201 Maaşlar 150 000 
REİS — Kabul eden-

* ler... Btmiyenler... KaA 
bul edilmiştir. 

218 2910 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi gereğin
ce ödenecek kasa taz
minatı 

1 REİS ~ Kabul eden-
^ ler... Etmiyenler... Ka-? 

bul edilmiştir. 
425 Kaza teşkili masrafları 200 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

f>07 İstanbul Teknik Üni
versitesine yardım 1 000 000 
REİS — Kabul eden
ler... btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

647 Ankara Orduevine yar-

Zam 

110 000 

1 900 000 

150 000 

F. Tenzil Zam 

200 000 

744 

200 000 

745 

700 000 

dini 
REİS — Kabul eden
ler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa'Vekâleti. 
Bni'rastrueture'ün icab-
ettirdiği her "türlü 
masraflar karşılığı 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
5367, 5843 ve 6213 sa
yılı kanunlar gereğin
ce hava meydanları ya-
p;mı için girişilecek 
yüklenmeler 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Cetvelle birlikte maddeyi reyle

rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1956 malî yılı Müvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Ha
riciye Vekâleti'kısmına ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı formül eklenmiştir. 

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

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında
ki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkra
sının tadili hakkındaki kanun teklifine 272 
kabul reyi verilmiş, muamele tamamdır, lâyiha 
kabul olunmuştur. 

Münakale lâyihasının heyeti umumiyesi de 
agık oya konulacaktır, fakat ekseriyet göremi
yorum onun için 5 Aralık Çarşamba günü saat 
15 de toplanılmak üzere İnikada son veriyorum, 

Kapanma Saati : 17,85 
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(A. B - TAHRÎRİ SUALLER VE 'C'tiVAPLARİ 

L, — Aydın Mebusu Nihat îyriboz'un, mine 
\'e kımıhn zararlarına karşı ne gibi tedbirler 
alındığımı ve kurak bir periyoda girmekte oldu
ğumuz hakkındaki rivayetlerin doğr^ölup ölntit-
dığım dair sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğ-
lu'nun, tahrirî cevabı (7/218) 

23 . ¥111 . 1956 
B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak esvaplandırılmasma yüksek delâlet
lerinizi rica ederim. 

1. SÛne ve kımıl bu sene hangi vilâyetleri
mizde zararlı olmuştur. Her ikisine karşı alman 
tedbirler nelerdir? 

2. Hububat bölgelerimizde hardal ve yabani 
otların rekolte üzerinde tahminî zarar yüzdesi ne
dir ve buna karşı mücadele açılmış mıdır ve ne 
kadlar saha ilâçlanmıştır? 

3. Yavaş yavaş bir kurak periyoduna gir
mekte olduğumuz ve periyodun devamlı olacağı 
hakkındaki rivayetler için vekâlet ne kanaatte
dir ve buna karşı bir tedbir düşünülüyor mu? 

Aydm Mebusu 
. . ' ; . ' Nihat lyriboz 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Ziraat iş. ü. Müdürlüğü 
Umumi No. 9 

1 . XI I . 195( 

^"^S&üfr-*..- Hulâsa: Süne ve kımıl 
mücadelesi hakkında: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Beisliğine 
O: Kanunlar Müdürlüğü sözlü 24 . VIII . 1956 

gün ve 7-218/3207/14385 sayıya: 
Süne ve kımıl zararları ve kurak bir periyoda 

girdiğimize dair Aydın Mebusu Nihat îyriboz 
tarafından verilen tahrirî sual takririnin cevabı 
ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

1. A) Süne. haşeresi bu senesDiyarbakır, 
Urfa, Siird, Adıyaman vîlâyeftterinde fazla, 
Mardin, Elâzığ, Maraş, Gaziantelb'de mevzii 
şekilde zararlı olmuştur. 

B) Kımıl 'haşeresi ise Ankara, Çorum, Yoz-

gad, Eskişehir, Kayseri; Konya, Ni| 
n, Afyöri vilâyetlerinde zararİi toİ 

Süneye karşı : 
a) Kışlaklardan ovaya in*n sao» e fcâlhilleri 

yumurta bırakmadan 4JVJ956 üai/û.V.1956 ta
rihleri arasında toplama sureş&iyt e mücadele 
edilmiş, Diyarbakır"da 8 833,, l i f £a

5da 9 150, 
Siird'de 24, Mardin'de X 240,.^^yaman'da 680 
ve Elâzığ'da 1 773 ki> cer»{mit 1 700 'kilo top
lanarak imha edilmiştir. 

b) Sünenin en keş^folûNf $u toplu ekin sa
halarında tayyare ÜV î̂ iyaarfr ,akır'da 338 476,. 
Urfa'da 150 336 v&mt&Om 19 885 ki, cem'an-. 
508 697 dekar sa^ilâçi&n* taştır. 

c) Haşer«p^?()bir5&*& nosil kâMHeri toplatı
larak D i y a ^ a ^ ' d a . 40* 7V6, Urfa'da 162 687r 
Mardin%,l30,847^ Adıyafman'da 32 240 ve 
E l â z ı ğ ^ J93,;Maı^1îâ 10» OOp, Bingöl'de 3 754' 
ki, c^'a®. ,784 497. !&îîo süne topîaıtrlarafc imha' 
edg î îüâ l t ^ • • • . / } 

, Kınala karşı : •' f T 

\ K*mü ,bu sen»'ilk d#fa olarak 'kesafet peyda 
i'ettiğmden bu haşereye karşı evvelce tesbft edil
miş bir mü^adelte usuflü de olmadığından yu
karda adı "geçeni vilâyetlerde flbir deneme müca
delesi yapılmış ve. /bu maksatla 31 518 dekar sar 
ha-ilârçtanııştır. 

Süne ve <kımıla Isıarşı k a ^ Mücadele usulü,: 
memleketimizde 'olduğu 'gibi diğer memleketler
de* de t esbit edilmemiş 'bulunduğundan 1957 de 
kiralanacak 20 tayyare ve tozlama aletleriyle' 
çeşfltK ilâçlsrla geniş bir demene tatbikat mü
cadelesi yapılacak, alınatcak neticeye göre mü-
taalkıp senelerde ona göre hareket edilecektir. 

Her iki <haş«reye karşı 1957 de alınacak ted-
îbirler üzerinde 'mütehassıs heyetin verdiği ka
rarların birer 'sureti ilişüdte sunulmuştur. Bu 
arada Süne Araştırma istasyonunun takviyesi 
ve kalbfl olduğu takdirde F.A.O. nun da iştiı-a-
kiyle bir bölge enstitüsü haline getirilmesi ftee- -
rinde önemle durulmaktadır. 

2. Hububat bölgelerimizde hardal ve ya
bani otların rekolte üzerindeki zarar yüzdesine •• 
ait bir istatistik tutııîmaanıştır. 

Yabancı ota karşı' bu sene Afyon,. Ankara, , 
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, . 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, 
Manisa, Mardin, Sakarya, Tekirdağ ve Urfa vi-

- 2 7 — 
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1 âyetlerinde 336,760 dekarı tayyare ve 21 718 

-dekarı da motorlu pülverizatörlerle olmak üze
re 368 478 dökarda yaibani otlu saiıada müca
dele tatbik edilmiş ve fevkaMde netice alınmış
tır. Bu neticeler çiftçileri yaibani otla kimyevi 
mücadeleye teşvik 'edici olmuştur. 

3. Bugünkü meteoroloji ilmi henüz gelecek 
senelerin ve hattâ önümüzdefki mevsimin nasıl 
geçeceği hakkında tahminde bulu mm aya imkân 
vermemektedir.' 

Bu konu ile ilgili olarak zaman »aman 'ba
sında görülen 'kuraklık, soğukluk ve yağış ola
cağı hakkındaki haberler hiçibir ilmî esasa da-
yaınmıyan (bir nevi kehanettir. 

Sooı senelerde hakikaten bütün dünyanın 
meteorolojik durumunda bir anormallik müşa
hede edilmektedir. Ancak 'b,u anormal hâdisele
rin sebepleri henüz izah edilememiştir. 

Bâzı çevreler bu anormal 'meteorolojik hâdi
seleri güneşte cereyan eden hâzı olaylara, leke
lerin 'büyümesi veya küçülmesi gibi, bağlanmak 
istemekte ise de hu husus henüz izah ve formü
le edilmiş değildir. 

Bununla beraiber geçmiş senelerin yağış du
rumuna göre fetatistikî eriterpolâsyon metodu 
ile gelecek senenin ne olacağı hakkında istid
lalle çalışılmakta ise de bu da hiç/bir zaman kati
yet İfade etmemektedir. 

Nitekim hemen önümüzdeki! mevsimin ne 
olacağı hakkında (bugünden bir tahminde bu
lunmaya imkân yoktur. 

Memleketimizin Orta - Anadolu "bölgesi ku
raklıktan en fazla müteessir olan bir hölgedir. 

Bir misal olmak üzere geçmiş senelere ait 
Orta - Anadolu'nun yağış ve verim durumu 
aşağıda kısaca belirtilmiştir. 

îyi mahsul kaldırmak için yıllık yağış ye
kûnunun o kadar ehemmiyeti yoktur. Yağışın 
mahsulün en kritik devrinde vâki olması lâ
zımdır. Orta - Anadolu'da hu kritik devre Ni
san - Mayıs ayıdır. Yıllık yağış yekûnu"nispe
ten az olsa dahi normal Mayıs yağışı olan 48 
mm. alındığı takdirde mahsul olmakta, yağış 
48 mm. geçtiği yıllarda iyi olmaktadır. 

Meselâ 1942, 1945, 1949, 1954 yıllarında nor
mal olan 350 mm. yağış alındığı halde Mayıs 
yağışları normalden - aşağı olduğundan verim 
düşük olmuştur. 

.1956 0 : 1 
Yıllık yağış yekûnu normal olmakla bera

ber Mayısa isabet eden kısım normal 48 mm. 
den fazla olduğu, 1940, 1948, 1951, 1952 ve 1963 
yıllarında verim normalden yüksek olmuş ve 
110 -125 'kiloyu hulmuştur. 

Umumiyetle Orta - Anadolu'da daima ku
raklık tehlikesi mevcudolup iyi seneleri fena 
seneler takibetmektedir. 

Fena olduğu seneler hazan Mayıs yağışıyla 
heralber yıllık yağış yeikûnu da düşük olmakta 
ve bu gîbi yıllar felâket halini almaktadır. 

Bu hakımdan Orta - Anadolu'da kuraldık 
yıllarında diahi normal mahsul kaldırmanın şart
ları tesbit olunmuş ve bu şartlar dâhilinde zi
raat yapılması için çiftçiler âzami bir gayretle 
tenvir ve teşvik olunmaktadır. 

2. — Aydın Mebusu Nihat tyriboz'un, pem
be hurdam Ege'deki genişleme sahası ve bulaşma 
yüzdeleriyle bütün Türkiye'deki 1955-1956 yıl
ları zararları yüzdesinin miktarına dair sualine 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nım tahrirî ceva
bı (7/219) 

23. VIII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandı nlmasina yüksek delâ
letinizi rica ederim. 

1. Pembe kurdun Ege'deki genişleme sahası 
ve bulaşma yüzdeleri ve bütün Türkiye'de 1955 -
1956 zararları yüzdesi nedir? 

Bu haşereye karşı ne gibi tedbirler alınmak
tadır? ' . 

Aydın Mebusu ~~ 
Nihat îyrihoz 

T. C. \ 
Ziraat Vekâleti 1.XII. 1956 

Zi. iş. U. Müdürlüğü 
, U. No. 09 

H. No. 43000 

Hulâsa : Pembe kurt mücadelesi 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
C: 24 . VIII . 1956 gün ve 3208/14386 sayılı 

yazıya : 
Pembe'kurdun Ege'deki gelişme sahası ve bu-

28 — 
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laşma yüzdeleri ile bütün "Türkiye'deki 1965-
1956 yıllarında zararları yüzdesi hakkında Ay
dın Mebusu Nihat îğriboz tarafından verilen 
tahrirî sual takririne dair hazırlanan cevabi no-

1956 C : 1 
tuh bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi* edinilmesini saygı ile arz ederim. 
Ziraat Ve*kili 
E. Budakoğlu 

1 - Ege bgtgesinde : 
A) 1956 yılı pamuk mahsulü normalin üzerinde iyi, ve haşere kesafeti geçmiş yıllara nazşran 

asgari haddedir. 1956 yılında Ege'de geniş mikyasta*her hangi bir haşere salgını görülememiştir. 
Mevzii şekilde, iktisadi önemde raslanan pembe kurt bulaşmalarına karşı bidayette insektjsit ve bilâ-
hara yaprak dökücü materyal tatbikatları ile zararın önlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu tatbikatları 
takibeden haftalar içerisinde vakitsiz kırağılar neticesi bölgede tabiî bir yaprak dökümü vâki olmuş 
ve pamuk hasadı normal yıllara nisbetle erken bitirilmiştir. 

Böylece haşerenin en az bir nesil fazla vererek son ellerde yapacağı zarar artışlarının örilennıiş 
olduğu aşağıdaki cetvellerin tetkikinden de anlaşılabilir. 

B) 1955 - 1956 senelerinde Ege'de yapılan tarla kontroilarına göre muhtelif mahallerin, Pembe 
kurtla bulaşma nispetleri aşağıda gösterilmiştir. 

-
Vilâyeti 

Manisa 

. 

Aydın 

-

Muğla 

îzmir 

-

^-~ 

Denizli 

Balıkesir 
Çanakkale 
"Bursa 

Kazası 

Merkez 
Alaşehir 
Salihli 
Turgutlu 
Merkez 
Söke 

r Koçarlı 
Nazilli 
Çine 
Germencik 
Bozdoğan 

- Kuyucak 
Karacasu 
Milas 
Köyceğiz 
Kuşadası 
Torbalı 
Menemen. 
Dikili 
Kınık 
Bergama 
Foça 
Selçuk 

4 Merkez 
Sarayköy 
Altmova 

— 
Karacabey 

Çiçekte 'bulaşma 
1955 

. 
— 
— 
— 
9-1 1 

— 
0.06 

— 
0.3 

— 
— ' 
— 

! — 
— 
\1.45 

t 

0. 
— 

0.2 
— 

% - — . 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 

..— 

% si 
1956 

0. 
0.1 
0. 
1.4 
0.7 ' 
1. 
3. 

— 
— 
A 6 

— 
— , 
— 

2. 
0 .7 . 

— 
2.2 , 
5.6 

— 
— 
— 

0.1 
1.9 
0. 
0. 
0. 

— 
_ 

Yeşil kozada 
19.55 

16.6 
_ 

0. 
— 

6. 
18. 
7.6 

— 
ı . • 

— 
— 
— 
— 
27.7 ^ 
44. 

2. 
15.5 
î>.7 
4. 

— 
. - -
— '" 
— 

2. 
0. ~ 
3.3 
1.7 
1.7 

bulaşma % si 
1956 

- 1. 
6. 
2. 
8. 
4.12 

13. 
6. 

13.7 
9. 

* 2.5 
0 J 
1. 
1.85 

23.6 
20: 
__ 
— 
20. 
14. 
4. 

10. 
2. 

— 
5.2 
7.8 , • 
3. 

— 
— 

* - » -

file:///1.45
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C) Ege'de 1955 ve 1956 pamuk sezonunda Pembe kurdun "yaptığı zarar : •4 

Vilâyeti 

Manisa 
Aydm 
Muğla 
izmir 
Demdi 
Balıkesir 

tkinci el lif 7} 
zararı 

103.497 
91.509 
38.535 :f • 
56.084 S 
1.977 •£• 
3.955 5 

î 1955 te i 

II nei el zarar 
% si 

ı 

f 3 ve nıütaakıp 
«ellerdeki lif 

zararı ton 

206.799 
680.709 
80.406 

467.901 
44.095 
72.039 

Vilâyeti 

1956 pamuk sezonunda Pembe kurdun yaptığı zarar 

ra I ncî el zarar 
İ - . % si 

Birinci el lif 
zararı ton 

II nei el lif 
zararı ton 

3 ve mütaakıp 
eUer zarar % si 

14.6 
27 
43.8 
31.2 
13.9 
37 

II nei el-'zarar 
% si 

Manisa 
Aydm 
Muğla 
izmir 
Denizli 
Balıkesir 

6.9 
42.62 
3.4 

55.20 
Çok az 

» » 

4 
'#ı 

W 
L 

0.07 
0.26 
0.26 
0.49 
Çok az 

» >> ) 

39.129 
93. 
27.455 

112.247 
18.222 

4.757 

0.8 
1.1 
4.3 
9 

1.3 
0.6 

I I - Çukurova bölgesinde: f 
A) Bölge tamamen Pembe kurtla-bulaşıktır. 
B) 1956 pamuk sezonu başlangıcında iktisadi önemi haiz bulaşmalar ın tesbit o lunduğu sahalar

da diğer' zarar lar la birlikte Pembe k u r t d a karşı da insektisit ta tbikat ı yapılmıştır . Aneak 1955 sezo
nunda Dikenli kur t epidemisi ile vâki nispî-Pembe kur t zararı İm sene daha düşük bir kesafette his
sedilmiş olup Dikenli ku r t epidemik bir hal almamıştır . 

C) Kazalar i t ibar iyle 1955 senesine ait Dikenli kurt ve 1954 - 1956 senelerine ait Pembe kurt za
r a n % de itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

1954 Pembe kurt 
zarar 

Adana (Mer 
Tarsus 
Kadirli 
Kozan 
Osmaniye 
Dörtyol 

yüzdesi 

kez) . 
. ! ' 

/ ' ? • ! 

"• ? , f ; 
;5>.; ' 

• i . ; ••,(££: 

"; 
F 

• 

15 
21 
20 
19 
15 
.15 

İ 
;şç, 

w 

* 

1955 Dikenli kurt. Pembe ~ v * * ' # r 

kurdun müştereken zarar J ^ l ^ 1956 Pembe kurt 
yüzdesi ^ ' zarar yüzdesi 

Adana (Merkez) 24 Adana (M 
Tarsus fî" 52 Tarsus 
Kadirli M' ' ^ 3 * Kadirli 
Kozan -,w / 37 Kozan 
Osmaniye 35 Osmaniye 
Dörtyol $•• ^ 32 Dörtyol 

erkez) 1.» 

• > 
2 
1 
2 
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I I I - Pembe kurda karşı alınmakta olan tedbirlerin ana hatları: 
Pamuk sahalarımızda^temiz tarlaya temiz tohum atılmas-ı, ve iktisadi önemi haiz bulaşmaların 

zuhuru halinde de insektisitlerle mikmhaleyi Vekaletimiz prensibolarak kabul eder. Bu maksatla 
yapılmakta olan iğler. 

A) Tarla temizliği: 
1. Geniş pamuk sahalarında sapların sapkeserleıie parçalanması ve hafriyatla derine gömül

mesi. 
2. Küçük tarlalarda sapların toplanarak yakılma*) ve .dmn hafriyat. . 
II) Tohum temizliği: 
i. Sabit ve seyyar fümigatuarlar, gaz odaları ve gazlama çadırları ile çiğit fümigasyonu. 
2. Sterlizasyon. 
Miktarı kâfi sterilizatör temin olunduğu takdirde t'ümiga.syomm yerini tamamiyle s-terliza;s-

voımn alması gayedir. 

ı ı m*ım • • 

# 
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Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkındaki Kanuna yerilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirev 
Sıtkı Komitan 
Kemal özçoban 
Osman Talm 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderljoğhı 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki Ökclem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Ascna 
Esat Budakoğlıı 
Müeteba îştııı 
Halil îmre 

Â 
' Rey 

Kabu 

Lza adedi : 541 
verenler : 272 

l edenler : 272 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenlor : 252 
Münhal mebusluklar 17 

[Kabul 
Yahya Pelvaıı 

BİLECİK 
Yümnti Üresin 

BİNGÖL 
Sait Çöker 

BİTLÎS 
Nıısrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
IAit fi Oğultürk 

BURDUR 
'Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer ön al 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

edenler} 
Kemâl Terzioğhı 

DENİZLİ 
.Mustafa. Güleügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Osman (Jngan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Râgıp Karaosmanoğlu^ 
İhsan Hanıicl Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğ] u 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk S anaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana
la n 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avııi Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker .-. 
Cemil önder 
Esat Tuııcel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Botuoğlu 

1 İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenan i 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü » 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erknıen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Şevket »Sarıçalı 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Faruk Nafiz Çamltbel 
Seyfi Göğe n 
Hadi Hüsman 
Naci Ivurt 
Adnan Mendeifs •» 
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Nizaınettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlahar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah A'ker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ . 
Per tev 'Ara t " 
Behzat Bilgin 
Necdet ince kar a 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
AbfcMn Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzmı Batur 
Süleyman Çağlat' 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın * 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dineer 

î : 11 3.12 
Turan Güneş 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağnaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Güreoy 
Ahmet" Kavuncu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlıı 
Nuri Ûcakcıoğlu 
Mehmet Fahri Ora I 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlıı 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kal av 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehnıetoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadı oğlu 
Hüseyin Ülkü 

. 1966 C : 1 
ORDU 

Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Er te l in 
Sabri îşbakan 

RİZE 
Hüseyin Ağım 
İzzet Akçjal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nııruîlah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloglu 
Mehmet Ünaldı 

SÜRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Siialp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbas 
Server Somımcuoğlıı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahm an D o ğ rııy ol 
Şevki Ecevit 
E tem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rıfat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necini Arman 
Sam im Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhatthı Gülüt 
Ahmet (fürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Hal it Ağanoğlu 
Sabri Dilek • 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlıı 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayal]) 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğl ıı 
Hasan Orai 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş, 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay '• 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy. 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hakkı Hilâlcı 
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î : 11 3.12.1956 0 : 1 

AFTON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. Â.) j 

M. Halûk Timurtas 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı * 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

[Beye iştira 
BİNGÖL 

Necati Araş . 
Ekrom Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabı-i Çonkar 
İhsan Gül ez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emce 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali F ^ T U I I Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanahl1 

İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Yağar Gümüşe! 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğhı 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasalı 
Refet Tavaslıoğlu 

etmiyenler] 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Sadık Peıinçek 
Tevi'ik Şenocak (1.) 

ERZURUM 
itııkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
(t) 
Hasan Numanoğlıı 
Rıza Topcuoğhı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Al)dullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celal Ramazanoğhı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz -Koksal 
Mehmet Mutlugil 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ztihtü Hilmi Velibcşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
'Nazım Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
A ieksandi'os Hacopulos-
Lûtfi Kırdar 
Ziya Koktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Barol 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan TeMl 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Oihad Balban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören (1.) 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioghı 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atal-ay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Temıen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
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KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç. 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Uııat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
AH Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 11 3. İS 
Tevfik Ünsalaıı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Okmen 
Mazhar Özsoy 

MARDÎN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtıfc Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

[Münhal 
Bursa „ 1 
Çoruh • 1 
Diyarbakır " 1 
Eskişehir 1 

.1956 C : 1 
I Zihni Üıner 

ORDU 
Bekir Baykal 

I Feyzi Boztçpe 
Selâhattin Orhun 

J Memiş Yazıcı 

RİZE 
I Osman Kavr&koğkı 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Ukıçay 

SEYHAN 
Mustaffa Akçalı 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 

SURD 
Suiat I^edük 
Baki Erden 

SİNOB 
I Nuri Sertoğhı 
I Haşini Tan 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

I Nuri Demirağ 
I Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
I İsmail Hakkı Akyüz 
I Fericl Alpiskender 
I Zeki Erat aman 
I Fethi Mahraml ı 

Mebuslar] 
I İstanbul 1 
I İzmir 1 

Kastamonu 1 
I Kayseri ') 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Yır-uü' Ulu soy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harımoğlu 
Selâhattin Karaya vuz 
Emrullah Nutku 
Pertev San aç (İ.) 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim Önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
hıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Baş ol 
Necati Diken 
Sabih Duralı (1.) 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlü 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

17 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

CETVEL 

F. M. Tahsisatın nev'i Düşülen Eklenen 

Millî Müdafaa Vekâleti 

744 Enfrastructure'ün icabettirdiği her türlü masraflar karşıhğı 200 000 — 

Maliye Vekâleti ' 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 150 000 — 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı — 150 000 

647 Ankara Orduevine yardım — 200 000 

YEKÛN 350 000 350 000 

1956 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/549) 

T. G. . ;' "I 
Başvekâlet - 31 . VIII. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 3 . X . 1956 

Sayı: 71-434/3070 ;? ? r v * > 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 31 . VIII . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. 1956 yılı bütçesinin 307 nci faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı maddesine mevzu 425 000 li
ralık tahsisat; Şark vilâyetlerinde muayyen hizmet sürelerini doldurup Garba ve Garptan bunların 
yerlerine nakilleri yapılan 270, Yaş haddi Kanunu dolayısiyle emekliye sevk olunan 114 memurdan 
başka istekleri üzerine emekliye sevk edilenlerin ve valiliklerce görülen lüzum ve zarurete mebni yer
leri değiştirilen memurların harcırahlarma kifayet etmemiş ve halen nakilleri icra olunmuş 57 me
murun harcırahları karşılanamamıştır. 

2. 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı için 208 nci fasla ko
nulan tahsisat tamamen sarf edilmiştir. 

( a Sayın : 10) 



Bilhassa vazifede şevk ve gayreti, dolayısiyle randımanı artıran ve 4805 sayılı Kanun icabı ola
rak sembolik mahiyette de olsa mutlaka vazifeye müessir bulunan bu tertibe yıl sonuna kadar bir mik
tar olsun tahsisat temini zaruri görülmektedir. 

3. Bir ve ikinci maddelerdeki mâruz esbap ve ihtiyaç muvacehesinde: 
A) Kadro münhalleri dolayısiyle 212 nci; er tayın bedeli faslındaki vâki tasarruftan 5 000 lira

nın tenzili ile 208 nci, 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı faslına, 
B) Bu yıl satınalınacak Trafik otolarının mubayaası daha bir miktar gecikeceğinden ve geçen 

yıl mubayaa olunan 24 Trafik otomobilinden 9 unun tahsis olunacakları vilâyetlerde henüz Vekil
ler Heyeti kararı istihsal olunup Trafik Kanununun tatbikine başlanmadığı cihetle; hizmete girme
diğinden; 309 ncu faslın 31 nci vilâyetler taşıtları işletme maddesinde yer alan tahsisattan tasarruf 
olunan 70 000, aynı faslın 32 nci vilâyetler taşıtları onarma maddesinden 30 000, aynı sebepler 
dolayısiyle 751 nci faslın 30 ncu Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar maddesinden 
10 000 ki, ceman 110 000 liranın tenziliyle 307 nci faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı maddesine; 
eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvel-
vellerin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmının 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 1.15 000 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

3 1 . V I I I . 1956 
Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

$. Ergin 

Devlet Vekili ve 
Adliye V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İk t ve Ticaret Vekili 
Z. Mandolindi 

Güm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Adliye Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

Nafıa Vekili 
M. Çavu§oğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S . Sayısı : 10) 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Düşülen Eklenen 
F. M. Lira Lira Tahsisatın nev'i 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

A/l 
208 5 000 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince ve

rilecek para mükâfatı 
4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
Harcırahlar * 

110 000 Daimî vazife harcırahı 
Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

A/2 

• Satmalmacak makina, vasıta ve malzemeler 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerek
tirdiği her çeşit masraflar 

212 
307 

309 

751 

10 

31 
32 

30 

5 000 

70 000 
30 000 

10 000 

115 000 115 000 Yekûn 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 26 . XI .1956 
Esas No. 1/548, 549, 539 

Karar No. 9 
Yüksek Reisliğe 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu- Lâyihalar üzerinde encümenimizde cereyan 
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın- eden müzakerelerden ve Hükümet mümessillerin-
da Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve- den alman mütemmim izahattan sonra maddele-
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı karaıiaş- rin ve maddelere merbut cetvellerin müzakere-
tınlıp Başvekâletin 25,31. VIII . 1956 tarihli ve sine geçilmiş ve nakil vasıtası mubayaası mak-
71/430, 434 ve 436 sayılı tezkereleri ile birlikte sadiyle (20 000) liralık fevkalâde tahsisat veril-
gönderilen kanun lâyihaları encümenimize havale meşine dair hükmü ihtiva eden madde tay ve 
edilmiş olmakla Hükümet mümessilleri huzuriyle Devlet Reisleri ve misafirleri ve ecnebi elçilerin 
tevhiden tetkik ve müzakere edildi. ağırlama masrafları hakkındaki 403 ncü faslın 

Lâyihaların her üçü de gerekçelerinde yazılı 20 nci maddesine münakale suretiyle ilâvesi tek-
mucip sebeplere istinaden 1956 malî yılı Muva- lif edilen tahsisatın malî yıl sonuna kadar Mfa-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) yet etmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan bu 
ve (R) işaretli cetvellerde değişikliği istihdaf maddeye karşılığı da temin edilmek suretiyle 
etmektedir. (900 000) liranın eneüm^ıimiace ilâvesi kabul 

(S. S^*a:10) 



edilmek ve her üç lâyihanın ihtiva ettiği hüküm
ler ve cetveller birleştirilmek suretiyle lâyiha 
ve buna merbut cetveller yeniden encümenimiz-
ce tanzim edilerek ve 2 sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. Kâtip 
îzmir Zonguldak Tokad 

A. Aker S. Ataman ö. Sunar 
Afyon K. Ankara Aydın 

M. Â. Ülgen M. Ete Z. üray 
Bursa Çankırı - Çoruh 

H. Köy men T. Uygur Y. Gümü§el 
Çorum Diyarbakır Diyarbakır 

7. Gürsel H. Turgut M. H. Ünal 
Erzurum Gümüşane Gümüşane 
Ş. Erker Z. Başağa H. Tokdemir 

İstanbul 
N. Â. Sav 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
R. Birand 

Muş 
#. Çağlayan 

Ordu 
8. î§bakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

İzmir Kayseri 
J$. Bilgin İ. Kirazöğlu 

Kırşehir Konya 
Muhalifim M. Bağnaçık 
A, Bilgin 

Muğla Muğla 
N. Poyrazoğlu A. Satıoğlu 

Niğde Ordu 
A. N. Kadaoğlu B. Aksoy 

Rize Seyhan 
/ , Akçal Dr. S. Ban 

Siird * Siird 
B. Erden M. D. Süalp 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Tunceli 
B. T, Okaygün 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunum 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
leri arasında (2 365 000) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa Jjağlı (R) işaretli cetvelin Hari

ciye Vekâleti kısınma ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

ı^mmam 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

[1] SAYUJ OBTVBL 

Tenzil edilen Zammedilen 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para 
mükâfatı 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 

209 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler tanıtları işletme masrafları *• 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

5 000 

70 000 
30 000 

5 000 

110 000 

Fasıl yekûnu 100 000 

751 Satmalmacak makine, vasıta ve malzemeler 
30 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çe

şit masraflar 10 000 

Hariciye Vekâleti 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masraf

ları > , 1 900 000 

\;'•,$.İ•'z Maliye Vekâleti - / - v" - ' 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 150 000 

218 2910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 

tazminatı 

425 Kaza teşkili masrafları 

607 tstanbul Teknik Üniversitesine yardım 
647 Ankara Orduevine yardım 

• 

200 000 

1 000 000 

150 000 

200 000 

'<&Saj*irlO) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

Milli üfrtidafaa Vekaleti 
744 Bnfra&ucture'im ioabettirdiği her türlü masraflar kargılığı 200 000 

Nafui Vekâleti 
745 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları 

yapımı için girişilecek yüklenmeler 
10 Yapım masrafları 500-000 
30 Satmahnacak makine ve vasıtalar 200 000 

700 000 

YEKÛN 2865000 2 869 000 

M SAYILI CBTVBL 

Aynen kabul edilmiştir. v -. , , 

Hükümetin teklifine huğli cetvel 
[2] SAYILI CETVEL 

Fasıl : 403 — Temsil ve ağırlama masrafları 
Madde : 20 — Devlet Reisleri, misafirleri ve ecnebi elçileri ağırlama masrafları 

Bu ziyaretler dolayısiyle verilecek ziyafet, hediye, bahşiş, nakliye masrafları ile ziyafetin ge
rektirdiği her türlü masraflar ve misafirlerin ikametine tahsis edilecek saray ve köşklerin tamir ve 
tefriş masrafları bu tertipten ödenir. 

Bu suretle yapılacak masraf ve tediyeler 2490 saydı Artırma, «floritane-ve ihale Kanunu hüküm» 
lerine tâbi tutulmaz. 

JL< »>» q>t«« 

S S.-"Say»'-.» 10) 






















